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دستور ا ل ل ز ج حياتي

مركز بهداشت شهرستان گلپايگان
واحد آمار
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تعريف زيج حياتي
زيج در لغت ،معرب كلمه فارسي زيگ و به معناي تعيين احوال ستارگان و جدولي است كه از آن به حركات سيارات معرفت يابند.
زيج حياتي ورقه اي با طول و عرض  07در  07سانتيمتر كه در آغاز (سال  ،)7630فقط براي نمايش وقايعي كه در زمينه تولد و مرگ
اتفاق مي افتاد ،فراهم آمد و به تدريج در جريان كار،از سويي كارايي و سهولت كاربرد خود را نشان داد و از سويي ديگر براي افزودن
پاره اي داده ها ،چه در تكميل داده هاي پيشين و چه افزودن داده هاي نو ،آمادگي و ارتقاء يافت.
اول بار در سال  ،7630نمونه زيج حياتي در خانه هاي بهداشت كشور بكار گرفته شد .اين زيج داراي چند دايره متحدالمركز و 71
قطاع (به نشانه  71ماه سال بود و به همين دليل نام خود را از جدول موجود در رصد خانه ها وام گرفت) و  6جدول مربوط به ثبت
جمعيت منطقه ،مواليد و مرگ بود و چون از آن براي ثبت آمارهاي حياتي بهره گرفته مي شد ،پسوند حياتي را به آن دادند .زيج هاي
اوليه غالبا سياه و سفيد تهيه مي شد و لي به تدريج با اثبات كارايي اين ابزار ،چاپ و سپس چاپ رنگي آن با گسترش جداول موجود
در آن ميسر گرديد.
كارايي زيج حياتي
زيج حياتي وسيله اي بسيار خوب و مناسب براي ثبت وقايعي چون تولد و مرگ است .با استفاده از داده هاي آن مي توان وقايع
نادري مانند مرگ مادران را پيگيري كرد و با بررسي داليل وقوع آنها ،از نقاط ضعف نظام بهداشتي و اجتماعي منطقه  ،ارزيابي
روشني به دست داد .تنها با اين ابزار است كه به طور همزمان امكان ارزيابي فعاليتها توسط بهورز ،مسئول مركز بهداشتي درماني،
مسئول شهرستان و مسئولين سطوح باالتر نظام شبكه بهداشت و درمان ميسر مي گردد.با محاسبه شاخص هاي مورد نياز و مرتب
كردن آنها بر حسب نتيجه در درون استان مي توان مناطق با عملكرد پايين را مشخص كرد ،نقاط ضعف آن مناطق را شناسايي و
مداخالت مناسب براي رفع مشكل را طراحي و اجرا نمود.بنابراين مشاهده مي شود كه وسيله اي به اين سادگي قادر است كارايي
مديريتي خوبي داشته باشد
روش گرد آوري و تجزيه و تحليل و ارائه داده ها
مجموعه وقايع حياتي مربوط به جمعيت تحت پوشش خانه هاي بهداشت و خدمات ارائه شده توسط بهورزان كه در زيج هاي حياتي
به تفكيك محل سكونت ( روستاي اصلي و روستاهاي قمر ثبت مي شوند عبارتند از :
•

تعداد و تركيب سني و جنسي جمعيت تحت پوشش و تعداد زنان همسر دار  70تا  94ساله كه پس از سرشماري در ماه

فروردين هر سال توسط بهورز بر زيج حياتي ثبت مي شود.
•

وقايع مربوط به باروري و مرگ كه پس از وقوع در جمعيت تحت پوشش به روش چوب خطي بر زيج حياتي ثبت مي گردند

شامل:
.1

خاتمه بارداري منجر به تولد زنده و يا مرده زايي بر حسب:



جنس نوزاد



سن مادر



محل زايمان



فرد كمك كننده به زايمان



وزن هنگام تولد



ماه تولد
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 -2مرگ بر حسب


سن ( به تفكيك زير يك ماه 7 ،تا  9سال ،گروههاي سني  0ساله)



جنس متوفي



در مورد كودكان زير  0سال بر حسب 0علت اصلي



در مورد مادران باردار بر حسب  0علت اصلي

•

وقايعي كه به صورت فصلي با شمارش از پرونده هاي خانوار و دفاتر ممتد تنظيم خانواده انجام مي شود و در زيج حياتي

