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 كشور دامپزشكي سازمان درمانمديريت  و صيتشخ معاونت توسط مديريت كلينيك مرجع دامپزشكي،استقرار و  نامه شيوه

  .رسيد تصويب به )IVO/ ۱۲/۹۳( كد با شوراي راهبري توسعه مديريت سازمان درپيشنهاد شد و 

  فصل اول - الف

  :اهداف -۱

  .توسعه روش هاي تشخيصي و درماني -۱-۱

  .دامي در استانتائيد تشخيص بيماري هاي  -۲-۱

  .دامپزشكان در تشخيص و درمان بيماري هاي دامي) علمي و عملي(ارتقاء سطح توانمندي  -۳-۱

  ساماندهي شبكه تشخيص و درمان  -۴-۱

 :واژه ها و اصطالحاتي كه در اين شيوه نامه به كار مي رود داراي مفاهيم زير است: واژه ها و اصطالحات تعاريف -۲

 سازمان دامپزشكي كشور: سازمان -۱-۲

  اداره كل دامپزشكي استان: اداره كل -۲-۲

  اداره دامپزشكي شهرستان: اداره -۳-۲

كلينيك اداره كل با فضاها، تاسيسات و تجهيزات الزم و مناسب براي پذيرش دام، معاينه، كالبدگشايي، : كلينيك مرجع -۴-۲

ت و تحليل هاي اپيدميولوژيكي رخداد بيماري ها و تكميل چرخه نمونه برداري، تشخيص، درمان بيماري ها، انجام مطالعا

 .گزارش دهي بيماري هاي دامي

 .هاي مرجع و مطالعات كاربردي سازمان آزمايشگاه ،مركز ملي تشخيص: مركز ملي تشخيص -۵-۲

انجام شده بر روي  آزمايشگاهي است كه به عنوان مرجع نهايي تشخيص، در مورد بررسي آزمايش هاي: آزمايشگاه مرجع -۶-۲

  . هاي مجاز مورد تائيد سازمان، شناخته مي شود نمونه هاي رسمي در آزمايشگاه

  .، زنبورعسل، كرم ابريشم، حيوانات آزمايشگاهي و پوستي و حيوانات باغ وحشماهيهرنوع ازحيوانات اهلي، طيور،  :دام -۷-۲

 .اطالق مي شود به محل توليد، پرورش و نگهداري انواع دام،: دامداري -۸-۲

 ،)OIE( دام بهداشت یجهان سازمان در موجود یبند طبقه براساس که است ييها یماريب: بيماري هاي هشداردادني -۹-۲

  .شود یم اعالم و نييتع سازمان، توسط

 و گيرد مي صورت انگليسي زبان به و نويسي نسخه معيارهاي اساس بر دارو تجويز آن در كه است اي ورقه: نسخه - ۲- ۱۰

  .شود مي نوشته فارسي زبان به آن تجويز روش

    :دامنه كاربرد  -۳

  .مورد استقرار و مديريت كلينيك مرجع، كاربرد دارد اين شيوه  نامه در

  :مسؤليت اجرا -۴

درماني بخش هاي دولتي  -مسئول كلينيك مرجع، مراكز بهداشتي و بوده استان در نامه شيوه اين اجراي حسن مسئول كل اداره

 اين مفاد رعايت به، ملزم با تجربه بخش خصوصيو غيردولتي دامپزشكي، مسئولين فني بهداشتي دامداري ها و دامپزشكان 

 .بود دنخواه نامه، شيوه

  :مقررات مرتبط و قوانين -۵

  .۱۳۷۱مصوبه سي و پنجمين و سي و هفتمين جلسات شوراي عالي اداري، بهمن ماه  -۱-۵
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  .وزيران هيئت ،۱۳۷۳ ديماه مصوب سازمان، قانون) ۱۰( ماده نامه آئين -۲-۵

