بررسی تاثیر میزان ادراک شنیداری معاینه کننده در میزان مقادیر ثبت شده فشار
خون بیماران در معاینات معمول در پزشکان متخصص
سعید ناظمی ،داود کریمی

.1متخصص قلب ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد
 .2پزشک عمومی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد
چکيده :
مقدمه :يکي از مهمترين ارکان يک معاينه فيزيکي ،ارزيابي فشاار ونن بيماراتا  ،که لاا ا سنتاو ر
شنيداري ليرم ستقيم با به کار گيري ف شار تنج جينه اي انجام مي شند .ف شار تنج جينه اي يک ا تتاندارد
طاليي ميبا شد.عنامل متعددي ميسنانند ت ب ايجاد وطا در ارزيابي ف شار ونن شنند.يکي از مهم سرين اين
عنامل وطاهاي فرد معاينه کننده ميبا شد .از آنجايي که ارزيابي صحيح دقيق ف شار ونن نقش مهمي را در
سعيين م سير س شخي صي درماني بيماران به عهده دارد اذا بر آن شديم سا با حذف عنامل مختلف ايجاد کننده
وطا در ارزيابي فشار ونن ،نقش ادراک شنيداري فرد معاينه کننده را در اين زمينه ،ارزيابي کنيم.
مواد و روشها  :از ميان  70نفر پزشکان متخصص بيمارتتانهاي آريا  22بهمن مشهد ،سعداد  41نفر را
بطنر سصاادفي سنتاو نرم افزار  SPSSانتخاب کرديم .تاس
آزمننهاي  PTAسمساننمتري به عمل آ رديم .تااس
جه

براي رد کردن مشاکالش شاننايي ،از اين افراد

به افرادي که مشااکل شااننايي نداشااتند آمنز

الزم

اندازه گيري ف شار ونن داده شد در شرايو يک سان در تاان آمفي سئاسر فيلمي که در آن اندازه گيري

فشااار ونن نمايش داده ميشااد شااامل اندازه گيري فشااار ونن از يهار بيمار مختلف بند هر فيلم ده بار
سکرار مي شد ،براي شان پخش شد .اين فيلمها ط ق جد ل اعداد س صادفي در کنار هم قرار گرفته بندند .که از
نيز مقاي سه مي شد .تس

اين طريق هر فرد معاينه کننده با تايرين نيز با وند

اعداد به د ت

آمده را از

احاظ آماري مقايسه نمنديم.
يافتهها :با مقايسه اعداد به دت

آمده مشخص شد اوتالف معني داري ميان اعداد ث

شده سنتو معاينه

کنندگان مختلف -interobserver-جند دارد که در منرد فشااار ونن تاايسااتنايک انحراف اتااتاندارد 9/4
ميليمتر جينه  ،ف شار ونن ديا تتنايک انحراف ا تتاندارد  20/5ميليمتر جينه در منرد ف شار ونن متن تو،
انحراف ا تتاندارد 16/1ميليمتر جينه بد ت
احاظ آماري به دت

آمد.اما با مقاي سه  intraobserverافراد اوتالف معني داري از

نيامد.

1

نتايج :با در نظر گرفتن اوتالف قابل سنجهي که در اعداد ث
دن ال ر

شده جند دارد ،سنصيه ميشند که براي ارزيابي فشار ونن به

هايي باشيم که سا حد امکان ابسته به ادراک قضا ش فرد معاينه کننده ن اشد.

واژههاي کليدي  :اندازه گيري فشار ونن – ادراک شنيداري – پزشکان متخصص

2

مقدمه :
ف شار ونن باالي شرياني احتماال مهم سرين م سئله بهدا ش

عمنمي ،در ک شنرهاي پي شرفته ا ت

بيني مي شند سا تال ،2020بيماريهاي قل ي-عر قي شايع سرين عل

( )1پيش

مرگ در دنيا با شند )2( .هم اکننن 60ميلينن

آمريکايي  1ميليارد نفر در ترساتر دنيا م تال به فشار ونن باال مي باشند)3( .
سعداد م تاليان به هيسرسان سينن س شخيص داده ن شده به  33%ر تيده ا ت  .بي شتر م تاليان به هيسرسان سينن داراي هيچ
عاليم اوتصاصي قابل انتساب به افزايش فشار ونن نيستند فقو طي يک معاينه فيزيکي شناتايي مي شنند .يکي
از مهم سرين اقداماسي که در ارزيابي کنترل بيماريهاي قل ي – عر قي بايد انجام شند اندازه گيري پايش ف شار
ونن بيماران ميبا شد)1( .اتتاندارد طاليي در ارزيابي ليرمستقيم فشار ونن اتتفاده از فشار تنج جينهاي ات
عنامل مختلفي ميسنانند ت ب ايجاد وطا دراعداد بهدت

که

آمده شنند)4(.

