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بخش هاي پرسشنامه كودكان

اطالعات كودكان •

ثبت تولد•

سن •

تكامل سالهاي اوليه كودكي•

تغذيه با شير مادر• تغذيه با شير مادر•

مصرف تنقالت •

مراقبت در زمان بيماري•

ايمن سازي  •

تن سنجي•
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	��� ��د��ن�����ت ��� در ����� 

. این پرسشنامه پس از پرسشنامه خانوار و زنان و تکمیل می شود �

سال  ۵مراقبان اصلی کودکان کمتر از / خماطب این پرسشنامه مادران�

.) HL9(است) روز ۲۹ماه و  ۱۱سال و  ۴(  .) HL9(است) روز ۲۹ماه و  ۱۱سال و  ۴( 

سال خانوار پرسشنامه های مستقل تکمیل می   ۵برای متامی کودکان کمتر از �
تعداد کودکان واجد شرایط پس از تکمیل پرسشنامه خانوار مشخص .  شود

.) HH27(می شود

��� و ����� در � �����&�ر�% $�#" ه�  �	
���-� �,% �+*�*�ت ���� -����ر  ا���% ا)�ان
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تنها در صورتی با مراقب کودک مصاحبه اجنام می شود که مادر کودک زنده  �
.نباشد و یا با خانوار زندگی نکند

مصاحبه نباید با مراقب موقت کودک و یا افرادی که عضو خانوار نیستند، �مصاحبه نباید با مراقب موقت کودک و یا افرادی که عضو خانوار نیستند، �
.اجنام شود

)  کپی شناسنامه(مراقب کودک خبواهید که شناسنامه/ در شروع مصاحبه از مادر�
.و کارت واکسن کودک را بیاورد

��� و ����� در � �����&�ر�% $�#" ه�  �	
���-� �,% �+*�*�ت ���� -����ر  ا���% ا)�ان
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HH7 HH1

��� و ����� در � �����&�ر�% $�#" ه�  �	
���-� �,% �+*�*�ت ���� -����ر  ا���% ا)�ان
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��� و ����� در � �����&�ر�% $�#" ه�  �	
���-� �,% �+*�*�ت ���� -����ر  ا���% ا)�ان
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��� و ����� در � �����&�ر�% $�#" ه�  �	
���-� �,% �+*�*�ت ���� -����ر  ا���% ا)�ان
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ثبت تولد

7%

5%
2%

1%

Percentage of unregistered annual births, by region 

(2007) South Asia

West and Central Africa

Eastern and Southern Africa

47%

19%

19%

Eastern and Southern Africa

East Asia and the Pacific (excl. 

China)

Middle East and North Africa

Latin America and the Caribbean

CEE/CIS
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شاخص  

بخش ثبت تولد  

خمرج کسرصورت کسر  شاخص

سالي كه تولدشان ثبت  5تعداد كودكان زير تولدثبت 

)داراي شناسنامه هستند(  استشده 

تعداد كل كودكان 

سال 5زير  سال 5زير )داراي شناسنامه هستند(  استشده 
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اگر ماه تولد کودک قبل از ماه اجنام مصاحبه باشد . ۱
سال تولد کودک به اضافه سن ): تولدش گذشته باشد(

کودک برابر خواهد بود با سال اجنام مصاحبه یعنی 
۱۳۸۹

اگر ماه تولد کودک بعد از ماه اجنام مصاحبه باشد . ۲
سال تولد کودک به اضافه سن ): تولدش نیامده باشد(

کودک برابر خواهد بود با سال قبل از اجنام مطالعه یعنی 
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کودک برابر خواهد بود با سال قبل از اجنام مطالعه یعنی 
۱۳۸۸

اگر ماه تولد کودک مهان ماه اجنام مصاحبه باشد  بر . ۳
موارد مطرح شده ( اساس روز تصمیم گرفته می شود

