اهداف آموزشی

آش ـ ـ ـ ــنایی با زیـ ـ ـ ـ ــج حیـ ـ ـ ــاتی

ترتیب نویسندگان از راست به چپ

سیده سکینه حسنی ضیابری
مدیر مرکز آموزش بهورزی الهیجان
دانشگاه علوم پزشکی گیالن
مریم کاس کلدره
مدیر مرکز آموزش بهورزی رودسر
دانشگاه علوم پزشکی گیالن
مهندس معصومه دبستان
کارشناس مسؤول آموزش بهورزی
دانشکده علوم پزشکی الرستان
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امید است بهورزان محترم پس از مطالعه:
هدف از تكمیل زیج حیاتی را بیان كنند.
اجزا و جداول زیج حیاتی رانام ببرند.
نحوه تكمیل جداول زیج حیاتی را شرح دهند.
شاخصهای قابل استخراج از زیج حیاتی رامحاسبه كنند.
مقدمه
زیج حیاتی ورقه ای است با طول 70و عرض  50سانتیمتر
که در آغاز فقط برای نمایش وقایعی که در زمینه تولد و مرگ
اتفاق میافتاد ،فراهم آمد و بتدریج در جریان کار ،از سویی
کارآیی و سهولت کاربرد خود را نشانداد و از سوی دیگربرای
افزودن پارهای دادهها چه در تکمیل دادههای پیشین و چه
افزودن دادههای جدید آمادگی یافت.
اولین بار در سال  1367نمونه اولیه زیج حیاتی در خانههای
بهداشت کشور به کار گرفته شد .آخرین بازنگری کلی
زیجحیاتی مربوط به تیرماه  1394است .الزم به ذکر است
تا سال  1393اطالعات زیج حیاتی برای مناطق شهری و
روستایی در یک پوستر ثبت میشد و از سال  1394به بعد
پوستر مربوط به مناطق روستایی از مناطق شهری جدا شد.

هدف و اهمیت تکمیل زیج حیاتی
زیج حیاتی از ابتدا تا پایان سال باید به دیوار خانه بهداشت یا پایگاههای سالمت غیر ضمیمه شهری و مرا کز سالمت جامعه
(پایگاه سالمت ضمیمه) در شهرها نصب باشد وفرم سال بعد بر روی آن قرار گیرد.
هدف از تکمیل زیج ،داشتن اطالعات آماری بهنگام و دقیق از جمعیت تحت پوشش روستایی و شهری و محاسبه
شاخصهای جمعیتی ،بهداشتی هرخانه بهداشت ،پایگاه سالمت یا مرکز سالمت جامعه شهری/روستایی است تا درنهایت
کل جمعیت روستایی وشهری تحت پوشش بهدست آید و بتوان هرسال نتیجه فعالیتهای واحدهای ارایهکننده خدمات
بهداشتی درمانی را بهصورت کمی ارزیابی کرد و برای تحقیقات علمی ،اطالعاتی کامل و بهنگام در اختیار داشت .برای رسیدن
به این هدفها ،عملکرد درست همه کسانی که به نوعی در این کار دخالت دارند ،اهمیت دارد.
همه خانوارهایی که پدرخانوار ایرانی است جزوخانوارهای
ایرانی محسوب می شوندو اطالعات آنها در زیج خانوارهای
ایرانی درج میشود و در غیر این صورت بهعنوان غیر ایرانی
محسوب شده و اطالعات آنها در زیج حیاتی غیر ایرانی
ثبت میشود ،حتی ا گر یک خانوار باشند.
زیج حیاتی ویژه جمعیت غیر ایرانی نیز همانند زیجهای
حیاتی جمعیت ایرانی در پایان هر سال جمع آوری میشود
و برای ورود به رایانه به مرکز بهداشت شهرستان تحویل
میشود .سپس ،دوباره به واحد تهیه کننده آن برگردانده
میشود تا بر روی دیوار نصب شود.
چنانچه در وسط سال مهاجران غیرایرانی به منطقه وارد
شدند ،در آن سال زیج جدا گانه ندارند و سرشماری در آغاز
هرسال انجام میگیرد و براساس آن زیج تنظیم میشود.
در پایگاههای سالمت روستایی ،دادهها در ستونهای
مربوط به روستای اصلی ثبت میشود و بهعنوان جمعیت
روستایی به حساب میآید.
راهنمای تنظیم جداول زیج حیاتی
در باالی صفحه زیج ،نام دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی ،مرکز بهداشت شهرستان و
واحد مربوط (خانه بهداشت ،پایگاه سالمت ضمیمه یا
غیرضمیمه) درج میشود.
زیجهای كنونی دارای  8جدول و پنج دایره متحدالمرکز
در چهار رنگ است .دوایر متحدالمرکز از داخل به خارج
به ترتیب سفید (برای ثبت سال) زرد (ثبت موالید زنده)،
نارنجی (مرگ زیر یکسال) ،سبز (برای ثبت مرگهای  1تا4
ساله) و آبی (برای ثبت مرگ  5ساله و باالتر) است .شکل
مربع برای ثبت ارقام اتفاقاتی است که در روستای اصلی/
شهر پیش می آید ودایره برای ثبت اتفافاتی است که در
روستاهای قمر/حاشیه شهر حادث میشود .ا گر خانه

