
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
مرکز مدیریت بیماریهاي واگیر

هاريبیماري گزیدگی وحیوانچک لیست پایش برنامه مراقبت
مرکز بهداشت استان

.این فرم براي مراکز بهداشت استان و همچنین دانشگاههایی که چند شهرستان را  پوشش می دهند تکمیل می گردد:توجه 
.تکمیل شودفقط  چک لیست مرکز بهداشت شهرستاندانشگاههایی که فقط یک شهرستان را پوشش می دهند  

....................................................................................: افراد مالقات شونده و سمت آنها نام...........................................................         دانشگاه
.....   ...................سال جاري حیوان گزیدگیتعداد موارد ...............................  سال قبل حیوان گزیدگیتعداد موارد 

تعداد موارد هاري انسانی سال جاري و نام شهرستان  ................      ................تعداد موارد هاري انسانی سال قبل و نام شهرستان  وقوع 
...................................................................................................تعداد موارد هاري حیوانی در سال قبل و نام حیوان  ...........................وقوع

...........    .............................................................................................................................و نام حیوان  جاريتعداد موارد هاري حیوانی در سال 
......................................................:    تاریخ بازدید...........................................   :نام بازدید کننده

مالحظات  امتیازکسب شده  حداکثرامتیازموضوع

و حیوان گزیدگی و نمودارهايآیا نقشه پراکندگی
در شهرستان هاي تحت پوشش در واحد هاريبیماري 

(،امتیاز 10؟ کامل و به روز بودنبیماري ها وجود دارد
)امتیاز 5، سال جاري تا ماه قبلامتیاز 5سال قبل  

10

تدوین (برنامه جامع عملیاتی دانشگاهیاجراي  تدوین و
موجود ،فعالیت ها ،بودجه ، پایش و وضعیتاهداف ، شامل 

10، اجراي برنامه طبق برنامه زمانبنديامتیاز7ارزشیابی
)امتیاز 

17

در دوره هاي کارشناس زئونوز دانشگاه سابقه شرکت 
انیستیتو پاستورآموزش کشوري

5

اتالف سگ (کنترل حیوانات زیانکار میزان فعالیت کمیته 
)طبق برنامه عملیاتی () هاي ولگرد

10

کنترل کمیته بهداشت محیط در  برنامه گروه همکاري 
)اتالف سگ هاي ولگرد(حیوانات زیانکار 

5

در طی یکسال اخیر تحت پوششبازدید از شهرستانهاي 
در )بر اساس بررسی پس خوراند(حداقل هر فصل یکبار

امتیاز2هر فصل یکسال اخیر 
8

شهرستان هاي مراکز بهداشت زئونوزآموزش  کارشناسان 
درمان پیشگیري هاري و کارشناسان مراکزتحت پوشش 

در یک سال حیوان گزیدگی و بیماري هاري در مورد 
امتیاز15همه کارشناسان اخیر

15

حضور کارشناس در همه مراکز درمان پیشگیري هاري در 
همه مراکز امتیاز حضور کارشناس در 5شیفت بعد از ظهر 

امتیاز10شیفت شب درمان پیشگیري هاري در 
15



2، جرایدامتیاز 2صدا و سیما(اطالع رسانی عمومی
و سایر امتیاز2،  پوسترو پمفلتامتیاز2، بیل بوردامتیاز

امتیاز2
10

حیوانات زیانکار، جلسات و هماهنگی برون بخشی کنترل 
سالمت و امنیت کارگروهطرح در (گزیدگی و هاري حیوان

امتیاز5، پیگیري مصوبات کمیتهامتیاز5غذایی استان
(

10

در خصوص نمونه گیري هماهنگی با اداره کل دامپزشکی 
10، واکسیناسیون، معدوم کردن حیوانات مبتال

واکسن و سرم و نظارت بر زنجیره تهیه ،توزیع  و نگهداري 
سرما

10

در کل (مراکز درمان پیشگیري هاري و راه اندازي تجهیز
10...)امتیاز و 10شهرستان هاي 

135جمع کل امتیازات

: رتبه بندي
امتیاز115ازبیشتر: عالیرتبه
امتیاز95-114: خوبرتبه
امتیاز75-94: متوسطرتبه
كمتروامتیاز74:  ضعیفرتبه



وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
واگیرمرکز مدیریت بیماریهاي 

هاريبیماري گزیدگی و حیوانچک لیست پایش برنامه مراقبت 

مرکز بهداشت شهرستان
............................. جمعیت تحت پوشش ............................         :مرکز بهداشت شهرستان........................:دانشگاه

