Zakład Patomorfologii i Weterynarii Sądowej
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt
ul. Głęboka 30, 20-612 LUBLIN
tel.: 081-445-61-61 do 66
fax.: 081-445-61-66

W Zakładzie Patomorfologii i Weterynarii Sądowej przyjmowanie materiału do badań
oraz
wykonywanie
badań
anatomopatologicznych,
histopatologicznych
bądź
cytopatologicznych odbywa się w godzinach 8:00-14:00.
Dokumenty wymagane przed
anatomopatologicznego bądź utylizacji:

przyjęciem

zwłok

zwierzęcia

do

badania

- skierowanie na badanie sekcyjne (w przypadku kierowania przez lek. wet.)
- oświadczenie właściciela,
- dokumenty wymagane przepisami administracyjnymi niezbędne do przekazania
zwłok do utylizacji (paszport, dokument handlowy, Oświadczenie Producenta Rolnego – druk
ARMiR, oświadczenie o spełnieniu obowiązku wyrejestrowania - konie) oraz historia
choroby zwierzęcia wraz z wynikami badań dodatkowych (karty informacyjne z wizyt);
książeczka zdrowia (informacja o szczepieniach, odrobaczeniu), numer chip, tatuaż (o ile jest
nadany).
Zwłok zwierząt po badaniu sekcyjnym nie wydaje się (podlegają utylizacji).
CENNIK *
W przypadku badania sekcyjnego zwłok zwierzęcia na łączną opłatę składają się:
koszt wykonania sekcji, koszt utylizacji zwłok oraz badanie histopatologiczne. Badania
mikrobiologiczne są dodatkowo płatne.
Wyniki sekcji zwłok zwierząt są przygotowywane w terminie 14-30 dni
od wykonania badania anatomopatologicznego.
1. Sekcja zwłok konia, krowy ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 500 PLN
2. Sekcja zwłok źrebięcia, cielęcia, prosięcia, świni, owcy, kozy ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 250 PLN
3. Sekcja zwłok kociąt, szczeniąt ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 200 PLN
4. Sekcja zwłok kota ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 300 PLN
5. Sekcja zwłok psa ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 350 PLN
6. Sekcja zwierzęcia futerkowego ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 150 PLN
7. Sekcja zwłok zwierząt egzotycznych, nieudomowionych i ptaków ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 200 PLN
Oplata za sekcję zwłok zwierzęcia w stanie znacznego rozkładu dla celów sądowoweterynaryjnych ulega podwojeniu.
Pozostawienie zwłok do utylizacji – opłata naliczana indywidualnie w zależności od
wagi zwierzęcia; w uzasadnionych przypadkach (praca naukowa, dydaktyka) istnieje
możliwość odstąpienia od naliczania przedmiotowej opłaty.
10. Badanie bakteriologiczne ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 50 PLN
11. Badanie histopatologiczne do dwóch wycinków narządów/ dwóch guzów
pochodzących od tego samego zwierzęcia; większa ilość wycinków narządów 50 PLN
lub guzów – koszt wzrasta o 50%
12. Badanie immunohistochemiczne (za jedno oznaczenie) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 70 PLN

* Obowiązuje od dnia 02/04/2018

Zakład Patomorfologii i Weterynarii Sądowej
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt
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13. Badanie cytopatologiczne ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 40 PLN
14. Biopsja i badanie cytopatologiczne ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 50 PLN
15. Obdukcja przyżyciowa dla celów sądowo-weterynaryjnych ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 100 PLN
Pisemna opinia lekarsko-weterynaryjna dla celów sądowo-weterynaryjnych - opłata
naliczana zgodnie ze stawkami wynagrodzenia biegłego sądowego za wykonaną pracę

* Obowiązuje od dnia 02/04/2018

