 التعريفات/ المعادالت

Formulas / Definitions
The following list contains definitions and details about some of the formulas used in the
report in order to make it more clear for users. These formulas and definitions are
arranged according to the sequence of their appearance.

تعرض هذه القائمة بعض التعريفات و طريقة حساب بعض المعادالت التي تم استخدامها في التقريرر حترت تنروا وا ر ة
. وذلك حسب ترتيب ذكرها في الفصول،ومفهومة لمستخدم التقرير

إحصاءات موجزة

Summary Statistics

. ال يشملون الممرضين العمليين أو الفئات األقل:الممرضون

Nurses: Excluding practical nurses and other grades below staff nurse.
Primary Health Care Centers & Units: Number represent Health Centers of Ministry of Health &
Directorate of Health and Social Affairs at Ministry of Interior.

الشددئون الألددحية

× 100

الألددحة وإدا

 كشددمل المرا ددر الألددحية األوليددة التا عددة لددو ا:وحددتات وارا ددر الر ايددة الألددحية األوليددة
.واالجتما ية التا عة لو ا التاخلية

511 ×  سنة51  تد السكان أ ثر ان+  سنة51 تد السكان أقل ان
) سنة56-51( تد السكان

نسبة اإل الة الكلية

Total dependency ratio

Population < 15 yrs + population > 65 yrs
Total population (15-64 yrs)

Childhood dependency ratio

Population < 15 yrs
Total population (15-64 yrs)

× 100

511 ×

 سنة51 تد السكان أقل ان
) سنة56-51( تد السكان

نسبة إ الة الطفولة

Aging dependency ratio

Population > 65 yrs
Total population (15-64 yrs)

× 100

511 ×

 سنة51 تد السكان أ ثر ان
) سنة56-51( تد السكان

نسبة إ الة الشيخوخة

Adult literacy rate (%)

Population ≥ 15 yrs who can read and write in a year x 100
Total population ≥15 yrs of the same year

 سنة وأ ثر الذين يعرفون القراء والكتا ة في سنة اعينة51 تد السكان
 سنة وأ ثر في نفس السنة51 تد السكان

النسبة المئوية لمعرفة القراء والكتا ة

Regular smokers rate (%)

Regular smokers ≥15 yrs in a year
Total population ≥ 15 yrs of the same year

Formulas/Definitions

511 x

511 x

x 100
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 سنة وأ ثر في سنة اعينة51 تد المتخنين انتظام ان السكان
 سنة وأ ثر في نفس السنة51 تد السكان

النسبة المئوية للمتخنين انتظام

 التعريفات/ المعادالت

الناك المحلي اإلجمالي سعر السوق
( ) GDP

يساوي اجموع القيم المضافة لكافة المنتجين المقيمين فدي االقتألداد سدعر المندت
اضدداإ إليددض الضددراصو واخألددواا ع انددض اإل انددات ل د الددوا دات خ د الفتددر
المحاسددبية .و يعدداد أيضددا جملددة النفقددات النااصيددة يسددعا المشددترين (االسددتا
الناددداصي الحكدددوايه االسدددتا الناددداصي الخدددا ه التكدددوين الرأسدددمالي الثا ددد ه
الألدداد ات اددن السددلد والخددتاات ناقألددا الددوا دات اددن السددلد والخددتاات اقيمددة
يسعا التسدليم لد البدواخر)  .وادن جاندو الدتخل فدان النداك المحلدي اإلجمدالي
أل المدا الثا د وفداصغ التشد يل
يساوي إجمالي كعويضدات العداالين وإكد
والضراصو الألافية ل اإلنتاج والوا دات .

اتوسط نأليو الفرد ان الناك
المحلي اإلجمالي

الناك المحلي اإلجمالي في سنة اعينة
تد السكان في نفس السنة

التخل القواي اإلجمالي ( ) GNI

يساوي الناك المحلي اإلجمالي اخألواا انض الضراصو اخألواا اناا اإل اناته
ل اإلنتاج والمستو داته وكعويضات المستختاين ودخل الملكية المتفوع لبقيدة
العالم اضافا إليض البندود المقا لدة المتلقدا ادن قيدة العدالم ( .و كلمدة أخدرجه النداك
المحلددي اإلجمددالي اخألددواا انددض الددتخو األوليددة المتفو ددة إل د الوحددتات يددر
المقيمة اضافا إليض التخو األولية المستلمة ان الوحتات ير المقيمة.

اتوسط نأليو الفرد ان التخل
القواي اإلجمالي

التخل القواي اإلجمالي في سنة اعينة
تد السكان في نفس السنة

التخل القواي المتا اإلجمالي
( ) GNDI

يسدداوي الددتخل القددواي اإلجمددالي اضددافا إليددض ددل التحددوي ت الجا يددة النقتيددة أو
العينية التي كلقتاا الوحتات المؤسسية المقيمة ان وحتات ير اقيمةه وطدر دل
ان التحوي ت الجا ية النقتية أو العينية التدي كقدتااا الوحدتات المؤسسدية المقيمدة
إل الوحتات ير المقيمة.

