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و حیوان گزیدگی  و نمودارهای آیا نقشه پراکندگی

در شهرستان های تحت پوشش در واحد  هاریبیماری 

 )،امتیاز  01؟ کامل و به روز بودنبیماری ها وجود دارد

 ( امتیاز  5 ، سال جاری تا ماه قبلامتیاز 5سال قبل  

01   

تدوین ) برنامه جامع عملیاتی دانشگاهیاجرای   تدوین و

موجود ،فعالیت ها ،بودجه ، پایش و  وضعیت اهداف ، شامل 

 01، اجرای برنامه طبق برنامه زمانبندی امتیاز 7  ارزشیابی

 (امتیاز 

07   

در دوره های  کارشناس زئونوز دانشگاه سابقه شرکت  

 انیستیتو پاستور آموزش کشوری
5   

اتالف سگ )کنترل حیوانات زیانكار میزان فعالیت کمیته 

 (طبق برنامه عملیاتی ) ( های ولگرد
01   

کنترل کمیته بهداشت محیط در  برنامه گروه همكاری  

 (اتالف سگ های ولگرد)حیوانات زیانكار 
5   

در طی یكسال اخیر  تحت پوششبازدید از شهرستانهای  

در  (بر اساس بررسی پس خوراند) حداقل هر فصل یكبار

 امتياز 2هر فصل يكسال اخير 

 

8   

شهرستان های مراکز بهداشت  زئونوزآموزش  کارشناسان 

درمان پیشگیری هاری  و کارشناسان مراکزتحت پوشش 

در یک سال  حیوان گزیدگی و بیماری هاری در مورد 

  امتیاز 05همه کارشناسان   اخیر

05   

حضور کارشناس در همه مراکز درمان پیشگیری هاری در 

همه مراکز امتیاز حضور کارشناس در  5شیفت بعد از ظهر 

 امتیاز 01شیفت شب درمان پیشگیری هاری در 

05   
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01   
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   امتیاز 5 ، پیگیری مصوبات کمیته   امتیاز 5 غذایی استان

) 

01   

در خصوص نمونه گیری هماهنگی با اداره کل دامپزشكی  

  ، واکسیناسیون، معدوم کردن حیوانات مبتال
01   

واکسن و سرم و نظارت بر زنجیره تهیه ،توزیع  و نگهداری 

                     سرما
01   

در کل ) مراکز درمان پیشگیری هاری و راه اندازی  تجهیز

  ...(امتیاز و  01شهرستان های 
01   
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بیماری حیوان گزیدگی و  و نمودارهای آیا نقشه پراکندگی

؟ کامل و به روز در واحد بیماری ها وجود دارد هاری

 5 ، سال جاری تا ماه قبلامتیاز 5سال قبل   )،امتیاز  01بودن

 ( امتیاز 

01 

 

 

اهداف تدوین شامل )برنامه جامع عملیاتی اجرای   وین وتد

 6  موجود ،فعالیت ها ،بودجه ، پایش و ارزشیابی وضعیت ، 

 (امتیاز  6، اجرای برنامه طبق برنامه زمانبندی امتیاز

02 
 

 

کنترل حیوانات کمیته  جهت فعال کردن جلسات برون بخشی 

در سطح شهرستان طبق  ( اتالف سگ های ولگرد)زیانكار 

برگزاری جلسات برون )  برنامه عملیاتی و پیگیری مصوبات

  (  امتیاز 6، پیگیری مصوبات امتیاز  6بخشی  

02 

 

 

کنترل کمیته بهداشت محیط در  برنامه گروه همكاری 

 (اتالف سگ های ولگرد)حیوانات زیانكار 
5 

 
 

در  تحت پوشش مراکز درمان پیشگیری هاری بازدید از  

 طبق برنامه عملياتی طی یكسال اخیر حداقل هر فصل یكبار

 2هر فصل در يكسال اخير  (بر اساس بررسی پس خوراند)