بهداشت/پایگاه سالمت بیش از یک روستای قمر/منطقه
حاشیه داشته باشد ،مجموع دادههای آنها در همان یک
دایره ثبت میشود .در صورتی که پایگاه و یا مرکز دارای دو
نوع جمعیت تحت پوشش (روستایی و شهری) باشد باید
دو زیج مجزا تهیه شود.
همین مفاهیم در جمعیتهای شهری و روستایی برای
جمعیت غیرایرانی هم كه در پوشش واحدهای ارایه دهنده
خدمات بهداشتی درمانی هستند (خانه بهداشت ،پایگاه
سالمت و مرکز سالمت جامعه شهری)کاربرد دارد.
توجه :هر کدام از اعداد درون دوایر زیج حیاتی با سایر
جداول کنترل و چک میشود .دقت در ثبت آنها ضرورت
دارد .اعداد در گردونه زیج باید طوری نوشته شود که بدون
چرخش دایره براحتی از روبه رو قابل خواندن باشد.
شماره جداول به ترتیب از باال به پایین به شرح ذیل است:
.1جدول 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 میشود.
منطقه

تعداد کل خانوار

تعداد خانوار که از نمک
یددار استفاده می کنند

شهر/روستای اصلی
حاشیه/قمر
جدول استفاده از نمک ید دار

 .2جدول جمعیت بر حسب سن و جنس
مبنای تکمیل این جدول سرشماری اول سال است .در
ابتدا جمعیت به تفکیک سن ،جنس و روستای اصلی/قمر
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وشهری/حاشیه دستهبندی و به جدول وارد میشود .الزم به ذکر است در طراحی زیج جدید گروه سنی زیر یک سال به گروه
سنی کمتراز یکماه و یکماه تا یک سال تفکیک شدهاند .مبنای جمعآوری دادههای سن این گروهها ،همان مقطع زمانی
است که سرشماری اول سال انجام میشود .الزم به ذکر است ردیفهای دیگر جدول طبق روال گذشته تکمیل میشود.
جدول جمعیت بر حسب سن و جنس

منطقه و جنس شهر/روستای اصلی حاشیه/قمر
سن (سال)

مرد

زن*

مرد

زن*

کل
مرد

زن*

کمتراز یکماه
یکماه تا یکسال
1تا4سال
.......

ستون رنگی مربوط به زنان همسر دار (10تا49سال) هستند .الزم به ذکر است دختران عقد کردهای که هنوز در خانه پدری
سا کن هستند ،جزو زنان همسردار به حساب میآیند.
 .3جدول 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  42روز پس از ختم بارداری را برحسب سن مادر به تفکیک منطقه
و با اشاره بهعلتهای عمده مرگ مادران :خونریزی ،عفونت بعد از زایمان ،پره ا کالمپسی ،بیماریهای قلبی و سایرعلل نشان
میدهد.
توجه داشته باشید ا گر مرگ مادر در طول دوران بارداری ،حین زایمان و  42روز پس از ختم بارداری بهعلتهای دیگری مثل
حوادث پیش آمده باشد نباید بهعنوان مرگ مادر ثبت شود و در جدول کل مرگها ثبت میشود.
جدول مرگ مادران به دلیل عوارض بارداری و زایمان بر حسب سن مادر و علت مرگ