اتوسط نأليو الفرد ان إجمالي
التخل القواي المتا

إجمالي التخل القواي المتا في سنة اعينة
تد السكان في نفس السنة

Gross National Disposable Income in a year
Population of the same year

األطباء البشريون لكل 510111
ان السكان

تد األطباء في سنة اعينة
تد السكان في نفس السنة

× 510111

No. of physicians in a year × 10,000
Population of the same year

Physician per 10,000 population

أطباء األسنان لكل  510111ان السكان

تد أطباء األسنان في سنة اعينة
تد السكان في نفس السنة

No. of dentists in a year
× 10,000
Population of the same year

Dentist per 10,000 population

الألديادلة وفنيدو صدديتلة لكدل  510111اددن
السكان

تد الأليادلة وفنيو صيتلة في سنة اعينة
تد السكان في نفس السنة

No. of Pharmacists & Technicians in a year × 10,000
Population of the same year

Pharmacists & Technicians per
10,000 population

المعادالت  /التعريفات

The sum of the gross values added of all resident producers at
producers’ prices, plus taxes less subsidies on imports during
accounting period. It is also equal to total final expenditure at
purchasers’ prices (government final expenditure, private final
& expenditure, fixed capital formation, exports of goods
services, less the f.o.b. value of imports of goods & services).
Income- based gross domestic product is compensation of
employees, plus consumption of fixed capital, plus gross
operating surplus plus taxes less subsidies on production and
imports.

)Gross Domestic Product (GDP

Gross Domestic Product in a year
Population of the same year

)Gross Domestic Product (GDP
per Capita

Equal to GDP less net taxes on production and imports, less
compensation of employees less property income payable to
the rest of the world plus the corresponding items receivable
from the rest of the world(in other words, GDP less primary
incomes payable to non-resident units plus primary incomes
receivable from non- resident units).

Gross National Income/Product
)(GNI

Gross National Income in a year
Population of the same year

Gross National Income/Product
(GNI) per Capita

Equal to gross national income plus current transfer in cash or
in kind receivable by resident institutional units from nonresident units and subtracting all current transfers in cash or in
kind payable by resident institutional units to non-resident
units.

Gross National Disposable
)Income (GNDI

Gross National Disposable
Income (GNDI) per Capita

× 510111
× 510111
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Nurses & midwives per 10,000
population

No. of nurses and midwives in a year
Population of the same year

Beds per 10,000 population

No. of beds in a year
× 10,000
Population of the same year

Primary Health Care units and
centers per 10,000 population

× 10,000

510111 ×

تد الممرضون والقا ت في سنة اعينة
تد السكان في نفس السنة
تد األسر في سنة اعينة
تد السكان في نفس السنة

 ان السكان510111 األسر لكل

No. of health centers in a year × 10,000
Population of the same year

510111 × تد المرا ر الألحية في سنة اعينة
تد السكان في نفس السنة

وحتات وارا ر الر اية الألحية
 ان السكان510111 األولية لكل

Nurse per physician

No. of nurses and midwives in a year .
No. of physicians of the same year

. تد الممرضات والقا ت في سنة اعينة
تد األطباء في نفس السنة

امرض لكل طبيو

Crude birth rate

Live births in a year
Population of the same year

5111 ×

المواليت األحياء في سنة اعينة
تد السكان في نفس السنة

اعت المواليت الخام

Still birth rate

Still births in a year
× 1000
Total births (live births + still births) of the same year

المواليت الموك في سنة اعينة
 الموك ) في نفس السنة+ جملة المواليت (األحياء

اعت المواليت الموك

Premature birth rate

Premature births in a year × 1000
Live births of the same year

5111 x تد المواليت الختج في سنة اعينة
المواليت األحياء في نفس السنة

اعت المواليت الختج

Perinatal mortality rate

Still births + deaths within the first 7 days of life
in a year
× 1000
Total births (live births + still births) of the same year

5111 ×  وفيات الرضد أقل ان اسبوع في سنة اعينة+ المواليت الموك
 الموك ) في نفس السنة+ جملة المواليت (األحياء

اعت وفيات األجنة حو الوالد

Neonatal mortality rate

Infants deaths age < 7days + Infants Deaths
(7days < 4 wks( in a year
Live births of the same year

 وفيات الرضد أ بر ان+ وفيات الرضد أقل ان اسبوع
 أسا يد في سنة اعينة6 أسبوع وأقل ان
المواليت األحياء في نفس السنة