 امتياز

8 

 

 

کارشناس در همه مراکز درمان پیشگیری هاری در حضور 

امتیاز حضور کارشناس در همه مراکز  5شیفت بعد از ظهر 

 امتیاز 01درمان پیشگیری هاری در شیفت شب 

05 
 

 

در دوره های  کارشناس زئونوز شهرستانسابقه شرکت 

 استانیآموزش 
5 

 
 

سایر و درمان پیشگیری هاری مراکز آموزش  کارشناسان 

همه   در یک سال اخیر بیماری هاری مراکز در مورد 

  امتیاز 05کارشناسان 

05 

 

 

 2، بیل بورد امتیاز 2محلی  ، جراید) اطالع رسانی عمومی 

 امتیاز 2و سایر   امتیاز 2،  پوسترو پمفلت امتیاز
 

8 
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حیوانات زیانكار، جلسات و هماهنگی برون بخشی کنترل 

طرح در کارگروه سالمت و امنیت غذایی  حیوان گزیدگی و هاری

 امتیاز 5 ، پیگیری مصوبات کمیته   امتیاز 5 شهرستان

01 
 

 

در خصوص نمونه گیری ، دامپزشكی شبكه هماهنگی با 

  ، معدوم کردن حیوانات مبتالحیوانات واکسیناسیون
8 

 
 

واکسن و سرم و نظارت بر زنجیره تهیه ،توزیع  و نگهداری 

                     سرما
01 

 
 

 امتیاز و  2امتیاز،خصوصی  2 آموزش پزشكان  بخش  دولتی

براساس بررسی  امتیاز در یكسال اخیر  3 کارشناسان و کاردانان 

 برنامه آموزش 

7 

 
 

 کنترل حیواندستور العمل کشوری آخرین بودن   موجود 

  گزیدگی و هاری 
4 

 
 

  5 اخیر  سالیک در موارد غیبت  پیگیری فعال 
 

موارد در تماس با موارد حیوانی تائید شده در یک  پیگیری فعال 

 سال اخیر
5 

 
 

و   (امتیاز  5) فعال بودن ستاد اجرایی اتالف سگ های ولگرد 

 5) ولگرد نسبت به سال های گذشتهی افزایش تعداد اتالف سگ ها 

 (امتیاز 

6 
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   4 در دسترس بودن محل مرکز درمان پیشگیری هاری .1

حیوان گزیدگی و  دستورالعمل کشوری آخرین  موجود بودن .2

 هاری
4   

،  امتیاز 5 هاری راه انتقالاهمیت و ) موارد حیوان گزیدهآموزش  .3

 5نگهداری سگ یا گربه گزنده ،   امتیاز 5واکسیناسیون تکمیل 

  (  امتیاز 5، پیشگیری از حیوان گزیدگیامتیاز
21    

   4 (حداقل یک نوبت)در یکسال اخير   امتياز 4 کارشناسآموزش  .4

حضور کارشناس در مراکز درمان پیشگیری هاری  در شیفت بعد از  .5

 امتیاز 01کارشناس در شیفت شب امتیاز حضور  5ظهر 
21   

 آخرین طبق از اقدامات درمان پیشگیری کارشناسآگاهی  .6

 دستورالعمل کشوری 
امتياز،  اولين اقدام در مورد حيوان  3اهميت موارد حيوان گزیدگی و هاری )

 ، امتیاز 5نوبتی  1نوبتی و  3واکسيناسيون اندیکاسيون امتياز،  1گزیدگی 

    (  امتیاز 2اندیکاسيون تجویز سرم 

05    

دستورالعمل آخرین طبق  بیماری هاریاز   کارشناسآگاهی  .7

 2 انسانی عالئم مورد مشکوک  امتياز، 1هاری در حيوانات :  کشوری

در  حیوان گزیدگی و هاریوضعیت  ،   امتیاز 2 راه انتقال،   امتیاز

  2از حیوان گزیدگی   پیشگیری راه های ،  امتیاز 2کشور و منطقه 

 (  امتیاز

01 

 
  

