
SOBRE EL LLOC DE LA MESURA
1 Ciutat/Poble/ Farmàcia: 

2  Data del mesurament (dia/mes/any)           /            /         

3 Hora del mesurament (el format de 24 h: 14:25)           :

SOBRE EL PARTICIPANT

Codi: Nom (Només necessari si participa en l’estudi HTA emmascarada) Telèfon

4 Confirmeu que les dades registrades seran anonimitzades i dóna permís perquè siguin utilitzats amb fins acadèmics. ¨ Sí ¨  No

5 Edat (estimada si la desconeix) _______________ ¨  Marqueu si s’estima

6 Sexe ¨ Masculí ¨  Femení ¨  Altre

7 Està embarassada? ¨  Sí ¨  No En cas que la resposta sigui SÍ, Ha tingut la pressió arterial alta abans de l’embaràs?    ¨  Sí  ¨  No

8 Ètnia o raça
¨  Negre ¨  Blanc ¨  Àsia del Sud ¨  Àsia de l’Est ¨  Sud-est Asiàtic ¨  Aràbica
¨  Mixt ¨  Altra

9
Alguna vegada li han mesurat la pressió arterial?

¨ Sí ¨  No En cas de respondre si, ¿li han mesurat la pressió arterial en els últims 12 mesos?   ¨  Sí ¨  No

10 Ha participat en MMM 2017 o / i 2018? ¨ Sí ¨  No

11 Algun professional de la salut li ha diagnosticat, alguna vegada, pressió arterial elevada (excepte durant l’embaràs)? ¨ Sí ¨  No

12 Actualment, està prenent algun medicament per la pressió arterial elevada 
(antihipertensiu)?

¨ Sí ¨  No ¨  No ho sap

Si la resposta és SÍ,
Quants medicaments per a la HTA està prenent?   
¨ 1 ¨  2 ¨  3 ¨  4 ¨  5 o més

Pren estatines?   ¨  Sí ¨  No

Pren AAS?       ¨  Sí ¨  No 

13 Quant de temps fa que no ha visitat al metge o l’infermer?   ¨  Menys d’1 mes    ¨  Més d’1 mes    ¨  Més de 6 mesos    ¨  Més d’1 any   ¨  Mai

14 Està en dejú? ¨ Sí ¨  No

15 Pateix diabetis? ¨ Sí ¨  No

16 ¿Fuma? ¨ Sí ¨  No

17 Consumeix alcohol? ¨ Mai/gairebé mai ¨  1-3 vegades al mes ¨ Almenys un cop per setmana

18 Ha patit algun atac de cor? ¨ Sí ¨  No ¨  No ho sap

19 Ha tingut alguna malaltia cerebrovascular? ¨ Sí ¨  No ¨  No ho sap

MESURES
20 Pes (Estimat si no el coneix).  ______  kg IMC

_____

Perímetre de cintura_________  cm
M:  ¨  <80 ¨  80-88 ¨  >88    H:  ¨  <94 ¨  94-102 ¨  >102

¨  Marqueu si s’estima
21 Alçada (Estimada si no la coneix) ______  cm

22 Quin tipus de tensiòmetre s’utilitza per mesurar la pressió arterial? ¨ AUTOMÀTIC ¨  NO AUTOMÀTIC

23 Quin és el nom del fabricant del dispositiu PA

24 Braç de mesura ¨ dret ¨  esquerre

Pressió arterial sistòlica (PAS) Pressió arterial diastòlica (PAD) Ritme cardíac

25 1a mesura

26 2a mesura 

27 3a mesura

PAS mitjana dues últimes mesures: PAD mitjana de les dues últimes mesures: Ritme cardíac mitjà de les dues últimes mesures:

SI PAS MITJANA ÉS 130-139  I/O  PAD MITJANA 85-89 EL SUBJECTE POT ENTRAR A L’ESTUDI HTA EMMASCARADA

MAY 
MEASUREMEN T 
MONTH

Si entra a l’estudi HTA emmascarada recordi anotar el nom i el telèfon del participant.
Nota: Recordeu sol·licitar el consentiment informat, i no registri al web SEFAC cap tipus d’informació personal que identifiqui al participant,  

com el nom, adreça. Únicament el codi de pacient, que li servirà per identificar-lo a la farmàcia.

FULL DE REGISTRE
(És obligatori omplir tots els camps)




