


سکتِ ّای قلبی عرٍقی خطرسٌجی  



از بیواری ّای غیرٍاگیر تا سال  ًاضی زٍدرس هرگ ٍ هیر % 25کاّص 
2025 

تیواسی للثی ػشٍلی،دیاتت، سشعاى ٍ تیواسی ّای هضهي تٌفسی تِ ّوشاُ چْاس چْاس •
هْن  ػاهل خغش سفتاسی ضاهل ون تحشوی، تغزیِ ًاسالن ، هػشف الىل ٍ دخاًیات 

تشیي ػلل هشي ٍ هیش ًاضی اص تیواسی ّای غیشٍاگیش ّستٌذ تِ ّویي دلیل ساصهاى 
جْاًی تْذاضت وٌتشل ایي تیواسی ّا ٍ ػَاهل صهیٌِ ساص آى ّا سا تؼٌَاى ّذف اغلی  

تؼییي   2025هشي ٍ هیش ًاضی اص تیواسی ّای غیشٍاگیش تا سال % 25تشای واّص 
   .وشدُ است

سال آیٌذُ ،   10دس عَل   (WHO)عثك پیص تیٌی ساصهاى جْاًی تْذاضت•
، سشعاى ، تیواسی   (CVD) تیطتشیي افضایص دس هشي ًاضی اص تیواسی للثی ػشٍلی

 .تٌفسی ٍ دیاتت ،دس وطَسّای دس حال تَسؼِ سخ خَاّذ داد

 



 را کاّص دّین؟ غیرٍاگیرٍ هیر ًاضی از بیواری ّای هرگ چگًَِ 

ػاهل خغش هٌتسة   4تیواسی هْن ٍ  4تش هثٌای پیطگیشی ٍ وٌتشل  ایشاپيتشًاهِ •
 عشاحی ضذُ است  WHO-PENهغاتك پشٍتىل 

تاال ٍ سىتِ ّای  فطاسخَىهْوتشیي ػاهل هشي ٍ هیش دس دًیا، ّوچٌیي وطَسهاى، •
 . للثی ٍ هغضی ًاضی اص آى است

دیاتت ٍ فطاسخَى تاال ، اختالل چشتی ّای خَى  ٍ ضٌاسائی ٍ هشالثت ادغام یافتِ •
 است غیشٍاگیشولیذ دستیاتی تِ ّذف واّص هشي ٍ هیش ًاضی اص تیواسی ّای  چالی



 (سکتِ ّای قلبی ٍ هغسی)پیطگیری از ابتال بِ بیواری قلبی عرٍقی ٍ برٍز حَادث کطٌدُ یا غیرکطٌدُ آى

ادغام یافتِ دیاتت ٍ فطاسخَى تاال ، اختالل چشتی ّای خَى  ٍ چالی ٍ هشالثت •
 .اًجام هی ضَد( هشالة سالهت/تَْسص )خغشسٌجی دس اٍلیي سغح اسائِ خذهت 

واسضٌاس هشالة سالهت دس تواهی فؼالیت ّای ًظام تْذاضتی تؼٌَاى پیگیش  / تَْسص    •
خذهات سالهتی تِ جاهؼِ ّذف  اسائِ هحَسسالهت افشاد جاهؼِ تحت پَضص، 

 . هی تاضذ
تػوین گیشی دستاسُ ضشٍع ، ّای للثی ٍ سىتِ ّای هغضی سىتِتشای پیطگیشی اص •

تخویي  هذاخالت پیطگیشاًِ ٍ دسهاى تشای گشٍُ ّای دس هؼشؼ خغش تاال تایذ تش اساس 
 .غَست گیشد هیضاى خغش دُ سالِ ٍلَع سىتِ ّای للثی ػشٍلی

 



 عرٍقیخطر سٌجی سکتِ ّای قلبی جْت پیطگیری ٍ کٌترل بیواری ّای قلبی 

سالِ تشٍصحَادث وطٌذُ ٍ غیش وطٌذُ للثی ٍ  10ٍ هذیشیت خغش اسصیاتی •
وِ تا ّذف پیطگیشی اص سىتِ ّای للثی ٍ هغضی عشاحی اتضاسی است ػشٍلی 

