
امید است بهورزان محترم پس از مطالعه: 
كنند. هدف از تكمیل زیج حیاتی را بیان 

اجزا و جداول زیج حیاتی رانام ببرند.
ح دهند. نحوه تكمیل جداول زیج حیاتی را شر

كنند. شاخص های قابل استخراج از زیج حیاتی رامحاسبه 

ترتیب نویسندگان از راست به چپ

اهداف آموزشی 

آشـــــــــنایی با زیــــــــــج حیــــــــاتی

اهداف آموزشی 

مهندس معصومه دبستان
کارشناس مسؤول آموزش بهورزی

دانشکده علوم پزشکی الرستان 

مریم کاس کلدره
مدیر مرکز آموزش بهورزی رودسر

دانشگاه علوم پزشکی گیالن

سیده سکینه حسنی ضیابری
مدیر مرکز آموزش بهورزی الهیجان

دانشگاه علوم پزشکی گیالن

مقدمه
سانتی متر   50 عرض  و  طول70  با  است  ای  ورقه  حیاتی  زیج 
که در زمینه تولد و مرگ  که در آغاز فقط برای نمایش وقایعی 
کار، از سویی  اتفاق می افتاد، فراهم آمد و بتدریج در جریان 
کاربرد خود را نشان داد و از سوی دیگربرای  کارآیی و سهولت 
افزودن پاره ای داده ها چه در تکمیل داده های پیشین و چه 

افزودن داده های جدید آمادگی یافت.
اولین بار در سال 1367 نمونه اولیه زیج حیاتی در خانه های 
کلی  بازنگری  آخرین  شد.  گرفته  کار  به  کشور  بهداشت 
است  ذکر  به  الزم  است.   1394 تیرماه  به  مربوط  زیج حیاتی 
و  شهری  مناطق  برای  حیاتی  زیج  اطالعات   1393 سال  تا 
روستایی در یک پوستر ثبت می شد و از سال 1394 به بعد 
پوستر مربوط به مناطق روستایی از مناطق شهری جدا شد. 
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هدف و اهمیت تکمیل زیج حیاتی 
کز سالمت جامعه  زیج حیاتی از ابتدا تا پایان سال باید به دیوار خانه بهداشت یا پایگاه های سالمت غیر ضمیمه شهری و مرا

گیرد. )پایگاه سالمت ضمیمه( در شهرها نصب باشد وفرم سال بعد بر روی آن قرار 
محاسبه  و  شهری  و  روستایی  پوشش  تحت  جمعیت  از  دقیق  و  بهنگام  آماری  اطالعات  داشتن  زیج،  تکمیل  از  هدف 
شاخص های جمعیتی، بهداشتی هرخانه بهداشت، پایگاه سالمت یا مرکز سالمت جامعه شهری/روستایی است تا درنهایت 
کل جمعیت روستایی وشهری تحت پوشش به دست آید و بتوان هرسال نتیجه فعالیت های واحدهای ارایه کننده خدمات 
کامل و بهنگام در اختیار داشت. برای رسیدن  کرد و برای تحقیقات علمی، اطالعاتی  کمی ارزیابی  بهداشتی درمانی را به صورت 

کار دخالت دارند، اهمیت دارد. که به نوعی در این  کسانی  به این هدف ها، عملکرد درست همه 

ایرانی است جزوخانوارهای  که پدرخانوار   همه خانوارهایی 
ایرانی محسوب می شوندو اطالعات آن ها در زیج خانوارهای 
ج می شود و در غیر این صورت به عنوان غیر ایرانی  ایرانی در
ایرانی  غیر  حیاتی  زیج  در  آن ها  اطالعات  و  شده  محسوب 

گر یک خانوار باشند. ثبت می شود، حتی ا
زیج های  همانند  نیز  ایرانی  غیر  جمعیت  ویژه  حیاتی  زیج 
حیاتی جمعیت ایرانی در پایان هر سال جمع آوری می شود 
تحویل  شهرستان  بهداشت  مرکز  به  رایانه  به  ورود  برای  و 
برگردانده  آن  کننده  تهیه  واحد  به  دوباره  سپس،  می شود. 