اعت وفيات األجنة المبكر

 أسا يد إل أقل ان سنة في سنة اعينة6 وفيات الرضد ان
المواليت األحياء في نفس السنة

اعت وفيات األجنة المتيخر

× 1000

Post neonatal mortality rate

Infants deaths ≥4 weeks and < 1 year in a year
Live births of the same year

Infant mortality rate

Infants deaths < 1 year in a year
Live births of the same year

Under 5 yrs mortality
per 1000 live births

Children deaths < 5 yrs in a year × 1000
Live births of the same year

Under 5 yrs mortality
per 1000 child < 5 yrs

Children deaths < 5 yrs in a year
Population age less than 5 yrs of the same year

Formulas/Definitions

510111 ×

510111 الممرضون والقا ت لكل
ان السكان

× 1000
× 1000

5111 ×

5111 ×
5111 ×

× 1000

5111 ×

× 1000
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وفيات الرضد أقل ان سنة في سنة اعينة
المواليت األحياء في نفس السنة

اعت وفيات الرضد

5111 ×

 سنوات في سنة اعينة1 جملة وفيات األطفا أقل ان
المواليت األحياء في نفس السنة

 سنوات1 اعت وفيات األطفا أقل ان
 اولود حي5111 لكل

5111 ×

 سنوات في سنة اعينة1 جملة وفيات األطفا أقل ان
 سنوات في نفس السنة1 السكان أقل ان

 سنوات1 اعت وفيات األطفا أقل ان
 سنوات1  طفل أقل ان5111 لكل

 التعريفات/ المعادالت

اعت وفيات األاواة

تد الوفيات سبو اضا فات الحمل
والوالد والنفال ]) [ICD-10 (O00-O99في سنة اعينة
المواليت األحياء في نفس السنة

× 5111

اعت الوفيات الخام

تد الوفيات في سنة اعينة × 5111
تد السكان في نفس السنة

الرياد الطبيعية للسكان

تد المواليت األحياء في سنة اعينة – تد الوفيات في نفس السنة

اعت الرياد الطبيعية للسكان

الرياد الطبيعية للسكان في سنة اعينة 5111 x
تد السكان في نفس السنة

اعت الخألو ة العام
(اإلناث )64 – 51

تد المواليت األحياء المسجلين في سنة اعينة
السكان اإلناث في الفئة العمرية ( )64-51في نفس السنة

Deaths due to Complication of pregnancy childbirth
& puerperium [ICD-10 (O00-O99)] in a year
× 1000
Live births of the same year

× 5111

Maternal mortality rate

Total deaths in a year
× 1000
Population of the same year

Crude death rate

Total of live births in a year – Total deaths of the same year

Natural Population Increment

Natural population increase in a year x 1000
Population of the same year

Natural Population Increment Rate

Total of registered live births in a year
× 1000
Population Female age (15-49) of the same year

General fertility rate
)(Female15-49

Total fertility rate per women (TFR) female age (15-49) = 5 × (F1+F2+……….+F7) / 1000

اعت الخألو ة الكلي للمرأ الواحت لإلناث في الفئة العمرية (5111 / )F7+.......... + F2 + F1( × 1 = )64 – 51
 = 1اقتا الفئة العمرية
 Fiكمثل المعت النو ي للخألو ة حسو العمر

5 = size of age group
Fi represent age specific fertility rate

 F1السكان اإلناث  54 – 51سنة = المواليت األحياء المسجلين للمرأ في الفئة العمرية ( )54-51في سنة اعينة × 5111
جملة اإلناث في الفئة العمرية ( )54-51في نفس السنة

F1 (Female 15-19) = Registered live births of mothers age (15-19) in a year × 1000
Total female population age (15-19) of the same year

 F2السكان اإلناث  06 – 01سنة = المواليت األحياء المسجلين للمرأ في الفئة العمرية ( )06-01في سنة اعينة × 5111
جملة اإلناث في الفئة العمرية ( )06-01في نفس السنة

F2 (Female 20-24) = Registered live births of mothers age (20-24) in a year × 1000
Total female population age (20-24) of the same year

 F3السكان اإلناث  04 – 01سنة = المواليت األحياء المسجلين للمرأ في الفئة العمرية ( )04-01في سنة اعينة × 5111
جملة اإلناث في الفئة العمرية ( ) 04-01في نفس السنة

F3 (Female 25-29) = Registered live births of mothers age (25-29) in a year × 1000
Total female population age (25-29) of the same year

 F4السكان اإلناث  06 – 01سنة = المواليت األحياء المسجلين للمرأ في الفئة العمرية ( )06-01في سنة اعينة × 5111
جملة اإلناث في الفئة العمرية ( ) 06-01في نفس السنة

F4 (Female 30-34) = Registered live births of mothers age (30-34) in a year × 1000
Total female population age (30-34) of the same year

 F5السكان اإلناث  04 – 01سنة = المواليت األحياء المسجلين للمرأ في الفئة العمرية ( )04-01في سنة اعينة × 5111
جملة اإلناث في الفئة العمرية ( ) 04-01في نفس السنة