  . وزيران هيئت ،۱۳۸۷ آذرماه مصوب دامپزشكي، بهداشتي نظارت نامه آئين -۳-۵

  . })۲۴( و) ۲۲( مواد{اسالمي شوراي مجلس ۱۳۸۶ مهرماه مصوب كشوري، خدمات مديريت قانون -۴-۵

  .})۱۴۹( و) ۱۴۳( مواد{اسالمي شوراي مجلس ،۱۳۸۹ ديماه مصوب ايران، اسالمي جمهوري توسعه پنجم برنامه قانون -۵-۵

  .وزيران هيئت ،۱۳۹۰ ماه اسفند مصوب ها، آن انتشار و سرايت از جلوگيري و دامي هاي بيماري با مبارزه نامه آئين -۶-۵

  .وزيران هيئت ،۱۳۹۱ آذرماه مصوب سازمان، قانون) ۹( و )۸( ،)۷( مواد و) ۳( ماده) ز( بند اجرايي نامه آئين -۷-۵

 و حاكميتي وظايف تفكيكي ليست اعالم موضوع وزيرجهادكشاورزي، ،۱۲/۰۹/۱۳۸۷ مورخه ۳۲۰۶۹/۰۲۰ شماره ابالغيه -۸-۵

  .سازمان واگذاري قابل

  .سازمان، موضوع داير نمودن كلينيك مرجع ۲۸/۰۱/۱۳۹۰مورخ  ۴۶۹۹/۶۰بخشنامه شماره  -۹-۵

  .، معاون اول رئيس جمهور، موضوع نرخ خدمات دولتي سازمان۲۸/۰۱/۱۳۹۱ن مورخ ۴۷۷۹۸ت/۱۱۹۸۱ابالغيه شماره  - ۵- ۱۰

، از انتشارات دفتر امور فني و تدوين ۱۸۳مباني طراحي كلينيك ها و آزمايشگاه هاي دامپزشكي، نشريه شماره  - ۵- ۱۱

   .۱۳۸۰معيارهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در سال 

  فصل دوم -ب

  :مان، تاسيسات و تجهيزاتتساخ -۶

ساختمان كلينيك مرجع ترجيحا در مركز استان مستقر مي گردد و در صورت امكان از نظر موقعيت جغرافيائي بايد  -۱-۶

  .ورودي و خروجي جداگانه با ساير بخش هاي فني و اداري، داشته باشد

ها و امكانات موجود، بخش هاي اختصاصي و تخصصي كلينيك مرجع يك درصورت ضرورت و با توجه به توانمندي : ۱تبصره

  .صورت مديريت بايد بصورت متمركز باشد هر استان مي تواند در مكان هاي مختلفي باشد، ولي در

كلينيك ها و بيمارستان هاي  درماني دامپزشكي در استان مانند - ت از امكانات ساير مراكز بهداشتيدر صورت ضرور: ۲تبصره

  .امپزشكي مراكز آموزشي مي توان، استفاده نمودد

ك مرجع، موقعيت و شرايط منظور اجتناب از هرگونه احتمال ايجاد و انتشار آلودگي ناشي از موارد ارجاعي به كلينيه ب :۳تبصره

  .به گونه اي طراحي شود كه ضوابط امنيت زيستي رعايت شود ساختماني

  .مناسب براي راهنمائي ارباب رجوع، الزامي استنصب تابلو كلينيك مرجع در مكان  -۲-۶

تاسيسات كلينيك مرجع بايد فضاهاي الزم و مناسب براي پذيرش دام، معاينه، كالبدگشايي، نمونه برداري،  ساختمان و -۳-۶

دهي  گزارش تشخيص، درمان، امحاء و معدوم سازي، ضدعفوني و انجام مطالعات و بررسي هاي اپيدميولوژيكي، مستندسازي و

  .بيماري ها، باشد

فضاي معاينه و تشخيص، پوشش كف بايد از مصالح ساختماني مقاوم، زبر، قابل شستشو و ضدعفوني مانند بتن،  در -۱-۳-۶