می شود تا بر روی دیوار نصب شود.
وارد  منطقه  به  غیرایرانی  مهاجران  سال  وسط  در  چنانچه 
گانه ندارند و سرشماری در آغاز  شدند، در آن سال زیج جدا

هرسال انجام می گیرد و براساس آن زیج تنظیم می شود. 
ستون های  در  داده ها  روستایی،  سالمت  پایگاه های  در 
به عنوان جمعیت  و  ثبت می شود  اصلی  روستای  به  مربوط 

روستایی به حساب می آید.

راهنمای تنظیم جداول زیج حیاتی
در باالی صفحه زیج، نام دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی 
و  شهرستان  بهداشت  مرکز  درمانی،  بهداشتی  خدمات  و 
یا  ضمیمه  سالمت  پایگاه  بهداشت،  )خانه  مربوط  واحد 

ج می شود. غیرضمیمه( در
متحدالمرکز  دایره  پنج  و  جدول   8 دارای  کنونی  زیج های 
ج  خار به  داخل  از  متحدالمرکز  دوایر  است.  رنگ  چهار  در 
زنده(،  موالید  )ثبت  زرد  سال(  ثبت  )برای  سفید  ترتیب  به 
نارنجی )مرگ زیر یک سال(، سبز )برای ثبت مرگ های 1 تا4 
شکل  است.  باالتر(  و  ساله   5 مرگ  ثبت  )برای  آبی  و  ساله( 
اصلی/ روستای  در  که  است  اتفاقاتی  ارقام  ثبت  برای  مربع 
در  که  است  اتفافاتی  ثبت  برای  ودایره  آید  می  پیش  شهر 
خانه  گر  ا می شود.  حادث  شهر  قمر/حاشیه  روستاهای 

قمر/منطقه  روستای  یک  از  بیش  سالمت  بهداشت/پایگاه 
حاشیه داشته باشد، مجموع داده های آن ها در همان یک 
یا مرکز دارای دو  پایگاه و  که  دایره ثبت می شود. در صورتی 
باید  باشد  شهری(  و  )روستایی  پوشش  تحت  جمعیت  نوع 

دو زیج مجزا تهیه شود. 
برای  روستایی  و  شهری  جمعیت های  در  مفاهیم  همین 
که در پوشش واحدهای ارایه دهنده  جمعیت غیرایرانی هم 
پایگاه  بهداشت،  )خانه  هستند  درمانی  بهداشتی  خدمات 

سالمت و مرکز سالمت جامعه شهری(کاربرد دارد.
سایر  با  حیاتی  زیج  دوایر  درون  اعداد  از  کدام  هر  توجه: 
کنترل و چک می شود. دقت در ثبت آن ها ضرورت  جداول 
که بدون  گردونه زیج باید طوری نوشته شود  دارد. اعداد در 

چرخش دایره براحتی از روبه رو قابل خواندن باشد. 

ح ذیل است:  شماره جداول به ترتیب از باال به پایین به شر
1.جدول استفاده از نمک ید دار

هدف این جدول ارایه آمار وضعیت استفاده از نمک یددار در 
خانوارهای تحت پوشش هر واحد است. همراه سرشماری 
اول سال با یدسنجی نمک مصرفی خانوار دربازدید منازل، 

آماریدسنجی جمع بندی و جدول ذیل تکمیل می شود.

