SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej
Zakład Patomorfologii Zwierząt, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
tel. (0-22) 5936152, e-mail: patomorfologia.zwierzat@gmail.com

Nr AP ……../………
…………………………………………..

Warszawa, dn. ………………………………

…………………………………………..
Instytucja/Osoba kierująca

SKIEROWANIE ZWŁOK DO SEKCJI
Zwierzę………………………………………………………………………………………………………….
gatunek

wiek

płeć (kastracja TAK/NIE)

rasa

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
umaszczenie
nr chip/tatuaż
masa ciała
nazwa (imię)

Właściciel………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko

adres

………………………………………………………………………………………………………………….
nr tel.

e-mail

Data……………………………………………………………………………………………………………..
zachorowania

śmierci / eutanazja TAK/NIE

dostarczenia zwłok do sekcji

Okoliczności śmierci……………………………………………........................................................................
………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………......
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………...
podpis osoby wypełniającej skierowanie
Płatność:
 gotówką w Zakładzie Patomorfologii
 w Klinice Małych Zwierząt (KMZ)
 faktura

Sposób odbioru wyniku:
 osobiście
 e-mail: ……………………………………………...
 pocztą

Dane do faktury (Płatnik):

Dane korespondencyjne:

……………………………………………………

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….
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OŚWIADCZENIE OSOBY ZLECAJĄCEJ SEKCJĘ:
Oświadczam, że zwierzę :
 było szczepione przeciwko wściekliźnie TAK/NIE data ostatniego szczepienia ……………………
 czy w ciągu ostatnich 15 dni zwierzę pogryzło człowieka? TAK/NIE
Zapoznałem się z informacją, iż:
 zwłoki przyjęte do sekcji nie będą zwracane* Pozostałości zwierząt po przeprowadzonej sekcji są
poddawane utylizacji.
 całkowity koszt sekcji zwłok obejmuje: koszt sekcji + koszt utylizacji zwłok (z wyłączeniem
zwierząt gospodarskich: koni, bydła, oraz dużych zwierząt dzikich) + koszt koniecznych badań
dodatkowych wg cennika Zakładu.
INFORMACJE DLA OSÓB ZLECAJĄCYCH SEKCJĘ ZWŁOK
1. Udokumentowanym rezultatem sekcji zwłok, który otrzymuje osoba zlecająca sekcję zwłok jest
„Wynik sekcji zwłok”. Wykonujemy też dokumentacje fotograficzną sekcji, która znajduje się w
archiwum Zakładu Patomorfologii Zwierząt i może być wydana jedynie na pisemną
prośbę/polecenie jednostek prowadzących postępowania wyjaśniające (policja, prokuratura, sądy
powszechne, sąd lekarsko-weterynaryjny).
2. Zakład Patomorfologii Zwierząt SGGW w Warszawie nie wykonuje badań toksykologicznych.
Kwestia organizacji wykonania badań toksykologicznych należy do osoby lub jednostki zlecającej
sekcję zwłok; próbki do badań toksykologicznych są przechowywane w Zakładzie Patomorfologii
Zwierząt SGGW w Warszawie przez 30 dni od daty sporządzenia wyniku.
3. Wydanie opinii biegłego (na zlecenie Policji/Prokuratury/Sądów) wg cennika Zakładu. W związku
z faktem, że opłaty za wydanie opinii biegłego w naszej jednostce są zryczałtowane, Zakład
Patomorfologii nie prowadzi i nie wydaje karty pracy biegłego.
4. Zakład Patomorfologii Zwierząt prowadzi działalność dydaktyczną, zatem sekcja zwłok może
odbywać się w obecności lub z udziałem studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW
w Warszawie (kierunek: weterynaria).
5. Czas oczekiwania na wynik sekcji zwłok wynosi do 31 dni od wykonania sekcji i może ulec
wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.
Do zapłaty (razem):…………………… Podpis osoby pobierającej opłatę……….………….…….
Badanie histopatologiczne TAK/NIE …………Badanie bakteriologiczne TAK/NIE……………….…
Pobrać materiał do badań toksykologicznych TAK/NIE
Uwagi…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Dane osoby/instytucji pokrywającej koszty sekcji (potwierdzone podpisem) :……………………………….
……………………….…………………………………………………………………………………………
Potwierdzam, że zapoznałem się i przyjmuję do wiadomości informacje zawarte w powyższym skierowaniu:
Warszawa, dn …………………………podpis osoby zlecającej sekcję……………………………………………..................

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych
pochodzenia zwierzęcego.
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