  .باشد

بايد از مصالح ساختماني مناسب، قابل شستشو و ضد عفوني مانند ) ديوار(فضاي معاينه و تشخيص، پوشش بدنه  در -۲-۳-۶

  .باشد كاشي تا زيرسقف،

درفضاي معاينه وتشخيص، شيب كف بايد مناسب و قابليت هدايت پساب ناشي از شستشو و ضدعفوني را به سمت  -۳-۳-۶

  .كانال ها و يا كفشوي هاي تعبيه شده، داشته باشد
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ابعاد . درب هاي ورودي و خروجي بايد فلزي، مقاوم در برابر ضربه و باز و بسته شدن آن ها، ترجيحا كشوئي باشد -۴-۳-۶

  .درب ها، بايد بسهولت امكان ورود و خروج دام هاي بزرگ را، فراهم نمايد) عرض و ارتفاع(

تشخيص، نور طبيعي يا مصنوعي بايد درحدي باشد كه معاينه دام و رويت تمام نقاط بدن، را به  درفضاي معاينه و -۵-۳-۶

  .راحتي، امكان پذير سازد

  .، شستشو و ضدعفوني از ملزومات اوليه و اصلي، مي باشدتامين آب سرد وگرم جهت مصرف -۶-۳-۶

تامين فضا و وسايل مناسب براي استريل نمودن لوازم مورد استفاده، براي استفاده مجدد آن ها از ملزومات اساسي،  -۷-۳-۶

  .. است

  .شمار مي رودكوره الشه سوزي با ظرفيت مناسب و محل مناسب دفن بهداشتي الشه از ملزومات اصلي، به  -۸-۳-۶

  .حتي االمكان كلينيك مرجع در نزديك آزمايشگاه مركزي دامپزشكي استان، ايجاد شود - ۳تبصره 

  تجهيزات كلينيك مرجع - ۴-۶

  :گشايي كالبد و معاينه تجهيزات -۶- ۱-۴

 و بلند دسته گيرهاي دماغ -دو عدد تراوا يكي براي نشخواركنندگان و ديگري براي تك سمي ها ( دام دکردنيمق ليوسا -

  )تسمه پهن - طناب از جنس هاي كتان و نايلون در اندازه هاي مختلف و به طول هاي مناسب  -لواشه  -  كوتاه دسته

  تشريح و نهيمعا زيم -

  تشك هاي الستيكي يا ابري داراي پوشش چرم يا الستيك -

  جرثقيل سقفي براي جابجائي دام بيمار يا سر پا نگهداشتن آن -

  بازكن دهان -

  یگوش -

  دماسنج -

  پن اليت -

  اتوسكوپ -

  فتالموسكوپآ -

  ) باطري با(دهنده  شوك -

    یمعد سوند -

  )گوسفندي و گاوي( تروکار -

  پايه براي ست سرم -

  گير سم -

  تراش سم -

  )مختلف هاي اندازه( ساده پنس -

   كالبدگشائي ست -

  وريط یکالبدگشائ یچيق -

  :جراحي تجهيزات -۶- ۲-۴
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  یجراح كامل ست -