کل خانوارمنطقه تعداد 
که از نمک  تعداد خانوار 

کنند یددار استفاده می 

شهر/روستای اصلی

حاشیه/قمر 

جدول استفاده از نمک ید دار

2. جدول جمعیت بر حسب سن و جنس 
در  است.  سال  اول  سرشماری  جدول  این  تکمیل  مبنای 
ابتدا جمعیت به تفکیک سن، جنس و روستای اصلی/قمر 
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گروه  گروه سنی زیر یک سال به  وشهری/حاشیه دسته بندی و به جدول وارد می شود. الزم به ذکر است در طراحی زیج جدید 
گروه ها، همان مقطع زمانی  کمتراز یک ماه و یک ماه تا یک سال تفکیک شده اند. مبنای جمع آوری داده های سن این  سنی 

گذشته تکمیل می شود. که سرشماری اول سال انجام می شود. الزم به ذکر است ردیف های دیگر جدول طبق روال  است 

جدول جمعیت بر حسب سن و جنس

 منطقه و جنس 

 سن )سال(

کلحاشیه/قمرشهر/روستای اصلی

زن*مردزن*مردزن*مرد

کمتراز یک ماه

یک ماه تا یک سال

1تا4سال

.......

که هنوز در خانه پدری  کرده ای  ستون رنگی مربوط به زنان همسر دار )10تا49سال( هستند. الزم به ذکر است دختران عقد 
کن هستند، جزو زنان همسردار به حساب می آیند. سا

3. جدول مرگ مادران به دلیل عوارض بارداری و زایمان بر حسب سن مادر و علت مرگ
این جدول مرگ مادر به دلیل عوارض حاملگی، زایمان و تا 42 روز پس از ختم بارداری را برحسب سن مادر به تفکیک منطقه 
کالمپسی، بیماری های قلبی و سایرعلل نشان  و با اشاره به علت های عمده مرگ مادران: خونریزی، عفونت بعد از زایمان، پره ا

می دهد.
گر مرگ مادر در طول دوران بارداری، حین زایمان و 42 روز پس از ختم بارداری به علت های دیگری مثل  توجه داشته باشید ا

کل مرگ ها ثبت می شود. حوادث پیش آمده باشد نباید به عنوان مرگ مادر ثبت شود و در جدول 

جدول مرگ مادران به دلیل عوارض بارداری و زایمان بر حسب سن مادر و علت مرگ

سن به سال

منطقه وعلت مرگ

وباالتر45تا4049تا3544تا3039تا2534تا2029تا1524تا1019تا14 50سال 

شهر/ روستای 

اصلی

خونریزی

عفونت بعداززایمان

کالمپسی پره ا

بیماری های قلبی

سایرعلل

حاشیه/قمر

خونریزی

عفونت بعداززایمان

کالمپسی پره ا

بیماری های قلبی

سایرعلل
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4.جدول تولد بر حسب وزن و جنس نوزاد، سن مادر و 
شرایط زایمان، نوع زایمان و فرزندآوری

موالید  به  مربوط  دقیق تر  اطالعات  ثبت  به  جدول  این 
اختصاص دارد و به صورت چوب خطی عالمت زده می شود. 

که در تکمیل این جدول باید دقت شود:  مواردی 
ستون اول: در دو حالت نوزاد»مرده به دنیا آمده« به حساب 
که بعد از هفته 22 حاملگی به دنیا  می آید: مورد اول نوزادی 
دوم  ندارد.  را  حیاتی  نشانه های  از  یک  هیچ  و  است  آمده 
گرم بدون احتساب جفت به  که با وزن بیش از 500  نوزادی 

دنیا آمده و در زمان تولد فاقد نشانه حیاتی بوده است.
و  شده  متولد  زنده  نوزاد  تعدادکل  به  مربوط  دوم:  ستون 

جنس آن 
که وزن هنگام تولد  ستون سوم: وزن هنگام تولد در صورتی 

نبود، وزن روز دهم تولد قید شود.
در  کنید  توجه  زنده:  تولد  هر  در  مادر  سن  چهارم:  ستون 
هر  ازای  به  باشد  نوزاد  چند  یا   2 زایمان  حاصل  که  صورتی 
تولد زنده یک چوب خط زده شود. جمع این ستون با ستون 
دوم و سوم باید برابر باشد، یعنی برای دوقلو 2 بار عالمت زده 

می شود.
ستون پنجم: مربوط به شرایط زایمان در بیمارستان یا منزل 
است. در این قسمت به ازای هر زایمان یک چوب خط زده 
می توان  قبلی  ستون های  با  ستون  این  مقایسه  از  می شود 