F5 (Female 35-39) = Registered live births of mothers age (35-39) in a year × 1000
Total female population age (35-39) of the same year

 F6السكان اإلناث  66 – 61سنة = المواليت األحياء المسجلين للمرأ في الفئة العمرية ( )66-61في سنة اعينة × 5111
جملة اإلناث في الفئة العمرية ( ) 66-61في نفس السنة

F6 (Female 40-44) = Registered live births of mothers age (40-44) in a year × 1000
Total female population age (40-44) of the same year

 F7السكان اإلناث  64 – 61سنة = المواليت األحياء المسجلين للمرأ في الفئة العمرية ( )64-61في سنة اعينة × 5111
جملة اإلناث في الفئة العمرية ( ) 64-61في نفس السنة

F7 (Female 45-49) = Registered live births of mothers age (45-49) in a year × 1000
Total female population age (45-49) of the same year

المعادالت  /التعريفات
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المان الطبية المسانت :
جميد المان الطبية التي ال كنت ج اد الطو ه طو األسنان والتمريغ .
المرض التاخليون (التخو ):
اجموع المرض الذين كم قبولام ألو

سمية للبقاء في المستشف خ

Allied Health:
All health professions distinct from Medicine, Dentistry and Nursing.

سنة اعينة.

يا ات العيادات الخا جية:
تد يا ات المرض لعياد اعينة سواء في المستشف أو المر ر الألحي  .وفي حا
خ نفس اليوم فإناا كحسو ل اناا يا ات انفأللة.
نسبة النوع نت الوالد ( ذ ر  511 :أنث )

In-patients (admissions):
Total of all admitted patients during the year.
Out-patient Visits:
Patient visit to a particular clinic at Hospital or Health Center. If the patient visits more than
one clinic on the same day, each visit will be counted.

ا المريغ ا ثر ان ياد واحت

تد المواليت الذ و األحياء في سنة اعينة
تد المواليت اإلناث األحياء في نفس السنة

511 x

Total male live births in a year
. x 100
Total female live birth of the same year

الص ة العامة

Public Health

جتو  7.0نسبة ك طية كطعيمات الخناق والكرا والشاكوق ه شلل األطفا ه التااب الكبت الو اصي ه كيمدوفلس انفلدونرا
(الجر ة الثالثة) كم رضام في اعادلة واحت ألن نفس المعادلة كنطبق .

Table 7.3 third dose of OPV, DPT, Hib & HB immunization coverage formula described below in
one formula because same formula applicable on each vaccine.

نسبة الت طية التطعيمات حسو المر ر الألحي:

% IMMUNIZATION COVERAGE BY HEALTH CENTER:

الجر ة الثانية ان لقا التااب الكبت الو اصي فئة أ

األطفا في مر سنتين وأ ثر الذين استكملوا كطعيم
الجر ة الثانية ان لقا التااب الكبت الو اصي فئة أ
× 511
المر ر الألحي حسو الجنسية في سنة اعينة
جميد المواليت األحياء المسجلين المر ر الألحي الذين
ولتوا قبل سنتين ان العام المذ و حسو الجنسية – جملة وفيات
األطفا لنفس الفئة العمرية خ السنتين التي كل سنة الوالد

لقا االلتااب السحاصي

األطفا في مر سنتين وأ ثر الذين استكملوا لقا
االلتااب السحاصي المر ر الألحي في سنة اعينة
جملة المواليت األحياء المسجلين المر ر الألحي الذين
ولتوا قبل سنتين ان العام المذ و – جملة وفيات نفس
الفئة العمرية خ السنتين التي كل سنة الوالد

المعادالت  /التعريفات

)Sex Ratio at Birth (Male : 100 female

× 511

× 511

× 511
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Children ≥ 2 yrs who received
HAV2 at H.C by nationality in a year
Registered live births at H.C. who born 2 yrs
back by nationality – Deaths among
children of the same age group during the
past 2 years
Children ≤ 2 yrs who received MENING
at H.C in a year
Registered live births at H.C. who born 2 yrs
back – Deaths among children of the same age
group during the past 0 years

)2nd dose of Hepatitis A (HAV2

)Meningo- coccal (MENING

Formulas/Definitions

الجر ة األول ان الخناق والكرا والشاكوق ه شلل
األطفا ه التااب الكبت الو اصي ه كيموفلس انفلونرا

الرضد أقل ان سنة الذين استكملوا الجر ة األول ان
اللقا المر ر الألحي حسو الجنسية في سنة اعينة
(المواليت األحياء المسجلين المر ر الألحي – وفيات
الرضد المسجلين المر ر الألحي) في نفس السنة
حسو الجنسية

الجر ة الثالثة ان الخناق والكرا والشاكوق ه شلل
األطفا ه التااب الكبت الو اصي ه كيموفلس انفلونرا