و اگر روز مشخص نباشد به عنوان قانون کلی )  در باال
در نظر می گیریم که تولد کودک گذشته است  و بر 
.اساس موارد باال سن کودک کنترل می شود



Age Heaping - Displacement

Here is the 

problem –

look at the 

deficit at 

MICS4 Survey Design Workshop

deficit at 

age 4, and 

the excess 

nubers on 

ages 5 and 6
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بخش تكامل سالهاي اوليه كودكي

:سواالت اين بخش به منظور دستيابي به اطالعات الزم پيرامون

ايجاد محيط مناسب براي حمايت از كودك و يادگيري او زمينه هاي•

مراقبت هاي كافيمراقبت هاي كافي•

حمايت پدر براي يادگيري•

دسترسي به آموزش هاي اوليه •

تكامل اوليه•
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• The right to a name and nationality

• To play  

I have the rights!

• To be properly fed • To be vaccinated

• To drink safe water

• To learn

Thank you for giving me a good start in life!

• To play  

• To be protected 

from illnesses                

Cameroun

• To drink safe water



Why Measure Early Childhood 

Development?

Death -–

to late?

SchoolingBirth   

Indicators

to late?

We have:

• Reliable info on child health/nutrition/mortality 

• A lot of data related to education

and…

• Huge data gap on ECD
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شاخص  

بخش تكامل سال هاي اوليه كودكي  

خمرج کسرصورت کسر  شاخص

حمايت براي  

يادگيري

 3ماهه اي كه طي  59تا  36تعداد كودكان 

روز گذشته براي كمك به يادگيري يك فرد  

تعداد كل كودكان 

ماهه 59تا  36 روز گذشته براي كمك به يادگيري يك فرد  يادگيري

فعاليت يا بيشتر شركت  4بزرگسال با آنها در 

كرده است 

ماهه 59تا  36
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شاخص  

بخش تكامل سال هاي اوليه كودكي  

خمرج کسرصورت کسر  شاخص

حمايت پدر  

براي يادگيري

 3ماهه اي كه طي  59تا  36تعداد كودكان 

روز گذشته براي كمك به يادگيري و آمادگي 

تعداد كل كودكان 

ماهه 59تا  36 روز گذشته براي كمك به يادگيري و آمادگي براي يادگيري

فعاليت يا  1براي مدرسه پدرشان با آنها در 

بيشتر شركت كرده است

ماهه 59تا  36
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شاخص  

بخش تكامل سال هاي اوليه كودكي  

خمرج کسرصورت کسر  شاخص

: وسايل يادگيري

كتاب هاي كودك

يا بيش از  3سالي كه  5تعداد كودكان زير 

كتاب كودك دارند 3

تعداد كل كودكان 

سال 5زير  سال 5زير كتاب كودك دارند 3كتاب هاي كودك
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شاخص  

بخش تكامل سال هاي اوليه كودكي  

خمرج کسرصورت کسر  شاخص

: وسايل يادگيري

وسايل بازي

يا بيش از  2سالي كه  5تعداد كودكان زير 

وسيله بازي دارند 2

تعداد كل كودكان 

سال 5زير  سال 5زير وسيله بازي دارند 2وسايل بازي
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شاخص  

