
دستورالعمل تكميل فرم غربالگري و بيماريابي ديابت 
( 1ي  فرم شماره)و فشار خون باال
 

 

 
. ياتس ضَز ٍ ذاتوِ هاُ اًجام 6غزتالگزي تايس طي هست . ضَز هي سالِ ٍ تاالتز تىويل 30ايي فزم تزاي افزاز 

هيل فـزم ٍ اجـزاي ي ػلَم خـشضىي، ًـام ضـْزستـاى ٍ سـال ته اتتسا زر تـاالي فزم ًـام زاًطىسُ
 .غزتـالگزي را تٌـَيسيس

ي تْساضت ٍ رٍستا را  زرهاًي ٍ ضْزي ٍ رٍستايي تَزى آى، ٍ ًام ذاًِ تزتية ًام هزوش تْساضتي زر سوت راست تِ
 .وٌيس ّاي هماتل ًام رٍستا، تا يه ػالهت هثثت اغلي يا لوزتَزى آى را هطرع ًَضتِ ٍ زر هزتغ

سزضواري اتتساي سال  سالِ ٍ تاالتز را تزحسة 30خَضص ٍ جوؼيت افزاز زر سوت چح تؼساز جوؼيت تحت 
 .ضَز هي سالِ ٍ تاالتز تِ تفىيه سى ٍ هزز ًَضتِ 30جوؼيت افزاز . ليسوٌيس

. ضَز هي ًَضتِ ...ٍ  2، 1ي رزيف تِ تزتية  ضوارُ (:رديف)1ستَى 
ي  ي ذاًَار اس خزًٍسُ تزتية ضوارُ  ذاًَار را تِ سالِ ٍ تاالتز 30اساهي توام افزاز  (:ًام ٍ ًام خاًَادگي)2ستَى 

. سز ّن زر ايي ستَى تٌَيسيس ذاًَار تزحسة سي اس تشري تا وَچه استرزاج ٍ خطت
. ضَز هي افزاز تِ تفىيه سى ٍ هزز ثثت جٌسيت (:جٌسيت)3ستَى 
(. 1334 هثالً)ضَز هي ي افزاز ياززاضت سال تَلس تزاساس هٌسرجات ضٌاساهِ (:تاريخ تَلد)4ستَى 
. ضَز هي ي ذاًَار فزز زر ايي ستَى ياززاضت ي خزًٍسُ ضوارُ (:ي خاًَار شوارُ)5ستَى 
. ضَز هي است زر ايي ستَى ثثت تاريد رٍسي وِ فزز تزاي غزتالگزي هزاجؼِ وززُ (:تاريخ هراجعِ)6ستَى 

 

غربـالگري و بيماريـابي فشار خـون باال 

وٌيس آيا تيواري فطار ذَى تاال زارز؟ زرغَرت جَاب  سؤال اس فزز (:الي تيواري فشار خَى تا ساتقِ)7ستَى 
زر ايي ستَى ػالهت هثثت ( تحت زرهاى غيززارٍيي ٍ يا زرهاى زارٍيي)ًظز خشضه است هثثت، اگز تيوار تحت

هَجَز تَاًٌس تزحسة ضٌاذتي وِ اس اّالي رٍستا زارًس ٍ تا تَجِ تِ ضَاّس  زر ايي هَرز تَْرساى هي. تگذاريـس



ي تيواري فطار ذَى تاال  اگز فزز ساتمِ. را ذالي تگذاريس 10ٍ  9ّـاي  تزاي ايي فـزز ستَى. گيـزي وٌٌس تػوين
. ػالهت هٌفي تگذاريس 7ًساضت زر ستَى 

 mmHg فشار خون باال برحسب

ٍى فزز را خ فطار، ذَى گيزي فطار اًساسُ ضزايط رػايت اس خسفزز  ي زر اٍليي هزاجؼِ (:ًَتت اٍل)8ستَى 
زر ايي ستَى  وٌيس ٍ ػٌَاى هيشاى فطار ذَى ًَتت اٍل هحسَب را تِ آهسُ زست تِ فطارذَىاًساسُ گزفتِ ٍ همسار 

