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ت م از او ت ،    دار رت دو م     

در نظر دارد ، آذربايجان شرقي گروه پژوهش ، فناوري و داده هاي سالمت مركز بهداشت استان 

جزوه هاي آموزشي ساده و كـاربردي در  ، براي توانمند سازي كارشناسان نظام اطالعات سالمت 

توانمنـد سـازي كارشناسـان     مجموعـه  "زمينه مديريت اطالعات و داده هاي سالمت با عنـوان  

ايـن مجموعـه   . تدوين و در اختيار عالقمنـدان قـرار دهـد   در دو سري  "نظام اطالعات سالمت 

  :شامل موارد زير خواهد بود 

 :سري دوم  :سري اول 
ظام اطالعات  ناسان  ت کار د دو  وزش  تآ   سال
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  :مقدمه

زيج حياتي يكي از ابزارهاي ساده و كارآمد نظام اطالعات مراقبت هاي اوليه بهداشتي بوده كـه   

ايـن فـرم از   .در سطح خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني مورد استفاده قرار مي گيرد 

بهداشـت روسـتايي در روسـتا و    ابتدا تا پايان سال بايد به ديوار خانـه بهداشـت يـا پايگاههـاي     

پايگـاه بهداشـت   (درمـاني شـهري    يپايگاههاي بهداشت  غير ضميمه شـهري و مراكـز بهداشـت   

ارائه دهندگان خـدمات اوليـه   .  در شهرها نصب و فرم سال بعد بر روي آن قرار گيرد ) ضميمه 

در   نمـوده و بهداشتي ، وقايع حياتي اتفاق افتاده در جمعيت تحت پوشش خود را در آن ثبـت  

 و در نهايت به مركز بهداشـت اسـتان    پايان سال پس از جمع بندي به مركز بهداشت شهرستان

  .ارسال مي نمايند

زيج حياتي وسيله مناسب براي ثبت داده هايي است كـه از نظـر برنامـه ريـزي ، پـايش عمليـات و       

ت كـه بهـورزان در ثبـت    تجربـه نشـان داده اسـ   . د نباش نظارت بر نحوه پيشرفت  كارها اساسي مي

كردن داده ها بر زيج حياتي با مشكل رو به رو نيستند و هر گاه كه نظـارت بـر كـار آنـان بدرسـتي      

 .انجام گرفته ، دقت اطالعات ثبت شده نيز قابل اعتماد بوده است 

  :در زيـــج حيـــاتي هفـــت جـــدول و يـــك گردونـــه بـــه شـــرح زيـــر وجـــود دارد    

  جدول جمعيت بر حسب سن و جنس -1

مبناي اين جدول سرشماري اول سال بهورز در روستاها  يا سرشماري پايگاههاي بهداشـت يـا    

پس از اتمام سرشماري در آغاز اطالعات جمع آوري شـده  .مراكز بهداشتي درماني شهري است 

برحسب سن و جنس جمعيت تحت پوشش و به تفكيك روستاي اصلي و روسـتا يـا روسـتاهاي    

به تفكيك جمعيت شهري يا روستايي در واحدهاي مستقر در شـهر   قمر در جمعيت روستايي و

اطالعـات جمعيتـي هـر روسـتا در پايـان      . دسته بندي ميشود و بـه ايـن جـدول وارد ميشـود     

 سرشماري به مركز بهداشت شهرستان ارسال شـده و جـدول جمعيـت روسـتايي شهرسـتان را     
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وستايي بطـور مسـتقيم و بـدون    چنانچه واحدهاي مستقر در شهر، جمعيت ر. تشكيل مي دهد 

يعني ستوني كه عنـوان آن روسـتاي   (واسطه خانه بهداشت در پوشش خود ندارند ، ستون دوم 

همچنين در ثبت زنان همسردار در هر گـروه سـني قابـل توجـه     . خالي مي ماند) قمر مي باشد 

