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محمد جباری

علیرضا داوری

علی مجیدی



:شخصیواطالعاتدموگرافیکمشخصات

مرد:جنس30:سن.............:خانوادگیونامنام

لیسانسفوق:تحصیالتسطح0:فرزندانتعدادمجرد:تاهلوضعیت

شیعه:مذهببانککارمند:شغل-:دومزبان

دارد:تکمیلیبیمهدرمانیخدمات:بیمه

............دیگرانبا..........................فرزندانبا..............باهمسر.........تنها......تنها:زتدگیوضعیت

:................خانوادهدرفردنقش.....میلیون12....:ماهانهدرامدمیزانومالیحامیان

....................استیجاری.........شخصی:منزل

:...............خونفشار..........175cm:.............قد..................60kg:..............وزن
130

80
....................



Chief)اصلیشکایت Complain):(گرددمیتکمیلبیمارخودسخنانبهتوجهباقسمتایناطالعات)

تعادلعدم:بگوئیدرافعلیمشکلتظاهرات

:کیفیت:شدت:محلهفتهسهحدودا:شروعزمان

:توضیحات

شورغذاهایخوردناسترس،؟شودمیمشکلتشدیدباعثعواملیچه

مدیتیشناحساسات،کنترل؟میشودمشکلتخفیفباعثعواملیچه-
همراههایونشانهعالئم
یخستگگیجی،استرس،:مواردسایرقلبتپشمعدهدردتعریقدیدتاریگرگرفتگینفستنگیسرگیجهسردرد



:شدهتجویزداروهای
لوزارتان:داروهایادارونام

قرص(...وپمادآمپول،،ژلیکپسول،قرص،)داروییاشکال

گرممیلی25لوزارتان:مقدار

شبوصبح:دفعات

شامازبعدصبحانهازبعد:مصرفزمانمدت

خونفشارکنترلجهت:استفادهدلیل

:قبلیبیماریتاریخچه

بلی؟ایدداشتهجراحتیاتصادفسابقه

خیر؟ایدداشتهسربهضربهاخیراآیا

خیر؟ایدکردهتزریقخونبحالتاآیا

خیرداشتید؟جراحیسابقهایا

مرغتخمبهحساسیتبلیدارید؟خاصیغذاییاداروبهحساسیت

خیر؟ایدداشتهشدنبستریسابقه

...............پیشسال2........:بستریآخرینتاریخ



؟استبودهچقدربستریمدتوطولاستبودهچهبستریعلت

؟داریدرابیماریکدامسابقه
کلیویبیماریریویخونیکمآسمقلبیبیماری

قلبیسکتهدیابتگلوکومکاتاراکتباالخونفشار
گوارشیمشکلاستئوارتریتاستئوپروزیسمغزیسکته

(ببریدنام)غیرهتیروئیدمشکلصرعکلیهنارسایی
:ابتالمدتطول

درمادربزرگدیابتبلیدارید؟خودنزدیکانوبرادرخواهریامادرپدردررافوقبیماریهایسابقهآیا



:(Drug History) بررسی سابقه دارویی

: سابقه مصرف داروهایی که به صورت دائم مصرف می کنید یا قبال به صورت طوالنی مدت مصرف کرده اید

سالبوتامول:داروهایادارونام

اسپری(...وپمادآمپول،،ژلیکپسول،قرص،)داروییاشکال

استنشاقیاسپریازپاف1–2:مقدار

شوداستفادهساعت4–6هر:دفعات

-:مصرفزمانمدت

آُسم:استفادهدلیل



پزشک؟(آشنایانیاپزشک)کنیدمیاستفادهراداروهاکسیچهتجویزبا

خیراید؟کردهمراجعهپزشکبهداروهامجددتنظیمبرایکنونتاداروهاتجویززمانازآیا

عددیکدردهنگامدرموردیصورتبهایبوپروفنبله(مصرفدفعاتودارونام)دارید؟رامسکندارویازاستفادهسابقهآیا

خیرکنید؟میزیادوکمخودتانسلیقهباراداروهاآیا

خودمخورید؟میخودتانیا(کندمینظارتخوردنتانداروروی)دهدمیراداروهایتانخانوادهاعضاءازکسیآیا

بلیدانید؟میرا(...وداروهاازیکهرمصرفزمانیاپرمعدهباناشتا،صورتبهجملهاز)داروهامصرفشرایطآیا

بلیهستند؟موثرداروهایتانخودتاننظربه

خیردارید؟آموزشبهنیازداروهایتانمورددرکنیدمیفکر

هیچاست؟ناخوشایندبرایتانکهآیدمیبوجودشمادرایعارضهچهداروخوردنبا

خیراست؟آمدهبوجودبرایتانداروهازیادمقدارمصرفازاستفادهبامسمومیتکنونتاآیا



Life)زندگیسبک style):