  گارت وينكامل رومنوتومي  ست -

  دستگاه موزني -

  اسکالپل دسته -

  اسكالپل تيغه -

  مختلف یها اندازه در هيبخ سوزن -

  )كوچك و متوسط بزرگ،( ريگ سوزن پنس -

  )ابريشمي و كوت كات( بخيه نخ -

  )مختلف هاي اندازه( ساده پنس -

   گير شان پنس -

  )مختلف هاي اندازه( بند خون پنس -

  لیاستر تامپون یجا ظرف -

  )مختلف هاي اندازه(دار درب استيل ظرف -

  )مختلف هاي اندازه( درب بدون استيل ظرف -

  )مختلف هاي اندازه( یجراح یچيق -

  سوز شاخ و یبر شاخ ليوسا -

  ) مختلف هاي اندازه(  اخته پنس -

  :مامائي تجهيزات -۶- ۳-۴

  مامائي كامل ست -

  پستاني سوند كامل ست -

  كش جنين جك -

  گوسفندي و گاوي اسپيكولوم -

  مخفي تيغه چاقوي -

  )كوچك و بزرگ(گيرالش سوزن -

  واژن بخيه نخ -

  یرحم قيتزر پتيپ -

   بلند يكبارمصرف دستكش -

  : و خورانيدن دارو تزريقات تجهيزات -۶- ۴-۴

  نياز مورد يدكي قطعات و اتوماتيك نيمه سرنگ -

  نياز مورد يدكي قطعات و کياتومات سرنگ -

  )مختلف هاي اندازه( پالستيكي هاي سرنگ -

  )مختلف هاي اندازه( سرسوزن -
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  دارو خورانيدن پيستوله -

  گوسفندي و گاوي خوران ابلت -

  : نمونه برداري تجهيزات -۶- ۵-۴

  )دار درپيچ شيشه ،و المل الم لوله هاي آزمايش، ،دار خالء لوله(یبردار نمونه ليوسا -

  برداري نمونه كقاشق -

  اي شيشه ظروف انواع -

  شعله -

  آنس -

  آميزي رنگ كامل وسايل -

  ها رنگ و ها معرف و شيميائي مواد -

  ميكروسكوپ -

  لوپ -

  :استريليزاسيون و ضدعفوني شستشو، تجهيزات -۶- ۶-۴

   شستشو كامل وسايل -

  فور -

  اتوكالو -

  )یدست فيک( ازين مورد لوازم و ابزار جهت مناسب حمل ليوسا -

  سمپاش موتوري و پشتي -

  شعله پاش -

  :فردي ايمني تجهيزات -۶- ۷-۴

  اوليه هاي كمك جعبه -

  سراسري کار لباس -

  سفيد روپوش -

  شولدر -

  چكمه -

  دستكش -

  ماسک -

  عينك -

  :اداري تجهيزات و وسايل - ۵-۶

  صندلي و ميز -

  فاكس و تلفن -

  آن ضمائم و رايانه -
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  ماهانه و روزانه اتيعمل ثبت دفاتر -

   تجهيزات و وسايل نگهداري ويترين و كمد -

   کننده خنک ليوسا ريسا و زريفر خچال،ي -

   : نياز مورد هينقل وسايل - ۶-۶

   و آماده بكار مناسب خودرو دستگاه کي حداقل -۱-۶-۶

  .باشد یم تيدراولو لينومبيکل هيته: تبصره

  فصل سوم - ج 

  :مديريت و اجرا -۷

از  اداره كل مسؤل برنامه ريزي و هماهنگي امور مربوط به كلينيك مرجع استان بوده و يك نفرمعاون سالمت  -۱-۷

تشخيص و درمان، ترجيحا متخصص با معرفي وي و ابالغ مديركل دامپزشكي استان به عنوان  امور دامپزشكان با تجربه در

  .مسؤل كلينيك مرجع، تعيين مي شود

منظم مسئول كلينيك مرجع و يك نفر كاردان يا تكنسين دامپزشكي با هماهنگي و كلينيك مرجع با حضور مستمر و  -۲-۷

مسئولين فني  -ش غيردولتيمراكز بهداشتي درماني بخ -با تجربه بخش خصوصيدامپزشكان  -همكاري ادارات فني اداره كل

زنبورداران،  -آبزي پروران - مرغداران -دامداران - مراكز و موسسات آموزشي و پژوهشي دامپزشكي - بهداشتي دامداري ها

  .بصورت فعال موارد ارجاعي را، رسيدگي و پيگيري خواهد نمود

طيور،  -مسئوليت بخش هاي فني كلينيك مرجع به عهده روساي هر يك از ادارات بهداشت و مديريت بيماري هاي دام -۳-۷