ثبت مي گردند شامل :تعداد افراد واجد شرايط تنظيم خانواده بر حسب نوع روش پيشگيري از بارداري مورد استفاده در  9مقطع
زماني ( پايان ماههاي خرداد ،شهريور ،آذر و اسفند)
زيج هاي حياتي سال قبل در فروردين ماه هر سال از ديوارهاي خانه هاي بهداشتي كه يك سال تمام فعال بوده اند جمع آوري
مي شود و پس از كنترل اطالعات آن توسط مركز بهداشتي درماني مربوطه ،براي ورود داده ها به رايانه ،به مركز بهداشت شهرستان
منتقل مي گردد تا اطالعات مورد نياز و شاخصهاي آماري مربوطه استخراج گردد.
راهنماي تنظيم زيج حياتي
فرم زيج حياتي از ابتدا تا پايان هر سال ،به ديوارهاي خانه هاي بهداشت و پايگاههاي بهداشت روستايي در روستا و پايگاههاي
بهداشت غير ضميمه شهري و مراكز بهداشتي درماني شهري ( پايگاه بهداشت ضميمه) در شهرها نصب مي شود .هر سال فرم جديد
زيج حياتي بر روي فرم سال قبل قرار مي گيرد ( تا  6سال).
همانطور كه قبال نيز گفته شد ،هدف از تكميل اين فرم در خانه هاي بهداشت و پايگاههاي بهداشت روستايي ،داشتن اطالعات آماري
به هنگام و دقيق از جمعيت تحت پوشش روستايي و محاسبه شاخصهاي جمعيتي -بهداشتي آن واحد و در نهايت ،كل جمعيت
روستايي تحت پوشش است تا بتوان هر ساله نتيجه فعاليتهاي واحدهاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي درماني ( خانه هاي بهداشت و
پايگاههاي بهداشت روستايي ) را به صورت كمي ارزيابي كرد و براي تحقيقات علمي اطالعات كامل و به هنگامي در اختيار داشت.
براي رسيدن به اين هدفها عملكرد درست همه كساني كه به نوعي در اين كار دخالت دارند ،بسيار مهم است.
در باال و وسط صفحه زيج حياتي ،نام دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني  ،نام مركز بهداشت شهرستان و
واحد مربوط ( خانه بهداشت ،پايگاه بهداشت روستايي و  )...قيد مي شود.
بر حسب نوع جمعيت ايراني و غير ايراني  ،اطالعات در زيج ثبت مي گردد.
( بر اساس نظر خواهي از سازمان ثبت احوال ،فقط براي متولديني كه پدر آنها ايراني است
شناسنامه ايراني صادر مي شود ).بنابراين كليه خانوارهايي كه پدر خانوار  ،ايراني است جزو
خانوارهاي ايراني محسوب مي شوند و اطالعات آنها در زيج حياتي خانوارهاي ايراني درج
مي گردد و در غير اين صورت به عنوان اتباع بيگانه به حساب آمده و اطالعات آنها در
زيج حياتي جمعيت غير ايراني ثبت مي شود.
نكته :براي تعدادكم جمعيت هاي غير ايراني هم زيج حياتي جداگانه تهيه مي گردد.
زيج هاي حياتي خاص جمعيت غير ايراني نيز همانند زيج هاي حياتي جمعيت ايراني در پايان هر سال جمع آوري مي شود و براي
ورود به رايانه به مركز بهداشت شهرستان تحويل مي گردد و سپس مجددا به واحد تهيه كننده آن عودت داده مي شود تا بر روي
ديوار آن واحد باقي بماند.
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چنانچه در وسط سال مهاجر غير ايراني به منطقه وارد شد در آن سال زيج جداگانه ندارد و فقط سرشماري در آغاز هر سال انجام
مي گيرد و بر اساس آن زيج تنظيم مي شود.
در پايگاه هاي روستايي  ،داده هاي در ستون مربوط به روستاي اصلي ثبت مي گردد و به عنوان جمعيت روستايي به حساب مي آيد.
به منظور تكميل زيج حياتي  ،عالوه بر توجه به دو راهنما در دو طرف باالي برگه زيج حياتي و زيرنويسهاي هر يك از جداول بايد
نكاتي نيز مورد توجه باشند از قبيل:
زيج هاي كنوني داراي  0جدول و  0دايره متحد المركز است كه در چهار رنگ چاپ مي شود .دواير متحد المركز در نسخه هاي رنگي