سن به سال
10تا14
منطقه وعلت مرگ
خونریزی
شهر /روستای
اصلی

عفونت بعداززایمان
پره ا کالمپسی
بیماریهای قلبی
سایرعلل
خونریزی
عفونت بعداززایمان

حاشیه/قمر پره ا کالمپسی
بیماریهای قلبی
سایرعلل
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15تا19

20تا25 24تا29

30تا34

35تا39

40تا44

45تا50 49سال وباالتر

.4جدول تولد بر حسب وزن و جنس نوزاد ،سن مادر و
شرایط زایمان ،نوع زایمان و فرزندآوری
این جدول به ثبت اطالعات دقیقتر مربوط به موالید
اختصاص دارد و بهصورت چوب خطی عالمت زده میشود.
مواردی که در تکمیل این جدول باید دقت شود:
ستون اول :در دو حالت نوزاد«مرده به دنیا آمده» به حساب
میآید :مورد اول نوزادی که بعد از هفته  22حاملگی به دنیا
آمده است و هیچ یک از نشانههای حیاتی را ندارد .دوم
نوزادی که با وزن بیش از  500گرم بدون احتساب جفت به
دنیا آمده و در زمان تولد فاقد نشانه حیاتی بوده است.
ستون دوم :مربوط به تعدادکل نوزاد زنده متولد شده و
جنس آن
ستون سوم :وزن هنگام تولد در صورتی که وزن هنگام تولد
نبود ،وزن روز دهم تولد قید شود.
ستون چهارم :سن مادر در هر تولد زنده :توجه کنید در
صورتی که حاصل زایمان  2یا چند نوزاد باشد به ازای هر
تولد زنده یک چوب خط زده شود .جمع این ستون با ستون
دوم و سوم باید برابر باشد ،یعنی برای دوقلو  2بار عالمت زده
میشود.
ستون پنجم :مربوط به شرایط زایمان در بیمارستان یا منزل
است .در این قسمت به ازای هر زایمان یک چوب خط زده
میشود از مقایسه این ستون با ستونهای قبلی میتوان
درصد چند قلوزایی را بهدست آورد.
زایمان در منزل :به هر زایمانی که در محلی غیر از بیمارستان،

زایشگاه و مطب پزشک باشد اطالق میشود.
زایمان طبیعی :به تولد نوزاد پس از هفته 22بارداری بهصورت
زنده یا مرده ازکانال زایمان گفته میشود.
سزارین :زایمانی که درآن نوزاد با ایجاد برشی در دیواره شکم
و رحم مادر خارج میشود.
تعریف زنان 10تا 49سال شوهردار تک فرزند :در صورتی که
زوج دارای تنها یک فرزند با حداقل سن  3سال و  11ماه و
 29روز باشد .اطالعات تک فرزندی از پرونده خانوار یا فرم
مشاوره ،انتخاب و آغاز استفاده از روش پیشگیری از بارداری
استخراج میشود.
تعریف بیفرزندی :در صورتی که از زندگی مشترک زوج
براساس اطالعات پرونده خانوار حداقل  24ماه گذشته باشد
و زن سابقه سقط یا مرده زایی نداشته باشد و در حال حاضر
باردار نباشد ،بیفرزند محسوب میشود.
زایمان در بیمارستان یا زایشگاه :به مواردی اطالق میشود
که زایمان در بیمارستان ،زایشگاه ،واحد تسهیالت زایمانی یا
مطب پزشک انجام شده باشد.
مامای تحصیل کرده :مامای فار غ التحصیل دانشگاهی که
دوره کاردانی یا کارشناسی مامایی را گذرانده است.
ماما روستا :خانمهایی که در روستا دوره  6ماهه مامایی را
گذرانده و موفق به دریافت گواهینامه شدهاند.
مامای دوره ندیده :در صورتی که زایمان توسط مامای
محلی یا اطرافیان مادر (بدون کمک مامای دوره دیده یا
تحصیلکرده انجام شده باشد)