  .زنبورعسل و كرم ابريشم و آبزيان اداره كل، خواهد بود

دام هاي  :با گرايش هاي مختلف با تجربه بخش خصوصيدامپزشكان ي تواند از مشاوره و همكاري كلينيك مرجع م-۴-۷

در سطح ، حيوانات خانگي و حيات وحش، طيور، آبزيان، زنبورعسل و كرم ابريشم )گاو، گوسفند و بز، تك سمي ها(بزرگ 

  .استان، استفاده نمايد

يافته و  قاضاي مسئول كلينيك مرجع دركلينيك مرجع و يا دامداري حضور، بنا برتبا تجربه بخش خصوصيدامپزشكان : ۱تبصره

  .هزينه خدمات آن ها، توسط دامدار و يا اداره كل بر اساس مقررات جاري كشور، پرداخت خواهد گرديد

كلينيك مرجع مي تواند از همكاري دامپزشكان شاغل در مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي در  درصورت نياز، -۵-۷

  .تشخيص و درمان بيماري ها، استفاده نمايد

دامپزشكان شاغل در بخش هاي غيردولتي و دولتي و مراكز و موسسات آموزشي و پژوهشي دامپزشكي موظفند يك  -۶-۷

ارسال صورت الكترونيكي به كلينيك مرجع ب پيوست) ۱(رقالب تكميل فرم شماره اطالعات و سوابق موارد ارجاعي را د نسخه از

  .دنماين

  .جهت بررسي هاي تكميلي و اقدامات بعدي در اختيار اداره فني مربوط اداره كل، قرار مي گيرد) ۱(فرم شماره : ۲تبصره

  .براي تائيد تشخيص، در صورت لزوم نمونه برداري انجام و نمونه ها به آزمايشگاه مورد تائيد، ارسال مي شود -۷-۷

ينيك و يا خارج كلينيك انجام مي شود برابر تعرفه هاي مصوب خدمات دولتي هزينه خدمات درمانگاهي كه در داخل كل -۸-۷

  .دامپزشكي، از دامدار، دريافت خواهد شد

  .سازمان، ثبت نمايد GISاداره كل موظف است موارد بيماري هاي هشداردادني را همان روز در سامانه  -۹-۷
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پيوست از طريق ثبت ) ۴(پايان هر ماه در قالب فرم شماره  اداره كل موظف است گزارش عملكرد كلينيك مرجع را در - ۷- ۱۰

  .در سامانه الكترونيكي، به سازمان، گزارش نمايد

گزارش عملكرد كلينيك مرجع در  با توجه به لزوم استفاده از اطالعات بيماري هاي دامي درسطح استان يك نسخه از: ۳تبصره

  .سامانه الكترونيكي، به ادارات تابعه، ارسال مي شود از طريق) ۴(پايان هر ماه نيز در قالب فرم شماره 

درصورتي كه امكان تشخيص بيماري در كلينيك مرجع وجود نداشته باشد، اداره كل موظف است با تكميل فرم شماره  - ۷- ۱۱

  .پيوست در اسرع وقت، از طريق سامانه الكترونيكي، مراتب را به سازمان، گزارش نمايد) ۵(

  .س از دريافت گزارش، در اسرع وقت نسبت به انجام بررسي ها و اقدامات تكميلي الزم اقدام خواهد نمودسازمان پ: ۴تبصره

كليه مستندات كلينيك مرجع بايد بمدت سه سال نگهداري و براي مراجعات ضروري و انجام پروژه هاي مطالعاتي و -۷- ۱۲