از داخل به خارج به ترتيب سفيد ( براي ثبت سال) ،زرد ( براي ثبت مواليد زنده) ،نارنجي (براي ثبت مرگهاي  7تا  77ماهه) ،سبز
(براي ثبت مرگهاي  7تا  9ساله) و آبي ( براي ثبت مرگهاي  0ساله و باالتر) چاپ مي شود.
در درون قطاعهاي  71گانه و در محدوده هر يك از رنگهاي چهار گانه زرد ،نارنجي ،سبز ،آبي يك مربع و يك دايره پيش بيني شده
است :در زيج هاي حياتي قابل استفاده در خانه هاي بهداشت مربع براي ثبت ارقام اتفاقاتي است كه در روستاي اصلي پيش مي آيد
و دايره براي ثبت آن رقم اتفاقاتي است كه در روستا يا روستاهاي قمر حادث مي شود .اگر خانه بهداشت بيش از يك روستاي
قمرداشته باشد مجموعه داده هاي آنها در همان يك دايره ثبت مي گردد .
همين مفاهيم براي جمعيت غير ايراني هم كه در پوشش واحدهاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي درماني هستند كاربرد دارد.
هر كدام ازاعداد درون دواير زيج حياتي با ساير جداول كنترل مي شود.
اعداد درون اين دواير بايد طوري نوشته شود كه بدون چرخش دايره به راحتي از روبرو قابل خواندن باشد.
جدول جمعيت بر حسب سن و جنس
اولين جدول در سمت راست برگه زيج حياتي ،جمعيت تحت پوشش را نشان مي دهد .مبناي اين جدول سرشماري اول سال بهورز
در روستاهاي تحت پوشش است .پس از اتمام سرشماري ،در آغاز  ،اطالعات جمع آوري شده بر حسب سن و جنس و به تفكيك
روستاي اصلي و روستا يا روستاهاي قمر در جمعيت روستايي در اين جدول ثبت مي گردد.
در اين جدول اين جدول يك ستون مربوط به جمعيت زنان همسرداروجود
دارد .در ستون زن ،هر يك از سطرهاي 77تا  79سال70،تا  74سال 17 ،تا
 19سال....تا  90تا  94سال به دو قسمت تقسيم شده است.
در هر سطر ،ستون سمت راست ( يعني ستون سفيد) براي نوشتن كل
جمعيت زنان ،و ستون سمت چپ ( يعني ستون رنگي) براي ثبت رقم
جمعيت زنان همسردار در آن گروه سني پيش بيني شده است.
منظور از زن همسردار ،زني است كه در عقد شرعي و عرفي مردي قرار
دارد چه در حال حاضر ،در خانه همسر خود زندگي كند يا در خانه پدري
خود ساكن باشد ( صيغه به عنوان همسر شرعي محسوب مي شود).
كليه افرادي كه به منطقه اي مهاجرت مي كنند و در آنجا ساكن
مي شوند بايد بالفاصله در پوشش خدمات بهداشتي درماني نزديكترين واحد ارائه دهنده خدمت آن منطقه قرار گيرند .براي آنها
پرونده خانوار تشكيل شده و اطالعات آنها بر زيج حياتي ثبت گردد.
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چنانچه تعداد مهاجرين در منطقه زياد باشد ( هم مهاجرپذير و هم مهاجرفرست) ضرورت دارد سرشماري مجدد در آبان ماه نيز
صورت گيرد و جدول در زيج حياتي بر اساس سرشماري وسط سال اصالح شود.
جدول تولد بر حسب وزن و جنس نوزاد ،سن مادر و شرايط زايمان
جدول دوم به ثبت اطالعات دقيقتر مربوط به مواليد اختصاص دارد .اين جدول در طول سالهاي استفاده از زيج تغييرات عمده يافته
است .در اين جدول همه ارقام برحسب جنس نوزاد و به تفكيك روستاهاي اصلي و قمر براي خانه هاي بهداشت ثبت مي شود .در
زيجهاي كنوني رقم مرده به دنيا آمده ها ،زنده به دنيا آمده ها ،وزن هنگام تولد ( كمتر از  1077گرم 1077 ،گرم و بيشتر ،وزن نشده)
سن مادر در اين تولد زنده و شرايطي كه زايمان در آن صورت گرفته است ( در بيمارستان ،در منزل ،زير نظر ماماي تحصيل كرده،
ماماي دوره ديده ،يا ماماي دوره نديده) منعكس مي گردد.