 3نحوه تجویز واکسيناسيون :واکسیناسیون  از  کارشناسآگاهی  .8

امتياز و مقدار و  3نوبتی  1امتياز،  نحوه تجویز واکسيناسيون    3نوبتی 

  امتياز 4تجویز سرم  نحوه 
01   

امتیاز،   4دیوار کاشی کاری شده  :وضعیت ساختمان محل شستشو .9

 (امتیاز 8دوش کابین دار )  امتیاز 2امتیاز، دوش و وان  2وجود آب گرم 
8   

امتیاز، ثبت درجه حرارت  2 مناسب وجود یخچال :رعایت زنجیره سرما  .11

  امتیاز 5درجه  8امتیاز، درجه حرارت فعلی کمتر از  5( چارت درجه حرارت)
8   

چکمه، :شستشواستفاده از وسایل حفاظت شخصی در هنگام  .11

 دستکش، عینک، چکمه، روپوش، پیش بند
5   

و ماسک، داروهای  کپسول اکسیژن، مانومتر تخت معاینه،: لوازم .12

دکس ) تزریقی مورد نیاز برای کنترل شوک شامل آنتی هیستامین 

صابون، بتادین،الکل ، ...( کلر فنیرامین، آدرنالین، هیدروکورتیزون و

 ... و طبی، گاز، باند

9   

   8 امتیاز 4امتیاز و دسترسی به اینترنت  4وجود کامپیوتر  .13
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طبق دستورالعمل  حيوان گزیدگیوجود دفتر استاندارد ثبت موارد  .44