ٍ ّن فطار  mmHg140 وِ ّن فطار ذَى هاوشيون فـزز ووتز اس  غـَرتي زر. غـَرت وسز يـاززاضت وٌيس تِ
تٌاتزايي . گيزي هجسز ًيست ػي است ًياس تِ اًساسُتاضـس، چـَى فطار ذـَى طثي mmHg90ذَى هيٌيون ووتز اس 
 .هاًس ذالي هي 10ٍ  9ّاي  تزاي ايي فزز ستَى

وِ فطار ذـَى هاوشيون   زرغـَرتي 8ثثت فطـار ذـَى ًَتت اٍل زر ستَى تؼس اس  (:ًَتت دٍم)9ستَى 
mmHg140  تيطتز ٍ يـا فطـار ذـَى هيٌيون ٍmmHg90  استـزاحت فزز، هجسزاً زليمِ تؼس اس  5ٍ تيطتز تاضـس

 .گيزي وٌيس ٍ همسار آى را زر ايي ستَى تٌَيسيس فطار ذَى را اس ّواى زست اًساسُ
وٌيس  تمسين 2وٌيس ٍ تز  آهـسُ اس ّز زٍ ًَتت را تا ّن جوغ زست همسار فطار ذـَى هاوشيون تِ (:هياًگيي)10ستَى 

زست آٍريس ٍ ًتيجِ  ذَى هيٌيون را ّن تِ ّواى تزتية تِهياًگيي فطار . آيس زست  تا هياًگيي فطار ذَى هاوشيون تِ
. وٌيس غَرت وسز زر ايي ستَى ياززاضت را تِ

 
ًَتت زٍم + فطار ذَى هاوشيون ًَتت اٍل         

= هياًگيي فطار ذَى هاوشيون    
2 
 

ًَتت زٍم + فطار ذَى هيٌيون ًَتت اٍل 
  =هياًگيي فطار ذَى هيٌيون      

            2 

تاريري وِ فزز هطىَن تِ تيواري فطار ذـَى تاال يؼٌي فززي وِ يا هياًگيي فطار ذَى  (:تاريخ ارجاع)11ستَى 
ٍ تيطتز تاضس را تِ خشضه ارجاع  mmHg90ذَى هيٌيون اٍ  فطارٍ تيطتز ٍ يا هياًگيي  mmHg140هاوشيون اٍ 

سضه، تاريد را تا ذَزوار زر ايي ستَى وٌيس ٍ خس اس هؼايٌِ تَسط ج زّيس، تا هساز زر ايي ستَى ثثت  هي
 .وٌيس ياززاضت

 
ي غربالگري فشار خون باال  نتيجه
ذَى تاضس ٍ زر ًَتت اٍل فطار  ي اتتال تِ تيواري فطار ذَى تاال ًساضتِ اگز فزز ساتمِ (:سالن)12ستَى 
تاضس، زر  زاضتِ (mmHg90ٍ ّن فطار ذَى هيٌيون ووتـز اس  mmHg140ّن فطار ذَى هاوشيون ووتز اس )طثيؼي

. تگذاريس+ ايي ستَى ػالهت 



است ٍ تيواري ٍي لثالً تَسط خشضه  وِ فزز تيواري فطار ذَى تاال زاضتِ  زرغـَرتي(: تيوار قثلي)13ستَى 
يؼٌي )تگذاريس+ ػالهت ( ي لثلي ضسُ ضٌاذتِ)13ي لثلي زر ستـَى  ضسُ ػٌَاى تيوار ضٌاذتِ است، تِ تأييس ضسُ
 (.ٍجَززارز+ ػالهت  7زر ستَى 

ػٌَاى  ، تِتأييسضَز فزز هطىَن تِ فطار ذَى تاال تِ خشضه، تيواري اٍ اگز خس اس ارجاع(: تيوار جديد)14ستَى 
  .تگذاريس+ ػالهت ( ي جسيس ضسُ ضٌاذتِ)14ي جسيس زر ستَى  ضسُ تيوار ضٌاذتِ