چه ، ر دارد اين است كه منظور از زن همسردار ، زني است كه در عقد شرعي و عرفي مردي قرا

صـيغه بـه   ( در حال حاضر در خانه همسر خود زندگي كند يا در خانه پدري خود سـاكن باشـد  

همچنين كليـه افـرادي كـه بـه منطقـه اي مهـاجرت       . .) عنوان همسر شرعي محسوب ميگردد

بايـد بالفاصـله  در پوشـش نزديكتـرين واحـد ارايـه دهنـده         ، ميكنند و در آنجا ساكن ميشوند

و براي آنها  پرونده خانوار تشكيل شود و اطالعـات آنهـا در    گرفتهتي درماني قرار خدمات بهداش

چـه مهـاجرت   ( چنانچه تعـداد مهـاجرين در منطقـه اي زيـاد باشـد      .زيج حياتي نيز ثبت شود 

ضرورت دارد سرشماري مجـدد در آبـان مـاه نيـز صـورت گيـرد و       ) چه مهاجرت دهي، پذيري 

  .اساس سرشماري وسط سال اصالح شود جدول جمعيت  در زيج حياتي بر

  :جدول استفاده از نمك يددار -2

در سرشماري ابتداي هر سال تعداد خانوارهاي استفاده كننده از نمك يـددار بـر اسـاس تسـت     

 .نمك خانوار در زمان سرشماري مشخص ودر اين جدول ثبت مي گردد 
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  تي در زيج حيا جدول جمعيت بر حسب سن و جنس:  1شكل 

  

  استفاده از نمك يددار در زيج حياتيجدول :  2شكل 
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 جدول تولد -3

  . نتيجه و مشخصات هر زايمان در طول سال ، توسط بهورز در اين جدول ثبت  مي شود

تعدا دختران و پسران مرده به دنيا آمده  درطـول سـال بـه روش چـوب     : بخش اول  -

: به دنيا آمـده محسـوب ميشـود    در دو حالت ، نوزاد مرده . خطي عالمت زده ميشود

نوزادي كه بعد از هفته بيستم حاملگي بـدنيا آمـده اسـت و هيچيـك از عالئـم      ) الف

نـوزادي  ) ب. حياتي را ندارد يعني حتي يكبار هم نفس نكشيده و گريه نكرده اسـت 

بـدنيا آمـده و در زمـان    ) بدون احتساب وزن جفـت  ( گرم  500كه با وزن بيش از 

  .حياتي است تولد فاقد عاليم

مربوط به تعداد كل نوزادان زنده متولد شـده و جـنس آنهـا بـر حسـب      : بخش دوم  -

  . منطقه ميباشد

چنانچـه وزن  . مروط به وزن هنگام تولد نوزاد برحسـب جـنس اوسـت    : بخش سوم  -

تعـداد نـوزاداني   .هنگام تولد در دست نبود مي توان وزن روز دهم تولد را ثبت نمـود 

گرم باشد در دو ستون اول اين قسـمت و آنهـايي كـه     2500ز راكه وزنشان كمتر ا

در دو . گرم و بيشتر است در دو ستون بعـدي عالمـت زده ميشـود     2500وزنشان 

ستون آخر اين بخش تعداد نوزاداني ثبت مي شود كه موفق به وزن كردن آنها نشده 

 .ايم

ه باشيد كـه اگـر   مربوط به سن مادر در هر تولد زنده است توجه داشت: بخش چهارم  -

حاصل زايمان دو ياچندقلو است بايد براي هر يك از تولدهاي زنده در قسـمت سـن   

در نهايت مجوع ارقام درون ستونهاي اين بخش بـا ارقـام   . مادر يك عالمت زده شود

 .بخشهاي سوم و دوم اين جدول مساوي خواهند بود
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زل زائـو اسـت چنانچـه زايمـان در     در برگيرنده شرايط زايمان در بيمارستان يا منـ : بخش پنجم