بخش تكامل سال هاي اوليه كودكي  

خمرج کسرصورت کسر  شاخص

حضور در آموزش 

هاي سال هاي اوليه 

ماهه اي كه   59تا  36تعداد كل كودكان 

در يك برنامه آموزش  مناسب كودكان 

تعداد كل كودكان 

سال 5زير  هاي سال هاي اوليه 

كودكي

در يك برنامه آموزش  مناسب كودكان 

شركت مي كنند

سال 5زير 
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شاخص  

بخش تكامل سال هاي اوليه كودكي  

خمرج کسرصورت کسر  شاخص

سالي كه حداقل  5تعداد كودكان زير مراقبت ناكافي

يكبار در هفته گذشته بيش از يك ساعت 

تعداد كل كودكان 

سال 5زير  يكبار در هفته گذشته بيش از يك ساعت 

 10تنها يا تحت مراقبت يك كودك زير 

سال  بوده اند

سال 5زير 
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شاخص  

بخش تكامل سال هاي اوليه كودكي  

خمرج کسرصورت کسر  شاخص

شاخص تكامل اوليه 

كودك

ماهه اي كه   59تا  36تعداد كل كودكان 

، جسمي، شمارش-هاي تكلمدر حوزه 

تعداد كل كودكان 

ماهه 59تا  36 ، جسمي، شمارش-هاي تكلمدر حوزه كودك

عاطفي و آموزشي در مسير -اجتماعي

پيشرفت قرار دارند

ماهه 59تا  36
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شاخص  

بخش تكامل سال هاي اوليه كودكي  

خمرج کسرصورت کسر  شاخص

شاخص تكامل اوليه 

كودك

ماهه اي كه   59تا  36تعداد كل كودكان 

، جسمي، شمارش-هاي تكلمدر حوزه 

تعداد كل كودكان 

ماهه 59تا  36 ، جسمي، شمارش-هاي تكلمدر حوزه كودك

عاطفي و آموزشي در مسير -اجتماعي

پيشرفت قرار دارند

ماهه 59تا  36
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&01 �/.)� &� $�� ��در

این خبش از پرسشنامه براساس  توصیه های سازمان جهانی داشت در رابطه با شیردهی، تنظیم 
: شامل. شده است

ماه اول زندگی ۶تغذیه احنصاری با شیر مادر در •

سالگی به مهراه تغذیه تکمیلی مناسب از ماهگی به بعد  ۲تداوم شیردهی تا  •

:  تعداد مناسب تغذیه تکمیلی•

:کودکانی که شیر مادر می خورند� :کودکانی که شیر مادر می خورند�

بار در روز   ۲ماهگی ۶ -۸  

بار در روز ۳ماهگی  ۹ - ۲۴

: کودکانی که شیر مادر منی خورند�

بار در روز   ۴ماهگی  ۶ - ۲۴

��� و ����� در � �����&�ر�% $�#" ه�  �	
���-� �,% �+*�*�ت ���� -����ر  ا���% ا)�ان
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Breastfeeding practices by age, Rwanda 2005
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Age (months)

Breastfed and non-milk liquids

Breastfed and plain water only

Exclusively breastfed
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شاخص
خبش تغذیه با شیر مادر

مخرج كسرصورت كسرشاخص

انحصاري با شير مادر تغذيه 

ماه اول 6در 

ماه كه انحصاراً با  6تعداد كودكان زير 

.شير مادر تغذيه شده اند

تعداد كل 

 6كودكان زير .شير مادر تغذيه شده اندماه اول 6در  6كودكان زير 

ماه
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شاخص
خبش تغذیه با شیر مادر

مخرج كسرصورت كسرشاخص

ادامه تغذيه با شير مادر تا 

يكسالگي

ماهه اي كه  15تا  12تعداد كودكان 

در حال حاضر با شير مادر تغذيه مي 

تعداد كل 

تا  12كودكان  در حال حاضر با شير مادر تغذيه مي يكسالگي

.شوند

تا  12كودكان 

ماهه 15

موسسه ملي تحقيقات سالمت 
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شاخص
خبش تغذیه با شیر مادر

مخرج كسرصورت كسرشاخص

ادامه تغذيه با شير مادر تا 

دو سالگي

ماهه اي كه  23تا  20تعداد كودكان 

در حال حاضر با شير مادر تغذيه مي 

تعداد كل 

تا  20كودكان  در حال حاضر با شير مادر تغذيه مي دو سالگي

شوند

تا  20كودكان 

ماهه 23

موسسه ملي تحقيقات سالمت 
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شاخص
خبش تغذیه با شیر مادر