كوتر از گر فشار خـَى ًَتت اٍل آًْا ي تيواري فشار خَى تاال دارًد، حتي ا تاشيد افرادي كِ ساتقِ داشتِ  تَجِ

mmHg
90
 .شًَد هي ي قثلي هحسَب شدُ تاشد، جسء تيواراى شٌاختِ 140

 
 غربـالگري ديـابت

هتز زر ايي ستَى  گيزي ٍ تـزحسة ساًتي لـس توام افـزاز طثك زستَرالؼول تلَن تَْرسي اًساسُ (:قد)15ستَى 
. ضَز هي ثثت

گيزي ٍ تزحسة ويلَگزم زر ايي ستَى  ٍسى افزاز طثك زستَرالؼول تلَن تَْرسي اًساسُ (:ٍزى)16ستَى 
. ضَز ياززاضت هي

ًَهَگزام گيزي ضـسُ ٍ تا  تسًي لـس ٍ ٍسى ّز فـزز تايـس اًـساسُ  ي طثك ًَهَگزام ًوايِ تـَزُ :(BMI)17ستَى 
 BMIهقدار ). ي تدًي را تٌَيسيد يِ تَدُدر ايي ستَى هقدار ًوا. ضَز ٍ يا طثك فزهَل هحاسثِ ضَز همايسِ

 (.تراي ّوة افراد غرتالگري شدُ ثثت شَد
  وٌيس وِ آيـا هثتال تـِ زياتت است؟ زرغَرتي وٌيس سؤال اس فـززي وِ غزتالگزي هي (:ي دياتت ساتقِ)18ستَى 

. تگذاريس+ وِ ٍي اس لثل هثتال تِ زياتت تَزُ زر ايي ستَى ػالهت 
خسر، هازر، ذَاّز يا )ي يه ذاًَازُ ي ٍجَز ساتمِ زر افزاز زرجِ زرتارُ (:ياتت در خاًَادُي د ساتقِ)19ستَى 
زر ايي ستَى + ضَز ٍ زرغَرت ٍجَز تيواري زر يىي اس آًْا، ًتيجِ تا ػالهت  هي اس افزاز سؤال( تزازر

.  ضَز ليسهي
اطالػات  ز ضزايط تٌظين ذـاًَازُتزاي سًـاى ٍاج. ضـَز هي ّا تىويل فمط تزاي ذاًن 22الي  20ّاي  ستَى

.  وٌيس تيي تَلسّا استرزاج  گذاري را اس فزم فاغلِ 22الي  20ّاي  ستَى
تار يا  2ّاي لثلي  وِ سى زر تارزاري  زرغَرتي (:kg4زايي ٍ تَلد ًَزاد تيشتر از  ي سقط، هردُ ساتقِ)20ستَى 

آٍرزى ًَساز تا ٍسى   زًيا سايي ٍ يا تِ تار هززُ يه ٍ يا حسالل( تسٍى ػلت هطرع)ذَزي ي سمط ذَزتِ تيطتز ساتمِ
kg4  تگذاريس+ يا تيطتز زارز زر ايي ستَى ػالهت .

ي  ّاي لثلي ساتمِ وـِ سى زر ّز يه اس تـارزاري  زرغـَرتي (:ّاي قثلي ي دياتت در حاهلگي ساتقِ)21  ستَى
 . ضَز هي گذاضتِ+ تاضس زر ايـي ستَى ػالهت  زياتت تارزاري زاضتِ

. تگذاريس+ اگز ذاًوي تـارزار است زر ايي ستَى ػالهت  (:حاهلگي)22ستَى 
 

ي غربالگري ديابت  نتيجه



تيوار )14ٍ  13، (ي تيواري فطار ذَى تاال ساتمِ)7ّاي  ضَز زر ستَى اگز فززي وِ غزتالگزي هي (:سالن)23ستَى 
ي  ساتمِ)22ٍ  21ٍ  20، (ي زياتت زر ذاًَازُ ساتمِ)19, (ي زياتت ساتمِ)18، (لثلي يا جسيس هثتال تِ فطار ذَى تاال

ّيچ ػالهت ( حاهلگي فؼلي ّاي لثلي ٍ ي زياتت زر حاهلگي ، ساتمkg4ِسايي ٍ تَلس ًَساز تاالي  سمط، هززُ
يؼٌي ػالهت هٌفي زر ايي ستَى ليس ) تاضس 25ّن ووتز اس ػسز  17ي تسًي زر ستَى  هثثتي ًساضت ٍ همسار ًوايِ تَزُ