 ( امتياز  21)کشوری 
01   

 طبق دستورالعمل کشوری حیوان گزیدگیثبت  صحیح موارد  .11

 2محل و تاریخ وقوع حادثه  ، امتیاز 2حیوان گزیدهمشخصات 

چگونگی   ،امتیاز 5نوع حیوان مهاجم و سرنوشت آن  امتیاز، 

 امتیاز 2معالجات مقدماتی ،   امتیاز 5جراحت 

05   

 طبق دستورالعمل کشوری واکسیناسیون ثبت  صحیح .16

امتیاز ،  2امتیاز، تاریخ انقضا  2امتیاز، شماره سریال واکسن 2تاریخ شروع 

امتیاز، دلیل  2تزریق کننده امتیاز، نام  2تاریخ تزریق در نوبت های بعدی 

 امتیاز 2تزریق سه نوبتی یا پنج نوبتی 

02   

 طبق دستورالعمل کشوریتلقیح سرم  ثبت  صحیح .17

امتیاز، مقدار  2امتیاز ، تاریخ تزریق  2امتیاز، تاریخ انقضا  2شماره سریال سرم

 امتیاز 2امتیاز، آیا مقدار صحیح تجویز شده است  2تزریق 
01   

 5راه انتقال )  هاریبیماری درخصوص ( خانوار 3نفر از  3) آگاهی مردم  .18

 5 و پیشگیری نامتیاز، درما 2عاقبت بیماری ،  امتیاز 2، عالئم بالینی  امتیاز

 امتیاز
01   

پیشگیری از حیوان درخصوص ( خانوار 3نفر از  3)آگاهی مردم  .19

امتیاز، مراجعه فوری بعد از حیوان  2عدم آزار و اذیت حیوانات   :گزیدگی

 امتیاز 4ساعته مرکز  24امتیاز، آگاهی از فعال بودن  4گزیدگی 
01   

، عالئم  امتیاز 5راه انتقال )  هاریبیماری درخصوص   صاحبین سگآگاهی  .21

  امتیاز 5 و پیشگیری نامتیاز، درما 2عاقبت بیماری ،  امتیاز 2بالینی 
01   

بستن   :پیشگیری از حیوان گزیدگیرخصوص صاحبین سگ دآگاهی  .21

امتیاز آگاهی از خسارات  5امتیاز ، واکسیناسیون سگ  5حیوان در روز 

 امتیاز 4ناشی از حیوان گزیدگی  در دیگران 
01   

عدم   :پیشگیری از حیوان گزیدگیدرخصوص مورد حیوان گزیده آگاهی  .22

امتیاز،  4امتیاز، مراجعه فوری بعد از حیوان گزیدگی  2آزار و اذیت حیوانات 

 امتیاز 4ساعته  مرکز  24آگاهی از فعال بودن 

01   

،  امتیاز 5راه انتقال )  هاریبیماری درخصوص مورد حیوان گزیده آگاهی  .23

 امتیاز 5 و پیشگیری نامتیاز، درما 2عاقبت بیماری ،  امتیاز 2عالئم بالینی 
01   

 واکسیناسیونپیگیری موارد غیبت از  .22

  امتیاز 6، پیگیری فعال در منزل بیمار  امتیاز 2پیگیری تلفنی 
8    
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طبق دستورالعمل پیشگیری آگاهی پزشک درخصوص درمان 

 انواع درمان پيشگيری ، امتیاز 5درمان پيشگيریاندیکاسيون ) کشوری

      امتیاز 5( نوبتی 5نوبتی و  5)

6    

عالیم )   طبق دستورالعمل کشوری هاریآگاهی پزشک  از بیماری 

 ، وضعیت بیماری   امتیاز 4راه انتقال،   امتیاز 4 هاری در انسان

 ،   امتیاز 4در کشور و منطقه  هاری

02 

 
  

   01 امتیاز 4حیوان گزیده موارد  امتیاز و پیگیری     6 ارجاع وثبت 

طبق  حیوان گزیدگیکارشناس مرکز بهداشتی درمانی از  /آگاهی  کاردان 

، وضعیت بیماری در    امتیاز 2هاری راه انتقال   دستورالعمل کشوری

از  ، پیشگیری  امتیاز 2هاری ، عالئم بالینی  امتیاز 2کشور و منطقه 

، امتیاز 2 اقدامات درمان پیشگیری، امتیاز 2حیوان  گزیدگی 

   (   امتیاز 2پیگیری موارد ارجاع داده شده 

02    

 5راه انتقال )  هاریدرخصوص بیماری ( خانوار 3نفر از  3) آگاهی مردم 

 و پیشگیری نامتیاز، درما 2عاقبت بیماری ،  امتیاز 2، عالئم بالینی  امتیاز

 امتیاز 5
01   

پیشگیری از حیوان درخصوص ( خانوار 3نفر از  3)آگاهی مردم 

امتیاز، مراجعه فوری بعد از حیوان  2عدم آزار و اذیت حیوانات   :گزیدگی

 امتیاز 4ساعته مرکز  24امتیاز، آگاهی از فعال بودن  4گزیدگی 
00   

، عالئم  امتیاز 5راه انتقال )  هاریدرخصوص بیماری   صاحبین سگآگاهی 

  امتیاز 5 و پیشگیری نامتیاز، درما 2عاقبت بیماری ،  امتیاز 2بالینی 
01   

بستن   :پیشگیری از حیوان گزیدگیرخصوص صاحبین سگ دآگاهی 

امتیاز آگاهی از خسارات  5امتیاز ، واکسیناسیون سگ  5حیوان در روز 

 امتیاز 4ناشی از حیوان گزیدگی  در دیگران 
01   

عدم   :پیشگیری از حیوان گزیدگیدرخصوص مورد حیوان گزیده آگاهی 

امتیاز،  4امتیاز، مراجعه فوری بعد از حیوان گزیدگی  2آزار و اذیت حیوانات 

 امتیاز 4ساعته  مرکز  24آگاهی از فعال بودن 

01   

،  امتیاز 5راه انتقال )  هاریدرخصوص بیماری مورد حیوان گزیده آگاهی 

 امتیاز 5 و پیشگیری نامتیاز، درما 2عاقبت بیماری ،  امتیاز 2عالئم بالینی 
01   
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 تبه بندی ر