...................سال جاري حیوان گزیدگیتعداد موارد ...............................  سال قبل حیوان گزیدگیتعداد موارد 
...........................تعداد موارد هاري انسانی سال جاري ................................      تعداد موارد هاري انسانی سال قبل 

............    .............................................................................................................................تعداد موارد هاري حیوانی در سال قبل و نام حیوان  
...........    .............................................................................................................................نام حیوان  تعداد موارد هاري حیوانی در سال جاري و 

...: ...................................................................نام افراد مالقات شونده و سمت آنها 
............................: نام بازدید کننده..................................                   :تاریخ بازدید

مالحظات  امتیازات کسب شده  حداکثرامتیازموضوع

بیماري حیوان گزیدگی و و نمودارهايآیا نقشه پراکندگی
؟ کامل و به روز در واحد بیماري ها وجود داردهاري
5، سال جاري تا ماه قبلامتیاز 5سال قبل  (،امتیاز 10بودن

)امتیاز 

10

اهداف تدوین شامل (برنامه جامع عملیاتی اجراي  وین وتد
6موجود ،فعالیت ها ،بودجه ، پایش و ارزشیابیوضعیت، 

)امتیاز 6، اجراي برنامه طبق برنامه زمانبنديامتیاز
12

کنترل حیوانات کمیته جهت فعال کردن جلسات برون بخشی 
در سطح شهرستان طبق ) اتالف سگ هاي ولگرد(زیانکار 

برگزاري جلسات برون ( برنامه عملیاتی و پیگیري مصوبات
) امتیاز6، پیگیري مصوبات امتیاز 6بخشی  

12

کنترل کمیته بهداشت محیط در  برنامه گروه همکاري 
)اتالف سگ هاي ولگرد(حیوانات زیانکار 

5

در تحت پوششمراکز درمان پیشگیري هاري بازدید از 
طبق برنامه عملیاتیطی یکسال اخیر حداقل هر فصل یکبار

2هر فصل در یکسال اخیر )بر اساس بررسی پس خوراند(
امتیاز

8

کارشناس در همه مراکز درمان پیشگیري هاري در حضور 
امتیاز حضور کارشناس در همه مراکز 5شیفت بعد از ظهر 

امتیاز10درمان پیشگیري هاري در شیفت شب 
15

در دوره هاي کارشناس زئونوز شهرستانسابقه شرکت 
استانیآموزش 

5

سایر و درمان پیشگیري هاري مراکز آموزش  کارشناسان 
همه در یک سال اخیربیماري هاري مراکز در مورد 

امتیاز15کارشناسان 
15

2، بیل بوردامتیاز2محلی ، جراید(اطالع رسانی عمومی
8امتیاز2و سایر امتیاز2،  پوسترو پمفلتامتیاز



:رتبه بندي 
امتیاز145ازبیشتر: عالیرتبه
امتیاز125-144: خوبرتبه
امتیاز105- 124: متوسطرتبه
كمتروامتیاز104:  ضعیفرتبه

حیوانات زیانکار، جلسات و هماهنگی برون بخشی کنترل 
طرح در کارگروه سالمت و امنیت غذایی حیوان گزیدگی و هاري

امتیاز5، پیگیري مصوبات کمیتهامتیاز5شهرستان
10

در خصوص نمونه گیري ، دامپزشکی شبکه هماهنگی با 
، معدوم کردن حیوانات مبتالحیواناتواکسیناسیون

8

واکسن و سرم و نظارت بر زنجیره تهیه ،توزیع  و نگهداري 
سرما

10

امتیاز و 2امتیاز،خصوصی 2آموزش پزشکان  بخش  دولتی
براساس بررسی  امتیاز در یکسال اخیر 3کارشناسان و کاردانان 

برنامه آموزش 
7

کنترل حیواندستور العمل کشوري آخرین بودن  موجود 
4گزیدگی و هاري 

5اخیر سالیک در موارد غیبت پیگیري فعال 
موارد در تماس با موارد حیوانی تائید شده در یک پیگیري فعال 

5سال اخیر
و )امتیاز 3( فعال بودن ستاد اجرایی اتالف سگ هاي ولگرد 

3( ولگرد نسبت به سال هاي گذشتهي افزایش تعداد اتالف سگ ها 
)امتیاز 

6

165امتیازاتجمع کل



وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
مرکز مدیریت بیماریهاي واگیر

حیوان گزیدگی و بیماري هاري چک لیست پایش برنامه مراقبت 

مرکز درمان پیشگیري هاري
..............................................نام و آدرس مرکز درمان پیشگیري هاري  ......................:مرکز بهداشت شهرستان........................:دانشگاه