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

منطقه

دنیا آمده

آمده

وزن هنگام تولد وجنس نوزاد
زنده به دنیا آمده

سن مادر در این تولد زنده

در منزل زائو
توسط

نوع زایمان

شوهردار

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

10تا 14

15تا 19

20تا 24

25تا 29

30تا 34

40تا 44
35تا 39

45تا 49

 5ســال و باالتــر

مامای تحصیل کرده

مامای دوره دیده

مامای دوره ندیده

طبیعی

سزارین

بی فرزند

تک فرزند

کمتر از2500
گرم

2500
گرم وبیشتر

وزن نشده

دربیمارستان یا زایشگاه

مرده به

زنده به دنیا

شرایط زایمان

تعدادزنان10تا49سال

شهر/
ر و ســتا ی
ا صلــی
حا شــیه /
قمــر

.5جدول مرگ برحسب سن و جنس
باید همه مرگهایی که در محدوده واحد بهداشتی درمانی اتفاق میافتد ،ثبت شود .توجه کنیم وقتی گفته میشود« ،کمتر
از یکماه» یعنی از بدو تولد تا 28روزگی کامل و «یکماه تا کمتر از یکسال» یعنی از  29روزگی تا  11ماه و  29روز و به همین
ترتیب برای بقیه سنین.
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منطقه

 29اسفند

قرص
کاندوم
آی یو دی
بستن لوله به روش
جراحی در زن /مرد
آمپول سه ماهه
آمپول یک ماهه

جدول مهاجرت برحسب نفر

مهاجرت به خارج از روستا

زمان

منطقه و روش

شهر /روستای اصلی
حاشیه /روستای قمر

.6جدول مهاجرت برحسب نفر
یکیاز جداولی که جدید به زیج اضافه شده است ،جدول
مهاجرت برحسب نفر است .اطالعات این جدول از فرم/
دفترگزارش مهاجرت دهی و مهاجرت پذیری خانه بهداشت
و پایگاه سالمت استخراج و بهصورت چوب خط در جدول
ثبت میشود .بر این اساس افراد خارج شده از روستا/
منطقه شهری تحت پوشش را تحت عنوان مهاجر به خارج و
تعداد افراد وارد شده به روستا/منطقه شهری تحت پوشش،
تحت عنوان مهاجرت به داخل درستون مربوط به تفکیک
شهر/روستای اصلی وحاشیه /قمر ثبت میشود.

پوشش تنظیم خانواده بر حسب نوع روش در آخرین روز سال

سایر
طبیعی

مهاجرت به داخل روستا

شهر/روستای اصلی
حاشیه /روستای قمر

 .7جــدول پوشــش تنظیــم خانــواده برحســب نــوع روش
درآخریــن روز ســال ( 29اســفند) تعــداد زن و شــوهرهایی کــه
از هرنــوع وســیله یــا روش پیشــگیری از حاملگــی اســتفاده مــی
کننــد در دفتــر مربــوط ،شــمارش شــده وبــه تفکیــک وســیله در
ایــن جــدول ثبــت میشــود.
نکته:
در این جدول تعداد افراد ثبت میشود ،نه تعداد وسیله
استفاده شده

در پایان آخرین روز سال ،تعداد افرادی که از وسیله یا روش
موردنظر استفاده میکنند باید در محل مخصوص خود ثبت
شوند ،نه فقط تعداد افرادی که درآن زمان وسیله دریافت
کردهاند.
روش طبیعی استفاده از روشهای غیردارویی وغیرمکانیکی
مثل روش شیردهی ،روش خودداری از نزدیکی ،روش
تقویمی و ...است.
در ثبت اطالعات تنظیم خانواده جمعیت عشایر در زیج
حیاتی در زمان ییالق ،آنها که در دسترس واحدهای
ارایهدهنده خدمت نیستند ،برای افرادی که از روشهای