 استضذُ 
 .  سىتِ ّای للثی ػشٍلی تخص هْوی اص تشًاهِ ایشاپي است غشسٌجیخ •
سٌجی سىتِ ّای للثی اتضاسی هٌاسة تشای هحاسثِ هیضاى احتوال  خغش •

 .  ٍلَع سىتِ للثی یا هغضی دس دُ سال آیٌذُ است

 



سکتِ ّای قلبی عرٍقی خطرسٌجی  

ًوَداسّای پیص تیٌی هیضاى خغش دُ سالِ سىتِ ّای للثی ػشٍلی اتضاسی تشای عثمِ •
(  PHC)تٌذی ولی خغش ٍ هذیشیت تیواسی للثی دس هشالثت ّای اٍلیِ تْذاضتی

 . ّستٌذ
وِ تِ آساًی لاتل اًذاصُ گیشی ّستٌذ  یهْوهتغیش ّای اص تا استفادُ ًوَداس ّا ایي •

 .اًذتْیِ ضذُ  ،سالِ 10تشای هحاسثِ خغش للثی ػشٍلی 
، ٍضؼیت هػشف ه، جٌس، هیضاى فطاسخَى سیستَلیسي: هتغیشّای فَق ػثاستٌذ اص  •

 .ولستشٍل خَىٍ هیضاى دیاتت تِ تیواسی اتتال دخاًیات، 



 جوعیت ّدف

 .سال ّستٌذ 30جوؼیت ّذف ولیِ افشاد تاالی •
تشای افشادی وِ حذالل یه ػاهل خغش تیواسی ّای للثی ػشٍلی سا داضتِ تاضٌذ اًجام   خغشسٌجی•

 .هیطَد
 :ػَاهل خغش•
 تاال فطاسخَىاتتال تِ دیاتت یا -1•
 ساتمِ خاًَادگی تیواسی ّای دیاتت ٍ ًاسسائی ولیِ دس تستگاى دسجِ یه-2•
 ساتمِ خاًَادگی تیواسی صٍدسس للثی ػشٍلی دس تستگاى دسجِ یه-3•
 استؼوال دخاًیات-4•
 ساًتیوتش یا تیطتش 90دٍس ضىن هساٍی -5•
 سال ٍ تاالتش 40سي -6•





 تعییي هیساى خطر با استفادُ از اطالعات زیر اًجام هی گردد

 یا ػذم اتتالء تِ دیاتتاتتالء •

 جٌس•

 هػشف دخاًیات   •

 سي•

 فطاسخَى سیستَلی•

 همذاس ولستشٍل تام خَى  •





 میزان خطر

 % 10خطز کوتز اس  1.

 %20تا کوتز اس  10خطز 2.

 %30تا کوتز اس  20خطز 3.

 ٍ باالتز%  30خطز 4.

 



 اقذاهاتی که برای هر گروه بایذ انجام دهیذ

، فاسؽ اص هیضاى خغش  هحاسثِ اًذتِ ولیِ افشادی وِ هَسد اسصیاتی خغش لشاس گشفتِ •
لیذ  2وِ دس پشٍتىل ضواسُ  هَاسدیولیِ . سا آهَصش دّیذ 2ضذُ، پشٍتىل ضواسُ 

 .ضذُ است هْن است ٍ تایذ تِ افشاد آهَصش دادُ ضَد
سالِ تشٍص حَادث للثی ػشٍلی  10دس هؼشؼ خغش  درصد 10کوتز اس تِ افشادی وِ •

 .تؼذ هشاجؼِ  ًوایٌذ یک سالّستٌذ، تَغیِ وٌیذ جْت اسصیاتی هجذد 
سالِ تشٍص حَادث للثی   10دس هؼشؼ خغش  درصد 20تا کوتز اس  10افشادی وِ تیي  •

ػشٍلی ّستٌذ سا ّش سِ هاُ آهَصش دّیذ ٍ پیگیشی وٌیذ تا تِ اّذاف پشٍتىل ضواسُ 
 .اسصیاتی خغش سا تىشاس وٌیذ هاًُِ ّز سپس . تشسیذ 2