درصد چند قلوزایی را به دست آورد. 
که در محلی غیر از بیمارستان،  زایمان در منزل: به هر زایمانی 
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زایشگاه و مطب پزشک باشد اطالق می شود.
زایمان طبیعی: به تولد نوزاد پس از هفته22 بارداری به صورت 

گفته می شود. زنده یا مرده ازکانال زایمان 
که درآن نوزاد با ایجاد برشی در دیواره شکم  سزارین: زایمانی 

ج می شود. و رحم مادر خار
که  تعریف زنان 10تا49 سال شوهردار تک فرزند: در صورتی 
و  ماه   11 و  سال   3 سن  حداقل  با  فرزند  یک  تنها  دارای  زوج 
فرم  یا  خانوار  پرونده  از  فرزندی  تک  اطالعات  باشد.  روز   29
مشاوره، انتخاب و آغاز استفاده از روش پیشگیری از بارداری 

استخراج می شود. 
زوج  مشترک  زندگی  از  که  صورتی  در  بی فرزندی:  تعریف 
گذشته باشد  براساس اطالعات پرونده خانوار حداقل 24 ماه 
و زن سابقه سقط یا مرده زایی نداشته باشد و در حال حاضر 

باردار نباشد، بی فرزند محسوب می شود.
زایمان در بیمارستان یا زایشگاه: به مواردی اطالق می شود 
که زایمان در بیمارستان، زایشگاه، واحد تسهیالت زایمانی یا 

مطب پزشک انجام شده باشد.
که  التحصیل دانشگاهی  غ  فار مامای  کرده:  مامای تحصیل 

گذرانده است. کارشناسی مامایی را  کاردانی یا  دوره 
که در روستا دوره 6 ماهه مامایی را  ماما روستا: خانم هایی 

گواهینامه شده اند. گذرانده و موفق به دریافت 
مامای  توسط  زایمان  که  صورتی  در  ندیده:  دوره  مامای 
یا  دیده  دوره  مامای  کمک  )بدون  مادر  اطرافیان  یا  محلی 

تحصیل کرده انجام شده باشد(

جدول تولد بر حسب وزن و جنس نوزاد، سن مادروشرایط زایمان، نوع زایمان و فرزندآوری

منطقه
مرده به 

دنیا آمده

زنده به دنیا 

آمده
وزن هنگام تولد وجنس نوزاد

سن مادر در این تولد زندهزنده به دنیا آمده

شرایط زایمان

تعدادزنان10تا49سال نوع زایمان

شوهردار

گاه
یش

ا زا
ن ی

ستا
مار

ربی
در منزل زائود

توسط

سر
پ

ختر
د

سر
پ

ختر
د

کمتر از2500
گرم

2500
گرم وبیشتر

وزن نشده

14
1تا

0
19

1تا
5

24
2تا

0
29

2تا
5

34
3تا

0
39

3تا
5

44
4تا

0
49

4تا
5

تــر
اال

و ب
ل 

ســا
 5

ده
 کر

ل
صی

تح
ی 

اما
م

ده
 دی

وره
ی د

اما
م

ده
دی

ه ن
دور

ی 
اما

م

عی
طبی

ن
زاری

س

ند
فرز

ی 
ب

ند
فرز

ک 
ت

سر
پ

ختر
د

سر
پ

ختر
د

سر
پ

ختر
د

شهر/
ی  ســتا و ر

صلــی ا

/ شــیه حا
ــر قم

5.جدول مرگ برحسب سن و جنس
گفته می شود، »کمتر  کنیم وقتی  که در محدوده واحد بهداشتی درمانی اتفاق می افتد، ثبت شود. توجه  باید همه مرگ هایی 
کمتر از یک سال« یعنی از 29 روزگی تا 11 ماه و 29 روز و به همین  کامل و »یک ماه تا از یک ماه« یعنی از بدو تولد تا 28روزگی 