ضسُ سالن است ٍ تا ًَتت تؼسي  غزتالگزيتگذاريس؛ تِ ايي هؼٌي وِ ضرع + ، زر ايي ستَى ػالهت (تاضس ضسُ
. سال آيٌسُ ًياس تِ السام ذاظ زيگزي ًسارز 3غزتالگزي زر 

ضسُ  ًَضتِ 23ات ستَى ّـاي فـَق وِ تـَضيح وـِ زر ّـزيه اس ستَى  زرغـَرتي (:درهعرض خطر)24ستَى 
 17ي تسًي زر ستـَى  ايس يا هيـشاى ًوايِ تَزُ گذاضتِ+ ػالهت  22ٍ  21، 20، 19، 14، 13، 7ّاي  يؼٌي ستَى

. ضَز است فزز زرهؼزؼ ذطز است ٍ تايس ارجاع 25تيص اس ػسز 
حسالل يه ػالهت ٍ ( تاضس ٍجَز زاضتِ +ػالهت  22زر ستَى )وِ ذاًوي تارزار تاضس  زرغَرتي: ي هْن ًكتِ

ػٌَاى ذاًن تارزار زرهؼزؼ ذطز  تِتاضس،  ضسُ  ثثت 21ٍ  20، 19، 18، 14، 13، 7ّاي  ستَى اسزيگز زر ّز يه + 
تارزاري جْت اًجام آسهايص  24-28ّاي  زر ّفتِ( فمط حاهلگي)غَرت زر غيز ايي. تايس تالفاغلِ ارجاع ضَز

GCT تِ خشضه ارجاع ذَاّسضس .
لثل هثتال تِ زيـاتت  اسضسُ  ايـس، يؼٌي فزز غزتالگزي گذاضتِ+ ػالهت  18اگز زر ستَى  (:ليتيوار قة)25ستَى 

. تگذاريس+ است، زر ايي ستَى ًيش ػالهت  تَزُ
 

 بيماريـابي ديـابت
ُ  ضس تـوام افـزاز زرهؼـزؼ ذـطز ٍ افـزاز هثـتال تِ زيـاتت اس لثـل ضٌاذتِ (:تاريخ ارجاع)26ستَى 

ّاي تارزار اگز ّيچ ػالهت  وٌيس وِ ذاًن تَجِ. ضًَس تايس طثك زستَرالؼول تِ خشضه ارجاع( 25 ٍ 24ّاي  ستَى)
تا  24ي  ّا تاضٌس، زر ّفتِ ًساضتِ+ ػالهت  21ٍ  20، 19، 18، 14، 13، 7 ّاي تاضٌس، يؼٌي زر ستَى ذطز زيگزي ًساضتِ

. وٌيس افزاز زلت ضـًَس ٍ زر زرج تـاريد ارجاع ايي هي حـاهلگي تِ خشضه ارجاع 28
 

ي بيماريابي در سال اول  نتيجه

 3ايي فزز تا . زر ايي ستَى رلن آسهايص لٌسذَى را ثثت وٌيس, ضسُ سالن است فزز غزتالگزي اگر(: سالن)27ستَى 
. ي تؼسي غزتالگزي است ًياسي تِ هزالثت ٍ اًجام غزتالگزي ًسارز زيگز وِ زٍرُ سال

تاضس، زر mg/dl125-100وِ آسهايص لٌس ذَى ًاضتا غيزطثيؼي تاضـس، يؼٌي تيي   زرغَرتي (:دياتتيك پرُ)28ستَى 
زّس  اًجامضسُ ٍ تايس ّز سـال آسهايص لٌـس ذـَى  زياتتيه ًاهيسُ ايي ستَى ًتيجة آسهايص را تٌَيسيس ايي فـزز خزُ

. ضَز ّاي السم ًيش تِ اٍ زازُ ٍ آهَسش
تارزاري هثتال تِ زياتت تارزاري تاضس، زر ايي ستـَى ًتيجة  وِ ذاًن زرغـَرتي  (:دياتت تارداري)29ستَى 

