Rata mortalităţii materne
Metadate privind indicatorii ODM
Biroul Naţional de Statistică (BNS)
Definiţie

Indicator demografic care reprezintă numărul femeilor care au decedat
în urma complicaţiilor din timpul sarcinii sau naşterii în anul de
referinţă, care revin la 100000 de născuţi din acel an

ODM naţional

ODM 5. Îmbunătăţirea ocrotirii sănătăţii materne

Unitatea de măsură

Este exprimat per 100 000 născuţi-vii

Formula de calcul

Rata mortalităţii materne
D
RMM = x 100 000
N

unde: D – femei decedaţi în urma complicaţiilor din timpul sarcinii
sau naşterii în anul pentru care se calculează rata
N – născuţi-vii* în anul pentru care se calculează rata
* Datele se bazează pe înregistrarea copiilor nou-născuţi cu masa de la
500 gr şi de la 22 săptămîni gestaţie
Nivelul de dezagregare

Pe medii şi raioane

Periodicitatea diseminării

Anual

Termenele limită de
prezentare (diseminare)
Revizuirea

1 martie după anul de referinţă

Sursa de date

Baza de date a Ministerului Sănătăţii privind statistica medicală
demografică.

Comparabilitatea la nivel
internaţional

Elaborarea datelor în conformitate cu recomandările OMS privind
utilizarea Clasificării Internaţionale a Maladiilor, revizia
a 10-a OMS

Comparabilitatea în timp

Seriile de timp la nivel naţional sînt disponibile începînd cu anul 1980,
în aspect teritorial - începînd cu anul 1999.
Indicatorii în profil teritorial (în special pe raioane) nu sunt comparabili
întru totul în timp din cauza schimbărilor hotarelor unităţilor
administrativ - teritoriale. În anii1999-2002 datele statistice pe raioane
nu sunt disponibile, fiind prezentate doar pe judeţe - unităţile
administrativ-teritoriale de nivelul 2 existente în perioada nominalizată.

Coerenţa cu alte statistici
(indicatori corelaţi)

Rata de mortalitate pe cauze de deces

Informaţie de contact

Direcţia statistica demografică şi recensămîntul populaţiei

Datele sunt finale la prima diseminare

Numărul femeilor decedate, pe vîrstă
Ecaterina Jardan, şef al Secţiei statistica demografică
tel.: 0 22 40 31 08
e-mail: ecaterina.jardan@statistica.md

Ultima actualizare a
metadatelor

14.04.2015

Nota

Metadate mai detaliate sunt disponibile la adresa
http://www.statistica.md/public/files/Metadate/Populatia.pdf
Serii de date cu informaţie privind Ţinta ODM sunt disponibile la
adresa:
http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=421&id=3199