الرضد أقل ان سنة الذين استكملوا الجر ة الثالثة ان
اللقا المر ر الألحي حسو الجنسية في سنة اعينة
(المواليت األحياء المسجلين المر ر الألحي – وفيات
الرضد المسجلين المر ر الألحي) في نفس السنة
حسو الجنسية

الجر ة األول ان الحألبة والحألبة األلمانية
والنكاإ

األطفا ان مر سنة الذين استكملوا الجر ة االول
ان كطعيم الحألبة والحألبة األلمانية والنكاإ المر ر
الألحي حسو الجنسية في سنة اعينة
(المواليت األحياء المسجلين المر ر الألحي – وفيات
الرضد المسجلين المر ر الألحي) في نفس السنة
حسو الجنسية

الجر ة الثانية ان الحألبة والحألبة األلمانية
والنكاإ

األطفا ان  1سنوات الذين استكملوا الجر ة الثانية
ان كطعيم الحألبة والحألبة األلمانية والنكاإ
المر ر الألحي حسو الجنسية في سنة اعينة
(جملة المواليت األحياء المسجلين المر ر الألحي
الذين ولتوا قبل خمس سنوات ان العام
المذ و – جملة وفيات نفس الفئة العمرية خ
الخمس سنوات التي كل سنة الوالد ) حسو الجنسية

نسبة الت طية جر تين أو أ ثر ان لقا
التيتانول للحواال

تد الحواال ال كي طعمن التيتانول
جر تين أو أ ثر خ كذا الحمل في سنة اعينة
جملة الحواال في نفس السنة حسو الجنسية

نسبة األطفا المحألنين نت الوالد
ضت التيتانول

تد الحواال ال كي طعمن التيتانول جر تين
أو أ ثر في سنة اعينة
المواليت األحياء المسجلين في سنة اعينة حسو
الجنسية

المعادالت  /التعريفات

× 511

× 511

× 511

Infants <1 yr who received the 1st dose
of the vaccine at H.C by nationality in a year
× 511
)(Registered live births at H.C. - Infants deaths
)by nationality of the same year (Surviving infant

Infants <1 yr who received the 3rd dose
of the vaccine at H.C by nationality in a year
× 511
)(Registered live births at H.C. – Infants deaths
)by nationality of the same year (Surviving infant

Children 1 year who received MMR1 at
H.C by nationality in a year
× 511
)(Registered live births at H.C. – Infants deaths
)by nationality of the same year (Surviving infant

× 100
× 511

Children 5 years who received MMR2 at
H.C by nationality in a year
(Registered lives births at H.C who
born 5 yrs before the above year – Deaths
among children of the same age group during
the past 5 years) by nationality

No. of pregnant women received 2 doses
or more of Tetanus vaccine
during current pregnancy in a year
× 100
Total Pregnant women in the same
year by nationality

× 511

× 511

× 100
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Pregnant women received 2 doses
" or more of Tetanus in a year
Registered live births of the same
year by nationality

First dose of DPT, OPV, HB and Hib

Third dose of DPT, OPV, HB and Hib

MMR1 (Mumps, Measles, Rubella – 1st
)dose

MMR2 (Mumps, Measles, Rubella – 2nd
)dose

)Tetanus diphtheria Toxoid (Td2+

Td2 child protection rate at birth PAB

Formulas/Definitions

الجر ة الثالثة ان لقا الكروية الرصوية المتا

األطفا في مر اقل ان سنة الذين استكملوا لقا الكروية
الرصوية المتا المر ر الألحي في سنة اعينة
(المواليت األحياء المسجلين المر ر الألحي – وفيات
الرضد المسجلين المر ر الألحي) في نفس السنة
حسو الجنسية

لقا الروكا

األطفا في مر اقل ان سنة الذين استكملوا لقا الروكا
المر ر الألحي في سنة اعينة
(المواليت األحياء المسجلين المر ر الألحي – وفيات
الرضد المسجلين المر ر الألحي) في نفس السنة
حسو الجنسية

× 511

× 511

Infant <1 yr who received 3rd dose
of pnemococcal vaccine at H.C in a year
x 100
)(Registered live births at H.C. – Infants deaths
)by nationality of the same year (Surviving infant

Infants <1 yr who received the Rota
vaccine at H.C by nationality in a year
x 100
)(Registered live births at H.C. – Infants deaths
)by nationality of the same year (Surviving infant

نسبة الت طية ل المستوج الوطني:

Rota vaccine 2nd dose

NATIONAL COVERAGE:

الجر ة الثانية ان لقا التااب الكبت الو اصي فئة أ

األطفا ا بر ان سنتين الذين استكملوا كطعيم الجر ة
الثانية ان لقا التااب الكبت الو اصي فئة أ
حسو الجنسية في سنة اعينة
جملة المواليت األحياء المسجلين الذين ولتوا قبل سنتين
ان العام المذ و – جملة وفيات نفس الفئة العمرية خ
السنتين التي كل سنة الوالد