مخرج كسرصورت كسرشاخص

استفاده از شير مادر به 

 6عنوان غذاي اصلي تا 

ماه كه از شير مادر  6تعداد كودكان زير 

به عنوان منبع اصلي تغذيه در روز  

تعداد كل 

 6عنوان غذاي اصلي تا  6كودكان زير 

ماهگي

به عنوان منبع اصلي تغذيه در روز  

گذشته استفاده كرده اند

 6كودكان زير 

ماه



شاخص
خبش تغذیه با شیر مادر

محاسبهشاخص

درصد كودكان  صفر تا  50) به ماه(سني كه مدت تغذيه با شير مادر

ماهه در آن در روز گذشته شير مادر  35 ماهه در آن در روز گذشته شير مادر  35

دريافت نكرده اند



شاخص
خبش تغذیه با شیر مادر

مخرج كسرصورت كسرشاخص

ماهه اي كه  22كودكان صفر تا تعداد بطري تغذيه با

روز گذشته شير را با بطري مصرف 

تعداد كل 

صفر كودكان  روز گذشته شير را با بطري مصرف 

كرده اند

صفر كودكان 

ماهه 23تا 



شاخص
خبش تغذیه با شیر مادر

مخرج كسرصورت كسرشاخص

شروع تغذيه با غذاهاي 

جامد، نيمه جامد ونرم

ماهه اي كه روز   8تا  6تعداد نوزادان 

گذشته غذاي جامد، نيمه جامد ويا نرم 

تعداد كل 

گذشته غذاي جامد، نيمه جامد ويا نرم جامد، نيمه جامد ونرم 8تا  6كودكان 

دريافت كرده اند

 8تا  6كودكان 

ماهه

موسسه ملي تحقيقات سالمت 
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شاخص
خبش تغذیه با شیر مادر

مخرج كسرصورت كسرشاخص

ماهه اي كه بر اساس   23تا  6تعداد كودكان حداقل دفعات تغذيه

وضعيت تغذيه با شير مادر طي روز گذشته به 

تعداد كل 

تا   6كودكان  وضعيت تغذيه با شير مادر طي روز گذشته به 

يا بيشتر غذاي جامد، نيمه  حداقل دفعات

و شير در مورد كودكاني كه شير (جامد يا نرم 

مصرف كرده اند) مادر نمي خورند

تا   6كودكان 

��ه� 23

موسسه ملي تحقيقات سالمت 
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 خبش مصرف تنقالت

 ۲۴مورد از تنقالت کم ارزش در  ۵در این خبش از پرسشنامه بسامد مصرف  •
ساعت گذشته که بر پایه مطالعات قبلی بیشترین مصرف را در بین کودکان 

.ایرانی داشته، مطرح شده است

( در  سواالت این خبش میزان مصرف تنقالت مد نظر نیست، بلکه تواتر•
.  سال مورد نظر است ۵مصرف تنقالت توسط کودکان زیر ) دفعات
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خبش مراقبت در زمان بیماری

اين بخش از پرسشنامه براي جمع آوري اطالعات در زمينه موارد زير   
:طراحي شده است

مراقبت در زمان ابتال كودك به اسهال•

)  مشكوك به پنوموني( مراقبت در زمان سرفه كودك  •

Diarrhoeaمحافظت در مقابل دود سيگار•

(post-

Pneumonia

(post- محافظت در مقابل دود سيگار•

دفع بهداشتي مدفوع كودك•

 - بررسي شاخص هاي چندگانه سالمت و جمعيت در جمهوري اسالمي ايران
موسسه ملي تحقيقات سالمت

Injuries

4%

AIDS

2%
Measles

4%

Malaria

7%

Other

13%

(post-

neonatal)

16%

(post-

neonatal)

17%

Neonatal 

causes

37%
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سوال را مهانطور که آمده است به مهرا 
در ) نام( به : گزینه ها به طور کامل خبوانید