سال حیوان گزیدگیتعداد موارد ...............................  سال قبل حیوانگزیدگیتعداد موارد .............................        جمعیت تحت پوشش 
............................: نام بازدید کننده..................................                 :تاریخ بازدید...................                   جاري 

امتیازات کسب حداکثرامتیازموضوع
شده  

مالحظات  

4در دسترس بودن محل مرکز درمان پیشگیري هاري.١

حیوان گزیدگی و دستورالعمل کشوريآخرین موجود بودن.٢
4هاري

، امتیاز3هاريراه انتقالاهمیت و (موارد حیوان گزیدهآموزش .٣
3نگهداري سگ یا گربه گزنده ، امتیاز3واکسیناسیون تکمیل 

)امتیاز3، پیشگیري از حیوان گزیدگیامتیاز
12

4)حداقل یک نوبت(در یکسال اخیر امتیاز4کارشناسآموزش .۴
حضور کارشناس در مراکز درمان پیشگیري هاري  در شیفت بعد از .۵

15امتیاز10کارشناس در شیفت شب امتیاز حضور 5ظهر 

آخرینطبقاز اقدامات درمان پیشگیريکارشناسآگاهی .۶
دستورالعمل کشوري 

امتیاز،  اولین اقدام در مورد حیوان 3اهمیت موارد حیوان گزیدگی و هاري (
،امتیاز3نوبتی 5نوبتی و 3واکسیناسیون اندیکاسیون امتیاز، 2گزیدگی 

)امتیاز2اندیکاسیون تجویز سرم 

13

دستورالعمل آخرین طبق بیماري هارياز کارشناسآگاهی .٧
2انسانیعالئم مورد مشکوكامتیاز،2هاري در حیوانات : کشوري

در حیوان گزیدگی و هاريوضعیت ،امتیاز2راه انتقال، امتیاز
2از حیوان گزیدگی  پیشگیريراه هاي،امتیاز2کشور و منطقه 

)امتیاز

10

3نحوه تجویز واکسیناسیون :واکسیناسیون ازکارشناسآگاهی .٨
امتیاز و مقدار و 3نوبتی 5امتیاز،  نحوه تجویز واکسیناسیون   3نوبتی 
امتیاز4تجویز سرم  نحوه 

10

امتیاز،  4دیوار کاشی کاري شده :وضعیت ساختمان محل شستشو.٩
8)امتیاز8دوش کابین دار (امتیاز2امتیاز، دوش و وان 2وجود آب گرم 

امتیاز، ثبت درجه حرارت 2مناسبوجود یخچال:رعایت زنجیره سرما .١٠
امتیاز3درجه 8امتیاز، درجه حرارت فعلی کمتر از 3) چارت درجه حرارت(

8

چکمه، :شستشواستفاده از وسایل حفاظت شخصی در هنگام .١١
5دستکش، عینک، چکمه، روپوش، پیش بند

و ماسک، داروهاي کپسول اکسیژن، مانومترتخت معاینه،: لوازم.١٢
دکس ( تزریقی مورد نیاز براي کنترل شوك شامل آنتی هیستامین 

صابون، بتادین،الکل ، ...) کلر فنیرامین، آدرنالین، هیدروکورتیزون و
... و طبی، گاز، باند

9

8امتیاز4امتیاز و دسترسی به اینترنت 4وجود کامپیوتر .١٣



رتبه بندي 
امتیاز205ازبیشتر: عالیرتبه
امتیاز185-204: خوبرتبه
امتیاز165- 184: متوسطرتبه
وكمترامتیاز164:  ضعیفرتبه

طبق دستورالعمل حیوان گزیدگیوجود دفتر استاندارد ثبت موارد .١۴
10) امتیاز10(کشوري 

طبق دستورالعمل کشوريحیوان گزیدگیثبت  صحیح موارد .١۵
2محل و تاریخ وقوع حادثه ،امتیاز2حیوان گزیدهمشخصات 

چگونگی ،امتیاز3نوع حیوان مهاجم و سرنوشت آن امتیاز، 
امتیاز2معالجات مقدماتی ،  امتیاز3جراحت 

15

طبق دستورالعمل کشوريواکسیناسیونثبت  صحیح.١۶
امتیاز ، 2امتیاز، تاریخ انقضا 2امتیاز، شماره سریال واکسن2تاریخ شروع 