بيمارستان ، زايشگاه ، يا تسهيالت زايماني انجام گرفته باشد ، تعداد آنهـا در سـتون مربوطـه و    

اگر زايمان در منزل زائو انجام گرفته باشد برحسب اينكه كمك كننده به زايمان چه كسي است 

ايمـاني كـه در محلـي غيـر از     قابل ذكر است كـه هـر ز  . در ستونهاي زير آن عالمت زده ميشود

بيمارستان ، زايشكاه ، تسهيالت زايماني ، يا مطب پزشك انجام گرفته باشد ، زايمـان در منـزل   

دقت شود كه اگر حاصل زايمان دوقلو و يا چند قلو باشد در اين بخـش فقـط   .  محسوب ميشود

در واقع اختالف بين  يكبار ثبت ميشود و به اين ترتيب درصد چند قلوزايي نيز بدست مي آيد و

بدسـت مـي    مجموع نوزادان زنده و مرده بدنيا آمده از اين ستون ، تعداد دوقلو يـا چنـد قلـو را   

ماماهاي محلي و ماماهاي سنتي كه تحصيالت رسمي مامايي را نگذرانـده انـد، در صـورت    .دهد

ن برگـزار  ماهه  ماما روستايي كه توسط مركز بهداشـت شهرسـتا   6گذراندن دوره هاي آموزشي 

ميشود به عنوان ماماي دوره ديده تلقي ميشوند ولـي چنانچـه ايـن دوره آموزشـي را نگذرانـده      

باشند بايد به عنوان دوره نديده به حساب آيند حتي اگر دوره هاي كوتاه مـدت ديگـري را نيـز    

 . گذرانده باشند

 :چند مثال

در ستون تولد زنده  بر حسـب  چنانچه مادري دوقتو زاييد و هر دو زنده بدنيا آمدند ) الف

عالمـت زده ميشـود و در سـتون     2جنس نوزاد و در ستون سن مادر در اين تولد زنـده   

  .شرايط زايمان برحسب محل زايمان و فرد كمك كننده فقط يك عالمت زده ميشود

چنانچه مادري دوقلو زاييد و يكي از نوزادان زنده و ديگري مرده بدنيا آمد در سـتون  ) ب

زايي  يك عالمت و در ستون متولدين زنده نيز برحسـب جـنس نـوزاد زنـده يـك      مرده 

  .عالمت ، و در ستون شرايط زايمان نيز يك عالمت زده ميشود
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چنانچه مادري دوقلو زاييد و هر دو مرده بدنيا آمدند در ستون مـرده زايـي برحسـب    ) پ

چ عالمتي زده نمي جنس دو عالمت زده ميشود و در ستون متولدين زنده و سن مادر هي

  .شود و در ستون شرايط زايمان  و فرد كمك كننده نيز فقط يك عالمت زده ميشود

چنانچه در يك زايمان دوقلو يكي از تولدها در منزل و ديگري در زايشگاه اتفاق افتاد ) ت

  .، در ستون شرايط زايمان فقط محل آخرين تولد ثبت ميشود

  

  جنس نوزاد ، سن مادر و شرايط زايمان در زيج حياتي جدول تولد بر حسب وزن و:  3 شكل

 جدول پوشش تنظيم خانواده -4

تعداد اسـتفاده  ) اسفند  29آذر و  30شهريور ،  31خرداد ،  31(در روز آخر هر فصل  

كه ازوسايل مختلف پيشگيري ازبارداري استفاده مي كنند ) زن و شوهرهايي ( كنندگان 

در تنظسـم  . به تفكيك وسيله در اين جدول نوشته مي شود  از دفاتر مربوطه استخراج و 

اين جدول هدف وضعيت يك فصل كامل نيست بلكه فقط ماه آخر هر فصل مـالك قـرار   

چنانچه فرد در آخرين روز آن ماه خاص  هنـوز تحـت پوشـش روش تنظـيم     . مي گيرد 

ين قسمت تا سن خانواده باشد به عنوان يك  مورد ثبت مي شود تمار آمار ثبت شده در ا

سالگي زن ادامه دارد و بعد از آن  فرد از گروه زنان واجد شرايط حذف شـده و آمـار    49