زمانی که اسهال داشت در مقایسه با 
مصرف مهیشگی چه مقدار مایعات داده 

شد؟ خیلی کمتر، نسبتا کمتر، تقریبا 
مهانقدر، بیشتر و یا اصال مایعات داده 

نشد؟نشد؟

از او . اگر پاسخ داد کمتر
خیلی کمتر یا : بپرسید 

نسبتا کمتر؟



خبش مراقبت در زمان بیماری

اين بخش از پرسشنامه براي جمع آوري اطالعات در زمينه موارد زير   
:طراحي شده است

مراقبت در زمان ابتال كودك به اسهال•

)  مشكوك به پنوموني( مراقبت در زمان سرفه كودك  •

Diarrhoeaمحافظت در مقابل دود سيگار•

(post-

Pneumonia

(post- محافظت در مقابل دود سيگار•

دفع بهداشتي مدفوع كودك•

 - بررسي شاخص هاي چندگانه سالمت و جمعيت در جمهوري اسالمي ايران
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Injuries

4%

AIDS

2%
Measles

4%

Malaria

7%

Other

13%

(post-

neonatal)

16%

(post-

neonatal)

17%

Neonatal 

causes

37%
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سوال را مهانطور که آمده است به مهرا 
(  به : گزینه ها به طور کامل خبوانید

در زمانی که اسهال داشت در ) نام
مقایسه با مصرف مهیشگی چه مقدار  
مایعات داده شد؟ خیلی کمتر، نسبتا 

کمتر، تقریبا مهانقدر، بیشتر و یا اصال 

��� و ����� در ����ر  ا���% ا)�ان� ����� - &�ر�% $�#" ه�  �	
������-� �,% �+*�*�ت �
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کمتر، تقریبا مهانقدر، بیشتر و یا اصال 
مایعات داده نشد؟

:  از او بپرسید . اگر پاسخ داد کمتر
خیلی کمتر یا نسبتا کمتر؟
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.  نباید نیاز به درمان های دیگر به فرد القا شود
فقط . بنابراین گزینه ها را برای فرد خنوانید 

”آیا داروی دیگری هم داده شد؟” بپرسید
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شاخص
خبش مراقبت در زمان بیماری

مخرج كسرصورت كسرشاخص

مايع درماني خوراكي 

به همراه ادامه تغذيه  

هفته گذشته به  2سالي كه طي  5تعداد كودكان زير 

اسهال مبتال شده اند  از  مايع درماني خوراكي و يا 

تعداد كل كودكان 

سال كه  5زير  به همراه ادامه تغذيه  

)در زمان اسهال( 

اسهال مبتال شده اند  از  مايع درماني خوراكي و يا 

ديگر مايعات پيشنهادي وزارت بهداشت استفاده كرده و 

تغذيه آنها در زمان اسهال قطع نشده است 

سال كه  5زير 

هفته  2طي 

گذشته مبتال به 

اسهال شده اند

موسسه ملي تحقيقات سالمت 
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شاخص
خبش مراقبت در زمان بیماری

مخرج كسرصورت كسرشاخص

مراجعه جهت درمان 

موارد مشكوك به 

 2سال مشكوك به پنوموني در طي 5تعداد كودكان زير 

هفته گذشته كه به پزشك مراجعه نموده اند

تعداد كل كودكان 

سال كه  5زير  موارد مشكوك به 

پنوموني

سال كه  5زير هفته گذشته كه به پزشك مراجعه نموده اند

هفته  2طي 

گذشته مشكوك 

به پنوموني بوده 

اند
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شاخص
خبش مراقبت در زمان بیماری

مخرج كسرصورت كسرشاخص

درمان آنتي بيوتيكي 

جهت موارد مشكوك 

 2سال مشكوك به پنوموني طي  5تعداد كودكان زير 

هفته گذشته كه آنتي بيوتيك دريافت كرده اند

تعداد كل كودكان 

سال كه  5زير  جهت موارد مشكوك 

به پنوموني

سال كه  5زير هفته گذشته كه آنتي بيوتيك دريافت كرده اند

هفته  2طي 

گذشته مشكوك 

به پنوموني بوده 

اند

موسسه ملي تحقيقات سالمت 
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شاخص
خبش مراقبت در زمان بیماری

