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  باسمه تعالی
  تکمیل پرسشنامه راهنماي

  دامپزشکی در ت هاي میکروبیمدرمانگاهی مقاوارزیابی بررسی و 
  

 فصل اول : کلیات -الف
  هدف: - 1
  بررسی و ارزیابی درمانگاهی مقاومت میکروبی در دامپزشکی. -1- 1
  برنامه ریزي جهت مصرف منطقی  آنتی بیوتیک ها در سطح کشور. -1- 2
  واژه ها و اصطالحات:تعاریف ،  -2
با داروي اصلی بر مبناي نوع، میزان ماده  (Bioequivalent)نام ژنریک دارو: به اقالم داروئی مشابه یا همسنگ  -2- 1

  موثره، شکل دارویی، راه تجویز، نحوه آزاد سازي و اثر بخشی فرآورده در دام هدف اطالق می گردد.
از سوي سازنده دارو براي محصول تولیدي خود انتخاب و مخصوص یک  نام تجاري دارو: نام اختصاصی است که -2- 2

  محصول خاص می باشد.
  دام هاي بیمار، معالجه بیماري و اختالالت ناشی از آن توسط دامپزشک.   درمان: مدیریت و مراقبت از دام/ -2- 3
  این امر می باشد. دارو درمانی: معمول ترین راه درمان، که بهره گیري از آنتی بیوتیک ها جهت -2- 4
) نامیده می Doseمقدار داروي مصرفی: کمیتی از داروست که در هر بار تجویز، مصرف می گردد و مقدار دارو ( -2- 5

  شود. تعیین و تنظیم اندازه، تناوب و تعداد دزهاي مصرفی به عنوان دزاژ دارو محسوب می گردد.
  حمام / غوطه وري. روش تجویز: خوراکی/ آشامیدنی/ تزریقی/ اسپري/ - 2- 6
  داروي موثر: دارویی که با مقدار توصیه شده در بروشور و یا برچسب دارو، موثر باشد. -2- 7
  که با مقدار توصیه شده در بروشور یا برچسب دارو، بی اثر باشد. ییداروي بی اثر: دارو -2- 8
جاسازي می شود و داراي حداقل  در بسته دارو برگ راهنماي دارو: برگ راهنماي دارو هنگام بسته بندي -2- 9

اطالعات مربوط به ترکیب دارو،  روش و توصیه هاي الزم  براي تجویز ، دام هدف، موارد منع مصرف و عوارض جانبی، 
، زمان پرهیز مصرف، احتیاطات و توصیه هاي الزم ییاحتیاطات و هشدارهاي الزم هنگام مصرف، تداخالت دارو

  زیست محیطی می باشد.   
برچسب: برگ اطالعات دارو که بر روي ویال یا بطري یا کیسه دارو چسبانده می شود و داراي اطالعات نام  - 2- 10

ترکیبات، دام هدف، روش تجویز، مقدار مصرف، شرایط نگهداري، شماره سري ساخت،  تجاري، نام ژنریک، ترکیب/
  تاریخ تولید، تاریخ انقضاء، نام و آدرس شرکت سازنده می باشد.

  .داروهاي ضد میکروبی: آنتی بیوتیک ها، ضد قارچ ها، ضد ویروس ها و ضدعفونی کننده ها - 2- 11
این مقاومت ممکن  .باکتري ها براي مقاومت در برابر اثر درمانی آنتی بیوتیک ها ییمقاومت میکروبی: توانا - 2- 12

تی بیوتیک ها همراه بوده که یا رشد است ذاتی یا اکتسابی باشد. نوع اکتسابی مقاومت به طور خاص با مصرف آن
  باکتري هاي حساس را مهار کرده یا باعث نابودي آن ها می شوند و اجازه رشد سریع باکتري هاي مقاوم را می دهد. 

  باکتري مورد نظر در آزمون هاي آزمایشگاهی.  به آنتی بیوگرام: تست حساسیت آنتی بیوتیکی - 2- 13
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   دامنه کاربرد: -3
   دفتر اشتغال به امور درمانی ،بیمارستان دامپزشکی ،)پلی کلینیک( ، مجتمع درمانگاهی)کلینیک( اهدرمانگ -3- 1
  نگهداري و پرورش دام  مرکزمسئول فنی بهداشتی  -3- 2
  آموزشی و پژوهشی هموسسدرمانی  مرکز -3- 3
  مسئول فنی داروخانه دامپزشکی -3- 4
  تولید داروهاي دامپزشکی همسئول فنی کارخان -3- 5
  مسئول فنی آزمایشگاه دامپزشکی - 3- 6
  دامپزشکی    و دارویی سایر مراکز مرتبط داراي فعالیت در امور درمانی -3- 7
  مسئولیت اجرا:  -4

  کل دامپزشکی استان در سطح استان. هدرمان در سطح کشور و ادارودارو امور دفتر 
   قوانین و مقررات مرتبط: -5
  .مجلسین سنا و شوراي ملی 1350قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب خرداد  -5- 1
  بررسی میدانی:   - 6
منظور از این بررسی،  تعیین وضعیت عملکرد داروهاي ضد میکروبی در سطح مراکز نگهداري و پرورش دام می  - 6- 1

