تعریف شاخص های جمعیتی

)) :(Natural Growth Rate(NGRرشد طبیعی جمعیت

.تعریف :عبارت از این است که هرسال به ازای هر هزار نفر جمعیت چند نفر به جمعیت اضافه خواهد شد
)): (Crude Birth Rate(CBRمیزان خام تولد
.تعریف  :تعداد کودکان زنده به دنیا آمده به ازای هر هزارنفر جمعیت برآورد شده دروسط سال ؛ دریک سال معین
)) : (General Fertility Rate(GFRمیزان باروری عمومی
تعریف  :تعداد موالید زنده درهزار زن گروه سنی  ۱0تا  ۹۴سال دریک سال معین
)) : (Age Specific Fertility Rate(ASFRمیزانهای باروری اختصاصی سنی
تعریف  :تعداد کودکان زنده بدنیا آمده در یک سال به ازای هزار زن درهریک از گروههای اختصاصی سنی
)) : (Total Fertility Rate(TFRمیزان باروری کلی
تعریف:متوسط تعداد کودکان یک زن است.
)): (Total Mirital Fertility (TMFRمیزان باروری کلی نکاحی
تعریف :متوسط تعداد کودکانی است که یک زن ازدواج کرده بدنیا خواهد آورد.
)) : (Griss Repeproduction Rate(GRRمیزان تجدید نسل ناخالص
تعریف تعداد دخترانی است که یک زن ازدواج کرده بدنیا خواهد آورد.
)) : (Net Repeproduction Rate(NRRمیزان تجدید نسل خالص
تعریف :تعداد دخترانی است که یک دختر تازه زاده شده به فرض ثابت ماندن میزانهای میرایی و باروری اختصاصی سنی ؛ درطول
زندکی خود خواهد زایید.
میزان مرگ خام)):(Crude Death Rate(CDR
تعریف  :تعداد مرگهای ناشی از کلیه علل درهزار نفر جمعیت دروسط هرسال ودریک منطقه معین.

میزان مرگ و میر اختصاصی سنی برای هر دو جنس و کل)): (Age Specific Death Rat(ASDR
تعریف :تعداد مرگهای اتفاق افتاده در یک گروه سنی خاص به ازای هر هزار نفر جمعیت همان گروه سنی خاص در مدت یک
سال.
میزان مرگ مرگ مادران به دلیل عوارض بارداری و زایمان:
تع ریف :تعداد مرگهای اتفاق افتاده در مادران باردار به علت عوارض بارداری وزایمان درعرض یک سال به ازای هر صدهزار تولد
زنده .
میزان مرگ اختصاصی علتی در گروه سنی کمتراز ۵سال
تعریف :تعداد مرگ مربوط به علت مورد نظر درکودکان کمترازپنج سال درعرض یک سال به ازای هرصد هزار نفر ازکودکان
زیرپنج سال درهمان سال.

فرمول شاخص های بهداشت خانواده و چگونگی استخراج آنها
پوشش تنظیم خانواده روشهای مدرن ): )CPR
برای تعیین این شاخص کل استفاده کنندگان روشهای پیشگیری به استثنای روش طبیعی در صورت کسر قرار داده می شود و در
مخرج کسر جمعیت زنان همسردار  ۱0-۹۴سال قرارداده می شود.
پوشش تنظیم خانواده روشهای مدرن بطور کل ) )CPRباروش طبیعی:

برای تعیین این شاخص کل استفاده کنندگان روشهای پیشگیری حتی روش طبیعی در صورت کسر قرار داده می شود و در مخرج
کسر جمعیت زنان همسردار  ۱0-۹۴سال قرارداده می شود.
پوشش هر یک از روشها:

برای تعیین این شاخص در صورت کسر استفاده کنندگان هر روش به تفکیک گذاشته می شود و مخرج کسر کل زنان همسردار
 ۱0-۹۴سال قرارداده می شود که مجموع در صدهای این شاخص اگر روش طبیعی نیز ،محاسبه می شود  .با شاخص  ۲و بدون
روش طبیعی با شاخص  ۱مساوی می شود.

میزان مرگ ومیر نوزادان): Neonatal Mortality Rate(NMR

تعداد مرگ کودکان زیر  ۲۲روز در یکسال *۱000
تعداد موالید زنده در همان سال

کودکان کمتر یا مساوی  ۲۲روز را نوزاد می گویند.به طور معمول این شاخص در هزار تولد زنده محاسبه می شود.نوزادانی که به
صورت مرده به دنیا آمده اند،نبایستی درمخرج کسر درنظر گرفته شود.خاتمه یافتن حاملگی قبل ازپایان هفته بیست ودوم حاملگی
سقط محسوب می شود.