  بيشتر و امتياز 87:   عالي رتبه

  امتياز 95-06:  خوب رتبه

 امتياز ا 57-95:    متوسط رتبه

  امتياز 56:   ضعيف رتبه
 

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 بیماریهای واگیرمرکز مدیریت 
 حیوان گزیدگی و بیماری هاریچک لیست پایش برنامه مراقبت 

 خانه بهداشت

 : ............................نام خانه بهداشت :..............................مرکز بهداشتی درمانی.........................  :مرکز بهداشت شهرستان  ........................:دانشگاه

 ...................تعداد موارد سالک سال جاری ...............................  تعداد موارد سالک سال قبل .............................        جمعیت تحت پوشش 

 ............................: نام بازدید کننده ..................................                      :تاریخ بازدید               :.........................               نوع سالک    

 حداکثرامتیاز موضوع
امتیازات کسب 

 شده  
 مالحظات  

 

اهمیت حیوان گزیدگی  ) حیوان گزیدگی و هاری  آگاهی بهورز از  

،  امتیاز 2، عالئم بالینی   امتیاز 2، راه انتقالامتیاز  2بیماری عاملامتیاز،  2

 (  امتیاز 2، نحوه پیگیری امتیاز 2پیشگیری
01   

،عالئم  امتیاز 2راه انتقال امتیاز،  2اهمیت )و بیماران   آموزش جامعه

 ، (امتیاز 2واکسیناسیونتکمیل  امتیاز،  2پیشگیری ،   امتیاز 2بالینی
01   

   4  های تکمیل شده ارجاع موارد حیوان گزیدگی    فرم بررسی 

   5   موارد حیوان گزیده جهت تکمیل واکسیناسیون پیگیری 

   6 (، تراکتCDپوستر، پمفلت، )جهت مردم  وجود مواد آموزشی

 5راه انتقال )  هاریدرخصوص بیماری ( خانوار 3نفر از  3) آگاهی مردم 

 5 و پیشگیری نامتیاز، درما 2عاقبت بیماری ،  امتیاز 2، عالئم بالینی  امتیاز

 امتیاز
01   

  :پیشگیری از حیوان گزیدگیدرخصوص ( خانوار 3نفر از  3)آگاهی مردم 
 4امتیاز، مراجعه فوری بعد از حیوان گزیدگی  2عدم آزار و اذیت حیوانات 

 زامتیا 4ساعته مرکز  24امتیاز، آگاهی از فعال بودن 
01   

، عالئم  امتیاز 5راه انتقال )  هاریدرخصوص بیماری   صاحبین سگآگاهی 

  امتیاز 5 و پیشگیری نامتیاز، درما 2عاقبت بیماری ،  امتیاز 2بالینی 
01   

بستن حیوان   :پیشگیری از حیوان گزیدگیرخصوص صاحبین سگ دآگاهی 

ناشی از  امتیاز آگاهی از خسارات 5امتیاز ، واکسیناسیون سگ  5در روز 

 امتیاز 4حیوان گزیدگی  در دیگران 
01   

عدم   :پیشگیری از حیوان گزیدگیدرخصوص مورد حیوان گزیده آگاهی 

امتیاز،  4امتیاز، مراجعه فوری بعد از حیوان گزیدگی  2آزار و اذیت حیوانات 

 امتیاز 4ساعته  مرکز  24آگاهی از فعال بودن 

01   

،  امتیاز 5راه انتقال )  هاریدرخصوص بیماری مورد حیوان گزیده آگاهی 

 امتیاز 5 و پیشگیری نامتیاز، درما 2عاقبت بیماری ،  امتیاز 2عالئم بالینی 
01   
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