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 سخنی با همکاران

-های تابعه تنظیم شده است که میگزیدگی در ستاد دانشگاهماراین دستورالعمل جهت تکمیل پرسشنامه ثبت همکاران ارجمند، 

قرار  مد نظر تکمیل پرسشنامهمواردی که الزم است در  .رتال ثبت گرددوماه بعد در پ 52ت ماهیانه و حداکثر تا تاریخ بایست بصور

 :از گیرد، عبارتند

  های تحت پوشش شهرستان گزیدگی در مارآمار صفر حتما ثبت گردد مثال هنگامی که در یک ماه هیچ گونه مورد

 .در تمام خانه ها ثبت گردد( 0)عدد صفر  دانشگاه وجود ندارد، الزم است

 ستادی ، ثبت آمار به تفکیک شهرستان ها خواسته نشده است ولی کارشناس محترم 2935سال  عقرب گزیدگی در فرم

در پورتال  و برای کل دانشگاه ها داشته باشد ولی به صورت تجمعیآمار را به تفکیک شهرستاندر دانشگاه موظف است 

 .وزارت بهداشت ثبت کند

  باشدروه سنی با جمع تعداد کل یکی موارد مختلف گ تعداد جمعباید. 

  باشدجمع موارد مونث و مذکر با جمع تعداد کل یکی باید.  

   آمار به صورت ماهیانه جمع آوری وثبت شودتمام. 

 

 :توضیح موارد پرسشنامه

 :ماه وقوع حادثه

 . در این ستون، ماه وقوع گزش که بصورت گزینه است، انتخاب شود :ماه -1

 :دانشگاه محل وقوع حادثه

که بصورت گزینه  انشگاه محل وقوع گزشنام د ،در این ستون :درمانی -علوم پزشکی و خدمات بهداشتی های اهدانشگ -2

 .انتخاب شود ،است

 :تعدادکل

 .اعم از مونث و مذکر ثبت شود در ماه در این ستون، تعداد کل افراد گزیده شده :كل افراد گزيده شده تعداد -3

 :جنس

  .ثبت شود تون، تعداد افراد مونث گزیده شدهدر این س :مونثافراد گزيده شده  تعداد -4

 .ثبت شوددر این ستون، تعداد افراد مذکر گزیده شده  :افراد گزيده شده مذكر تعداد -5
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   :گروه سنی

دچار گزش  سال 0-4در این ستون، تعداد افراد مونث که در گروه سنی  :سالگی 0-4افرادگزيده شده مونث در سن  تعداد -6

  .ثبت شوداند، شده

سال دچار گزش  0-4در این ستون، تعداد افراد مذکر که در گروه سنی  :سالگی 0-4افرادگزيده شده مذكر در سن  تعداد -7

   .ثبت شوداند، شده

دچار  سال 2-3در این ستون، تعداد افراد مونث که در گروه سنی  :سالگی 5-9افراد گزيده شده مونث در سن  تعداد -8

 .ثبت شوداند، گزش شده

سال دچار  2-3در این ستون، تعداد افراد مذکر که در گروه سنی  :سالگی 5-9افراد گزيده شده مذكر در سن  تعداد -9

   .ثبت شوداند، گزش شده

دچار  سال 20-24در این ستون، تعداد افراد مونث که در گروه سنی  :سالگی 10-14افراد گزيده شده مونث در سن  تعداد -10

 .ثبت شوداند، گزش شده

سال دچار  20-24در این ستون، تعداد افراد مذکر که در گروه سنی  :سالگی 10-14افراد گزيده شده مذكر در سن  تعداد -11

   .ثبت شوداند، گزش شده

 سال 22-54در این ستون، تعداد افراد مونث که در گروه سنی  :سالگی 15-24افراد گزيده شده مونث در سن  تعداد -12

 .ثبت شوداند، دچار گزش شده

سال  22-54در این ستون، تعداد افراد مذکر که در گروه سنی  :سالگی 15-24افراد گزيده شده مذكر در سن  تعداد  -13