اگربعد از هفته بیست و دوم حاملگی جنین در شکم مادر فوت کند مرده زایی محسوب می شود .اگربعدازهفته بیست ودوم
حاملگی جنین پس ازتولدفوت کندمرگ نوزاد محسوب می شود.

): Infant Mortality Rate (IMRمیزان مرگ و میر کودکان زیر یکسال:
تعداد کل نوزادان فوت شده *۱000
موالید زنده
کودکان از بدو تولد تا  ۱۱ماه و  ۲۴روز را یکسال می گویند.بطور معمول این شاخص در هزار تولد زنده محاسبه می شود.
):Under Five Mortality Rate (U۵MRمیزان مرگ و میر کودکان زیر پنج سال:

تعداد مرگ کودکان کمتراز ۵سال دریکسال *۱000
تعداد موالیدزنده درهمان سال

کودکان از بدو تولد تا  ۹سال و  ۱۱ماه  ۲۴روز زیر  ۵سال محسوب می شوند .این شاخص بطور معمول در هزار محاسبه می شود.

درصد حداقل  ۷بار مراقبت زیر یکسال:
 *۱00تعداد کودکان این گروه سنی که حداقل  ۷بار مراقبت شده اند
کل کودکانی که  ۱۲ماهه شده اند ( در هر مقطع زمانی)

این شاخص بصورت سه ماهه از طریق خانه بهداشتی یا مرکز بهداشتی درمانی به مرکز بهداشت شهرستان گزارش می شود.این
شاخص بصورت سه ماهه از طریق مرکز بهداشت شهرستان به مرکز بهداشت استان ارسال می گردد.هنگام محاسبه این شاخص
بصورت سالیانه بایستی میانگین فصلی در نظر گرفته شود.در هنگام محاسبه این شاخص در انتهای فصل ،مخرج کسر کل کودکانی
که در طی فصل گذشته  ۱۲ماهه شده اند در نظر گرفته می شود ودر صورت کسر کودکانی که در فصل گذشته  ۱۲ماهه شده اند
و حداقل  ۷بار از بدو تولد تا  ۱۲ماهگی مراقبت شده اند ،در نظر گرفته می شود.

درصد حداقل  ۳بار مراقبت سال دوم:

تعداد کودکان این گروه سنی که حداقل  ۳بار مراقبت شده اند *۱00
کل کودکانی که در این مقطع زمانی  ۲۹ماهه شده اند
این شاخص بصورت سه ماهه از طریق خانه بهداشت یا مرکز بهداشتی درمانی به مرکز بهداشت شهرستان گزارش می شود.این
شاخص بصورت سه ماهه از طریق مرکز بهداشت شهرستان به مرکز بهداشت استان ارسال می گردد.هنگام محاسبه این شاخص

بصورت سالیانه بایستی میانگین فصلی در نظر گرفته شود.
در هنگام محاسبه این شاخص در انتهای فصل ،مخرج کسر کل کودکانی که در طی فصل گذشته  ۲۹ماهه شده اند در نظر گرفته
می شود ودر صورت کسر کودکانی که در فصل گذشته  ۲۹ماهه شده اند و حداقل  ۳بار از  ۱۲ماهگی تا  ۲۹ماهگی مراقبت شده
اند ،در نظر گرفته می شود.
درصد یکبار مراقبت در سال بین  ۲تا  ۵سالگی:

تعداد کودکان این گروه سنی که حداقل یکبار در هر سال مراقبت شده اند *۱00
کل کودکانی که در این مقطع زمانی  ۰0ماهه شده اند
این شاخص بص ورت سه ماهه از طریق خانه بهداشت یا مرکز بهداشتی درمانی به مرکز بهداشت شهرستان گزارش می شود.این
شاخص بصورت سه ماهه از طریق مرکز بهداشت شهرستان به مرکز بهداشت استان ارسال می گردد.هنگام محاسبه این شاخص
بصورت سالیانه بایستی میانگین فصلی در نظر گرفته شود.در هنگام محاسبه این شاخص در انتهای فصل ،مخرج کسر کل کودکانی
که در طی فصل گذشته  ۰0ماهه شده اند در نظر گرفته می شود ودر صورت کسر کودکانی که در فصل گذشته  ۰0ماهه شده اند
و حداقل در هر سال از  ۲تا  ۵سالگی یکبار مراقبت شده اند.منظور از مراقبت در هر سال از  ۲تا  ۵سالگی این است که کودک
حداقل یکبار از  ۲۹تا  ۳۰ماهگی ،حداقل یکبار از  ۳۰تا  ۹۲ماهگی و حداقل یکبار از  ۹۲تا  ۰0ماهگی مراقبت شده است.اگر در
یکسال مراقبت انجام نشده باشد ،این کودک در صورت کسر قرار نمی گیرد به عنوان مثال کودکی  ۵ساله همه مراقبت ها از  ۳تا
 ۵سالگی کامل بوده ولی از  ۲تا  ۳سالگی مراجعه نداشته است ،این کودک در محاسبه شاخص در صورت کسر قرار نمی گیرد.
درصد یکبار مراقبت در سال بین  ۵تا  ۸سالگی:
تعداد کودکان این گروه سنی که حداقل یکبار در هر سال مراقبت شده اند * ۱00
کل کودکانی که در این مقطع زمانی  ۴۰ماهه