ترتیب برای بقیه سنین.
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6.جدول مهاجرت برحسب نفر
جدول  است،  شده  اضافه  زیج  به  جدید  که  جداولی  یکی از 
فرم/ از  جدول  این  اطالعات  است.  نفر  برحسب  مهاجرت 
دفترگزارش مهاجرت دهی و مهاجرت پذیری خانه بهداشت 
جدول  در  خط  چوب  به صورت  و  استخراج  سالمت  پایگاه  و 
روستا/ از  شده  ج  خار افراد  اساس  این  بر  می شود.  ثبت 
ج و  منطقه شهری تحت پوشش را تحت عنوان مهاجر به خار
تعداد افراد وارد شده به روستا/منطقه شهری تحت پوشش، 
تفکیک  به  به داخل درستون مربوط  تحت عنوان مهاجرت 

شهر/روستای اصلی وحاشیه /قمر ثبت می شود.

جدول مهاجرت برحسب نفر

ج از روستامنطقه مهاجرت به داخل روستامهاجرت به خار

شهر/روستای اصلی

حاشیه /روستای قمر

روش  نــوع  برحســب  خانــواده  تنظیــم  پوشــش  جــدول   .7
کــه  درآخریــن روز ســال )29 اســفند( تعــداد زن و شــوهرهایی 
از هرنــوع وســیله یــا روش پیشــگیری از حاملگــی اســتفاده مــی 
کننــد در دفتــر مربــوط، شــمارش شــده وبــه تفکیــک وســیله در 

ایــن جــدول ثبــت می شــود.
نکته: 

وسیله  تعداد  نه  می شود،  ثبت  افراد  تعداد  جدول  این  در 
استفاده شده

 پوشش تنظیم خانواده بر حسب نوع روش در آخرین روز سال

                                                                    زمان
29 اسفندمنطقه و روش

لی
اص

ی 
ستا

 رو
ر/

شه
مر

ی ق
ستا

 رو
ه/

شی
حا

قرص

کاندوم

آی یو دی

بستن لوله به روش
 جراحی در زن/ مرد

آمپول سه ماهه

آمپول یک ماهه

سایر

طبیعی

که از وسیله یا روش  در پایان آخرین روز سال، تعداد افرادی 
موردنظر استفاده می کنند باید در محل مخصوص خود ثبت 
زمان وسیله دریافت  که درآن  افرادی  تعداد  نه فقط  شوند، 

کرده اند.
روش طبیعی استفاده از روش های غیردارویی وغیرمکانیکی 
روش  نزدیکی،  از  خودداری  روش  شیردهی،  روش  مثل 

تقویمی و... است.
زیج  در  عشایر  جمعیت  خانواده  تنظیم  اطالعات  ثبت  در 
واحدهای  دسترس  در  که  آن ها  ییالق،  زمان  در  حیاتی 
روش های  از  که  افرادی  برای  نیستند،  خدمت  ارایه دهنده 

واحد  پوشش  تحت  درمنطقه  عشایر  که  دوره ای  در  می توان  می کنند،  استفاده   )  . و..   IUD،وازکتومی )توبکتومی،  دایمی تر 
کرد. در مورد استفاده کنندگان از قرص وکاندوم  بهداشتی درمانی نیستند، نیز آمار آن ها را به حساب آورد و در زیج حیاتی ثبت 
که افراد در پوشش مستقیم نظام شبکه نیستند، در اختیار  کاندوم برای ماه هایی  پیشنهاد می شود، تعدادی بسته قرص یا 
گروه زنان واجد شرایط  آن ها قرارداده شود. آمار ثبت شده در این جدول تا سن 49 سالگی زن ادامه دارد و بعد از آن فرد از 

حذف و آمار او ثبت نمی شود.