  .او ثبت نمي شود 
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توجه داشته باشيد كه تعداد افراد ثبت مي شود نه تعداد وسايلي كه از آنها استفاده شده 

ه يـا زوش مـورد   دقت كنيد كه در زمانهاي تعيين شده ، تعداد افرادي كه از وسيل .است 

نظر استفاده مي كنند بايد در محل مخصوص خود ثبت شوند ، نه فقط تعداد افرادي كـه  

يعني اگر فردي در پايان خرداد مـاه بـراي سـه مـاه     . در آن زمان وسيله دريافت كرده اند

بعد قرص دريافت كرد و بهورز يا كارمند بهداشتي مطمئن بود كه در سه ماه بعد قرصـها  

. ه مي كند در پايان آخرين روز شهريور ماه نيز بايد اين فرد را بـه حسـاب آورد   را استفاد

تعداد كـل آنهـا نيـز در    ) زن يا مرد( در مورد افرادي كه اقدام به بستن لوله ها كرده اند 

آخرين روز پايان هر فصل در ستون مربوطه ثبت شود  چنانچه به جـاي انجـام ايـن كـار     

نماييد اين خطر وجـود دارد كـه اگـر در ميـان افـراد تحـت        اقدام به جمع تجمعي اعداد

ثبت نگردد بعني اگر زني در مـاه   "پوشش مهاجرت يا مرگي حادث شود ، آمار آنها دقيقا

سـالگي   49خرداد اقدام به بستن لوله هاي رحمي كند ، از خرداد ماه به بعـد تـا پايـان    

در مـورد  ( هر بار در قسمت مربوط ثبت مي گـردد   –اگر نميرد و مهاجرت نكند  –خود 

  ) .وازكتومي مردان نيز بايد سن زن مطرح باشد 

روش طبيعي به استفاده از روشهاي غيـر دارويـي و غيـر مكـانيكي گفتـه ميشـود ماننـد        

روشهاي ريتميك يا تقويمي ، روش موكوس گردن رحم يا روش تخمـك گـذاري ، روش   

  .، روش دماي پايه بدن و روش نزديكي منقطع  شيردهي ، خودداري از نزديكي

در قسمت ساير تعداد افرادي نوشته ميشود كه از روشها و وسايلي غير از آنهـا كـه ثبـت    

 .شده اند استفاده مي كنند

در ثبت اطالعات تنظيم خانواده جمعيت عشاير در زمـان يـيالق آنهـا كـه در دسـترس      : تبصره 

بـراي افـرادي كـه از روشـهاي دائمـي مثـل توبكتـومي و         واحدهاي ارائه دهنده خدمت نيستند

و نورپلنت استفاده مي كنند ، ميتوان در دوره اي كه در منطقه تحت پوشش  IUDوازكتومي ، 
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و در مورد استفاده كنندگان از قرص و . واحد بهداشتي درماني نيستند نيز آمار آنها را ثبت كرد 

ر منطقه تحت پوشش واحد بهداشتي درمـاني نيسـتند   كاندوم نيز براي ماههايي كه افراد  كه د

  .نيز چند بسته در اختيار آنها قرار داد

  
  جدول پوشش تنظيم خانواده بر حسب نوع روش در آخزين روز هر فصل: 4شكل  

  

 جدول مرگ مادران  -5

روز بعـد از   42در طول سال هر گونه مرگ مادر در اثر عـوارض بـارداري ، زايمـان و تـا     

را برحسب سن مادر به تفكيك منطقه و با اشاره به علتهاي عمـده مـرگ مـادران    زايمان 