این شاخص بصورت سه ماهه از طریق خانه بهداشت یا مرکز بهداشتی درمانی به مرکز بهداشت شهرستان گزارش می شود.این
شاخص بصورت سه ماهه از طریق مرکز بهداشت شهرستان به مرکز بهداشت استان گزارش می شود.هنگام محاسبه این شاخص
بصورت سالیانه بایستی میانگین فصلی در نظر گرفته شود.در هنگام محاسبه این شاخص در انتهای فصل ،مخرج کسر کل کودکانی
که در طی فصل گذشته  ۴۰ماهه شده اند در نظر گرفته می شود ودر صورت کسر کودکانی که در فصل گذشته  ۴۰ماهه شده اند
و حداقل در هر سال از  ۵تا  ۲سالگی یکبار مراقبت شده اند.منظور از مراقبت در هر سال از  ۵تا  ۲سالگی این است که کودک
حداقل یکبار از  ۰0تا  ۷۲ماهگی ،حداقل یکبار از  ۷۲تا  ۲۹ماهگی و حداقل یکبار از  ۲۹تا  ۴۰ماهگی مراقبت شده است.

درصد تغذیه با شیر مادر:
تعدادکودکان در این گروه سنی که با شیر مادر تغذیه می شوند * ۱00
کل کودکان کمتر یا مساوی  ۲۹ماه

این شاخص بصورت  ۰ماهه از طریق خانه بهداشت یا مرکز بهداشتی درمانی به مرکز بهداشت شهرستان گزارش می شود.این
شاخص بصورت  ۰ماهه از طریق مرکز بهداشت شهرستان به مرکز بهداشت استان گزارش می شود.
در هنگام محاسبه این شاخص در انتهای  ۰ماهه ،مخرج کسر کل کودکان صفر تا  ۲۹ماهه در نظر گرفته می شود ودر صورت
کسرکل کودکان صفر تا  ۲۹ماهه که از شیر مادر استفاده می کنند.

درصد تغذیه انحصاری با شیر مادر تا  ۴ماهگی:

تعداد کودکان  ۹ماهه ای که فقط با شیر مادر تغذیه می شوند *۱00
کل کودکانی که  ۹ماهه شده اند (در هر مقطع زمانی)

این شاخص بصورت  ۰ماهه از طریق خانه بهداشت یا مرکز بهداشتی درمانی به مرکز بهداشت شهرستان گزارش می شود.این
شاخص بصورت  ۰ماهه از طریق مرکز بهداشت شهرستان به مرکز بهداشت استان گزارش می شود.تغذیه انحصاری منظور شیر
خوارانی است که در  ۱۲0روز اول زندگی فقط با شیر مادر تغذیه شده اند و هیچ ماده غذایی دیگر ،حتی آب به آنها داده نشده
است.در هنگام محاسبه این شاخص مخرج کسر کل کودکانی که در  ۰ماه گذشته  ۹ماهه شده اند وصورت کسر کل کودکانی
که در  ۰ماه گذشته  ۹ماهه شده اند و در  ۱۲0روز اول زندگی فقط با شیر مادر تغذیه شده اند.

درصد تغذیه انحصاری با شیرمادر تا  ۶ماهگی:

تعداد کودکان  ۰ماهه ای که فقط با شیر مادر تغذیه می شوند *۱00
کل کودکانی که  ۰ماهه شده اند (در هر مقطع زمانی)
این شاخص بصورت  ۰ماهه از طریق خانه بهداشت یا مرکز بهداشتی درمانی به مرکز بهداشت شهرستان گزارش می شود.این
شاخص بصورت  ۰ماهه از طریق مرکز بهداشت شهرستان به مرکز بهداشت استان گزارش می شود.تغذیه انحصاری منظور شیر
خوارانی است که در  ۱۲0روز اول زندگی فقط با شیر مادر تغذیه شده اند.در هنگام محاسبه این شاخص ،مخرج کسر کل
کودکانی که در  ۰ماه گذشته ۰ماهه شده اند وصورت کسر کل کودکانی که در  ۰ماه گذشته ۰ماهه شده اند و در ۱۲0روز اول
زندگی فقط با شیر مادر تغذیه شده اند.