:خواب و استراحت

ساعت 10-8(ساعت     ج8-6( ساعت            ب6-4(ساعت چند ساعت می خوابید ؟      الف24در طول ( 1

..یک ساعت...خیر       چه مدت بله       عادت به چرت زدن در طول روز دارید ؟( 2

..دقیقه15....چه مدت خیر     زمان طوالنی باید بگذرد که به خواب بروید ؟ بله    ( 3

..بار2-1...خیر    چند بار بله     آیا بعد از بخواب رفتن در شب بیدار می شوید ؟( 4

: قبل از خواب به کدام یک از موارد زیر عادت دارید ( 5

داروی خواب آور            پوشیدن لباس راحت              شستن صورت                    مسواک زدن 

...چه دارویی خیر     برای خوابیدن از داروی خاصی استفاده می کنید ؟   بله   (6



:تغذیه

صبحانه ناهار شام3...... تعداد وعده غذایی در روز (1

:  نوع مواد غذایی مصرفی(2

:رژیم غذایی مصرفی

کم ...................کم نمک.................بی نمک
غیره .............. معمولی............نرم...............مایعات...................دیابتی...................چرب

(................نام ببرید)

..........................زیاد.......................معمولی....................کم: اشتها

:سطح فعالیت

خیر بله          آیا ورزش انجام می دهید ؟        -

چه نوع ورزشی انجام می دهید ؟  پیاده روی            شنا                  یوگا              -
دوچرخه سواری(: نام ببرید)غیره 

سه بار در هفتهچه میزان ورزش می کنید ؟  -

یک ساعتهر بار چه مدت؟ -

ورزش                  تماشای اوقات فراغت خود را چگونه می گذرانید ؟ مطالعه                  

د ؟ چه مدت برای انجام تفریحات خود در روز می گذرانیدوستانبا تلویزیون       

ساعت در روز 3-4



:مصرف دخانیات

:چه میزانخیر                 عادت به مصرف سیگار دارید ؟ بلی           

خیرآیا اعتیاد به مواد مخدر دارید؟ 

نسکافه               قهوهعادت به مصرف چه نوشیدنی دارید؟    چای
:غیره

...بار2...مقدار مصرف در روز 



:روش های غربالگری

سه چهار سال پیشآخرین بار کی به چشم پزشکی مراجعه کرده اید؟ 

خیرآیا از سمعک استفاده می کنید؟ 

خیرآیا تا به حال کلونوسکوپی  شده اید؟ آخرین بار کی بوده است؟ 

بله یک سال پیشآیا تا به حال آزمایش مدفوع داشته اید؟ آخرین بار کی بوده است؟ 

خیرآیا تا به حال تست آنتی ژن ویژه پروستات را داده اید؟ آخرین بار کی بوده است؟ 

بله یک روز پیشآیا فشارخون باال دارید؟ آخرین بار کی فشار خون شما کنترل شده است؟ 

؟ خیر سه روز پیشآیا بیماری دیابت دارید؟ آخرین بار کی قند خون شما تست شده است

خیرآیا تا به حال تست سنجش تراکم استخوان داشته اید؟ آخرین بار کی بوده است؟ 



اطالعات 
ندارد

اطالعات 
کمی دارد

اطالعات 
کافی دارد

پرسش ها

* آیا بیمار علت ایجاد فشار خون باال را می داند؟

* آیا بیمار میزان نرمال فشار خون را برای ارزیابی می داند؟

* آیا بیمار عالئم فشار خون باال را می داند؟

* آیا بیمار عوارض بلند مدت فشار خون کنترل نشده را میداند؟

* بیمار در رابطه با تغذیه خود چه می داند؟

* آیا بیمار می داند چه قرص هایی برای کنترل فشار خون استفاده می شود؟

* آیا بیمار می داند عوارض قرص های کنترل فشار خون چیست؟

* آیا بیمار می داند در چه زمانی از روز قرص خود را مصرف کند؟

* آیا بیمار می داند در صورت فراموش کردن مصرف دارو چه کاری باید انجام دهد؟

* آیا بیمار عالئم مصرف بیش از حد داروها را می داند؟

* آیا بیمار می داند چه عوارضی را باید به سرعت اطالع دهد؟

* آیا بیمار می داند که چه عواملی روی فشار خون باال تاثیر می گذارند؟

* آیا بیمار اصول صحیح اندازه گیری فشار خون را می داند؟



آیا بیمار علت ایجاد فشار خون 
باال را می داند؟

بله عواملی مانند باال رفتن سن و وزن و رژیم غذایی ناسالم 

خطر )جنس : عواملی که باعث باال رفتن فشار خون میشوند شامل 
با افزایش سن خطر افزایش )سن( ابتال در مردان بیشتر از زنان است