  .پژوهشي، دردسترس باشد

  :وظايف -۸ 

  .موارد ارجاعي پذيرش و پاسخگويي به -۱-۸

  ).دانشجويان و دامپزشكان(پذيرش كارآموز  -۲-۸

  .تعيين الگوها و استانداردها الزم براي كلينيك هاي بخش غيردولتي -۳-۸

  .همكاري درپيشنهاد و تدوين پروتكل هاي تشخيصي و درماني -۴-۸

  .غيردولتيارتقاء سطح مهارت هاي تشخيصي و درماني دامپزشكان در بخش هاي دولتي و  -۵-۸

  .همكاري در ارايه طريق مصرف بهينه دارو و مواد بيولوژيك دامي -۶-۸

  .تهيه و ارايه گزارشات عملكردي -۷-۸

  :وظايف مسئول كلينيك مرجع -۹

مسئول كلينيك مرجع موظف است موارد بيماري هاي هشداردادني و ساير بيماري هايي را كه در جمعيت دامي استان  -۱-۹

رجاع از طريق دامپزشكان شاغل دربخش هاي غيردولتي و دولتي، مراكز و موسسات اجرايي، آموزشي و براساس سيستم ا

  .پژوهشي، مراجع قضايي و يا دامدار، ارجاع داده مي شود، پذيرش نمايد

 رخه تشخيصي در واحد اپيدميولوژيك مي تواند با هماهنگيچمنظور تكميل ه صورت ضرورت ب مسؤل كلينيك مرجع در -۲-۹

  .معاون سالمت اداره كل، گروهي را براي بررسي اپيدميولوژيكي و تشخيص بيماري به محل دامداري، اعزام نمايد

) ۲(گروه اعزامي موظف است ضمن بررسي هاي اپيدميولوژيكي، معاينه دام ها و ارايه نظر تشخيصي، فرم شماره : ۱تبصره

  .گزارش نمايدپيوست را تكميل و در اسرع وقت به مسؤل كلينك مرجع، 

رايانه ثبت وقايع روزانه، گزارش /مسئول كلينيك مرجع موظف است ضمن درج موارد ارجاعي و عملكرد روزانه در دفتر -۳-۹

  .پيوست تهيه و به معاون سالمت اداره كل، ارايه نمايد) ۳(عملكرد كلينيك مرجع را بصورت هفتگي درقالب فرم شماره 

ند با همكاري مسئول آموزش اداره كل در تهيه عكس، فيلم و ويدئوكليپ از نحوه معاينه، مسئول كلينيك مرجع مي توا -۴-۹

نمونه برداري، بررسي اپيدميولوژيكي، تشخيص و درمان موارد ارجاعي به كلينيك مرجع و تكثير و انتشار آنها براي آموزش 

  .كارآموزان اعم از دانشجويان و دامپزشكان، اقدام نمايد

  :ميزينظارت و م -۱۰

عملكرد مسئول كلينيك مرجع دراجراي اين شيوه نامه مورد  سازمان، بازرسان توسط مميزي و ارزيابي از مرحله درهر - ۱-۱۰
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مميزي قرارگرفته، درصورت انظباق اقدامات بعمل آمده با مفاد شيوه نامه، رفع بموقع نارسائي ها و انجام فعاليت هاي چشمگير، 

 پرتال طريق از موضوع ،كلينيك مرجع و ساير همكاران در بخش هاي دولتي و غيردولتي ی مسئولکتب قيتشو بر عالوه

گرديده و در مناسبت هاي مختلف از جمله مراسم روز ملي و هفته پاسداشت دامپزشكي در  رساني اطالع كل، اداره و سازمان

  .سطوح استاني و ملي از افراد برگزيده، تقدير بعمل خواهد آمد

سازمان، كه با موارد مندرج در  ۲۸/۰۱/۱۳۹۰مورخ  ۴۶۹۹/۶۰غ اين شيوه نامه، مواردي از مفاد بخشنامه شماره با ابال - ۲-۱۰