 .ثبت شوداند، دچار گزش شده

 سال 52-94در این ستون، تعداد افراد مونث که در گروه سنی  :سالگی 25-34افراد گزيده شده مونث در سن  تعداد  -14

 ثبت شوداند، دچار گزش شده

سال  52-94در این ستون، تعداد افراد مذکر که در گروه سنی  :سالگی 25-34افراد گزيده شده مذكر در سن  تعداد  -15

  .ثبت شوداند، دچار گزش شده

 سال 92-44در این ستون، تعداد افراد مونث که در گروه سنی  :سالگی 35-44افراد گزيده شده مونث در سن  تعداد -16

 .ثبت شوداند، دچار گزش شده

سال  92-44در این ستون، تعداد افراد مذکر که در گروه سنی  :سالگی 35-44افراد گزيده شده مذكردر سن  تعداد  -17

 .ثبت شوداند، دچار گزش شده

 سال 42-24در این ستون، تعداد افراد مونث که در گروه سنی  :سالگی 45-54افراد گزيده شده مونث در سن  تعداد  -18

 .ثبت شوداند، دچار گزش شده

سال  42-24در این ستون، تعداد افراد مذکر که در گروه سنی  :سالگی 45-54افراد گزيده شده مذكر در سن  تعداد  -19

 .ثبت شوداند، دچار گزش شده

 سال 22-64راد مونث که در گروه سنی در این ستون، تعداد اف :سالگی 55-64افراد گزيده شده مونث در سن  تعداد  -20

 .ثبت شوداند، دچار گزش شده
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سال  22-64در این ستون، تعداد افراد مذکر که در گروه سنی  :سالگی 55-64افراد گزيده شده مذكر در سن  تعداد  -21

 .ثبت شوداند، دچار گزش شده

دچار  سال به باال 62مونث که در گروه سنی  در این ستون، تعداد افراد :سال به باال 65افراد گزيده شده مونث  تعداد  -22

 .ثبت شوداند، گزش شده

سال به باال دچار  62در این ستون، تعداد افراد مذکر که در گروه سنی  :سال به باال 65افراد گزيده شده مذكر  تعداد  -23

 .ثبت شوداند، گزش شده

    :منطقه گزش

  . اند، ثبت شودد گزش قرار گرفتهدر این ستون تعداد افرادی که در شهر مور :افراد گزيده شده در شهر تعداد  -24

 .اند، ثبت شوددر این ستون تعداد افرادی که در روستا مورد گزش قرار گرفته :افراد گزيده شده در روستا تعداد -25

 :ناحیه گزش

مورد گزش  ناحیه سرو گردن از افرادی که در این ستون تعداد :افرادی كه ناحیه گزش آنها سر و گردن بوده است تعداد  -26

 . ، ثبت گردداندقرار گرفته

-ناحیه دست مورد گزش قرار گرفته ازافرادی که در این ستون تعداد  :افرادی كه ناحیه گزش آنها دست بوده است تعداد  -27

 . اند، ثبت گردد

اند، ثبت ناحیه پا مورد گزش قرار گرفته ازکه  در این ستون تعداد افرادی :افرادی كه ناحیه گزش آنها پا بوده است تعداد  -28

 . گردد

اند، ناحیه تنه مورد گزش قرار گرفته ازدر این ستون تعداد افرادی که  :كه ناحیه گزش در آنها تنه بوده استافرادی  تعداد  -29

 .ثبت گردد

  :زمان گزش

 صبح 6شب تا 25ان گزش آنها بین ساعت در این ستون تعداد افرادی که زم :صبح 6شب تا 12افراد با ساعت گزش  تعداد  -30

 . بوده است، ثبت گردد

 25تا  صبح 6در این ستون تعداد افرادی که زمان گزش آنها بین ساعت  :ظهر 12صبح تا 6افراد با ساعت گزش  تعداد  -31