با سنجه به سقساايم بندي هايي که در منرد فشااار ونن افراد جند دارد متنجه ميشاانيم که اوتالفاسي در حد د 5
ميليمتر جينه ميسناند در درجه بندي يک بيمار در نتيجه سصميماسي که براي ي اسخاذ وناهد شد به شدش ساثير
گذار با شد )5( .از آنجايي که يکي از عنامل ايجاد کننده وطا در يک ارزيابي ف شار ونن ،مربنط به شخص معاينه
کننده از جمله ،در نتيجة اثر ادراک شنيداري فرد معاينه کننده ات  ،اذا ارزيابي اين نکته که ادراک شنيداري فرد
معاينه کننده سا يه ميزان در ارزيابي فشاااار ونن يک بيمار ساثير گذار اتااا

ما را در اسخاذ سصاااميماش آينده در

وصنص اتتفاده کردن يا نکردن از شينه هايي که متکي بر سصميماش فرد معاينه کننده ميباشند کمک وناهد کرد.
همچنين با به دتا

آ ردن يک انحراف اتااتاندارد از دادهها ،قادر وناهيم بند عدد حاصاال از ارزيابي فشااار ونن

سنتاااو معاينه کنندگان مختلف را معادل تاااازي کرده با اطمينان از آنها اتاااتفاده کنيم .براي اين منظنر اقدام به
ارزيابي ميزان ساثير ادراک شنيداري بر مقادير ث

شده ف شار ونن سن تو پز شکان متخ صص بيمار تتانهاي 22

بهمن آريا نمنديم.

مواد و روش انجام مطالعه:
سعداد  41نفر از پز شکان متخ صص بيمار تتانهاي آريا  22بهمن م شهد،به صنرش س صادفي ،با به کارگيري
نرم افزار آماري  ،SPSSاز ميان  70نفر ،انتخاب شدند .تس

براي رد کردن م شکالش شنيداري ،از اين گر ه

س س هاي شننايي(  PTAسمساننمتري)به عمل آمد،اا ته در اين مرحله سعداد  8نفر همکاري نکردند  7نفر
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براي سهيه فيلم اندازهگيري فشار ونن ،از يهار

داراي مشکالش شننايي بندند که از سحقيق حذف شدند .تس

نفر فشار ونن گرفتيم آن را فيلم برداري کرديم،همچنين براي ث

صداهاي کنرسکنف با اتتفاده از د تتگاه

تننيک  ،که دررشته زنان به کار مير د،اقدام به ض و صداها نمنديم .بدين نحن يهار فيلم ايجاد شد .تس
تر هم قرار داده هر فيلم ده بار سکرار شد،

اين فيلمها را به طنر نامرسب بر اتاس جد ل اعداد سصادفي پش

سا نهايتا يهل فيلم سهيه شد .آنگاه از  26پزشک باقي مانده دعنش شد که در محل تاان کنفران

بيمارتتان آريا

ح ضنر يابند سا فيلمها را براي شان پخش کنيم.در اين مرحله نيز  6نفر از پز شکان حا ضر به ادامه همکاري ن شدند
در نتيجه اين آزمنن بر ر ي  20نفر که در د مرحله در بيمار تتان ح ضنر يافتند،مرحله ا ل  11نفر در مرحله
د م  9نفر ،انجام پذيرف  .فيلم از طريق د تتگاه ديتا پر ژکتنر بر ر ي پرده نمايش تاان کنفران
صداهاي کنرسکنف نيز از طريق آمسلي فاير سقني

آمد

هر د گن

مي شد از طريق گن شيهايي که صداي منننسنن را به

افراد منتقل ميکرد ،براي افراد پخش مي شد .تس

فشار ونن دياتتنايک مربنطه را ياد داش
در سحليل نتايج از آناايز اريان

به نمايش در

از افراد وناتته شد که فشار ونن تي ستنايک

کنند فشار ونن متنتو محات ه مي گرديد

با اندازه هاي سکراري ( )R-ANOVAبه صااانرش يک متغيره يند

متغيره اتاااتفاده شاااده اتااا  .تاااطح معنيداري آزمنن ها  0 /05در نظر گرفته شاااده از نرم افزار هاي
)SPSS(Ver 13

 Statisticaاتتفاده شده ات .