لقا االلتااب السحاصي

األطفا في مر سنتين الذين استكملوا لقا االلتااب
السحاصي حسو الجنسية في سنة اعينة
جملة المواليت األحياء المسجلين الذين ولتوا قبل سنتين
ان العام المذ و حسو الجنسية المذ و – جملة وفيات نفس
الفئة العمرية خ السنتين التي كل سنة الوالد

الجر ة األول ان الخناق والكرا والشاكوق ه شلل
األطفا ه التااب الكبت الو اصي ه كيموفلس انفلونرا

الرضد أقل ان سنة الذين استكملوا الجر ة األول
ان اللقا حسو الجنسية في سنة اعينة
(المواليت األحياء المسجلين حسو الجنسية – وفيات
الرضد المسجلين المر ر الألحي) في نفس السنة
حسو الجنسية

الجر ة الثالثة ان الخناق والكرا والشاكوق ه شلل
األطفا ه التااب الكبت الو اصي ه كيموفلس انفلونرا

الرضد أقل ان سنة الذين استكملوا الجر ة الثالثة ان
اللقا حسو الجنسية في سنة اعينة
(المواليت األحياء المسجلين– وفيات
الرضد المسجلين ) في نفس السنة حسو الجنسية

× 511

× 511

المعادالت  /التعريفات

Pnemococcal Conjugate 3rd dose

× 511

× 511

Children ≥ 2 yrs who received HAV2
vaccine by nationality in a year
× 511
Total registered live births at who born 2 yrs
back – Deaths among children of the same age
group during the past 2 years

× 511

Children (2 yrs) who received MENING
vaccine by nationality in a year
Total registered live births at H.C. who
born 2 yrs back – Deaths among children of
the same age group during the past 2 years
)(Surviving infant

Infants <1 yr who received 1st dose of the
vaccine by nationality in a year
× 511
(Registered live births by nationality of the
)same year - Infants deaths
)by nationality of the same year (Surviving infant
Infants <1 yr who received the 3rd dose
of the vaccine by nationality in a year
× 511
(Registered live births by nationality of the
– Infants deaths) by nationality of the same year
)(Surviving infant
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)2nd dose of hepatitis A (HAV2

)Meningo- coccal (MENING

First dose of DPT, polio, HB and Hib

Third dose of DPT, OPV, HB and Hib

Formulas/Definitions

الجر ة األول ان الحألبة والحألبة األلمانية
والنكاإ

الجر ة الثانية ان لقا
والنكاإ

الحألبة والحألبة األلمانية

األطفا ان مر سنة الذين استكملوا الجر ة
االول ان كطعيم الحألبة والحألبة األلمانية والنكاإ
حسو الجنسية في سنة اعينة
(المواليت األحياء المسجلين– وفيات
الرضد المسجلين ) في نفس السنة حسو الجنسية
األطفا ان  5سنوات الذين استكملوا الجر ة الثانية
ان كطعيم الحألبة والحألبة األلمانية والنكاإ حسو
الجنسية في سنة اعينة
جملة المواليت األحياء المسجلين الذين ولتوا قبل خمس
سنوات ان العام المذ و – جملة وفيات نفس الفئة
العمرية خ الخمس سنوات التي كل سنة الوالد

نسبة الت طية جر تين أو أ ثر ان لقا
التيتانول للحواال

تد الحواال ال كي طعمن التيتانول
جر تين أو أ ثر خ كذا الحمل في سنة اعينة
جملة الحواال في نفس السنة حسو الجنسية

نسبة األطفا المحألنين نت الوالد
ضت التيتانول

تد الحواال ال كي طعمن التيتانول جر تين
أو أ ثر في سنة اعينة
المواليت األحياء المسجلين في سنة اعينة حسو
الجنسية

الجر ة الثالثة ان لقا الكروية الرصوية المتا

األطفا في مر اقل ان سنة الذين استكملوا لقا
الكروية الرصوية المتا في سنة اعينة
(المواليت األحياء المسجلين – وفيات الرضد ) في
نفس السنة حسو الجنسية

الجر ة الثانية ان لقا الروكا

األطفا في مر اقل ان سنة الذين استكملوا لقا
الروكا في سنة اعينة
(المواليت األحياء المسجلين – وفيات الرضد ) في
نفس السنة حسو الجنسية

Children 1 year who received MMR1
by nationality in a year
(Registered live births by nationality – Infants
deaths) by nationality of the same year
)(Surviving infant

× 511
× 511

Children 5 years who received MMR2
by nationality in a year
Total registered live births who born 5 yrs
before the above year – Deaths among
children of the same age group during the
past 5 years

× 100
× 511

No. of pregnant women received 2 doses
or more of Tetanus vaccine
during current pregnancy in a year
× 100
Total Pregnant women in the same
year by nationality