•

بخش اول :تعداد دختران و پسران مرده به دنيا آمده در برگه زيج حياتي به روش چوب خطي عالمت زده مي شود .نوزادي

كه بعد از هفته  11حاملگي به دنيا آمده و هيچ يك از عالئم حياتي را ندارد ( حتي يك نفس هم نكشيده و گريه نكرده است) مرده
به دنيا آمده به حساب مي آيد
•

بخش دوم :مربوط به تعداد كل نوزادان زنده متولد شده و جنس آنها برحسب منطقه مي باشد.

•

بخش سوم :مربوط به وزن هنگام تولد نوزاد برحسب جنس اوست .چنانچه وزن هنگام تولد در دست نبود مي توان وزن

روز دهم تولد را اندازه گرفت .زيرا بعد از تولد  ،تا روز هفتم وزن نوزاد اندكي كم مي شود و بعد مجددا رو به افزايش مي گذارد به
طوري كه درست روز دهم تولد وزن او معادل وزن روز تولدش مي باشد.
تعداد نوزاداني كه وزنشان كمتر از  1077گرم باشد در دو ستون اول اين قسمت و آنهايي كه وزنشان  1077گرم يا بيشتر است در دو
ستون بعدي عالمت زده مي شود .در دو ستون آخر اين بخش ،تعداد نوزاداني ثبت مي شود كه وزن زمان تولد آنها در دسترس نبوده
است
بخش چهارم :مربوط به سن مادر در هر تولد زنده نوزاد اوست .اگر حاصل زايمان  1يا چند نوزاد است ( دوقلو يا بيشتر) براي هر يك
از تولدهاي زنده در قسمت سن مادر ،يك عالمت زده مي شود .يعني براي دو قلو 1،با عالمت زده مي شود .زيرا در اين بخش از
جدول تعداد تولدها مطرح است .درنهايت ،مجموع ارقام درون ستونهاي اين بخش با ارقام بخشهاي دوم و سوم اين جدول مساوي
خواهند بود.
•

بخش پنجم :در بر گيرنده شرايط زايمان در بيمارستان يا منزل است .چنانچه زايمان در بيمارستان ،زايشگاه يا تسهيالت

زايماني انجام شده باشد تعداد آنها در ستون مربوط ،عالمت زده مي شود و اگر زايمان در منزل زائو انجام گرفته باشد ،برحسب
اينكه كمك كننده به زايمان چه كسي است در ستونهاي زير آن عالمت گذاري مي شود .اگر حاصل زايمان دوقلو يا چند قلو باشد در
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اين بخش  ،فقط يك بار ثبت مي شود زيرا مادر هر دو نوزاد يكي است و به اين ترتيب مي توان درصد چند قلوزايي را هم به دست
آورد ( در واقع اختالف بين مجموع نوزادان زنده و مرده به دنيا آمده از اين ستون ،تعداد دوقلو و چند قلو ها را نشان مي دهد)
ماماهاي محلي و ما ماهاي سنتي كه تحصيالت رسمي مامايي را نگذرانده اند ،،در صورت گذراندن دوره هاي آموزشي  3ماهه ماما
روستايي كه توسط مركز بهداشت شهرستان برگزار مي گردد به عنوان ماماي دوره ديده تلقي مي شوند ولي چنانچه اين دوره
آموزشي را نگذرانده باشند بايد به عنوان ماماي دوره نديده به حساب آيند ،حتي اگر دوره هاي كوتاه مدت ديگري را گذرانده باشند.
زايمان در بيمارستان يا زايشگاه به مواردي اطالق مي شود كه زايمان در داخل بيمارستان  ،زايشگاه ،تسهيالت زايماني و يا مطب
پزشك انجام شده است.
زايمان در منزل :هر زايماني كه در محلي غير از بيمارستان  ،زايشگاه ،تسهيالت زايماني و يا مطب پزشك انجام گرفته باشدزايمان
در منزل حساب مي شود.كل اين جدول در واحد بهداشتي درماني به صورت چوب خطي تكميل مي شود.
چند مثال
.1

چنانچه مادري دو قلو زائيد و هر دو زنده به دنيا آمدند ،در ستون مرده زايي هيچ عالمتي زده نمي شود .در ستون متولدين