نتايح:

در جمعي

منرد مطااعه نس

مرد به زن معادل  1بند .جه

بررتي ميزان اوتالف در مقادير ث

شده فشار

ونن بين پز شکان ) (intraobserverبرر تي نقش ادرک شنيداري در ايجاد اوتالف در مقادير ث
شااده براي هر بيمار بين  20نفر شاارک

فشااار ونن سنتااو افراد از يک بيمار احد  ،مقادير ث

شده

کننده منرد

مقايسااه قرار گرف  :در منرد بيمار شااماره  1در وصاانص فشااار ونن تاايسااتنايک  ،p=0/048فشااار ونن
ديا تتنايک  p=0/419ف شار ونن متن تو  p=0/598بد ت

آمد در منرد بيمار شماره  3 2ارزيابيها از

احاظ آماري معني دار ن ند،در منرد بيمار شماره  :4در وصنص فشار ونن تيستنايک  ، p=0/311فشار ونن
دياتتنايک  p=0/068فشار ونن متنتو  p=0/051بدت
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آمد.

جه

بررتي نقش ادراک شنيداري در ايجاد اوتالف ميان اعداد ث

گان مختلف از يک بيمار احد ، ،با سرکيب اعداد بدت

شده فشار ونن سنتو معاينه کننده

آمده از مجمنع يهار بيمار ،نتايج ذيل حاصل گرديد:

در منرد بيمار شماره :1انحراف ا تتاندارد ف شار ونن تي ستنايک  4/7ميليمتر جينه( ، )p=0/0000انحراف
اتااتاندارد فشااار ونن دياتااتنايک  11/7ميليمتر جينه ( ،)p=00/0000انحراف اتااتاندارد فشااار ونن
متن تو 7/9ميليمتر جينه ( )p=00/0000بد ت

آمد ،در منرد بيمار شماره  2انحراف ا تتاندارد ف شار ونن

تااايساااتنايک  5/9ميليمتر جينه( ،)p=0/0000انحراف اتاااتاندارد فشاااار ونن دياتاااتنايک  11/6ميليمتر
جينه( )p=00/0000انحراف ا تتاندارد ف شار ونن متن تو  8/6ميليمتر جينه( )p=00/0000بد ت

آمد ،در

منرد بيمار شااماره  3انحراف اتااتاندارد فشااار ونن تاايسااتنايک  3/4ميليمتر جينه( ،)p=0/4821انحراف
اتتاندارد فشار ونن دياتتنايک  4/2ميليمتر جينه( )p=0/0000انحراف اتتاندارد فشار ونن متنتو 3/0
ميليمتر جينه ( )p=0/0000بد ت

آمد .در منرد بيمار شماره  4انحراف ا تتاندارد ف شار ونن تي ستنايک 4/9

ميليمتر جينه( ، )p=0/0000انحراف اتاااتاندارد فشاااار ونن دياتاااتنايک  11/2ميليمتر جينه ()p=0/0000
انحراف اتتاندارد فشار ونن متنتو  7/9ميليمتر جينه( )p=0/0000بدت
به د ت

آمد در مجمنع با ارزيابي نتايج

آمده از هر يهار بيمار انحراف ا تتاندارد ف شار ونن تي ستنايک  9/4ميليمتر جينه(،)p=0/0002

انحراف اتاتاندارد فشاار ونن دياتاتنايک  20/5ميليمتر جينه( )p=0/0047انحراف اتاتاندارد فشاار ونن
متنتااو  16/1ميليمتر جينه ( )p=0/0246بدت ا

آمد ،که ميسنان گف

با سنجه به اعداد به دت ا

آمده 68%

افراد اين سحقيق فشاار دياتاتنايک را در يک بازه (ميليمتر جينه)  ±20/5فشاار تايساتنايک را در يک بازه
(ميليمتر جينه)  ± 9/4فشاااار ونن متنتاااو را در يک بازه (ميليمتر جينه)  ±16/1ارزيابي نمنده بندند.
همچنين با ا تتفاده از سنزيع نرمال داده ها ميسنان گف
بازه (ميليمتر جينه) ±41

