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Jednostka oferująca przedmiot Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt

Zakład Patomorfologii i Weterynarii Sądowej

Cel modułu Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawowymi 

zagadnieniami dotyczącymi medycyny sądowej i weterynarii 

sądowej. Zapoznanie z podstawowymi metodami badawczymi 

stosowanymi w naukach medyczno-sądowych. Posiadanie 

umiejętności oceny medyczno-sądowej organizmu ludzkiego oraz

zwierzęcego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ogólnej 

tanatologii sądowo-lekarskiej, laboratoryjnego badania śladów 

urazów mechanicznych ciała oraz śladów biologicznych. 

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z zakresu 

toksykologii oraz serologii sądowej. Przybliżenie zagadnień 

dotyczących medycyny wypadkowej.  

http://www.up.lublin.pl/weterynaria-struktura/?id=129
http://www.up.lublin.pl/weterynaria-struktura/?id=84


Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów.

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami 

dotyczącymi medycyny sadowej, ze szczególnym uwzględnieniem

charakteru oceny sądowo-lekarskiego obrażeń ciała – śladów 

urazów mechanicznych, np. obrażeń postrzałowych. Przedmiot 

ma przybliżyć zarówno klasyczne jak i nowoczesne metody 

badawcze związane z medyczno-sądową oceną znamion śmierci 

biologicznej zarówno u ludzi jak i u zwierząt, sądowo-lekarskimi 

oględzinami zwłok oraz ich badaniem sekcyjnym. Nauczanie ma 

także na celu wskazanie metod pobierania i zabezpieczania prób 

do dodatkowych badań specjalistycznych, np. 

histopatologicznych, toksykologicznych oraz genetycznych. 

Zaznajomienie z zasadami zabezpieczania dowodów rzeczowych 

oraz sporządzania raportu z przeprowadzonego badania.

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe

1. Marcinkowski T. Medycyna sądowa dla prawników, 

Wyd. Prawnicze, Warszawa 1993. 

2. Michalski Z. Weterynaria Sądowa, Wyd. AR Wrocław, 

1993.

3. Raszeja S., Nasiłowski W., Markiewicz J. Medycyna 

Sądowa, PZWL, 1990.

Planowane formy/ działania/ 

metody dydaktyczne

Wykład informacyjny, konwersatoryjny oraz prezentacja 

multimedialna.

Ćwiczenia laboratoryjne: praktyczne – badanie sekcyjne zwierząt 

połączone z oceną medyczno-sądową.