در ) خونريزي ، عفونت بعد از زايمان ، مسموميت حاملگي ، بيماريها قلبي و ساير علـل  (

  .اين جدول با نمايش داده مي شود
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روز بعـد از   42اگر مادري در طول بارداري يا در حـين زايمـان و يـا تـا     : خونريزي  -

يمان ، به علت خونريزي از مجراي زايماني بميرد ، بايد در رديـف مـرگ بـه علـت     زا

  .خونريزي ثبت شود

روز بعد از زايمان و به دنبال تب بـيش از   10تا  2گر مادري ا: عفونت بعد از زايمان  -

  .درجه سانتيگراد بميرد بايد به عنوان عفونت بعد از زايمان ثبت شود 38

 :يت حاملگي چند عالمت داردمسموم: مسموميت حاملگي  -

فشـارخون معمـول يعنـي فشـارخون زن بـاردار      ( فشارخون باالتر از حد معمول .1

در ). تحت مراقبت در طول دوران بارداري كه برايش اشكالي ايجاد نكـرده اسـت  

 :دو حالت مي گوييم فشارخون باالتر از حد معمول است

ينيم كـه بـا انـدازه هـاي قبلـي      يكي وقتي كه فشارخون خانمي را اندازه بگيريم و بب

ميليمتـر جيـوه و يـا بيشـتر و      30فشارخون او تفاوت دارد يعني فشارخون ماگزيما 

دوم وقتي كـه  . ميليمتر جيوه يا بيشترافزايش پيدا كرده است  15فشارخون مينيما 

و فشار مينيما بـاالتر   140فشارخون خانمي را اندازه بگيريم و فشار ماگزيما باالتر از 

 .ميلي متر جيوه باشد 90 از

 ورم سراسري بدن يا ورم شديد دستها و صورت  .2

  در ادرار در طول دوره بارداري وجود آلبومين .3

مرگ از مسموميت حاملگي به حساب مي ، چنانچه مادري به داليل ذكر شده بميرد 

 .آيد
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اگر مرگ مادر در دوران بارداري ، حـين زايمـان و يـا    : بيماريهاي قلبي  -

ز بعد از زايمان به تشخيص پزشك به علت راشتن عارضه قلبي مادر باشـد ، در  رو 42تا 

  .اين قسمت ثبت ميشود

 42چنانچه مرگ مادر در دوران بارداري ، حين زايمان و يـا تـا   : ساير  -

 "روز بعد از زايمان به علتي غيـر از چهـار علـت فـوق باشـد در رديـف       

  .قتل و خودكشي ثبت ميشود ، به غير از موارد حوادث ،  "ساير

روز بعـد از زايمـان بـه علتهـاي      42اگر مرگ مادر دوران بارداري ، حين زايمان و يـا تـا   : توجه

ديگري مثل حوادث پيش آمده باشد نبايستي به عنوان مرگ مادر  ثبت شود و فقط در جـدول  

  .كل مرگها ثبت ميشود

  
  ايمانجدول مرگ مادران باردار به دليل عوارض حانلگي و ز – 5شكل 
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  جدول مرگ بر حسب سن وجنس -6

مرگ اتفاق افتاده در مناطق شهري يا روستاهاي تحت پوشش بـه  در اين جدول هر گونه 

توجـه  . تفكيك منطقه و بر حسب  سن و جنس  به صورت چـوب خطـي ثبـت ميشـود     

دقـت  . داشته باشيد كه بايد همه مرگهايي كه در محدوده واحد اتفاق مي افتد ثبت شود 

يكماه تا كمتر از يكسـال   "روزگي كامل و  28يعني از بدو تولد تا  "كمتراز يكماه "كنيد

 "روز برسد و يا در مورد  29ماه و  11روزگي تا وقتي كه سن كودك به  29يعني از  "