 



 اقذاهاتی که برای هر گروه بایذ انجام دهیذ

سالِ حَادث للثی   10دس هؼشؼ خغش  درصد 30اس  کوتزتا  20افشادی وِ تیي  •
اسصیاتی خغش  هاُّز ضص ّستٌذ سا تِ پضضه اسجاع غیش فَسی دّیذ ٍ سپس ػشٍلی 

 .پیگیشی اجشای دستَسات پضضه هَسد تاویذ است . سا تىشاس وٌیذ
سالِ حَادث للثی ػشٍلی  10دس هؼشؼ خغش  درصد یا بیطتز 30سا وِ افشادی •

. سا تىشاس وٌیذ خغشسٌجی ّز سِ هاُدادُ  ٍ  فَري غیزارجاع ّستٌذ، تِ پضضه 
هاُ واّص ًیافت،   6اگش هیضاى خغش تا الذاهات فَق ٍ پیگیشی دستَسات پضضه پس اص 

 . اسجاع گشدد 2تایذ تَسظ پضضه تِ سغح 
  آیا وٌیذ تشسسیتِ اسجاع ًذاضتِ تاضذ ،  ًیاصضذُ  اسصیاتیخغش  هیضاىفشد تش اساس اگش •

  یاتِ اسجاع داسد  ًیاصخَى تاال  ولستشٍل یالٌذ خَى تاال  یاتاال،  فطاسخَى دلیلتِ 
 ( دیاتتتاال ٍ  فطاسخَى وطَسی ّایهغاتك تشًاهِ .)خیش



 نتایج آزهایص درخصوظنکات ههن 

سا داضتِ تاضذ ،  حداکثز یک سال قبلاگش هشاجؼِ وٌٌذُ آصهایص چشتی خَى هشتَط تِ •
 .  هی تَاى اص ًتایج همذاس ولستشٍل ٍ لٌذ خَى آى استفادُ وشد

تاضذ ٍ فشد تیواس  لیتز دسیهیلی گزم در  125تا  100 اگش ًتیجِ آصهایص لٌذ خَى ًاضتا•
ضٌاختِ ضذُ دیاتت ًثاضذ، پس اص اسصیاتی ٍ هحاسثِ هیضاى خغش حَادث للثی ٍ ػشٍلی ٍ 

 غیشفَسیاًجام الذاهات الصم جْت تشسسی احتوال پشُ دیاتتی تَدى، فشد سا تِ پضضه اسجاع 
 .دّیذ

تاضذ ٍ فشد  لیتز دسیهیلی گزم در  126اگش هیضاى لٌذ خَى ًاضتا هساٍی یا تیص اص •
تیواس ضٌاختِ ضذُ دیاتت ًثاضذ، پس اص اسصیاتی ٍ هحاسثِ هیضاى خغش حَادث للثی ٍ  

ًواییذ ٍ پس اص تائیذ ( غیش فَسی)ػشٍلی ٍ اًجام الذاهات الصم تِ ضشح تاال ، تِ پضضه اسجاع
هحاسثِ  هجذداًتِ دیاتت، هیضاى خغش حَادث للثی ٍ ػشٍلی سا  اتتالءیا ػذم  اتتالءلغؼی 

 .  وٌیذ

 



 نتایج آزهایص درخصوظنکات ههن 

تاال یا اختالل چشتی خَى ٍ دسهاى آى هغاتك  فطاسخَىتِ دیاتت یا  اتتالءتطخیع •
 .تاالستٍ چشتی خَى  فطاسخَىدستَسالؼول ّای تشًاهِ ّای وطَسی دیاتت ٍ 

 



 :ًکتِ

اگش ًتایج آصهایص لٌذ یا ولستشٍل خَى فشدی تا دستگاُ سٌجص چشتی خَى، تاالتش اص  •
لغؼی فشد ٍ یا تاییذ تیواسی ًیست ، ایي ٍضؼیت تِ   اتتالءحذ عثیؼی تَد، تِ هؼٌی 