دایمیتر (توبکتومی ،وازکتومی IUD،و ) . ..استفاده میکنند ،میتوان در دورهای که عشایر درمنطقه تحت پوشش واحد
بهداشتی درمانی نیستند ،نیز آمار آنها را به حساب آورد و در زیج حیاتی ثبت کرد .در مورد استفادهکنندگان از قرص وکاندوم
پیشنهاد میشود ،تعدادی بسته قرص یا کاندوم برای ماههایی که افراد در پوشش مستقیم نظام شبکه نیستند ،در اختیار
آنها قرارداده شود .آمار ثبت شده در این جدول تا سن  49سالگی زن ادامه دارد و بعد از آن فرد از گروه زنان واجد شرایط
حذف و آمار او ثبت نمیشود.
 .8جدول علت مرگ در کودکان کمتر از پنج سال
در این جدول تنها علتهای مرگ کودکان زیر پنج سال گنجانده شده که رسیدن به تشخیص آنها در خانه بهداشت
امکانپذیر است.
جدول علت مرگ در کودکان کمتر از پنج سال

عفونتهای
تنفسی
شهر/
روستای
اصلی
حاشیه/
روستای
قمر
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کمتر از یکماه
یکماه تا کمتر از یکسال
یکسال تا کمتر از پنج سال
کمتر از یکماه
یکماه تا کمتر از یکسال
یکسال تا کمتر از پنج سال
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حوادث و
عارضه کمبود
اسهال و
ها
مسمومیت
1
وزن هنگام تولد
استفراغ
سوختگیها

نارسی
2
نوزاد

بیماری قابل
پیشگیری با
وا کسن

مرگ نوزاد از
صدمات زایمان

ناهنجاریهای
مادر زادی

سایر علل

نکاتی که در تکمیل جدول باید توجه شود:
م ــرگ ناش ــی از بیماریه ــای قاب ــل پیش ــگیری ب ــا وا کس ــن:
ش ــامل م ــرگ بهعل ــت س ــرخک ،سیا هس ــرفه ،ک ــزاز،
فلجاطف ــال ،هپاتی ــت ،Bدیفت ــری و س ــل اس ــت.
م ــرگ ناش ــی از عارض ــه کمب ــود وزن هن ــگام تول ــد :منظ ــور
م ــرگ ن ــوزادی اس ــت ک ــه بع ــد از هفت ــه  37ب ــارداری ب ــا وزن
هنــگام تولــد 2500گــرم یــا کمتــر بــه دنیــا آمــده اســت و حدا کثــر
تــا پایــان اولیــن مــاه زندگــی بــه دلیــل عــوارض ناشــی از کمبــود
وزن م ــرده باش ــد.
مــرگ ناشــی از نارســی نــوزاد :مــرگ نــوزادی کــه قبــل از هفتــه
 37بــارداری خــواه بــا وزن زمــان تولــد کــم یــا طبیعــی بــه دنیــا
آم ــده باش ــدو ت ــا حدا کث ــر پای ــان اولی ــن م ــاه زندگ ــی ب ــه دلی ــل
ع ــوارض ناش ــی از تول ــد زودرس م ــرده باش ــد.
م ــرگ ن ــوزاد از صدم ــات زایمای ــی :چنانچ ــه ن ــوزادی ب ــا
نش ــانههای حیات ــی ب ــه دنی ــا آی ــد ،ناهنج ــاری م ــادرزادی
آش ــکاری نداش ــته باش ــد ،ول ــی نش ــانههای حیات ــی او ضعی ــف
باش ــند بهط ــوری ک ــه ب ــه اقدامه ــای اولی ــه احی ــای ن ــوزاد
پاســخ ندهــد و حدا کثــر تــا یــک ســاعت پــس از زایمــان بمیــرد.
یه ــای م ــادرزادی :چنانچ ــه پ ــس از
م ــرگ ناش ــی از ناهنجار 
تولــد ،ناهنجــاری واضــح و مشــهودی داشــته باشــد کــه منجــر
ب ــه م ــرگ ن ــوزاد ش ــود .در صورت ــی ک ــه ناهنج ــاری واض ــح و
آش ــکاری نداش ــت ،تش ــخیص م ــرگ بهعل ــت ناهنج ــاری فق ــط
ب ــا پزش ــک اس ــت.
م ــرگ ناش ــی از ح ــوادث ،مس ــمومیت و س ــوختگیها:
چنانچ ــه کودک ــی ب ــه دلی ــل ای ــن ح ــوادث ،مس ــمومیت و...
ف ــوت کن ــد هرچن ــد ک ــه زمین ــه بیماریه ــای دیگ ــری ه ــم
داش ــته باش ــد ،در ای ــن قس ــمت ثب ــت میش ــود.
دق ــت کنی ــد ب ــه غی ــر از ج ــدول «اس ــتفاده از نم ــک ی ــددار»،
«جمعی ــت برحس ــب س ــن و جن ــس»« ،مهاج ــرت ب ــر حس ــب
نف ــر» و ج ــدول «تع ــداد زن ــان  10ت ــا  49س ــال ش ــوهردار» از
مجموع ــه ج ــدول «تول ــد ب ــر حس ــب وزن و جن ــس ن ــوزاد ،س ــن
مــادر ،شــرایط زایمــان ،نــوع زایمــان ،فرزنــدآوری» و همچنیــن
دوایــر متحدالمرکــز زیــج حیاتــی و جــدول تنظیــم خانــواده کــه
دادهه ــا ب ــه ش ــکل ع ــددی ثب ــت میش ــود ،در بقی ــه ج ــداول
اطالع ــات ب ــه ش ــکل چ ــوب خ ــط ثب ــت میش ــود.