زنده بر حسب جنس نوزاد 1 ،عالمت زده مي شود .در ستون سن مادر در اين تولد زنده 1 ،عالمت با توجه به سن مادر و در ستون
شرايط زايمان بر حسب محل و كمك كننده به زايمان فقط يك عالمت زده مي شود.
.2

چنانچه مادري  1قلو زائيد و هر دو مرده به دنيا آمدند .در ستون مرده زايي بر حسب جنس 1 ،عالمت زده مي شود ،در

ستون متولدين زنده هيچ عالمتي ندارد ،در ستون سن مادر در اين تولد زنده نيز عالمتي زده نمي شود و در ستون شرايط زايمان بر
حسب محل زايمان و فرد كمك كننده فقط يك عالمت زده مي شود.
.3

چنانچه مادري دو قلو زاييد و يكي از نوزادان مرده به دنيا آمد و ديگري زنده بود ،در ستون مرده زايي بر حسب جنس

نوزاد مرده به دنيا آمده يك عالمت؛ در ستون متولدين زنده نيز بر حسب جنس نوزاد زنده متولد شده يك عالمت؛ در ستون سن
مادر فقط يك عالمت و در ستون شرايط زايمان نيز يك عالمت زده مي شود.
جدول مرگ مادران به دليل عوارض بارداري و زايمان بر حسب سن مادر و علت مرگ
جدول سوم مرگ مادران به دليل عوارض حاملگي ،زايمان و تا  91روز بعد از زايمان را برحسب سن مادر به تفكيك منطقه و با اشاره
به علتهاي عمده مرگ مادران ( خونريزي ،عفونت بعد از زايمان ،مسموميت حاملگي ،بيماريهاي قلبي و ساير علل ) نشان مي دهد.
خونريزي :اگر مادري در طول بارداري يا در حين زايمان و يا تا  91روز بعد از زايمان ،به علت خونريزي از مجراي زايماني بميرد ،بايد
در رديف مرگ به علت خونريزي ثبت شود.
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عفونت بعد از زايمان :اگر مادري  1تا  77روز بعد از زايمان و به دنبال تب بيش از  63درجه سانتيگراد بميرد بايد به عنوان عفونت بعد
از زايمان ثبت شود.
مسموميت حاملگي :مسموميت حاملگي چند عالمت دارد:
•

فشار خون باالتر از حد معمول ( فشار خون معمول يعني فشار خون زن باردار تحت مراقبت در طول دوران بارداري كه

برايش اشكالي ايجاد نكرده است).
•

ورم سراسري بدن يا ورم شديد دست ها و صورت

•

وجود آلبومين در ادرار در طول دوران بارداري

چنانچه مادر بارداري با فشار خون باال و حداقل يكي از عالئم ديگر ( ورم يا آلبومين ادرار ) بميرد ،مرگ از مسموميت حاملگي به
حساب مي آيد.
بيماريهاي قلبي :اگر مرگ مادر در دوران بارداري ،حين زايمان يا تا  91روز بعد از زايمان به تشخيص پزشك به علت داشتن عارضه
قلبي مادر باشد ،در اين قسمت ثبت مي شود.
ساير :چنانچه مرگ مادر در دوران بارداري ،حين زايمان تا  91روز بعد از زايمان به علتي غير از چهار علت فوق باشد در رديف ساير
ثبت مي شود ،بغير از موارد حوادث ،قتل و خودكشي.
اگر مرگ مادر در طول بارداري ،حين زايمان و يا تا  91روز پس از زايمان به علتهاي ديگري مثل حوادث پيش آمده باشد ،نبايد به
عنوان مرگ مادر ثبت شود و فقط در جدول كل مرگها ثبت مي گردد.
جدول مرگ بر حسب سن و جنس
در اين جدول آمار مرگ در مناطق روستايي تحت پوشش به تفكيك منطقه سكونت فرد و بر حسب جنس و سن به صورت چوب
خطي بر روي برگه زيج حياتي ثبت مي شود .همه مرگهايي كه در محدوده واحد بهداشتي درماني اتفاق مي افتد ،ثبت مي گردد.
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وقتي گفته مي شود ((كمتر از يك ماه)) يعني از بدو تولد تا  13روزگي كامل ،و ((يك ماه تا كمتر از يكسال)) يعني از  14روزگي تا
وقتي كه سن كودك به  77ماه و  14روز برسد و يا در مورد((  7تا  9سال)) يعني درست از وقتي  630روز از تولد كودك گذشته باشد
( روز تولد يك سالگي كودك) تا زماني كه  9سال و  77ماه و  14روزگي او باشد و به همين ترتيب براي بقيه گروههاي سني.
جدول علت مرگ در كودكان كمتر از پنجسال
جدول پنجم ،علت مرگ در كودكان كمتر از پنجسال را در خود دارد .در اين جدول نيز اطالعات به تفكيك جنس و منطقه و در هر
يك از اين دو براي سنين كمتر از يك ماه ،يك ماه تا  77ماهه و  7تا  9ساله ( با همان تعاريفي كه در جدول شماره  9آمد) ثبت مي
شود .به رعايت واقع بيني و توان علمي بهورزان تنها علت هايي از مرگ كودكان زير  0سال در اين جدول گنجانده شده است كه
رسيدن به تشخيص آنها در خانه هاي بهداشت ميسر باشد( عفونتهاي تنفسي ،اسهال و استفراغ ،حوادث ،مسموميتها ،سوختگيها،
عارضه كمبود وزن هنگام تولد ،نارسي نوزاد ،بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن ،صدمات زايماني ،ناهنجاريهاي مادرزادي و ساير
علل)
براي ثبت علل مرگ در كودكان ،محلهايي كه بروز مرگ به علتي خاص در سنين مربوطه ناممكن مي باشد ،در اين جدول با رنگ تيره
تر مشخص شده است.