است ٍ فشد هطىَن تِ تیواسی تایذ تِ پضضه اسجاع ٍ تَسظ ٍی  اتتالءهفَْم احتوال 
هوىي است تیواسی دیاتت یا ولستشٍل خَى تاالی افشاد اسجاع  . تحت تشسسی لشاس گیشد

تشای   "ایي هَضَع تایذ حتوا. ًطَد تیطتشتاییذضذُ تَسظ پضضه تا تشسسی ّای 
افشادی وِ تِ دلیل لٌذ یا ولستشٍل خَى تاال اسجاع هی ضًَذ ًیض تَضیح دادُ ضَد تا 

 .هَجة تی اػتوادی هشاجؼیي ًگشدد

 



 عروقیتجویس دارو بر اساس هیساى خطر قلبی 

تشای افشاد دس هؼشؼ خغش ، دس غَست ًذاضتي هٌغ هػشف داسٍّای صیش ، تا تَجِ تِ هیضاى خغش  •
 :  للثی ػشٍلی دسهاى داسٍیی تَسظ پضضه تجَیض هی گشدد

داسًذ تایذ دسهاى    140/90ٍ تاالتش وِ فطاسخَى هساٍی یا تیص اص %  20تشای افشاد تا هیضاى خغش •
 .داسٍیی تا داسٍّای واٌّذُ فطاسخَى، هاًٌذ تیاصیذّا، ضشٍع ضَد 

ٍ تاالتش ػالٍُ تش داسٍّای واٌّذُ فطاسخَى، داسٍی واٌّذُ چشتی  %  30تشای افشاد تا هیضاى خغش•
 .  خَى ّوچَى استاتیي ًیض تجَیض ضَد

تشای افشاد هثتال تِ سىتِ ّای للثی ٍ سىتِ ّای هغضی غیشخًَشیضی دٌّذُ ًیض تایذ آسپیشیي •
 .تجَیض گشدد

هشالة سالهت پیگیشی ًوَدى هػشف هٌظن داسٍّای فَق است  / یىی اص هْوتشیي ٍظایف تَْسص •
 .  وِ تَسظ پضضه تشای تیواساى تجَیض ضذُ است

 



 :ًکتِ خیلی هْن

قلبی  خطزسٌجیسال کِ حداقل یک ػاهل خطز دارًد ٍ  30ّوِ افزاد باالي •
ػزٍقی بزاي آًْا اًجام هیطَد در هؼزض خطز سکتِ قلبی یا هغشي طی دُ 

هیشاى خطز ٍقَع سکتِ قلبی یا هغشي اس کوتز اس دُ . سال آیٌدُ ّستٌد
ػَاهل خطز سي، سابقِ خاًَادگی بجش . درصد هتغیز است 30درصد تا بیص اس 

بیواري ّا کِ غیزقابل تغییز ّستٌد سایز ػَاهل خطز قابل تؼدیل ٍ اصالح 
هداٍم در سهاًْاي هؼیي بز اساس هیشاى خطز  خطزسٌجیاًجام . ّستٌد

بزاي هیشاى هَفقیت در کاّص ػَاهل خطز است کِ با  ضاخصیهحاسبِ ضدُ 
قطغ هصزف دخاًیات ٍ کٌتزل هطلَب قٌد، فطار ٍ چزبی خَى حاصل خَاّد  

 .ضد



   2پروتکل ضواره 
 (PEN)بسته خذهات اساسی بیواری های غیر واگیر 

 (ویژه آهوزش عووم جاهعه)رفتارهای بهذاضتی  درخصوظآهوزش بهذاضت و هطاوره 

 :آهَسش بِ بیوار•
 داضتي فؼالیت تذًی هٌظن•
 داضتي یه سطین غزایی سالن للثی•
 هػشف الىلػذم تَلف هػشف دخاًیات ٍ •
 حضَس هٌظن دس پیگیشی پضضىی •
 داضتي فؼالیت بدًی هٌظن •
سٍص دس ّفتِ سٍصاًِ   5حذالل ( هاًٌذ پیادُ سٍی سشیغ)افضایص فؼالیت تذًی تِ تذسیج تا سغَح هتَسظ •