که  95%افراد اين سحقيق ف شار ديا تتنايک را در يک

ف شار تي ستنايک را در يک بازه (ميليمتر جينه)  ± 18/8ف شار ونن متن تو را

در يک بازه (ميليمتر جينه)  ±32/2ارزيابي نمنده بندند.
جد ل  :1مقايسه فشار ونن ث
شرکت کننده

شده در کل بيماران به سفکيک هر شرک
ميانگين فشار خون دياستوليک

ميانگين فشار خون سيستوليک
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کننده

ميانگين متوسط فشار خون

 ±انحراف استاندارد

 ±انحراف استاندارد

1

62.0±14.6

117.0±10.1

80.3±12.9

2

70.0±17.8

121.6±9.4

87.2±14.4

3

73.9±23.4

119.9±8.5

89.2±18.1

4

72.6±22.8

121.0±9.2

88.7±18.0

5

70.0±16.5

117.0±10.5

85.7±13.9

6

78.8±14.4

122.3±6.4

93.3±11.0

7

76.7±21.9

121.6±7.4

91.6±16.5

8

76.2±20.9

117.5±10.1

89.9±16.9

9

71.6±23.5

114.4±8.9

85.9±18.0

10

73.1±24.7

121.9±8.0

89.4±19.0

11

73.4±22.8

118.6±9.7

88.4±17.6

12

72.6±15.5

119.6±9.0

88.3±12.8

13

75.4±25.5

118.4±7.7

89.7±19.2

14

72.4±20.6

119.5±9.3

88.1±16.5

15

81.6±15.6

121.8±10.0

95.0±12.8

16

71.1±18.5

118.0±8.6

86.8±14.5

17

76.5±18.5

114.3±9.6

89.1±14.9

18

67.1±20.4

116.8±11.1

83.7±16.5

19

67.5±20.5

120.1±11.1

85.0±16.6

20

67.5±20.5

119.1±9.1

84.7±15.9

P value

0.0002

0.0074

0.0246

انحراف اتتاندارد مقادير ث

شده فشار ونن با در نظر گرفتن جنسي

 ±انحراف استاندارد

افراد منرد ارزيابي قرار گرف

فشارونن تيستنايک در مردان  9/7در زنان  9/0بند ،)p=0/0006(.انحراف اتتاندارد فشارونن دياتتنايک
در مردان  20/2در زنان  )p=0/0146( 20/5انحراف ا تتاندارد ف شار ونن متن تو در مردان  ،15/ 9در
زنان  )p=0/0062( 6/1همانطنر که مشاااهده ميشااند در گر ه زنها در منرد هر تااه فشااار تاايسااتنايک،
دياتتنايک فشار ونن متنتو اعداد باالسري نس
ميانگين فعااي

به گر ه مردها ث

شده ات .

در رشته سخصصي در ميان افراد منرد مطااعه  10/9 ± 4/1بند که افراد را به د گر ه  10تال

بيشتر تابقه فعااي

در رشته سخصصي نيز افراد با تابقه کمتر از  10تال ،سقسيم کرديم .انحراف اتتاندارد

فشار تيستنايک ،دياتتنايک فشار ونن متنتو با در نظر گرفتن تابقه فعااي
افراد منرد ارزيابي قرار گرف  ،اما اين دادهها از احاظ آماري معني دار ن ند.
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در رشته سخص صي در اين

بحث :
در اين مطااعه به برر تي نقش ادراک شنيداري فرد معاينه کننده در مقادير ث
شده ا ت

شده ف شار ونن پرداوته

اذا با در نظر گرفتن عنامل ايجاد کننده وطا در ارزيابي ف شار ونن سا حد ممکن اين عنامل حذف

شدند .مثال براي حذف نقش م شکالش شنيداري فرد معاينه کننده در ارزيابي ف شار ونن ،از افراد آزمننهاي
شننايي (سمساننمتري  )PTAبه عمل آمد همچنين براي آنکه افراد را در شرايو مسا ي با يکديگر مقاي سه
کنيم نقش وطاهاي تااايل به کار رفته در ارزيابي فشااار ونن را درحذف کنيم ،اين آزمنن در محيو تاااان
کنفران

با به کارگيري فيلم اندازهگيري فشااار ونن به جاي به کارگيري دتااتگاه فشااار ونن بر گزار ش اد.