کمتر از پنج سال کودکان  8. جدول علت مرگ در 
بهداشت  خانه  در  آن ها  تشخیص  به  رسیدن  که  شده  گنجانده  سال  پنج  زیر  کودکان  مرگ  علت های  تنها  جدول  این  در 

امکان پذیر است.
کمتر از پنج سال کودکان  جدول علت مرگ در 

عفونت های 
تنفسی

اسهال و 
استفراغ

حوادث و 
مسمومیت ها
سوختگی ها

عارضه کمبود 
وزن هنگام تولد1

نارسی 
نوزاد 2

بیماری قابل 
پیشگیری با 

کسن وا

مرگ نوزاد از 
صدمات زایمان

ناهنجاری های 
سایر عللمادر زادی

شهر/ 
روستای 

اصلی

کمتر از یک ماه

کمتر از یک سال یک ماه تا 

کمتر از پنج سال یک سال تا 

حاشیه/
روستای 

قمر

کمتر از یک ماه

کمتر از یک سال یک ماه تا 

کمتر از پنج سال یک سال تا 



37

که در تکمیل جدول باید توجه شود:  نکاتی 
کســـن:  مـــرگ ناشـــی از بیماری هـــای قابـــل پیشـــگیری بـــا وا
کـــزاز،  سیاه ســـرفه،  ســـرخک،  به علـــت  مـــرگ  شـــامل 

اســـت. ســـل  و  دیفتـــری   ،Bهپاتیـــت فلج اطفـــال، 

کمبـــود وزن هنـــگام تولـــد: منظـــور  مـــرگ ناشـــی از عارضـــه 
کـــه بعـــد از هفتـــه 37 بـــارداری بـــا وزن  مـــرگ نـــوزادی اســـت 
کثـــر  کمتـــر بـــه دنیـــا آمـــده اســـت و حدا هنـــگام تولـــد 2500گـــرم یـــا 
کمبـــود  تـــا پایـــان اولیـــن مـــاه زندگـــی بـــه دلیـــل عـــوارض ناشـــی از 

وزن مـــرده باشـــد.

کـــه قبـــل از هفتـــه  مـــرگ ناشـــی از نارســـی نـــوزاد: مـــرگ نـــوزادی 
کـــم یـــا طبیعـــی بـــه دنیـــا  37 بـــارداری خـــواه بـــا وزن زمـــان تولـــد 
کثـــر پایـــان اولیـــن مـــاه زندگـــی بـــه دلیـــل  آمـــده باشـــدو تـــا حدا

ـــد. ـــرده باش ـــد زودرس م ـــی از تول ـــوارض ناش ع

بـــا  نـــوزادی  چنانچـــه  زایمایـــی:  صدمـــات  از  نـــوزاد  مـــرگ 
مـــادرزادی  ناهنجـــاری  آیـــد،  دنیـــا  بـــه  حیاتـــی  نشـــانه های 
آشـــکاری نداشـــته باشـــد، ولـــی نشـــانه های حیاتـــی او ضعیـــف 
نـــوزاد  احیـــای  اولیـــه  اقدام هـــای  بـــه  کـــه  به طـــوری  باشـــند 
کثـــر تـــا یـــک ســـاعت پـــس از زایمـــان بمیـــرد. پاســـخ ندهـــد و حدا

مـــرگ ناشـــی از ناهنجاری هـــای مـــادرزادی: چنانچـــه پـــس از 
کـــه منجـــر  تولـــد، ناهنجـــاری واضـــح و مشـــهودی داشـــته باشـــد 
کـــه ناهنجـــاری واضـــح و  بـــه مـــرگ نـــوزاد شـــود. در صورتـــی 
آشـــکاری نداشـــت، تشـــخیص مـــرگ به علـــت ناهنجـــاری فقـــط 

بـــا پزشـــک اســـت.

ســـوختگی ها:  و  مســـمومیت  حـــوادث،  از  ناشـــی  مـــرگ 
کودکـــی بـــه دلیـــل ایـــن حـــوادث، مســـمومیت و...  چنانچـــه 
کـــه زمینـــه بیماری هـــای دیگـــری هـــم  کنـــد هرچنـــد  فـــوت 