 دلیمِ 30
وٌتشل ٍصى تذى ٍ جلَگیشی اص اضافِ ٍصى تا واّص هػشف هَاد غزایی والشی تاال ٍ داضتي فؼالیت  •

 وافیتذًی 
   داضتي یک رصین غذایی سالن قلبی•

 



   2پرٍتکل ضوارُ 
 (PEN)بستِ خدهات اساسی بیواری ّای غیر ٍاگیر 

 (ٍیژُ آهَزش عوَم جاهعِ)رفتارّای بْداضتی  درخصَظآهَزش بْداضت ٍ هطاٍرُ 

 (ولشایذسذین ) ًوک -•
 (یه لاضك چای خَسی) گشم دس سٍص  5هحذٍد وشدى هػشف ًوه تِ ووتش اص •
 فَدّا فستواّص هػشف ًوه ٌّگام پخت ٍ پض، هحذٍد وشدى هػشف غزاّای فشآٍسی ضذُ ٍ •
 هیَُ ٍ سبشي•

 هیَُ ٍ سثضی دس سٍص( گشم 500-400)پٌج ٍاحذ •
 یه ٍاحذ هؼادل یه ػذد پشتمال، سیة، اًثِ، هَص یا سِ لاضك سَج خَسی سثضیجات پختِ•
 غذاي چزب•

 (ووتش اص دٍ لاضك سَج خَسی دس سٍص )هحذٍد وشدى هػشف گَضت چشب، چشتی لثٌیات ٍ سٍغي پخت ٍ پض •
 یا آفتاب گشداى ولضا، رست، سَیاٍ سٍغي ًاسگیل تا سٍغي صیتَى،  پالنجایگضیي وشدى سٍغي  •
 (تذٍى پَست ) جایگضیي وشدى گَضت ّای دیگش تا گَضت سفیذ •
 هاّی•

 سالوَىهاّی ، هاّی سٍغٌی هاًٌذ هاّی تي تشجیحاًخَسدى هاّی حذالل سِ تاس دس ّفتِ، •



   2پرٍتکل ضوارُ 
 (PEN)بستِ خدهات اساسی بیواری ّای غیر ٍاگیر 

 (ٍیژُ آهَزش عوَم جاهعِ)رفتارّای بْداضتی  درخصَظآهَزش بْداضت ٍ هطاٍرُ 

   هصزف الکلػدم تَقف هصزف دخاًیات ٍ •

 ًىطیذىّشگض سیگاس تطَیك ّوِ غیش سیگاسی ّا تِ •

 تَغیِ لَی تِ ّوِ سیگاسی ّا تِ تَلف هػشف سیگاس ٍ حوایت اص تالش آًْا دس ایي اهش•
 وٌٌذتَغیِ تِ تشن تِ افشادی وِ اضىال دیگشی اص دخاًیات سا هػشف هی •

 هضشات آى  تذلیلتَغیِ تِ ػذم هػشف الىل •

 :صهاًی وِ احتوال خغشات افضٍدُ ٍجَد داسد هاًٌذهخػَغاً دس تِ تیواساى تِ ػذم هػشف الىل تَغیِ •
 ساًٌذگی یا واس تا هاضیي آالت-•

 تاسداسی یا ضیشدّی-•

 هػشف داسٍّایی وِ تا الىل اثش هتماتل داسد-•
 داضتي ضشایظ پضضىی وِ الىل آى سا ٍخین تش هی ساصد-•
 الىلیػذم تَاًایی دس وٌتشل هیضاى هػشف هطشٍتات -•



   2پرٍتکل ضوارُ 
 (PEN)بستِ خدهات اساسی بیواری ّای غیر ٍاگیر 

 (ٍیژُ آهَزش عوَم جاهعِ)رفتارّای بْداضتی  درخصَظآهَزش بْداضت ٍ هطاٍرُ 

 پاي بٌدي بِ درهاى  •
 :اگش داسٍیی تشای تیواس تجَیض ضذُ است•
 آهَصش تِ تیواس دس هَسد چگًَگی هػشف آى دس هٌضل  -•
تِ ػٌَاى ) ٍ داسٍّایی تشای تسىیي سشیغ ( فطاسخَىتِ ػٌَاى هثال )تَضیح دادى تفاٍت تیي داسٍّای وٌتشل تلٌذ هذت -•