مرگ ناشي از عارضه كمبود وزن هنگام تولد :مرگ نوزادي كه بعد از هفته سي و هفتم بارداري مادر با وزن هنگام تولد  1077گرم يا
كمتر به دنيا آمده است و حداكثر تا پايان اولين ماه زندگي به دليل عوارض ناشي از اين كمبود وزن هنگام تولد ،مرده باشد در اين
قسمت ثبت مي شود.
مرگ ناشي از نارسي نوزاد :مرگ نوزادي كه قبل از هفته سي و هفتم بارداري مادر به دنيا آمده باشد ( خواه با وزن زمان تولد كم و يا
طبيعي) و تا حداكثر پايان اولين ماه زندگي به دليل عوارض ناشي از اين تولد زودرس ،مرده باشد ،در اين قسمت ثبت مي گردد.
مرگ ناشي از بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن :شامل مرگ به علت سرخك ،سياه سرفه ،كزاز ،فلج اطفال ،هپاتيت  ، Bديفتري و
سل است.
مرگ نوزاد از صدمات زايماني :چنانچه نوزادي با عالئم حياتي ( زنده) به دنيا آيد ،ناهنجاري مادرزادي آشكاري نداشته باشد ولي
عالئم حياتي او ضعيف باشند به طوري كه ،به اقدامات اوليه احياء نوزاد پاسخ ندهد و حداكثر تا يك ساعت پس از زايمان بميرد در
اين قسمت عالمت زده مي شود.
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مرگ ناشي از ناهنجاريهاي مادرزادي :مرگ كودكان تا پنجسال كه با عالئم حياتي به دنيا آمده باشد ( زنده به دنيا آمده) چنانچه
پس از تولد ،ناهنجاري واضح و مشهودي داشته باشد كه منجر به مرگ نوزاد گردد بايد درقسمت مرگ به دليل ناهنجاريهاي
مادرزادي ثبت گردد .در صورتي كه ناهنجاري واضح و آشكار نداشت ،تشخيص مرگ به علت ناهنجاري فقط با پزشك خواهد بود.
مرگ ناشي از حوادث ،مسموميتها و سوختگي ها :چنانچه كودك زير پنجسال به دليل حادثه  ،مسموميت يا سوختگي فوت كرد بايد
در اين قسمت ،ثبت گردد.
جدول پوشش تنظيم خانواده بر حسب نوع روش در آخرين روز هر فصل
جدول ششم كه بعدها در تكامل و اصالح زيج حياتي به آن اضافه شد ،به درج رقم فعاليتهاي تنظيم خانواده اختصاص دارد .در اين
جدول اطالعات به تفكيك  9مقطع مختلف زمان در سال ( در پايان هر فصل) و منطقه مسكوني جمعيت تحت پوشش و بر حسب
روش تنظيم خانواده ثبت مي شود.
در روز آخر هر فصل (  67خرداد 67 ،شهريور 67 ،آذر و  14اسفند)
 ،تعداد افرادي ( زن و شوهرهايي) كه از هر نوع وسيله يا روش
پيشگيري از حاملگي استفاده مي كنند در دفتر مربوطه،
شمارش شده و در محل مخصوص به خود در برگه زيج حياتي
ثبت مي شود .در تنظيم اين جدول ،هدف وضعيت يك فصل
كامل نيست بلكه فقط ماه آخر هر فصل مالك قرار مي گيرد.
چنانچه فرد در آخرين روز آن ماه خاص ( خرداد ،شهريور ،آذر
و اسفند) هنوز تحت پوشش روش تنظيم خانواده باشد ،به عنوان
يك مورد ثبت مي شود .تمام آمار ثبت شده در اين قسمت تا
سن  94سالگي زن ادامه دارد و بعد از آن ،فرد از گروه زنان واجد
شرايط حذف مي شود و آمار او ثبت نمي گردد.
در اين جدول ،تعداد افراد ثبت مي شود نه تعداد وسايلي كه از
آنها استفاده شده است .يعني مثال اگر زن يا شوهري  0بسته
كاندوم و يا  0بسته قرص دريافت كرده باشند فقط يك نفر به حساب مي آيد نه  0نفر.
تعداد افرادي كه از وسيله يا روش مورد نظر استفاده مي كنند بايد در محل مخصوص خود ثبت شوند ،نه فقط تعداد افرادي كه در آن
زمان وسيله دريافت كرده اند.
يعني اگر فردي در پايان خرداد ماه ،براي سه ماه بعد ،قرص دريافت كرد و بهورز مطمئن بود كه در سه ماه بعد قرصها را استفاده
مي كند در پايان آخرين روز ماه شهريور نيز بايد اين فرد را به حساب آورد.
در ثبت اطالعات تنظيم خانواده جمعيت عشاير در زيج حياتي  ،در زمان ييالق آنها در دسترس خانه هاي بهداشت نيستند ،براي
افرادي كه از روش هاي دائمي تر مثل توبكتومي ،وازكتومي IUD ،و نوپالنت استفاده مي كنند ،مي توان در دوره اي كه عشاير در
منطقه تحت پوشش خانه بهداشت نيستند نيز آمار آنها را به حساب آورد و در زيج حياتي ثبت كرد .در مورد استفاده كنندگان از
قرص و كاندوم ،پيشنهاد مي شود تعدادي بسته قرص يا كاندوم براي ماههايي كه افراد در پوشش مستقيم نظام شبكه نيستند در
اختيار آنها قرار گيرد و تا زماني كه راه حلي كاربردي براي يافتن داده هاي صحيح از زمان ييالق عشاير به دست نيامده است،ناچار
فقط به ثبت داده بر اساس وسايل در يافت شده اكتفا مي گردد.
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جدول مصرف نمك يد دار
در اين جدول با توجه به سرشماري اول سال ،تعداد خانوارهاي تحت پوشش ثبت مي گردد و بر اساس تست نمك خانوار در زمان سر
شماري مشخص مي شود كه چه تعداد خانوار از نمك يددار استفاده مي كنند.