× 511

× 100

× 511

× 100

× 511

Pregnant women received 2 doses
" or more of Tetanus in a year
Registered live births of the same
year by nationality
Infant <1 yr who received 3rd dose
of Pnemococcal vaccine in a year
)(Registered live births – Infants deaths
by nationality of the same year

Infants <1 yr who received the Rota
vaccine by nationality in a year
× 100
)(Registered live births – Infants deaths
)by nationality of the same year (Surviving infant

× 511

الرعاية الص ية األولية
اتوسط ككلفة يا

المر ر الألحي

المعادالت  /التعريفات

MMR1 (Mumps, Measles, Rubella – 1st
)dose

MMR2 ( Mumps, Measles, Rubella – 2nd
)dose

)Tetanus diphtheria Toxoid (Td2+

Td2 child protection rate at birth PAB

Pnemococcal Conjugate 3rd dose

Rota vaccine 2nd dose

Primary Health Care
التكلفة حسو المر ر الألحي
جملة يا ات العيادات العااة واألسنان و
والطفولة (صباحا و اساء واإلجا ات)

.

.

اية األاواة
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Cost by health center
Total General, Dental, Mother & Child Health
Care (morning/evening/holidays) visits

Average cost per health center visit

Formulas/Definitions

اتوسط تد الريا ات الجتيت في الحمل

جملة يا ات الحواال الجتيت في سنة اعينة
جملة يا ات الحواال في نفس السنة

اعت الريا ات الجتيت لفحص اا عت الوالد
واا عت اإلجااض

( الريا ات الجتيت لفحص اا عت الوالد ) +
( الريا ات الجتيت لفحص اا عت اإلجااض )
جملة الريا ات الجتيت للحواال

اعت

يا ات األطفا

نتاص

ير طبيعة

اعت كحويل األطفا إل العيادات التخألألية

تد يا ات األطفا نتاص
جملة يا ات فحص األطفا

.

ير طبيعية للفحص

جملة الحاالت المحولة ان يا ات األطفا
للعيادات التخألألية
جملة يا ات فحص األطفا

× 511

× 511

× 100

× 511

نسبة األطفا الذين استكملوا جميد يا ات فحص األطفا
للسنة الثانية ان العمر

تد األطفا الذين استكملوا فحص السنة الثانية
حسو الجنسية في سنة اعينة
(المواليت األحياء المسجلين الذين ولتوا قبل سنتين –
جملة وفيات نفس الفئة العمرية خ السنتين
التي كل سنة الوالد ) حسو الجنسية

نسبة األطفا الذين استكملوا جميد يا ات فحص األطفا
ان  5إل  5سنوات ان العمر

جملة األطفا ( 5-1سنوات) الذين أكموا فحص اا قبل
المت سة وطعموا  MMR 0في سـنة اعينة
(جميد المواليت األحياء المسجلين الذين ولتوا قبل
خمس سنوات ان العام المذ و – جملة وفيات
نفس الفئة العمرية خ الخمس سنوات التي كل
سنة الوالد )

المعادالت  /التعريفات

No. of visits with abnormal finding
Total no. of children screening visits

Rate of visits with abnormal finding

Total children visits referred to
specialized clinics
Total no. of children screening visits

Rate of children visits referred to
specialized clinics

PERCENTAGE OF CHILDREN FULLY SCREENED BY AGE

نسبة األطفا الذين استكملوا جميد يا ات فحص األطفا حسو السن :
نسبة األطفا الذين استكملوا جميد يا ات فحص األطفا
للسنة األول ان العمر

(New postnatal visits) +
)(New postabortal visits
New antenatal visits

Postnatal & postabortal 1st visit rate

× 100

× 511

تد األطفا الذين استكملوا فحص السنة األول
حسو الجنسية في سنة اعينة
(المواليت األحياء المسجلين – وفيات نفس الفئة العمرية)
حسو الجنسية في نفس السنة

New antenatal visits in a year
.
Total antenatal visits of the same year

Average no. of pregnancy visits

× 511

× 511

× 511

Children fully screened at 1st year by
nationality in a year
x 100
(Registered live Births – Infant Deaths) by
nationality of the same year

Percentage of children fully screened
for first year

Children fully screened for 2nd year by
nationality in a year
x 100
(Registered live births who born 0 yrs before
the above year – Deaths among children
)at the same age group during the past 2 years
by nationality

Percentage of children fully screened for
second year

Total children of age (5-6 years- at school
entry) and received MMR2 in a year
× 100
(Total registered live births who born 5 yrs
before the above year – All the death of
children at the same age group during the
)past 5 years

Percentage of children fully screened
from 5 to 6 years
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Formulas/Definitions

Percentage of Children with Anemia
(Child Screening Data by Health
Center)

No. of Children with Anemia
)by age group ) in a year
No. of children (in the same group) screened
at health centers at the same year

x 100

511 x

)نسبة االطفا الذين لتيام فقر التم (االنيميا
( يانات ختاات الفحص التو ي لألطفا
)حسو المر ر الألحي