امتیاز، دلیل 2تزریق کننده امتیاز، نام 2تاریخ تزریق در نوبت هاي بعدي 
امتیاز2تزریق سه نوبتی یا پنج نوبتی 

12

طبق دستورالعمل کشوريتلقیح سرم ثبت  صحیح.١٧
امتیاز، مقدار 2امتیاز ، تاریخ تزریق 2امتیاز، تاریخ انقضا 2شماره سریال سرم

امتیاز2امتیاز، آیا مقدار صحیح تجویز شده است 2تزریق 
10

3راه انتقال ( هاريبیماري درخصوص ) خانوار3نفر از 3(آگاهی مردم .١٨
3و پیشگیرينامتیاز، درما2عاقبت بیماري ، امتیاز2، عالئم بالینی امتیاز
امتیاز

10

پیشگیري از حیوان درخصوص ) خانوار3نفر از 3(آگاهی مردم .١٩
امتیاز، مراجعه فوري بعد از حیوان 2عدم آزار و اذیت حیوانات :گزیدگی
امتیاز4ساعته مرکز 24امتیاز، آگاهی از فعال بودن 4گزیدگی 

10

، عالئم امتیاز3راه انتقال ( هاريبیماري درخصوص صاحبین سگآگاهی .٢٠
10امتیاز3و پیشگیرينامتیاز، درما2عاقبت بیماري ، امتیاز2بالینی 

بستن :پیشگیري از حیوان گزیدگیرخصوص صاحبین سگ دآگاهی .٢١
امتیاز آگاهی از خسارات 3امتیاز ، واکسیناسیون سگ 3حیوان در روز 

امتیاز4ناشی از حیوان گزیدگی  در دیگران 
10

عدم :پیشگیري از حیوان گزیدگیدرخصوص مورد حیوان گزیده آگاهی .٢٢
امتیاز، 4امتیاز، مراجعه فوري بعد از حیوان گزیدگی 2آزار و اذیت حیوانات 
امتیاز4ساعته  مرکز 24آگاهی از فعال بودن 

10

، امتیاز3راه انتقال ( هاريبیماري درخصوص مورد حیوان گزیده آگاهی .٢٣
10امتیاز3و پیشگیرينامتیاز، درما2عاقبت بیماري ، امتیاز2عالئم بالینی 

واکسیناسیونپیگیري موارد غیبت از .٢۴
8امتیاز6، پیگیري فعال در منزل بیمار امتیاز2پیگیري تلفنی 

225جمع کل امتیازات



رتبه بندي 
بیشتروامتیاز70: عالیرتبه
امتیاز55-69: خوبرتبه
امتیازا40-54: متوسطرتبه
امتیاز39: ضعیفرتبه

زارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
رکز مدیریت بیماریهاي واگیرم

هاريبیماري حیوان گزیدگی و چک لیست پایش برنامه مراقبت 
کز بهداشتی درمانیامر

:....................................مرکز بهداشتی درمانینام............................            :مرکز بهداشت شهرستان........................:دانشگاه
سال جاري حیوانگزیدگیتعداد موارد ..  ..........................بل سال قحیوان گزیدگیتعداد موارد ........................     جمعیت تحت پوشش 

...................
............................: نام بازدید کننده..................................                   :تاریخ بازدید

مالحظات  امتیازات کسب شده  حداکثرامتیازموضوع

طبق دستورالعمل پیشگیري آگاهی پزشک درخصوص درمان 
انواع درمان پیشگیري،امتیاز3درمان پیشگیرياندیکاسیون (کشوري

امتیاز3) نوبتی5نوبتی و 3(
6

عالیم ( طبق دستورالعمل کشوريهاريآگاهی پزشک  از بیماري 
، وضعیت بیماريامتیاز4راه انتقال، امتیاز4هاري در انسان

، امتیاز4در کشور و منطقه هاري

12

10امتیاز4حیوان گزیده موارد امتیاز و پیگیري 6ارجاعوثبت 
طبق حیوان گزیدگیکارشناس مرکز بهداشتی درمانی از  /آگاهی  کاردان 

، وضعیت بیماري در امتیاز2هاريراه انتقالدستورالعمل کشوري
از ، پیشگیريامتیاز2هاري، عالئم بالینیامتیاز2کشور و منطقه 

، امتیاز2اقدامات درمان پیشگیري، امتیاز2حیوان  گزیدگی 
)امتیاز2پیگیري موارد ارجاع داده شده 

12

3راه انتقال ( هاريدرخصوص بیماري ) خانوار3نفر از 3(آگاهی مردم 
و پیشگیرينامتیاز، درما2عاقبت بیماري ، امتیاز2، عالئم بالینی امتیاز