روز تولد ( روز از تولد كودك گذشته باشد  365بعني درست از وقتي كه  "سال  4تا  1

روزگي او باشد و به همين ترتيب براي   29ماه و  11سال و  4تا زماني كه ) يكسالگي او

  .بقيه گروههاي سني 

  

  جدول مرگ بر حسب سن و جنس:  6شكل 

  سال 5جدول علت مرگ در كودكان كمتر از  -7 

و در آن نيـز  . سـال را در خـود دارد   5اين جدول هر گونه  علت مـرگ در كودكـان زيـر    

. ن  در قسمت مربوطـه نمـايش داده مـي شـود     اطالعات به تفكيك جنس و منطقه و س
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براي دقت در ثبت علل مرگي محلهايي كه بروز مرگ به علتي خاص در سـنين مربوطـه   

  .ناممكن ميباشد در اين جدول با رنگ تيره تر مشخص شده است 

مرگ نوزادي كه بعد از هفته سي : مرگ ناشي از عارضه كمبود وزن هنگام تولد  •

گرم يا كمتر به دنيا آمده اسـت   2500با وزن هنگام تولد و هفتم بارداري مادر 

و حداكثر تا پايان اولين ماه زندگي به دليل عـوارض ناشـي از ايـن كمبـود وزن     

  .هنگام تولد مرده باشد در اين قسمت ثبت مي شود

مرگ نوزادي كه قبل از هفته سي و هفـتم بـارداري   : مرگ ناشي از نارسي نوزاد  •

و حداكثر تا  پايان ) خواه با وزن زمان تولد كم  يا طبيعي( د مادر بدنيا آمده باش

اولين ماه زندگي به دليل عوارض ناشي از اين تولد زودرس مـرده باشـد در ايـن    

 .قسمت ثبت ميشود

شامل مرگ به علت سرخك : مرگ ناشي از بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن  •

 . ديفتري و سل است ،  B، سياه سرفه ، كزاز ، فلج اطفال ، هپاتيت 

چنانچه نوزادي بـا عالئـم حيـاتي بـدنيا بيايـد ،      : مرگ نوزاد از صدمات زايماني  •

ناهنجاري مادرزادي آشكاري نداشته باشد ولي عالئم حياتي او ضعيف باشند بـه  

طوري كه به اقدامات اوليه احياء نوزاد پاسخ ندهد و حداكثر تا يك سـاعت پـس   

 .قسمت ثبت مي شوداز زايمان بميرد ، در اين 

مرگ كودكان تا پنجسال كه با عالئم حياتي بدنيا بيايد ، : مرگ ناشي از ناهنجاريهاي مادرزادي 

  چنانچه پس از تولد ناهنجاري واضح و مشهودي داشته باشد كه منجر به مرگ نوزاد گردد
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بايد در قسمت مرگ كمتر از يكماهگي به دليل ناهنجاري مادرزادي ثبت گـردد   •

گر ناهنجار واضح و آشكار نداشـت ، تشـخيص علـت مـرگ دليـل ناهنجـاري       و ا

  .مادرزادي فقط با  پزشك خواهد بود 

اگر كودك زير پنجسـالي بـه   : مرگي ناشي از حوادث ، مسموميتها و سوختگيها  •

دليل حادثه ، مسموميت يا سوختگي فوت كرد هر چنـد كـه زمينـه بيماريهـاي     

 . سمت ثبت شودديگر هم داشته باشد بايد اين ق

  

  سال 5جدول علت مرگ در كودكان كمتر از :  7شكل 

  گردونه تولد و مرگ

در آخر هر ماه تعداد تولد و مرگ اتفاق افتاده در روستا بـا از روي جـداول تولـد و مـرگ     

جدول و پنج  دايره  7زيجهاي كنوني داراي .شمارش شده و در اين گردونه ثبت مي شود

چهار رنگ چاپ مي شود دواير متحـد المركـز در نسـخه هـاي      متحد المركز است كه در

) براي ثبت مواليـد زنـده  ( زرد ) براي ثبت سال( رنگي از داخل به خارج به ترتيب سفيد 
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و آبـي  ) ساله  4سبز براي ثبت مرگهاي يك تا ) ثبت مرگهاي يكماه تا يكساله ( صورتي 