جمع بندی جداول
در ابت ــدای ه ــر س ــال بای ــد زیجه ــای حیاتـــی ســـال قبـــل
خانهه ــای بهداش ــت ،پایگاهه ــای س ــامت و مرا ک ــز س ــامت
جامع ــه شهری/روس ــتایی از هم ــه آن مرا کـــز جمـــع آوری و
وارد رایان ــه ش ــود و سـ ـیدی اطالعات ــی آن حدا کث ــر ت ــا پای ــان
اردیبهش ــت م ــاه ب ــه مرک ــز گس ــترش ش ــبکههای بهداشـــتی
درمان ــی وزارت بهداش ــت ارس ــال ش ــود.
زی ــج حیات ــی وس ــیله مناس ــب ب ــرای ثب ــت و ارای ــه دادههای ــی
اس ــت ک ــه از نظ ــر برنامهری ــزی ،پای ــش عملی ــات و نظ ــارت ب ــر
نح ــوه پیش ــرفت کاره ــا اساس ــی اس ــت .تجربـــه نشـــانداده
ک ــه به ــورزان در ثبتک ــردن ای ــن دادهه ــا ب ــا مش ــکل روبـ ـهرو
نیس ــتند و ه ــرگاه ک ــه نظ ــارت ب ــر کار آن ــان بدرســـتی انجـــام
گرفت ــه ،دق ــت اطالع ــات ثب ــت ش ــده نی ــز قاب ــل اعتم ــاد ب ــوده
اس ــت .نظارتکنن ــدگان آ گاه در ش ــبکههای بهداشـــت
درمــان بخوبــی قادرنــد بــا یــک سلســله مقایس ـههای ســهل و
ســریع ،صحــت و دقــت اطالعــات زیــج را کنتــرل کننــد و حتــی
ب ــا پیگی ــری منش ــاء ای ــن اطالع ــات در پروندهه ــای خان ــوار و
دفات ــر عملیات ــی ،ابع ــاد نظ ــارت خ ــود را ب ــه جنبهه ــای دیگ ــر
کار و فعالی ــت خان ــه بهداش ــت و به ــورز در مناط ــق روس ــتایی
و س ــایر واحده ــای عرضهکنن ــده خدم ــت و تولیـــد کننـــده
زیجحیات ــی در مناط ــق ش ــهری گس ــترش دهنـــد.
پانوشت
یوهفتم حاملگی به دنیا
 .1نوزادی که بعد از هفته س 
آمدهاست و وزن هنگام تولد او کمتر از  2500گرم باشد(نوزاد
رسیده).
یوهفتم حاملگی به دنیا
 .2نوزادی که قبل از هفته س 
آمدهباشد(نوزاد نارس) .وزن کودک در اینجا اهمیت ندارد.
منابع
 .1دســتورالعمل تکمیــل پوســتر زیــج حیاتــی مناطــق روســتایی و شــهری،
مرکــز مدیریــت شــبکه ،نســخه نهایــی تیرمــاه 1394
 .2کتاب بهداشت و مبانی کار در روستا
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