براي حذف نقش وطاي معاينه کننده به عل
ديا تتنايک ،اقدام به آمنز

افراد شرک

عدم آگاهي کافي در س شخيص صحيح ف شار ونن تي ستنايک
کننده پيش از انجام سحقيق در و صنص يگننگي س شخيص ف شار

ونن تي ستنايک دياتتنايک شد( .)7،6در بررتي ميزان اوتالف intraobserver
در ايجاد اوتالف در مقادير ث

شده فشار ونن با سنجه به اعداد بدت

نقش ادرک شنيداري

آمده ،از احاظ آماري قضا ش در اين

منرد که يه ميزان اوتالف ميان اندازهگيريهاي مکرر يک بيمار احد سنتو يک پزشک متخصص جند دارد
ممکن نشد ،که اين مشکل را ميسنان با پراگندگي زياد اعداد بدت

آمده مرس و دانس  ،که با سنجه به محد د

بندن حجم نمننه اين سحقيق ،مطااعاش بيشتري را ميطل د.
عال ه بر اين در اين سحقيق براي مقايسااه افراد با يکديگر ،براي آن که متنجه شاانيم افراد مختلف بد ن
داشااتن ضااعف شاانيداري در يه بازهاي فشااار يک مريض را ارزيابي ميکنند  -بررتاي - interobserver
انحراف ا تتاندارد مقادير ث

شده ف شار ونن محا تته گرديد .در اين رابطه ميسنان گف

بندن حجم نمننههاي اين سحقيق ،هنگامي که درمنرد  95%افراد شااارک
منرد  19نفر از  20نفر صااح
کرده ات

صااح

کرده ايم،در نتيجه کافي اتاا

اوتالف زيادي با تاير افراد داشته باشد ،در نتيجه نتايج را دت

نتايج اين سحقيق نشان ميدهد که دربازه  68%نيز اوتالف اعداد ث
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کننده صاااح

که به عل

محد د

ميکنيم ،در اقع در

که يکي از نمننه ها ،عددي که ارد
ون

سغييراش زيادي ميکند،اا ته

شده معني دار قابل سنجه بنده ات .

در بررتااي سفا سها در د جن  ،مقادير ث

شااده نشااان دهنده پراکندگي گسااتردهسر در ميان وانمها مي

با شد که ميسنان اين مهم را با سنجه به نقش ادراک شنيداري نهايتا س صميمگيري در و صنص اندازه ف شار
ونن بيمار با سنجه به نقطه شر ع واسمه صداهاي کنرسکنف اوتالف آن در د جن
که بررتي عل

از اين احاظ دانس

اين مسئله نياز به انجام سحقيقاش بيشتر گستردهسر در آينده دارد.

با در نظر گرفتن تااابقه فعااي
و صنص نيز انتظار مي رف

در رشااته سخصااص اي نيز يافته ها از احاظ آماري معني دار ن ند .در اين

که با افزايش سجربه فعااي

افراد ،با اوتالف کمتري در اعداد ث

در زمينه ر شته سخ ص صي در نتيجه افزايش سجربه

شده مناجه شنيم .که در اين وصنص نيز احتماال به عل

محد د بندن

حجم نمننه قادر به ارزيابي نتيجهگيري نشديم.
در مطااعه م شابهي که سن تو  Neufeldهمکارانش در تال  1986انجام شد( )5در منرد ف شار ونن
تي ستنايک ،انحراف ا تتاندارد  6/5ميليمتر جينه در منرد ف شار ديا تتنايک انحراف ا تتاندارد  5/0ميليمتر
جينه بدت

آمد،که در آن علي رلم دشنار بندن قضا ش در منرد ناپديد شدن صداها که در فشار دياتتنايک

ر ي ميدهد ،انحراف اتااتاندارد فشااار ت ايسااتنايک عدد بزرگتري بدت ا

آمد،که ميسناند به عل

انجام آن

سحقيق در فضاااي باز باشااد که منجر به ساثير صااداهاي محيو بر نتايج سحقيق شااده بنده اتا ،همچنين در آن
سحقيق  57نفر از  311نفري که منرد ارز يابي قرار گرفتند ،افرادي وارج از حي طه پزشاااکي بنده اند،همچنين
 123نفر از  311نفر،اندازهگيري فشار ونن ،جزئي از کارهاي معمناشان ن نده ات
براي افراد شرک
سحقيق بعل