در زيجهاي حياتي قابل اسـتفاده در  . چاپ ميشود ) ساله و باالتر  5براي ثبت مرگهاي ( 

خانه هاي بهداشت مربع براي ثبت اطالعات روستاي اصلي و دايره  براي ثبـت اطالعـات   

روستاهاي اقماري  و براي زيجهاي  قابل استفاده در مراكز و پايگاههاي بهداشـت  مربـع          

جمعيـت  براي ثبت اطالعات جمعيت شهري تحت پوشش و دايره بـراي ثبـت اطالعـات    

هر كدام از اعداد . روستايي  تحت پوشش مستقيم آن واحدها   در نظر گرفته شده است 

اعـداد در درون ايـن دوايـر    .درون دواير زيج حياتي با ساير جداول كنترل و چك ميشـود 

  .بايد طوري نوشته شود كه بدون چرخش دايره براحتي از روبرو قابل خواندن باشد

  
  تيگردونه زيج حيا:  8شكل 
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دقت كنيد كه در واحدهاي بهداشتي درماني به غير از جدول مربـوط بـه آمـار جمعيـت     

تحت پوشش و گردونه و جدول تنظيم خانواده كه داده ها به عدد در آنها ثبت ميشود در 

ولـي در مراكـز بهداشـت    . بقيه جدول اطالعات به صـورت چـوب خطـي ثبـت ميگـردد      

ايي پس از استخراج از رايانه براي تمام جـداول  شهرستان و مراكز بهداشت استان زيج نه

  .با عدد و رقم نوشته ميشود 

در ابتداي هر سال بايد زيجهاي حياتي سال قبـل خانـه هـاي بهداشـت ، بـا پايگاههـاي       

وارد  "مراكز بهداشتي درماني شهري  از تمـام آن مراكـز جمـع آوري و عينـا    . بهداشت و

ديبهشت ماه تكميل شده و  به مركز بهداشـت اسـتان   رايانه گردد و تا حداكثر تا پايان ار

تمامي اطالعات زيجهاي حياتي بايستي توسط مسئول بهداشـت خـانواده و   . ارسال گردد 

  .مسئول واحد گسترش هر شهرستان كنترل و تائيد گردد 

  

  : شاخص هاي قابل محاسبه از زيج حياتي 

زير را در سطح منطقه ، شهرسـتان ،   با داده هاي ثبت شده در زيج حياتي، مي توان شاخصهاي

 .استان و كشور محاسبه نمود 

ر .1 گ و  ی  ص   شا

ر خام   گ و   زان 

ی   ی  صا ر ا گ و   زان  

گ و     وزادان رزان 

سال  ودکان ز ی ر  گ و   زان 

ودکان ز  سال   ر  گ و   زان 

وزادان   ی   ر ع گ و   زان 
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سال  ودکان ز ی ی   ز ع گ و   زان 

سال   ودکان ز پ ی   ر ع گ و   زان 

ان باردار  ر ما گ و   زان 

ان باردار   ی ما ر ع گ و   زان 

ان باردار   ی ما ی  صا ر ا گ و   زان 

  

ی باروری  – 2 ص    :شا

د خام  و  زان 

ی   و  باروری ع

صا  یباروی ا  ی 

ت  د   ر

ی    باروری ک

ن   مان ا  صد زا

د   و ع  و وزادان با وزن کم   صد 

  

ی  – 3 ی  ص    :شا

ی    م 

ی    

ی  ت   وا

و دار  ن   صد ز

ن  ندا ت سال  صد 

سال   ودکان ز ی  صد 
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ھا  -   4   :سا شا

مک یددار  فاده از   صد ا

ش  خ  واده پو  ا
 CYP  

 