آسهايص را تٌَيسيس 



ذتن ّفتِ خس اس  6تاضس، يا  mg/dl126اگز لٌس ذَى ًاضتا زر ّز ًَتت هساٍي يا تيطتز اس  (:تيوار)30ستَى 
تاضس، زر ايي ستَى  ضتِزا mg/dl126تارزاري يه ذاًن هثتال تِ زياتت تارزاري لٌس ذَى ًاضتاي هساٍي يا تيطتز اس 

ايي افزاز ّوچَى تيواراى زيگز تزاي آهَسش، هزالثت ٍ زرهاى تايس تِ خشضه . ًتيجة آسهايص را تٌَيسيس 
. ضًَس ارجاع
سال خس اس غزتالگزي هجسزاً آسهايص لٌس ذَى  زياتتيه تايس يه  افزاز خزُ (:تاريخ ارجاع در سال دٍم)31ستَى 
. ضَز ريد هزاجؼِ زر سال تؼس ليسزر ايي ستَى تا. زٌّس اًجام

ي بيماريابي در سال دوم  نتيجه

 mg/dl100اگز خس اس اًجام آسهـايص لٌس ذَى ًاضتا زر سال زٍم هيشاى لٌس ذَى فزز ووتز اس  (:سالن)32ستَى 
.  تاضس زر ايي ستَى ًتيجة آسهايص را تٌَيسيس

ستَى . ًتيجة آسهايص را تٌَيسيستَز زر ايي ستَى  mg/dl125-100اگز لٌس ذَى فزز تيي  (:دياتتيك پرُ)33ستَى 
ًتيجة تاضس، فـزز هثتال تِ زياتت است ٍ زر ايي ستَى  mg/dl126اگز لٌس ذَى فزز زر زٍ ًـَتت تيطتز اس  (:تيوار)34

. آسهايص را تٌَيسيس 
ز زر ايي ستَى تاريد زياتتيه تاش ، اگز وسي زر سال زٍم خز31ُهاًٌس ستَى  (:تاريخ ارجاع در سال سَم)35ستَى 

. وٌيس ي هجسز فزز ليس يه سال تؼس را تزاي هزاجؼِ
ي بيماريابي در سال سوم   نتيجه

. وٌيس ػول 34ٍ  33، 32ّاي  هاًٌس ستَى 38ٍ  37، 36ّاي  زر ستَى
 عـوارض ديـابت

ضًَس يا  زياتت سالِ زچار ّزيه اس ػَارؼ 3ي  ضسُ يا تيوار طي زٍرُ وِ ّزيه اس افزاز غزتالگزي  غَرتي زر
. تگذاريس+ ّا ػالهت  تاضٌس، زر ايي ستَى ي اتتال تِ ايي ػَارؼ را زاضتِ اس لثل ساتمِ

. تگذاريس+ است زر ايي ستَى ػالهت  ػلت زياتت ًاتيٌا ضسُ اگز وسي تِ  (:كَري)39ستَى 
است، زر ايي  يِ لزار گزفتِػلت زياتت ًاچار تِ زياليش ضسُ يا تحت ػول خيًَس ول اگز وسي تِ  (:دياليس)40ستَى 

. تگذاريس+ ستَى ػالهت 
+ است، زر ايي ستـَى ػالهت  ػلت سذن زيـاتتيه لطغ ضـسُ اگز خـاي فزز هثتال تِ زيـاتت تِ  (:قطغ پا)41ستَى 

. تگذاريس
ي هغشي زچارضسُ يا زر طَل  ي للثي يا سىتِ اگز فزز تِ سىتِ (:ي هغسي ي قلثي ٍ سكتِ سكتِ)43ٍ  42ستَى 
. تگذاريس+ ّا ػالهت  وٌس زر ايي ستَى  ي غزتالگزي سىتِ زٍرُ

تگذاريس ٍ تاريد آى را + ضَز زر ايي ستَى ػالهت  ػلت زياتت يا ػَارؼ آى فَت  اگز تيوار تِ (:هرگ)44ستَى 
. وٌيس زر لسوت هالحظات ليس

. ضس ذَاّس  ٍضتِزر ايي ستَى ّز تَضيح اضافي وِ احتواالً هَرز ًياس است ى (:هالحظات)45ستَى 