 LBWدرصد نوزادان:

تعداد نوزادانی که وزن زیر  ۲۵00گرم داشته اند *۱00
کل نوزادانی که وزن شده اند

این شاخص بصورت فصلی از طریق خانه بهداشت یا مرکز بهداشتی درمانی به مرکز بهداشت شهرستان گزارش می شود.این
شاخص بصورت فصلی از طریق مرکز بهداشت شهرستان به مرکز بهداشت استان گزارش می شود.منبع داده های مورد نیاز این
شاخص زیج حیاتی می باشد.

درصد پوشش حداقل یکبار مراقبت در دوره نوزادی:
تعداد نوزادانی که در  ۳0روز اول پس از تولد حداقل یکبار مراقبت شده اند * ۱00
کل کودکانی که یک ماهه شده اند (در هر مقطع زمانی)
این شاخص بصورت سه ماهه از طریق خانه بهداشت یا مرکز بهداشتی درمانی به مرکز بهداشت شهرستان گزارش می شود.این
شاخص بصورت سه ماهه از طریق مرکز بهداشت شهرستان به مرکز بهداشت استان گزارش می شود.هنگام محاسبه این شاخص
بصورت سالیانه بایستی میانگین فصلی در نظر گرفته شود.در هنگام محاسبه این شاخص در انتهای فصل ،مخرج کسر کل کودکانی
که در طی فصل گذشته یک ماهه شده اند در نظر گرفته می شود ودر صورت کسرنوزادانی که در فصل گذشته یک ماهه شده اند
وحداقل یکبار از بدو تولد تا یک ماهگی مراقبت شده اند درنظر گرفته می شود.
شاخصهای برنامه مادران براساس برنامه تهیه شده که باتوجه به اینکه جهت پایش برنامه ومقایسه باروند نیاز است،الزم است
اطالعات آن جمع آوری ودرمقاطع ۰ماهه ویک ساله باهم مقایسه گردند وبایستی توجه داشته باشیم که درصورتی که اطالعات
آن رانداریم بایستی پیگیری کنیم وازاطالعات دردفترمراقبت ممتدمادران درج شود.

درصد پوشش مراقبتهای پیش از بارداری:

کل مادرانی که قبل از بارداری دریکی از مراکز دولتی یا خصوصی مراقبت شده اند در صورت کسر قرار داده می شود و در
مخرج کسر تعداد کل مادران مراقبت شده که در مراکز بهداشتی درمانی یا خانه های بهداشت تحت مراقبت می باشند قرار داده
می شود.

درصد پوشش مراقبتهای دوران بارداری:
این شاخص جهت تعیین کلیه مادران بارداری است که جهت مراقبت مراجعه می نمایند ،لذا حتی یکبار مراجعه نیز محسوب می

گردد.در صورت کسر تعداد مادران بارداری که حداقل یکبار جهت مراقبت مراجعه نموده اند قرار داده می شود و در مخرج کسر
تعداد مادران باردارمورد انتظار که براساس نصف موالید سال قبل می باشد که در شهر نیز میزان موالید که در زیج محاسبه شده
است را در جمعیت ضرب می کنیم و تقسیم بر  ۲می نمائیم.
درصد پوشش مراقبتهای دوران بارداری حداقل  ۶بار _کمیت مراقبت در کل:
در این شاخص هدف ،انجام حداقل  ۰بار مراقبت در طی باردا ری است لذا در صورت کسر با استفاده از پرونده خانوار و دفتر
مراقبت مادران تعداد مادرانی که حداقل  ۰بار طی بارداری مراقبت شده اند قرار داده می شود و در مخرج کسر کل مادران
بارداری که مراقبت شده اند.
درصد موارد نیازمند مراقبت ویژه:
در این شاخص بایستی تعداد ما درانی که هر کدام از عوامل خطر ذکر شده را دارند با استفاده از پرونده خانوار و دفتر مراقبت ممتد
مادران که در صورت کسر قرار دهیم و در مخرج کسر کل مادران مراقبت شده می گذاریم.
در صد بروز عوارض حین بارداری:
در این شاخص در صورت کسر تعداد مادرانی را که حداقل ی کی از موارد ذکر شده در طی بارداری داشته باشند قرار داده می
شود و در مخرج کسر کل مادران مراقبت شده را می گذاریم.
درصد سزارین انجام شده در کل:
در این مورد بایستی کل آمار زایمانهای شهرستان را که در بیمارستانهای دولتی وخصوصی انجام شده جمع آوری گردد و سپس
کل زایمانهائی که به روش سزارین انجام شده در صورت و کل زایمانها در مخرج کسر نوشته شود.
درصد بروز عوارض پس از زایمان _کل:
در این مورد کلیه مادرانی را که جهت مراقبت پس از زایمان مراجعه می نمایند مورد بررسی قرار دهیم و هر کدام از عوارض ذکر
شده را داشته باشند مش خص نمائیم وتعداد آن را در صورت کسر و کل زایمانهای انجام شده را در مخرج کسر قرار دهیم الزم به
ذکر است که بایستی توجه شود که کلیه مادران حتما جهت مراقبت پس از زایمان مراجعه نمایند.