  .ظهر بوده است، ثبت گردد

 عصر 6ظهر تا 25در این ستون تعداد افرادی که زمان گزش آنها بین ساعت  :عصر 6ظهر تا  12افراد با ساعت گزش د تعدا  -32

 .بوده است، ثبت گردد (21)

 25عصر تا  6زمان گزش آنها بین ساعت در این ستون تعداد افرادی که  :شب 12عصر تا  6افراد با ساعت گزش  تعداد  -33

 .بوده است، ثبت گردد (54) شب
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http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx062a%5F%5Fx0639%5F%5Fx062f%5F%5Fx0627%5F%5Fx063
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx062a%5F%5Fx0639%5F%5Fx062f%5F%5Fx0627%5F%5Fx063
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx062a%5F%5Fx0639%5F%5Fx062f%5F%5Fx0627%5F%5Fx065
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx062a%5F%5Fx0639%5F%5Fx062f%5F%5Fx0627%5F%5Fx065
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx062a%5F%5Fx0639%5F%5Fx062f%5F%5Fx0627%5F%5Fx066
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx062a%5F%5Fx0639%5F%5Fx062f%5F%5Fx0627%5F%5Fx066
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx062a%5F%5Fx0639%5F%5Fx062f%5F%5Fx0627%5F%5Fx067
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx062a%5F%5Fx0639%5F%5Fx062f%5F%5Fx0627%5F%5Fx067
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx0632%5F%5Fx0645%5F%5Fx0627%5F%5Fx0646%5F%5Fx00
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx0632%5F%5Fx0645%5F%5Fx0627%5F%5Fx0646%5F%5Fx00
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx0632%5F%5Fx0645%5F%5Fx0627%5F%5Fx0646%5F%5Fx000
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx0632%5F%5Fx0645%5F%5Fx0627%5F%5Fx0646%5F%5Fx000
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx0632%5F%5Fx0645%5F%5Fx0627%5F%5Fx0646%5F%5Fx001
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx0632%5F%5Fx0645%5F%5Fx0627%5F%5Fx0646%5F%5Fx001
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx0632%5F%5Fx0645%5F%5Fx0627%5F%5Fx0646%5F%5Fx002
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx0632%5F%5Fx0645%5F%5Fx0627%5F%5Fx0646%5F%5Fx002
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 :سابقه قبلی گزش

 .افراد با سابقه گزش قبلی ذکر گردددر این ستون، تعداد  :افرادی كه سابقه گزش قبلی را ذكر كرده اند تعداد -34

 :سابقه مصرف سرم

 آنتی ونومدر این ستون، تعداد افراد با سابقه مصرف  :كه سابقه مصرف سرم در گذشته را ذكر كرده اندافرادی  تعداد  -35

 .ذکر گردد

 : گزش تا مراجعه و بهبودی زمانی فاصله

 تعداد افرادی که فاصله گزش آنهااین ستون،  در :ساعت 5/1افراد بهبود يافته با فاصله گزش تا مراجعه كمتر از  تعداد  -36

 .اند، ثبت شودساعت طول کشیده و بهبود یافته 2/2اند کمتر از تا زمانیکه به اورژانس مراجعه کرده

ر این ستون، تعداد افرادی که فاصله گزش آنها د :ساعت 3تا  5/1افراد بهبود يافته با فاصله گزش تا مراجعه بین  تعداد  -37

 .اند، ثبت شودساعت بوده و بهبود یافته 9ساعت تا  2/2اند بین تا زمانیکه به اورژانس مراجعه کرده

در این ستون، تعداد افرادی که فاصله گزش آنها تا  :ساعت 3افراد بهبود يافته با فاصله گزش تا مراجعه بیش از  تعداد  -38

 .ند، ثبت شوداساعت طول کشیده و بهبود یافته 9از  بیشاند زمانیکه به اورژانس مراجعه کرده