در خانه هاي بهداشت به غير از جدول مربوط به آمار جمعيت تحت پوشش به تفكيك سن و جنس و دواير متحد المركز زيج حياتي و
جدول تنظيم خانواده كه داده ها به عدد در آنها ثبت مي شود در بقيه جداول به صورت چوب خطي ثبت مي گردد.
در ابتداي هر سال بايد زيج هاي حياتي سال قبل خانه هاي بهداشت ،يا پايگاههاي بهداشت روستايي از تمام آن مراكز جمع آوري
گردد و عينا وارد رايانه شود و ديسكت اطالعاتي آن حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه به مركز توسعه شبكه و ارتقاء سالمت وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ارسال گردد.
تمامي اطالعات زيج هاي حياتي بايد توسط مسئول بهداشت خانواده و مسئول واحد گسترش شهرستان كنترل و زيج حياتي وسيله
اي مناسب براي ثبت و ارائه داده هايي است كه از نظر برنامه ريزي ،پايش عمليات و نظارت بر نحوه پيشرفت كارهاي اساسي
مي باشد .تجربه نشان داده است كه بهورزان در ثبت كردن اين داده ها بر زيج با مشكل روبرو نيستند و هرگاه كه نظارت بر كارآنان
بدرستي انجام گرفته ،دقت اطالعات ثبت شده نيز قابل اعتماد بوده است.
موارد همخواني جداول زيج حياتي
همخواني جداول زيج حياتي يكي از مهمترين مواردي است كه در تكميل زيج حياتي بايستي رعايت گردد در يك زيج حياتي
بايستي:
 -7جدول جمعيت بر حسب سن و جنس با فرمهاي جمعيتي كه بر اساس سرشماري اول سال استخراج شده است همخواني داشته
باشد.
 -1تعداد تولد زنده در قسمت زرد رنگ دايره وسط با تعداد تولد ثبت شده در جدول تولد بر حسب وزن و جنس نوزاد يكي باشد.
 -6تعداد تولد زنده با تعداد كودك وزن شده و وزن نشده و سن مادر در جدول باال يكسان باشد.
 -9تعداد مرده به دنيا آمده و زنده متولد شده با توجه به قلوزاييها با شرايط زايمان همخواني داشته باشد.
 -0تعداد مرگ كمتر از يكسال كه در دايره وسط در قسمت صورتي رنگ نوشته شده است با تعداد مرگ همين گروه سني در جدول
مرگ بر حسب سن و جنس و علت مرگ در كودكان كمتر از پنج سال همخواني داشته باشد.
 -3تعداد مرگ كودكان يكسال تا كمتر از پنجسال كه در دايره سبز رنگ نوشته مي شود بايد با تعداد مرگ كودك زير پنجسال
جدول مرگ بر حسب سن و جنس و جدول علت مرگ در كودكان زير پنجسال همخواني داشته باشد.
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 -0تعداد مرگ باالي پنجسال كه در دايره وسط در بخش آبي رنگ نوشته مي شود بايستي با تعداد مرگ در جدول مرگ بر حسب
سن و جنس يكسان باشد.
-3تعداد كل مرگهايي كه در زيج حياتي ثبت مي شود ( حتي مرده زايي) با در نظر گرفتن تاريخ فوت و سن متوفي و علت فوت
مخصوصا در كودكان زير  0سال بايد با فرم مخصوص ثبت موارد فوت كه بصورت ماهانه به واحد آمار ارسال مي گردد يكي باشد.
 -4عالوه بر اين تعداد كل مرگها با فرم ثبت وقايع حياتي نيز بايد همخواني داشته باشد.
 -77اعداد ثبت شده در جدول پوشش تنظيم خانواده بايد با قسمت موارد تحت پوشش فرمهاي تنظيم خانواده كه بصورت فصلي
براي مركز بهداشت فرستاده مي شود و همچنين دفاتر تنظيم خانواده يكسان باشد.