  .اين شيوه نامه مغاير باشد، ملغي اعالم مي گردد

  فصل چهارم - د

  :ضمائم پيوست -۱۱

  )فلوچارت(فرم شماره الف  -۱-۱۱  

  )ارجاعيگزارش اطالعات و سوابق موارد ( ۱ شماره فرم - ۲-۱۱

  )گزارش گروه اعزامي( ۲ شماره فرم - ۳-۱۱

  )گزارش هفتگي كلينيك مرجع( ۳ شماره فرم - ۴-۱۱

  )گزارش ماهيانه كلينيك مرجع( ۴ شماره فرم -۵-۱۱   

  )گزارش بيماري هاي ناشناخته( ۵فرم شماره  -۶-۱۱   
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 شروع

  ارجاع مورد به كلينيك

  

  متقاضي:  كنندهاقدام 
  

  معاينه باليني دام بيمار و بررسي سوابق مورد

   كلينيك مرجع:  كنندهاقدام

ا بيماري  تشخيص يآ

 داده شد؟

  بررسي صحرايي

   كلينيك مرجع:  كنندهاقدام

  تشخيص

  مرجعكلينيك : كننده اقدام

 پايان

  بله

 خير

  درمان 

  كلينيك مرجع : كننده اقدام

  نمونه برداري  

   كلينيك مرجع:  كنندهاقدام

  

  ارسال نمونه به آزمايشگاه

  كلينيك مرجع : كننده اقدام

  گزارش به واحد ارجاع دهنده و ادارات ذيربط

  

   كلينيك مرجع:  كنندهاقدام

 پايان

  گزارش به واحد ارجاع دهنده و ادارات ذيربط

  كلينيك مرجع:  كنندهاقدام
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  )۱(فرم شماره 

  

  :تاريخ 

  :                                           شماره                                                                                                       

  ...  مسئول كلينيك مرجع استان: به

  ... شهرستان   ...   به شماره   ....    دارنده پروانه درماني    ...  ...   دكتر  : از

  :با مشخصات و سوابق ذيل...    گزارش و ارجاع مورد بيماري   : موضوع

  :مشخصات دامدار - الف

  : ..........كد اپيدميولوژيك واحد -۱

  ...          دام هاي بيمار  / تعداد دام -۵...   تعدادكل گله    - ۴...     نوع دام  -۳:  ...   ...    نام دامدار -۲

  :دامداري نوع -ب

  عشايري - ۴روستائي                - ۳نيمه صنعتي               -۲صنعتي                -۱

  :آدرس دامداري  –ج 

  :  ...شهرستان -۱

  : .................پست الكترونيك -۳:   ........      تلفن همراه  -۲: ........      تلفن ثابت -۲

  :سابقه بيماري -د 

  

  : هاي بالينيه نشان - ه 

  :دستگاه گوارشي -۱

  :دستگاه اداري تناسلي -۲

  :دستگاه تنفسي -۳

  :دستگاه بينايي و شنوايي -۴

  :اندام هاي حركتي -۵

  :  پوست، مخاطات و عقده هاي لنفاوي -۶

                 

  :هاي كالبد گشاييه نشان - و

  

  

  :نمونه هاي ارسالي به آزمايشگاه -ز
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  :جوابيه آزمايشگاه -ح

  باكتريولوژي -۱

  ويروس شناسي -۲

  انگل شناسي -۳

  قارچ شناسي -۴

  پاتولوژي -۵

  سرولوژي -۶

  هماتولوژي -۷

  بيوشيميائي -۸

                                

  :نتايج بررسي هاي اپيدميولوژيكي - ط

  

  

  :تشخيص اوليه - ي

  

  

  :اقدامات انجام يافته  -ك

  

  

  

  ...امضاء       ...   ...نام و نام خانوادگي    

  ... ... ...تاريخ 
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  )۲(فرم شماره 

  گزارش گروه اعزامي

  