تسٍى تَجِ  ي غزتالگزي تارزار ضس، هاِّ 6ي  سالِ يا تاالتز، خس اس خاياى زٍرُ 30وِ ذاًوي  زرغَرتي : ي هْن ًكتِ
هزاجؼِ  ضسُ، زر اًتْاي اساهي هجسزاً ًـاهص را ٍارزوززُ ٍ زر سهاى ًـام ٍي زر ليست افزاز غزتالگزي ثثت تِ

. ت غزتالگزي ٍ تيوارياتي لزارزّيسطثك زستَرالؼول غزتالگزي ٍي را تح
ّاي هَرد تَجِ در تكويل فرم غرتالگري ٍ تيوارياتي دياتت ٍ فشار خَى تاال   ًكتِ
. اًس سز گذاضتِ رٍس را خطت 29هاُ ٍ  11سال ٍ  29ٍ تـاالتز افزازي ّستٌس وِ  سالِ 30هٌظَر از افراد  .1
وٌيس ٍ اػساز را تزحسة  يزي فطار ذَى ذَززاريي آهسُ اس اًساسُ زست تا حساهىاى اس گززوززى اػساز تِ .2

 .وٌيس هتز جيَُ ياززاضت هيلي

ي ضص هـاُ غزتالگزي  ضـَز وـِ زر طَل زٍرُ هي سالِ ٍ تاالتـزي تىويل 30ايي فـزم فمط تـزاي افـزاز  .3
افزاز رسٌس ٍ  سالگي هي 30ي غزتالگزي تِ  وِ تؼس اس ضزٍع زٍرُ  اًـس، يؼٌي تزاي افزازي ًوَزُ هـزاجؼِ

گيزًس، هاًٌس زاًطجَياى، سزتاساى  ي غزتالگزي زر زستـزس لـزارهي ي زٍرُ ٍاجس ضزايطي وِ تؼس اس ذاتوِ
ّـاي تارزار اسًظز اتتال تِ زياتت است وِ  استثٌا فمط تزاي غزتالگزي ذاًن. ايي فزم تىويل ًرَاّسضـس

 .ضس تَضيح زازُ

را تِ  mmHg170ى هاوشيون آًْا هساٍي يا تيطتز اس افـزازي وِ زر سهـاى غزتالگزي هياًگيي فطار ذَ .4
 .خشضه ارجاع فَري زّيـس

زر تيواراًي وِ تحت . ضَز لثلي ّن تايس تىويل ي ضسُ ضٌاذتِفزم غزتالگزي تزاي تيواراى تا فطار ذَى تاالي  .5
ٍل فطار وِ زر ًَتت ا زرغَرتي  .گيزي فطار ذَى ًَتت زٍم ًيست زرهاى ٍ وٌتزل تاضٌس ًياسي تِ اًساسُ
تاضس،  mmHg90يا فطار ذَى هيٌيون هساٍي يا تيطتز اس  mmHg140ذـَى هاوشيون هساٍي يا تيطتز اس 

 .تيوار را تِ خشضه ارجاع غيزفَري زّيس

را خس اس ضٌاسايي تِ فزم هزالثت ( ، جسيس ٍ لثلي ضسُ ضٌاذتِ)هطرػات افزاز هثتال تِ فطار ذَى تاال .6
وٌيس ٍ طثك زستَرالؼول هتي آهَسضي تَْرس زر   ٍ فزم خيگيزي تيواراى هٌتملتيواراى هثتال تِ فطار ذَى تاال

 .وٌيس ي وطَري خيطگيزي ٍ وٌتزل فطار ذَى تاال السام تزًاهِ

هاُ خس اس   تاضس، فزم غزتالگزي تزاي سًاى تارزار تايس يه وِ هست غزتالگزي تِ خاياى ًزسيسُ  زرغَرتي .7
 .ضَز ى زر زٍراى تارزاري طثك زستَرالؼول هزتَط تِ سًاى تارزار اًجامضَز ٍ وٌتزل فطار ذَ سايواى تىويل

 .ضَز هي ثثت( 4ي  فزم ضوارُ)هزالثت تيواري زياتت   زر فزم( جسيس ٍ لثلي)ّاي هثتالياى تِ زياتت ًام .8

 