 : فاصله گزش تا مراجعه و مرگ

در این ستون، تعداد افرادی که فاصله گزش آنها تا  :ساعت 5/1فاصله گزش تا مراجعه كمتر از افراد فوتی با  تعداد -39

 .، ثبت شودانددر نهایت فوت کردهساعت طول کشیده و  2/2اند کمتر از زمانیکه به اورژانس مراجعه کرده

تون، تعداد افرادی که فاصله گزش آنها تا در این س :ساعت 3تا  5/1افراد فوتی با فاصله گزش تا مراجعه بین  تعداد  -40

 . اند، ثبت شودساعت بوده و در نهایت فوت کرده 9تا  2/2اند بین زمانیکه به اورژانس مراجعه کرده

در این ستون، تعداد افرادی که فاصله گزش آنها تا زمانیکه  :ساعت 3افراد فوتی با فاصله گزش تا مراجعه بیش از  تعداد  -41

  .ثبت شود اند،و در نهایت فوت کردهساعت طول کشیده  9از  بیشاند به اورژانس مراجعه کرده

 :فاصله مراجعه تا تزریق و بهبودی

اند، ثبت بهبود یافته آنتی ونومدر این ستون، تعداد افرادی که بدون تزریق  :ته بدون تزريق سرمافراد بهبود ياف تعداد  -42

  .گردد

فاصله مراجعه آنها این ستون، تعداد افرادی که  در :ساعت 6افراد بهبود يافته با فاصله مراجعه تا تزريق كمتر از  تعداد  -43

ساعت طول کشیده و بهبود یافته است  6از اند کمتر تزریق دریافت کرده آنتی ونومبه مرکز درمانی یا بیمارستان تا زمانی که 

 .ثبت گردد

ین ستون، تعداد افرادی که فاصله مراجعه آنها به در ا :ساعت 12تا  6افراد بهبود يافته با فاصله مراجعه تا تزريق  تعداد  -44

ثبت  اند،ساعت طول کشیده و بهبود یافته 25تا  6بین اند تزریق دریافت کرده آنتی ونوممرکز درمانی یا بیمارستان تا زمانی که 

 .گردد

http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx062a%5F%5Fx0639%5F%5Fx062f%5F%5Fx0627%5F%5Fx0627
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx062a%5F%5Fx0639%5F%5Fx062f%5F%5Fx0627%5F%5Fx0628
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx062a%5F%5Fx0639%5F%5Fx062f%5F%5Fx0627%5F%5Fx0628
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx062a%5F%5Fx0639%5F%5Fx062f%5F%5Fx0627%5F%5Fx0629
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx062a%5F%5Fx0639%5F%5Fx062f%5F%5Fx0627%5F%5Fx0629
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx062a%5F%5Fx0639%5F%5Fx062f%5F%5Fx0627%5F%5Fx0630
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx062a%5F%5Fx0639%5F%5Fx062f%5F%5Fx0627%5F%5Fx0630
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx062a%5F%5Fx0639%5F%5Fx062f%5F%5Fx0627%5F%5Fx0631
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx062a%5F%5Fx0639%5F%5Fx062f%5F%5Fx0627%5F%5Fx0631
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx062a%5F%5Fx0639%5F%5Fx062f%5F%5Fx0627%5F%5Fx0632
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx062a%5F%5Fx0639%5F%5Fx062f%5F%5Fx0627%5F%5Fx0633
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx062a%5F%5Fx0639%5F%5Fx062f%5F%5Fx0627%5F%5Fx0633
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx062a%5F%5Fx0639%5F%5Fx062f%5F%5Fx0627%5F%5Fx0634
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx062a%5F%5Fx0639%5F%5Fx062f%5F%5Fx0627%5F%5Fx0634
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx062a%5F%5Fx0639%5F%5Fx062f%5F%5Fx0627%5F%5Fx0624
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx062a%5F%5Fx0639%5F%5Fx062f%5F%5Fx0627%5F%5Fx0624
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx062a%5F%5Fx0639%5F%5Fx062f%5F%5Fx0627%5F%5Fx0621
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx062a%5F%5Fx0639%5F%5Fx062f%5F%5Fx0627%5F%5Fx0621
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx062a%5F%5Fx0639%5F%5Fx062f%5F%5Fx0627%5F%5Fx0622
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx062a%5F%5Fx0639%5F%5Fx062f%5F%5Fx0627%5F%5Fx0622
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این ستون، تعداد افرادی که فاصله مراجعه  در :ساعت 12افراد بهبود يافته با فاصله مراجعه تا تزريق بیش از  تعداد  -45