 (سیٌِ  خسهثال خس 
 داسٍّا تِ تیواس/ تیاى دلیل تجَیض داسٍ -•
 هٌاسة داسٍ تِ تیواس( dose)ًطاى دادى همذاس •
 تَضیح دادى تؼذاد دفؼات هػشف داسٍ دس سٍص•
 تشچسة ٍ تستِ تٌذی لشظ ّا•

 تشسسی دسن تیواس اص هػشف داسٍی تجَیض ضذُ لثل اص ایٌىِ تیواس هشوض سالهت سا تشن وٌذ•

 :تَضیح اّویت•
 ًگْذاسی رخیشُ وافی اص داسٍّا-•

 اداهِ هػشف داسٍّای تجَیض ضذُ تِ عَس هٌظن  حتی اگش ّیچ ػالهتی ٍجَد ًذاسد-•

 



 اختالالت چربی هراقبت و پیگیریدر ارزیابی،هراقب سالهت /وظایف بهورز

لیتش، لٌذ  دسیهیلی گشم دس  200اسجاع ولیِ افشاد تا ولستشٍل هساٍی یا تیطتش اص •
ٍ  90/140 فطاسخَىلیتش ٍ افشاد تا  دسیهیلی گشم دس  100خَى هساٍی یا تاالتش اص 

  فطاسخَىتاالتش تِ پضضه جْت تطخیع ٍجَد اختالل دس چشتی ّای خَى، دیاتت ٍ 
 تاال

ٍ تاالتش تِ پضضه تشای آغاص دسهاى داسٍئی  % 20اسجاع ولیِ افشاد تا خغش للثی ػشٍلی •
 (ّا استاتیيٍ  تیاصیذ)تا داسٍّای واٌّذُ فطاس ٍ چشتی خَى 

 تَْسص   ایشاپيآهَصش اغالح ضیَُ صًذگی عثك پشٍتىل آهَصضی ٍ دستَسالؼول •
 پیگیشی هػشف هٌظن داسٍّا عثك دستَس پضضه   •
 اسجاع تیواساى دس فَاغل صهاًی تؼییي ضذُ•

 اسجاع تیواساى دسغَست ظَْس ػَاسؼ داسٍئی•



 درهاىخذهات پسضك در ارزیابی، تطخیع و 

 :تِاسائِ خذهات دسهاًی تِ افشاد هثتال  -1
هشالة / ٍ تیطتش  تَسظ تَْسص % 30تِ ػٌَاى فشد داسای خغش للثی ػشٍلی وِ  ػشٍلیللثی  اىتیواس 

   .اًذسالهت اسجاع دادُ ضذُ 
 سي ّایسشخ  جذاسدس  چشتیسسَب )هحیغی تیواسی ػشٍق ،  سىتِ للثی،  ػشٍق وشًٍش للةتیواسی 

، حولِ هغضی هغضی ایسىویهسىتِ )ػشٍق هغضی ، تیواسی (واسٍتیذ -گشدًی ضاّشيٍ  تحتاًیاًذام 
 ،(گزسا ایسىویه

  فطاسخَى، (ٍ تاالتشلیتش  دسیگشم دس هیلی  100)لٌذهیضاى تیواسیاتی اص تیي افشادی وِ تذلیل  -2 
دس تشسسی  لیتش  دسیهیلی گشم دس  200همذاس ولستشٍل تیص اص )تاال ولستشٍل ٍ (ٍ تاالتش 140/90)

اسجاع ضذُ اًذ  ٍ اسائِ خذهات  ( هشالة سالهت تا دستگاُ سٌجص ولستشٍل/ اٍلیِ تَسظ تَْسص 
 دسهاًی تِ ایي گشٍُ 

 تاال فطاسخَى،دیاتت ٍ لیپیذهیهشالثت ٍ دسهاى افشاد هثتال تِ ّایپش  -3

 