نحوه محاسبه سن افراد
مطلب مهم در تكميل زيج نحوه محاسبه سن افراد است.
فرد زير يكسال به شخصي اطالق مي شود كه سن وي كمتر از  77ماه و  14روز باشد.
افراد گروه  7تا  9سال افرادي هستند كه سن آنها بين  71ماه كامل تا پايان  9سالگي (  9ساال و  77ماه و  14روز) است.
گروه  0تا  4ساله نيز افرادي هستند كه سن آنها بين  0سال كامل تا  4سال و  77ماه و  14روز است.
براي محاسبه سن افراد در يك زمان خاص بايد تاريخي را كه مي خواهيم سن افراد را محاسبه نماييم و تاريخ تولد فرد را به تفكيك
روز ،ماه و سال نوشته و سپس عدد مربوط به روز  ،ماه و سال را به ترتيب از عددهاي مزبور در تاريخ محاسبه كم كنيم .چنانچه
تفريق عددهاي مربوط به روز و ماه تاريخ والدت از تاريخ محاسبه سن به دليل بزرگتر بودن هر يك از اين اعداد ممكن نباشد به
سادگي مي توان با خرد كردن يك ماه به  67روز و يا يك سال به  71ماه ،به روز يا ماه تاريخ محاسبه اضافه كرد.
مثال  :تاريخ تولد فردي  37/0/17است ،سن او را در تاريخ  37/0/77محاسبه كنيد.
37/0/77-37/0/17=37/9/97-37/0/17=04/73/97-37/0/17=73/4/17
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