می شـــود.  ثبـــت  قســـمت  ایـــن  در  باشـــد،  داشـــته 
کنیـــد بـــه غیـــر از جـــدول »اســـتفاده از نمـــک یـــددار«،  دقـــت 
ــر حســـب  ــرت بـ »جمعیـــت برحســـب ســـن و جنـــس«، »مهاجـ
تـــا 49 ســـال شـــوهردار« از  نفـــر« و جـــدول »تعـــداد زنـــان 10 
ـــوزاد، ســـن  ـــر حســـب وزن و جنـــس ن ـــد ب مجموعـــه جـــدول »تول
مـــادر، شـــرایط زایمـــان، نـــوع زایمـــان، فرزنـــدآوری« و هم چنیـــن 
کـــه  دوایـــر متحدالمرکـــز زیـــج حیاتـــی و جـــدول تنظیـــم خانـــواده 
ــا بـــه شـــکل عـــددی ثبـــت می شـــود، در بقیـــه جـــداول  داده هـ

اطالعـــات بـــه شـــکل چـــوب خـــط ثبـــت می شـــود.

جمع بندی جداول
قبـــل  ســـال  حیاتـــی  زیج هـــای  بایـــد  ســـال  هـــر  ابتـــدای  در 
ــز ســـالمت  کـ ــای ســـالمت و مرا ــای بهداشـــت، پایگاه هـ خانه هـ
کـــز جمـــع آوری و  جامعـــه شهری/روســـتایی از همـــه آن مرا
کثـــر تـــا پایـــان  وارد رایانـــه شـــود و ســـی دی اطالعاتـــی آن حدا
گســـترش شـــبکه های بهداشـــتی  اردیبهشـــت مـــاه بـــه مرکـــز 

درمانـــی وزارت بهداشـــت ارســـال شـــود.
زیـــج حیاتـــی وســـیله مناســـب بـــرای ثبـــت و ارایـــه داده هایـــی 
کـــه از نظـــر برنامه ریـــزی، پایـــش عملیـــات و نظـــارت بـــر  اســـت 
کارهـــا اساســـی اســـت. تجربـــه نشـــان داده  نحـــوه پیشـــرفت 
کـــه بهـــورزان در ثبت کـــردن ایـــن داده هـــا بـــا مشـــکل روبـــه رو 
کار آنـــان بدرســـتی انجـــام  کـــه نظـــارت بـــر  نیســـتند و هـــرگاه 
ــز قابـــل اعتمـــاد بـــوده  گرفتـــه، دقـــت اطالعـــات ثبـــت شـــده نیـ
بهداشـــت  شـــبکه های  در  گاه  آ نظارت کننـــدگان  اســـت. 
ـــا یـــک سلســـله مقایســـه های ســـهل و  درمـــان بخوبـــی قادرنـــد ب
کننـــد و حتـــی  کنتـــرل  ســـریع، صحـــت و دقـــت اطالعـــات زیـــج را 
ــوار و  ــای خانـ ــات در پرونده هـ ــاء ایـــن اطالعـ ــری منشـ ــا پیگیـ بـ
ــر  ــاد نظـــارت خـــود را بـــه جنبه هـــای دیگـ ــر عملیاتـــی، ابعـ دفاتـ
ــتایی  ــق روسـ ــورز در مناطـ ــه بهداشـــت و بهـ کار و فعالیـــت خانـ
کننـــده  تولیـــد  و  خدمـــت  عرضه کننـــده  واحدهـــای  ســـایر  و 

گســـترش دهنـــد. زیج حیاتـــی در مناطـــق شـــهری 

پانوشت
دنیا  به  حاملگی  سی و هفتم  هفته  از  بعد  که  نوزادی   .1
گرم باشد)نوزاد  کمتر از 2500  آمده است و وزن هنگام تولد او 

رسیده(.
دنیا  به  حاملگی  سی و هفتم  هفته  از  قبل  که  نوزادی    .2

کودک در اینجا اهمیت ندارد. آمده باشد)نوزاد نارس(. وزن 

منابع
ــهری،  ــتایی و ش ــق روس ــی مناط ــج حیات ــتر زی ــل پوس ــتورالعمل تکمی 1. دس

ــت شــبکه، نســخه نهایــی تیرمــاه 1394 ــز مدیری مرک
کار در روستا کتاب بهداشت و مبانی   .2
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