نيز در ابتداي اين سحقيق

کننده سن ضيح کاملي از يگننگي فرايند اندازهگيري ف شار ونن داده ن شده بند که در ادامه

مشکالش به جند آمده ،اقدام به آمنز

افراد شرک

کننده در منرد يگننگي اندازهگيري ف شار

ونن نمندند.همچنين در اين سحقيق بعضي از نمننهها در فضاي بسته بعضي در فضاي باز اقدام به ث
ونن نمندند که در نتيجه شرايو انجام آزمنن

فشار

تطح آگاهي از يگننگي انجام اندازهگيري ف شار ونن براي

همه افراد يک سان ن نده ا ت .اما در سحقيقي که ما انجام داديم نهاي

سال

براي يک سان تازي شرايو انجام

آزمنن براي سمام نمننهها حذف ساثير مشکالش شننايي بر ميزان سفا ش اعداد ث
اما علي رلم اين م سايل ،نتايج سحقيق ما سفا ش گ ستردهسري در اعداد ث
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شده انجام پذيرفته ات .

شده ف شار ونن را ن شان ميدهد

(انحراف اتااتاندارد  20/5ميليمتر جينه در مقايسااه با 5/0ميليمتر جينه در منرد فشاااردياتااتنايک انحراف
اتتاندارد  9/4ميليمتر جينه در مقايسه با 6/5ميليمتر جينه در منرد فشار تيستنايک ).
نتيجهگيري :با سنجه به نتايج سحقيق ما ،علي رلم حذف ساثير م شکالش شننايي ،با دادن آمنز

الزم در منرد

يگننگي سشااخيص فشااار ونن تاايسااتنايک دياتااتنايک پيش از انجام آزمنن نيز به کار بردن پزشااکان
متخصااص که قطعا در تااابقه حرفهاي وند مرس ا اقدام به اندازهگيري فشااار ونن مينمايند نيز حذف ساثير
مشااکالش مربنط به سجهيزاش به کار رفته،از جمله کااي ره ن ندن فشااار تاانج  ، ...که شااايعسرين عامل ايجاد
کننده وطا در ارزيابي فشار ونن ميباشد( )8با فيلم برداري از اندازهگيري فشار ونن بيماران شرايو يکسان
براي سمامي افراد منرد مطااعه – اوتالف معني دار قابل سنجهي در اعداد ث
يافته ها ضر رش ابداع ر

شده به يشم ميونرد.که اين

مناتبسر دقيقسري که نشان دهنده منرد اعتمادسري از ميزان فشار ونن بنده

کمتر ابسته متاثر از ادراک شنيداري نهايتا سصميم فرد معاينه کننده باشد ،را گنشزد مينمايد.
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The influence of auditory perception in measurement
of blood pressure among specialist physicians

Abstract
Background: Assessment of blood pressure is one of the basics of physical
examination that usually is performed by indirect auscultatory method using a
mercury manometer. Mercury manometer is the gold standard instrument for
blood pressure measurement. Several factors may cause observational error in
assessment of blood pressure. Correct and reliable evaluation of blood pressure
has a great role in diagnosis and treatment of diseases, so we decided to evaluate
the role of auditory perception in measurement of blood pressure after excluding
or matching of other interventional factors.
Method and materials: seventy specialists in Aria and 22 Bahman hospitals
were enrolled in this study. 41 cases were selected randomly using the table of
randomized numbers by SPSS software. All cases underwent PTA and
tympanometry in order to exclude those with hearing problems. A standard
method for assessment of blood pressure was explained for remaining cases and
then they recorded the blood pressure of four patients which were presented in a
film. Each film was repeated 10 times in a randomized pattern so observers were
compared with others and also themselves. Finally, statistical analysis was
performed.
Results: comparing different observers showed statistically significant
differences between observers. Mean interobservers standard error was 9.4 mmHg
for systolic blood pressure and 20.5 mmHg for diastolic blood pressure and 16.1
mmHg for mean blood pressure. Comparing observers recordings for each case by
themselves, didn’t show any statistically significant difference.
Conclusion: according to significant differences between observers, we
suggest a new method for assessment of blood pressure that is independent of
observers’ auditory perception.
Keywords: Blood pressure measurement – auditory perception – Specialists
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