زندگی بی تحرکی، رژیم غذایی ( رابطه مستقیم دارد)وزن( میابد
.....مصرف سیگار و الکل و....( پرنمک و پرچرب)ناسالم

آیا بیمار میزان نرمال فشار خون 
را برای ارزیابی می داند؟

نشان دهنده فشار خون باال است14بله فشار خون باالی 

فشار خون میگوییم140/90به حداقل دوبار فشار خون باالی 

آیا بیمار عالئم فشار خون باال را 
می داند؟

عالئمی مانند سردرد و درد قفسه سینه 

در بسیاری از موارد هیچ دلیلی برای باال رفتن فشار خون وجود ندارد 
ولی عالئمی مانند سردرد و تنگی نفس و درد قفسه سینه و تاری 

دید و خونریزی از بینی میتواند از عالئم آن باشد



آیا بیمار عوارض بلند مدت فشار 
خون کنترل نشده را میداند؟

اطالعی ندارد 

فشار خون درمان نشده در طوالنی مدت میتواندمنجر به آسیب و 
پارگی عروق مخصوصا عروق مغزی ، سکته قلبی و نارسایی 
قلبی،تغییرات بینائی ، فلج موقت یک طرفه ، آسیب به کبد و 

شود........ نارسائی کبد و

بیمار در رابطه با تغذیه خود چه 
می داند؟

از غذاهای پرچرب و پرنمک باید پرهیز کرد و از میوه و سبزیجات مصرف 
کرد

از غذاهای کم نمک استفاده شود ، از غذاهای کم چرب و بیشتر به 
صورت بخارپز استفاده شود، از لبنیات کم چرب استفاده شود ، از 
میوه و سبزیجات باید بیشتر استفاده شود، از مصرف نوشابه های 
گازدار شیرین باید پرهیز شود، به جای کره و روغن های جامد از 

روغن های مایع استفاده شود،



آیا بیمار می داند چه قرص هایی 
برای کنترل فشار خون استفاده 

می شود؟

قرص های لوزارتان و کاپتو پریل

داروهایی مانند لوزارتان و کاپتوپریل و آملودیپین، 
هیدروکلروتیازید،متورال

آیا بیمار می داند عوارض قرص 
های کنترل فشار خون چیست؟

اطالعی ندارد 

نشانه های آلرژیک مانند تنگی نفس و مشکالت کلیوی مانند خون 
ادراری ، سرگیجه و تعریق و سردرد

آیا بیمار می داند در چه زمانی از 
روز قرص خود را مصرف کند؟

احتمال میدهد در شب بهتر است مصرف کند

براساس گزارش های تحقیقات اخیر توصیه شده است که در ساعات 
شب و قبل خواب مصرف شود



آیا بیمار می داند در صورت 
فراموش کردن مصرف دارو چه 

کاری باید انجام دهد؟

در صورت فراموشی بهتر است در اسرع وقت مصرف شود

اگر یک دوز فراموش شود بایددر سریعترین زمان ممکن مصرف شود 
ولی اگر زمان دوز بعدی فرا رسد نباید مصرف شود به عبارتی دو دوز 

نباید با هم مصرف شود

آیا بیمار عالئم مصرف بیش از حد 
داروها را می داند؟

اطالعی ندارد

درد و سوزش ادرار ، تنگی نفس، ضربان قلب سریع، التهاب کبد و 
افت فشارخون وضعیتی

آیا بیمار می داند چه عوارضی را 
باید به سرعت اطالع دهد؟

اطالعی ندارد

در صورت  اسهال و  استفراغ شدید و ورم بیش از حد، سوزش ادرار و 
تنگی نفس  و درد  شدید قفسه سینه



آیا بیمار می داند که چه عواملی 
روی فشار خون باال تاثیر می 

گذارند؟

بله عواملی مانند سن و وزن و رژیم غذایی ناسالم

عواملی مانند سن و جنس و نژاد و شیوه زندگی کم تحرکی و مصرف 
سیگار و الکل و رژیم غذایی پرچرب و پر نمک

آیا بیمار اصول صحیح اندازه گیری
فشار خون را می داند؟

قبل از اندازه گیری فشار خون نباید از چایی یا سیگار استفاده کرد

با یک بار اندازه گیری فشارخون نمیتوان مطمئن شد ، قبل از اندازه 
گیری فشار خون نباید نوشیدنی داغ و تحرک زیاد داشت و سیگار  

نباید مصرف کرد