-ساعت طول کشیده و بهبود یافته 25بیشتر از اند تزریق دریافت کردهآنتی ونوم آنها به مرکز درمانی یا بیمارستان تا زمانی که 

 .ثبت گردد اند

 :فاصله مراجعه تا تزریق و مرگ

 .اند، ثبت گرددفوت کرده.... تزریق سرم در این ستون، تعداد افرادی که بدون  :افراد فوتی بدون تزريق سرم تعداد  -46

در این ستون، تعداد افرادی که فاصله مراجعه آنها به مرکز  :ساعت 6مراجعه تا تزريق كمتر از  افراد فوتی با فاصله تعداد  -47

 .ثبت گردد اند،فوت نمودهساعت طول کشیده و  6اند کمتر از تزریق دریافت کرده آنتی ونومدرمانی یا بیمارستان تا زمانی که 

در این ستون، تعداد افرادی که فاصله مراجعه آنها به  :ساعت 12تا  6افراد فوتی با فاصله مراجعه تا تزريق بین  تعداد  -48

ثبت  اند،فوت نمودهساعت طول کشیده و  25تا  6بین اند تزریق دریافت کرده آنتی ونوممرکز درمانی یا بیمارستان تا زمانی که 

 .گردد

در این ستون، تعداد افرادی که فاصله مراجعه آنها به  :ساعت 12افراد فوتی با فاصله مراجعه تا تزريق بیش از  تعداد  -49

ثبت  اند،فوت نمودهساعت طول کشیده و  25بیش از اند تزریق دریافت کرده تی ونومآنمرکز درمانی یا بیمارستان تا زمانی که 

 .گردد

 :تعداد سرم

 .شده است، ذکر گرددکه برای بیماران مصرف  آنتی ونومدر این ستون، تعداد  :سرم مصرفی تعداد  -50

 .که بصورت عضالنی تزریق شده است، ذکر گردد ی ونومآنتدر این ستون، تعداد  :تزريق عضالنی سرم تعداد -51

 .که بصورت عضالنی تزریق شده است، ذکر گردد آنتی ونومدر این ستون، تعداد  :ی سرمتزريق وريد تعداد  -52

 :فرد تکمیل کننده فرم

را در پورتال  در این ستون، نام و نام خانوادگی فردی که در ستاد دانشگاه فرم :خانوادگی تکمیل كننده فرمو نام  نام  -53

 .ر شودتکمیل کرده است، ذک

http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx062a%5F%5Fx0639%5F%5Fx062f%5F%5Fx0627%5F%5Fx0623
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx062a%5F%5Fx0639%5F%5Fx062f%5F%5Fx0627%5F%5Fx0623
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx062a%5F%5Fx0639%5F%5Fx062f%5F%5Fx0627%5F%5Fx0625
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx062a%5F%5Fx0639%5F%5Fx062f%5F%5Fx0627%5F%5Fx0625
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx062a%5F%5Fx0639%5F%5Fx062f%5F%5Fx0627%5F%5Fx0618
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx062a%5F%5Fx0639%5F%5Fx062f%5F%5Fx0627%5F%5Fx0618
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eapo/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC3ACC553%2D1DE4%2D4052%2D984F%2DAFE1DC6BC580%7D&Field=%5Fx062a%5F%5Fx0639%5F%5Fx062f%5F%5Fx0627%5F%5Fx0619
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