مخرج كسرصورت كسرشاخص

دفع بهداشتي  مدفوع 

كودكان

آخرين  كه  ساله اي  2تا صفر تعداد كودكان 

بطور بهداشتي دفع شده استمدفوع شان 

تعداد كل 

صفر كودكان  صفر كودكان بطور بهداشتي دفع شده استمدفوع شان كودكان

ساله 2تا 

موسسه ملي تحقيقات سالمت 
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خبش ایمن سازی

 ۵این خبش از پرسشنامه بر پایه هدف کاهش مرگ و میر کودکان زیر •
سال و برای مجع آوری اطالعات در زمینه ایمن سازی کودکان علیه  

بیماری های سل، کزاز، سیاه سرفه، دیفتری، هپاتیت،سرخک، سرخجه، 
. اوریون  و فلج اطفال طرح شده است

شواهد ایمن سازی کارت واکسن کودک و در صورت عدم مشاهد و یا  •

 - بررسي شاخص هاي چندگانه سالمت و جمعيت در جمهوري اسالمي ايران
موسسه ملي تحقيقات سالمت

شواهد ایمن سازی کارت واکسن کودک و در صورت عدم مشاهد و یا  •
. نداشنت کارت، اظهارات مادرمی باشد

.مصاحبه گران حتما باید از قبل با کارت واکسن آشنا باشند•
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اگر در قسمتی تنها خبشیاز تاریخ نوشته شده به 
مثال . را ثبت کنید“  ۹۸کد ” جای منی داند
در این حالت به جای ” ۸۸مرداد “نوشته شده 

و برای  ۰۵را می نویسیم و برای ماه  ۹۸روز 
۱۳۸۸سال 

اگر کارت نشان می دهد که واکسیناسیون اجنام 

��� و ����� در � �����&�ر�% $�#" ه�  �	
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اگر کارت نشان می دهد که واکسیناسیون اجنام 
را ” ۴۴”شده ولی تاریخ ندارد، به جای روز کد

.بنویسید و برای ماه و سال جا را خالی بگذارید

اگر تاریخی برای یک واکسن نوشته شده و در زیر آن 
برای واکسن بعدی تیک خورده، مهان تاریخ را برای 

 .واکسن بعدی بنویسید



��� و ����� در ����ر  ا���% ا)�ان� ����� - &�ر�% $�#" ه�  �	
������-� �,% �+*�*�ت �
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شاخص
خبش ایمن سازی

مخرج كسرصورت كسرشاخص

ماهه اي كه پيش از  23تا  12تعداد كودكان پوشش واكسن سل

دريافت   BCGاولين سالروز تولدشان واكسن 

تعداد كل 

تا  12كودكان  دريافت   BCGاولين سالروز تولدشان واكسن 

كرده اند

تا  12كودكان 

ماهه 23
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شاخص
خبش ایمن سازی

مخرج كسرصورت كسرشاخص

پوشش واكسن فلج 

اطفال

ماهه اي كه پيش از  23تا  12تعداد كودكان 

دريافت   OPV3اولين سالروز تولدشان واكسن 

تعداد كل 

تا  12كودكان  دريافت   OPV3اولين سالروز تولدشان واكسن اطفال

كرده اند

تا  12كودكان 

ماهه 23

موسسه ملي تحقيقات سالمت 
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شاخص
خبش ایمن سازی

مخرج كسرصورت كسرشاخص

پوشش واكسن سه 

گانه

ماهه اي كه پيش از  23تا  12تعداد كودكان 

دريافت  DPT3اولين سالروز تولدشان واكسن 

تعداد كل 

تا  12كودكان  دريافت  DPT3اولين سالروز تولدشان واكسن گانه

كرده اند

تا  12كودكان 

ماهه 23

موسسه ملي تحقيقات سالمت 
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شاخص
خبش ایمن سازی