درصد پوشش حداقل یکبار مراقبت پس از زایمان:
در صورت کسر تعداد مادرانی که در فاصله  ۱ – ۳روز ۱۵ – ۲۱ ،روز و  ۹۲ – ۰0پس از زایمان حداقل یکبار مراجعه کرده اند
قرار می دهیم و در مخرج کسر کل مادران زایمان کرده را می گذاریم.

درصد پوشش حداقل دوبار مراقبت پس از زایمان:
مانند شاخص قبل محاسبه می گردد با این تفاوت که بایستی حداقل دو بار مراجعه کرده باشند و الزم به ذکر است که مادرانی که
در بیمارستان زایمان نموده اند مراقبت نوبت اول ( ۱ – ۳روز) آنها محسوب می شود.
شاخص سالمندی – نسبت سرباری جوانی – نسبت سرباری پیری:
جهت تعیین این سه شاخص تعداد افراد صورت و مخرج کسر را با استفاده از زیج حیاتی تعیین می نمائیم و جهت تعیین جمعیت
شهری ضریب آن را با استفاده از زیج حیاتی در جمعیت شهری ضرب می نمائیم.

میزان سواد سالمندان:

جهت تعیین جمعیت مخرج کسر که مانند صورت شاخص قبل اقدام می نمائیم و در صورت کسر نیز تعداد افراد همان گروه سنی
که دارای سواد می باشند قرار می دهیم.

نرخ رشد جمعیت سالمندان:

درصد جمعیت وارد شده به سالمندی باتوجه به فرمول زیر به صورت سالیانه و سپس درصد جمعیت فوت شده  ۰0سال و باالتر در
طی یکسال محاسبه می شود .
تعداد افرادی که به دوره سالمندی ( ۰0سال) وارد شده *۱00
جمعیت کل

تعداد سالمندان فوت شده * ۱00
جمعیت کل

آنگاه حاصل این دو کسر از هم کم می شود و به عنوان نرخ رشد جمعیت سالمندان تعیین می گردد.

درصد انجام پاپ اسمیر:
کل تعداد پاپ اسمیر انجام شده در بخش دولتی و خصوصی تقسیم بر تعداد زنان  ۲0– ۰۵سال ازدواج کرده استخراج شده از
زیج می گردد ،همچنین تعداد زنان شهری نیز بر اساس درصد زیج محاسبه می گردد.
در صد موارد مثبت پاپ اسمیر نیز تعداد موارد پاپ اسمیر مثبت گزارش شده تقسیم بر تعداد موارد کل پاپ اسمیر انجام شده در
مدت زمان معین منظور می گردد.

درصد پوشش CBE
تعداد زنان که تحت پوشش معاینه CBEقرار داشته اند بر تعداد زنان گروه سنی  ۲۵ – ۰0ازدواج کرده و ازدواج نکرده.
درصد انجام ماموگرافی:
تعداد موارد انجام شده ماموگرافی در بخش دولتی و خصوصی تقسیم بر تعداد زنان  ۳۵سال و باالتر ازدواج کرده و ازدواج نکرده.
درصد موارد مثبت ماموگرافی:
تعداد موارد مثبت تشخیص داده شده سرطان پستان با روش ماموگرافی تقسیم بر تعداد کل موارد ماموگرافی انجام شده در بخش
دولتی و خصوصی .
درصد موارد مثبت سرطان پستان:
تعداد موارد مثبت تشخیص داده شده سرطان پستان (به صورت قطعی) به هر روش (جراحی ،ماموگرافی،معاینه سینه) تقسیم بر
تعداد زنان  ۲0 – ۰۵سال ازدواج کرده و ازدواج نکرده.
منبع :پزشکان بدون مرز