امتیاز3
10

پیشگیري از حیوان درخصوص ) خانوار3نفر از 3(آگاهی مردم 
امتیاز، مراجعه فوري بعد از حیوان 2عدم آزار و اذیت حیوانات :گزیدگی
امتیاز4ساعته مرکز 24امتیاز، آگاهی از فعال بودن 4گزیدگی 

11

، عالئم امتیاز3راه انتقال ( هاريدرخصوص بیماري صاحبین سگآگاهی 
10امتیاز3و پیشگیرينامتیاز، درما2عاقبت بیماري ، امتیاز2بالینی 

بستن :پیشگیري از حیوان گزیدگیرخصوص صاحبین سگ دآگاهی 
امتیاز آگاهی از خسارات 3امتیاز ، واکسیناسیون سگ 3حیوان در روز 

امتیاز4ناشی از حیوان گزیدگی  در دیگران 
10

عدم :پیشگیري از حیوان گزیدگیدرخصوص مورد حیوان گزیده آگاهی 
امتیاز، 4امتیاز، مراجعه فوري بعد از حیوان گزیدگی 2آزار و اذیت حیوانات 
امتیاز4ساعته  مرکز 24آگاهی از فعال بودن 

10

، امتیاز3راه انتقال ( هاريدرخصوص بیماري مورد حیوان گزیده آگاهی 
10امتیاز3و پیشگیرينامتیاز، درما2عاقبت بیماري ، امتیاز2عالئم بالینی 
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تبه بندي ر
بیشتروامتیاز80: عالیرتبه
امتیاز65- 79: خوبرتبه
امتیازا50-64: متوسطرتبه
امتیاز49: ضعیفرتبه

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
بیماریهاي واگیرمرکز مدیریت 

حیوان گزیدگی و بیماري هاريچک لیست پایش برنامه مراقبت 

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

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

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

امتیازات کسب حداکثرامتیازموضوع
شده  

مالحظات  

اهمیت حیوان گزیدگی (حیوان گزیدگی و هاري آگاهی بهورز از
، امتیاز2، عالئم بالینی امتیاز2، راه انتقالامتیاز 2بیماريعاملامتیاز، 2

)امتیاز2، نحوه پیگیريامتیاز2پیشگیري
10

،عالئم امتیاز2راه انتقال امتیاز، 2اهمیت (و بیماران  آموزش جامعه
10، )امتیاز2واکسیناسیونتکمیل امتیاز، 2پیشگیري ، امتیاز2بالینی

4هاي تکمیل شده ارجاع موارد حیوان گزیدگی   فرمبررسی

5موارد حیوان گزیده جهت تکمیل واکسیناسیون پیگیري 

6)، تراکتCDپوستر، پمفلت، (جهت مردم وجود مواد آموزشی
3راه انتقال ( هاريدرخصوص بیماري ) خانوار3نفر از 3(آگاهی مردم 

3و پیشگیرينامتیاز، درما2عاقبت بیماري ، امتیاز2، عالئم بالینی امتیاز
امتیاز

10

:پیشگیري از حیوان گزیدگیدرخصوص ) خانوار3نفر از 3(آگاهی مردم 
4امتیاز، مراجعه فوري بعد از حیوان گزیدگی 2عدم آزار و اذیت حیوانات 

زامتیا4ساعته مرکز 24امتیاز، آگاهی از فعال بودن 
10

، عالئم امتیاز3راه انتقال ( هاريدرخصوص بیماري صاحبین سگآگاهی 
10امتیاز3و پیشگیرينامتیاز، درما2عاقبت بیماري ، امتیاز2بالینی 

بستن حیوان :پیشگیري از حیوان گزیدگیرخصوص صاحبین سگ دآگاهی 
ناشی از امتیاز آگاهی از خسارات3امتیاز ، واکسیناسیون سگ 3در روز 

امتیاز4حیوان گزیدگی  در دیگران 
10

عدم :پیشگیري از حیوان گزیدگیدرخصوص مورد حیوان گزیده آگاهی 
امتیاز، 4امتیاز، مراجعه فوري بعد از حیوان گزیدگی 2آزار و اذیت حیوانات 
امتیاز4ساعته  مرکز 24آگاهی از فعال بودن 

10

، امتیاز3راه انتقال ( هاريدرخصوص بیماري مورد حیوان گزیده آگاهی 
10امتیاز3و پیشگیرينامتیاز، درما2عاقبت بیماري ، امتیاز2عالئم بالینی 
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