) اؤشرات النمو ( فحص االطفا كح الخمس سنوات ان العمر حسو المر ر الألحي

Growth Indicators (Children under 5 Years Screened by Health Center)
Percentage of Children with
overweight / obese

No. of Children under 5 Years with
overweight / obese in a year
x 100
No. of children under 5 Years screened at health
centers at the same year

Percentage of children who have a
lower weight to Length/Height

No. of Children under 5 Years who have a lower
Weight for Length/Height in a year
x 100
No. of children under 5 Years screened at health
centers at the same year

Percentage of children who have a
lower Length/Height to age

No. of Children under 5 who have a lower
Length/Height to age in a year
No. of children under 5 Years screened at health
centers at the same year

Formulas/Definitions

تد االطفا الذين لتيام فقر التم ( االنيميا ) حسو الفئة العمرية
في سنة اعينة
تد االطفا ( في نفس الفئة العمرية ) الذين استكملوا الفحص
في المرا ر الألحية في نفس السنة

x 100

511 x

511 x

511 x
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 سنوات ) الذين لتيام ياد في1 تد االطفا ( اقل ان
 السمنة في سنة اعينة/ الو ن
 سنوات ) الذين كم فحألام1 تد االطفا ( اقل ان
في المرا ر الألحية في نفس السنة

نسبة االطفا الذين لتيام ياد في
 السمنة/ الو ن

 سنوات ) الذين يقل لتيام1 تد االطفا ( اقل ان
الو ن ال الطو في سنة اعينة
 سنوات ) الذين كم فحألام1 تد االطفا ( اقل ان
في المرا ر الألحية في نفس السنة

نسبة االطفا الذين يقل لتيام الو ن ال
الطو

 سنوات ) الذين يقل لتيام1 تد االطفا ( اقل ان
الطو ال العمر في سنة اعينة
 سنوات ) الذين كم فحألام1 تد االطفا ( اقل ان
في المرا ر الألحية في نفس السنة

نسبة االطفا الذين يقل لتيام الطو ال
العمر

 التعريفات/ المعادالت

Secondary Health Care

الرعاية الص ية الثانوية

Discharges
Total of all discharged patients whom completed their stay and left the hospital either alive or dead
or against medical advise or transferred to other hospitals.

سمية سواء ان ذلك كبعا لنأليحة أو أار

Admissions
Total of all admitted patients during the year.

الخروج
اجموع المرض (أحياء وأاوات) الذين أناوا فتر اإلقااة في المستشف ألو
.الطبيو أو ضت بة أو نأليحة الطبيو أو سبو الوفا خ سنة اعينة

.سنة اعينة

Beds (hospital bed)
No. of beds which are located in the hospital for use by an inpatient (excluding baby cots in wards
and special care baby unit).
* Day Case beds are not included within the following formulas.

سمية للبقاء في المستشف خ

التخو
اجموع المرض الذين كم قبولام ألو

) األسر (أسـر المستشف
جملة األسـر المستختاة إلقااة اريغ انوم المستشف (ال يشـمل أسر المواليت الرضد في األجنحة أو في العناية الخاصة
.)المواليت
:* أسـر اإلقااة القألير ال كتخل في حسـاب المعادالت التالية

Bed days available

Number of beds × Number of days in year (i.e.365 or 366)

Patient-days overnight

No. of patient days, staying overnight

Patient days < 1 day

No. of patient days, but not staying overnight
(Excluding day case patient)

Patient days Total

Patient days overnight + patient days less than 1 day

Bed occupancy rate

Total patient days × 511
Bed days available

Turnover rate

Number of discharge
Number of beds

Turnover interval

Bed days available – patient days total
Total discharges

Average daily admission

Total admissions
Number of days in a year

.

جملة التخو
تد أيام السنة

اتوسط التخو يوايا

Average daily discharge

Total discharges
Number of days in a year

. جملة الخروج
تد أيام السنة

اتوسط الخروج يوايا

Average length of stay

Patient days total
Total discharges

. جملة أيام المرض
تد الخروج

اتوسط ات اإلقااة

Formulas/Definitions

)  يوم055  أو051 ( تد األسر × تد أيام السنة

أيام األسر

) سا ة في ثر06 ( تد أيام المرض المنواين

أيام المرض

) تد أيام المرض أقل ان يوم ( ال يشمل وحت اإلقااة القألير

أيام المرض أقل ان يوم

 تد أيام المرض أقل ان يوم+ تد أيام المرض المنواين

جملة أيام المرض

511 ×

جملة أيام المرض
أيام األسر

)تد الخروج (المرض المرخألون
تد األسر
. أيام األسر – جملة أيام المرض
تد الخروج
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اعت إش ا السرير
اعت دو ان السرير
فتر فراغ السرير

 التعريفات/ المعادالت