  :               تاريخ 

  :شماره 

  ...مسئول كلينيك مرجع استان : به 

  گروه اعزامي : از

  :بازديد كارشناسي و بررسي بيماري در: موضوع 

  :مشخصات دامدار -الف

  :  .........كد اپيدميولوژيك واحد -۱

  ...          دام هاي بيمار / تعداد دام -۵...    تعدادكل گله  -۴...     نوع دام   -۳:  ...  ...        نام دامدار -۲

  :نوع دامداري  -ب

  عشايري -۴روستائي             -۳نيمه صنعتي            -۲صنعتي               -۱

  :آدرس دامداري -ج 

  ... شهرستان   -۱

  : ..........پست الكترونيك -۳: ...........    تلفن همراه -۲:  ........          بتتلفن ثا -۲

  

  :سابقه بيماري -د

  

  

  :نتايج بررسي اپيدميولوژيكي بيماري - ه

  

  

  :اقدامات انجام يافته توسط بخش خصوصي  -و

  

  

 

  :دام هاي مبتال/ نشانه هاي باليني در دام   -ز 
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  :نمونه هاي اخذ شده -ح

  

  

  

  :تشخيص باليني –ط

  

  

  

  :نظريه گروه  اعزامي  - ي

  

  

  

  

  

  ...امضاء         ...  ...نام و خانوادگي كارشناسان اعزامي  

        

                                                                                              

  ... ... ...تاريخ                                                    
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  )۳(فرم شماره 

  :شماره                 گزارش هفتگي كلينيك مرجع

 معاون سالمت اداره كل              : به                                :تاريخ                

كد   تاريخ  رديف

  اپيدميولوژيك

نشاني نام دامدار و 

  محل دامداري

  اقدامات انجام يافته  تشخيص بيماري  نوع دام

۱              

۲              

۳              

۴              

۵              

۶              

۷              

۸              

۹              

۱۰              

  

  ...  ...دكتر             ... ...دكتر      

  ...رئيس اداره دارو و درمان استان        ...مسئول كلينيك مرجع استان     
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  )4فرم شماره (

گزارش ماهيانه كلينيك مرجع 

به : سازمان دامپزشكي كشور 

از: اداره كل دامپزشكي استان  ...                                                                                                                                                      

تعداد شهرستان تاريخ رديف 

مراجعات 

تعداد نوع دام 

دام 

اقدامات انجام يافته نوع بيماري 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

 

مسئول كلينيك مرجع  ...                                                                                                      مديركل دامپزشكي استان ... 
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  )۵(فرم شماره

  گزارش بيماري هاي ناشناخته 

  

  :           تاريخ     

  :شماره     

  ...اداره كل دامپزشكي استان : از

  سازمان دامپزشكي كشور: به

  گزارش بيماري ناشناخته: موضوع

  

  : ارجاع دهنده

  :مشخصات دامدار -الف

  : .............كد اپيدميولوژيك واحد -۱

  دام هاي بيمار              /تعداد دام -۵:  ...   تعدادكل گله -۴:  ...         نوع دام -۳:  ...  ...  نام دامدار -۲

  :نوع دامداري  -ب

  عشايري -۴روستائي               -۳نيمه صنعتي             -۲صنعتي              -۱

  :آدرس دامداري  -ج 

  ...شهرستان    -۱

  :  ..........پست الكترونيك -۳:  ...........      تلفن همراه  -۲:  ........    تلفن ثابت -۲

  

  :سابقه بيماري -د

  

  

  :نتايج بررسي اپيدميولوژيكي بيماري - ه

  

  

  :اقدامات انجام يافته  -و

  

  

 

  :دام هاي مبتال/نشانه هاي باليني در دام   -ز 
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  :نمونه هاي اخذ شده -ح

  

  

  

  :جوابيه آزمايشگاه - ط

  

  

  

  :تشخيص ابتدايي -ي 

  

  

  :نظريه كارشناس -ك

  

  

  ...امضاء        ...  ...نام و خانوادگي كارشناس  

        

  ... ... ...تاريخ                         

  

  

  