بررسی و "ح قرارگرفته و پرسشنامه باشد که توسط دامپزشکان بطور انفرادي یا جمعی مورد تجویز و مصرف صحی
توسط این افراد تکمیل و به آدرس اینترنتی  "ارزیابی درمانگاهی مقاومت میکروبی در دامپزشکی

http://www.ivo.ir .دفتر دارو و درمان سازمان، ارسال می شود  
  فصل دوم: بررسی و ارزیابی درمانگاهی مقاومت هاي میکروبی در دامپزشکی -ب
  زارش دهنده / بررسی کننده بالینی دارومشخصات گ -7
  : ... ... شماره نظام دامپزشکی: .....    شماره تماس: ........................دامپزشک نام و نام خانوادگی -7- 1

  آدرس پستی الکترونیک:
  محل اشتغال: -2-7
  محل اشتغال: استان ...   شهرستان ....   بخش ....   واحد .... - 
  بخش غیردولتی          مراکز دولتی و موسسات آموزشی و پژوهشی        - 
  نشخوارکنندن         تک سمی ها         طیور          آبزیان          زنبور عسل      گرایش فعالیت:-3-7

  حیوانات خانگی و باغ وحش            سایر  
  سایر منابع گزارش دهی: -4-7
              زنبوردار       آبزي پرور      مرغداردامدار                  
   :مشخصات داروي مصرفی، دام تحت درمان، نتایج درمانی -8
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  جدول ارزیابی آنتی بیوتیک هاي مصرفی -8- 1

نام آنتی  ردیف
 بیوتیک

دسته 
 دارویی

هدف 
 درمانی

نوع 
حیوان 

 هدف

سن 
 حیوان

جنس 
 حیوان

جمعیت 
تحت 
 درمان

تاریخ 
 درمان

میزان 
 تجویز

دوره 
 درمان

نتایج حاصل از درمان بر 
اساس رفع عوارض بالینی، 

 عالی/خوب/غیر قابل قبول

مستندات 
 آزمایشگاهی

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

 

 شرکت سازنده: -8- 2
  شرکت واردکننده: -8- 3
  دارو: / شماره بچ شماره سري ساخت -8- 4
  تاریخ تولید: -8- 5
  تاریخ انقضاء: - 8- 6
  نام و نام خانوادگی دامدار: -8- 7
  آدرس دامداري:  کد واحد اپیدمیولوژیک  ..........     روستا ...       بخش  ....   شهرستان   ...   -8- 8
  استان  ..... 
  شماره تماس دامدار: .......... -8- 9

  شخیص بیماري:  ...ت - 8- 10
  آیا در دام یا دام هاي بیمار قبالً این دارو مصرف شده است؟  - 8- 11

  بلی              خیر            
  در صورت پاسخ بلی چند بار ؟ ...

 چه مدت از زمان مصرف مجدد داروي تجویز شده گذشته است؟ - 8- 12
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 آیا درمان دارویی در دوره هاي قبلی به طور کامل انجام شده است؟ - 8- 13
 آیا آزمایش آنتی بیوگرام براي تجویز دارو انجام شده است؟ - 8- 14

  خیر            بلی 
 چه آنتی بیوتیک هاي در گذشته در دام یا دام هاي بیمار مصرف شده است؟ - 8- 15
  داروهاي مصرفی همراه با این آنتی بیوتیک (ها) چه بوده است؟   - 16-8

................ 

  دارو: ییارزیابی درمانگاهی نها -فصل سوم -ج
 ):Efficacyاثربخشی ( -9

شرکت ... داراي اثربخشی با رعایت با میزان مصرفی و طول دوره درمان قید شده برروي برچسب می ... آیا داروي -9- 1
  باشد و برنامه درمانی با این دارو نهایتا داراي نتیجه رضایت بخش بوده است؟

....................  
  ):Safetyبی ضرري ( -10
و طول دوره درمان قید شده بر روي برچسب داراي عوارض  شرکت ... با رعایت با میزان مصرفی...    آیا داروي -10- 1

  جنبی غیرمنتظره بوده است؟
....................  

  تائیدکنندگان گزارش:  -11
  دامپزشک بررسی کننده یا گزارش دهنده: -
  سایر منابع گزارش دهنده: -
  رئیس اداره دامپزشکی شهرستان: -
 استان:نظریه کارشناسی مسئول دارو و درمان  -

  مدیر کل دامپزشکی استان: -
 ،این فرم باید به صورت مکتوب و با درج اطالعات کامل به آدرس پستی سازمان دامپزشکی کشور :مستند سازي -12

 6349/14155صندوق پستی  - دوراهی سید جمال الدین اسدآبادي -خیابان ولیعصردارو و درمان واقع درامور دفتر 
  نامه ارسالی نیز از همین طریق قابل پیگیري خواهد بود.ارسال گردد و پاسخ به 

اعالم نام و اطالعات گزارش دهنده محرمانه تلقی می شود مگر  :محرمانه بودن نام و اطالعات گزارش دهنده -یادآوري
 با موافقت گزارش دهنده.

  جمع بندي داده ها، آنالیز اطالعات و ارایه نتایج:  -13
و ارزیابی درمانگاهی داروي  داده هاي ارایه شده در فرم بررسیضمن استمرار تکمیل و ارسال پرسشنامه،  - 13- 1

  جمع بندي، طبقه بندي  و ارایه می گردد.توسط مجري ملی بر اساس هریک از موارد هر شش ماه یک بار  دامپزشکی
اطالع و اتخاذ تصمیم براي  و پیشنهاد زارشدر قالب گ بررسی و ارزیابی درمانگاهی مقاومت میکروبینتایج  - 13- 2

  مقامات ذي صالح و مسئولین ذیربط ارایه می شود.