مخرج كسرصورت كسرشاخص

پوشش واكسن  

سرخك

ماهه اي كه پيش از  23تا  12تعداد كودكان 

اولين سالروز تولدشان واكسن سرخك دريافت  

تعداد كل 

تا  12كودكان  اولين سالروز تولدشان واكسن سرخك دريافت  سرخك

كرده اند

تا  12كودكان 

ماهه 23
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شاخص
خبش ایمن سازی

مخرج كسرصورت كسرشاخص

پوشش واكسن  

Bهپاتيت 

ماهه اي كه پيش از  23تا  12تعداد كودكان 

دوز واكسن هپاتيت  3اولين سالروز تولدشان 

تعداد كل 

تا  12كودكان  دوز واكسن هپاتيت  3اولين سالروز تولدشان Bهپاتيت 

B دريافت كرده اند

تا  12كودكان 

ماهه 23

موسسه ملي تحقيقات سالمت 
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شاخص
خبش ایمن سازی
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پوشش واكسن  

سرخك

ماهه اي كه پيش از  23تا  12تعداد كودكان 

اولين سالروز تولدشان واكسن سرخك دريافت  

تعداد كل 

تا  12كودكان  اولين سالروز تولدشان واكسن سرخك دريافت  سرخك

كرده اند

تا  12كودكان 

ماهه 23
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خبش ماالریا

سال رخ  ۵درصد مرگ و میر بر اثر ماالریا در کودکان زیر  ۹۰بیش از •
.می دهد

این خبش از پرسشنامه تنها در سه استان کرمان، سیستان و بلوچستان و  •
.هرمزگان تکمیل می شود.هرمزگان تکمیل می شود

��� و ����� در � �����&�ر�% $�#" ه�  �	
���-� �,% �+*�*�ت ���� -����ر  ا���% ا)�ان
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شاخص
خبش ماالریا

مخرج كسرصورت كسرشاخص

شروع درمان ضد 

ماالريا براي كودكان 

سالي كه طي هفته گذشته تبدار  5تعداد كودكان زير 

گزارش شده اند ودر همان روز يا روز بعد از بروز عالئم 

تعداد كل موارد 

گزارش شده  ماالريا براي كودكان 

سال در روز  5زير 

تشخيص يا فرداي آن 

روز

گزارش شده اند ودر همان روز يا روز بعد از بروز عالئم 

تحت هر نوع درمان داروئي ضد ماالريا قرار گرفته اند

گزارش شده 

 5كودكان زير 

 2سالي كه طي 

هفته گذشته تب 

داشته اند

موسسه ملي تحقيقات سالمت 
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شاخص
خبش ماالریا

مخرج كسرصورت كسرشاخص

ستفاده از روشهاي 

تشخيص ماالريا

تب سالي كه طي هفته گذشته  5تعداد كودكان زير 

داشته اند و نمونه خون انگشت يا پاشنه پا براي آزمايش 

تعداد كل موارد 

گزارش شده  داشته اند و نمونه خون انگشت يا پاشنه پا براي آزمايش تشخيص ماالريا

ماالريا ار آنها گرفته شده است

گزارش شده 

 5كودكان زير 

 2سالي كه طي 

هفته گذشته تب 

داشته اند

موسسه ملي تحقيقات سالمت 
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شاخص
خبش ماالریا

مخرج كسرصورت كسرشاخص

درمان ضد ماالريا 

 5براي كودكان زير 

سالي كه طي هفته گذشته تبدار  5تعداد كودكان زير 

گزارش شده اند و تحت هر نوع درمان ضد ماالريا قرار 

تعداد كل موارد 

گزارش شده   5براي كودكان زير 

سال

گزارش شده اند و تحت هر نوع درمان ضد ماالريا قرار 

گرفته اند

گزارش شده 

 5كودكان زير 

 2سالي كه طي 

هفته گذشته تب 

داشته اند
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