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تعریف بیماری و طبقه بندی عوامل بیماری ها و نشانه های دام سالم و بیمار
بیماریهای دستگاه گوارش پوزه لب لثه و دندان ،محوطه دهانی ،حلق و مری
بیماری های پیش معده نگاری و شکمبه ،انباشتگی شکمبه ،جسم خارجی ،نفخ ،اسیدوز ،سو هضم واگ
بیماریهای هزارالو شیردان ،جابجایی شیردان ،زخم شیردان و معده و...
اسهال نوزادان و انسداد روده
بیماری های متابولیک :تب شیر ،کتوز و کبد چرب
بیماریهای دستگاه تنفس فوقانی ،رینیت ،الرینجیت و تراکئیت
بیماریهای دستگاه تنفس تحتانی ،برونکوپنومونی ،پنومونی واگیر و بینابینی
کمبود کلسیم فسفر و ویتامین دی و منیزیم
کمبود ویتامین ای و سلنیوم و تیامین و ویتامین آ
کولیک در تک سمی ها
بیماریهای عفونی انتروتوکسمی ،شاربون ،آبله ،سل ،تب برفکی ،اکتیمای واگیر ،پاپوالر استوماتیت و ...
انواع نارسایی قلب و نشانه ها
هاری ،لپتوسپروز ،توکسوپالموز ،بابزیوز و تیلریوز
بیماریهای دستگاه ادراری
بیماریهای پوست
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