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ŚWIĘTOKRZYSKIE
ul. KOZIA 7
25-514 KIELCE
tel 41 344 61 09

CENTRUM

WETERYNARII

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH.
Dn.05/10/2010 członkowie Stowarzyszenia Obrona Zwierząt z Jędrzejowa
przywieźli do przychodni weterynaryjnej „Świętokrzyskie Centrum
Weterynarii" przy ul. Koziej 7 zwłoki psa pochodzące ze schroniska dla
zwierząt w Dyminach.
Ponieważ pies nie dawał żadnych oznak życia nie podjęto działań
lekarskich,natomiast ze względu na krańcowe wyniszczenie zwierzęcia oraz
deformacje ciała przystąpiono do oględzin zwłok.
OPIS.
Pies , samica (płeć żeńska),umaszczenie czarne podpalarie,data urodzenia
nieznana osobnik dorosły,waga ok.,10 kg.
OGLĘDZINY.
Zwierze niokre,sierść zanieczyszczona dużą ilością piasku.
Obecność piasku w jamie gębowej na dziąsłach i języku.
Obecność dużej liczby pcheł(pasożyt zewnętrzny)

Zęby sieczne starte.
Skrajne wychudzenie.
Zaniki mięśniowe.
Brak wyczuwalnej podskórnej podściółki tłuszczowej.
Wyraźnie wyczuwalne i widoczne wyrostki kolczyste kręgosłupa,guzy
biodrowe, łopatki oraz żebra.
Na klatce piersiowej z prawej strony widoczna rozległa deformacja w
postaci zaklęśnięcia.
Dotykowo wyczuwalny ubytek w klatce piersiow ej ,połamane żebra przy
zachowanej ciągłości powłok skórnych.
Stwierdzono postępujące stężenie pośmiertne(rigor mortis).
CZYNNOŚCI DODATKOWE.
Wykonano badanie radiologiczne klatki piersiowej.
Wykonano cztery projekcje dwie boczne- prawą oraz lewą oraz dwie

brzuszno - grzbietowe.
Strl
Stwierdzono kilka połamanych (bez wątpienia pięć) żeber po stronie
prawej.
7
Niektóre z połamanych żeber był} oddzielone od części mostkowej oraz od
kręgosłupa i pozostawały luźno ułożone w poprzek do prawidłowego
anatomicznego ustawienia.
Brzegi złamań o ostrych krawędziach.
Prawostronnie stwierdzono obecność powietrza w klatce piersiowej,,
Znaczne pomniejszenie oraz zagęszczenie cienia płuc.
KONKLUZJA.
Pneumothorax.
Pourazowa odma opłucnowa klatki piersiowej.
Stan nagły wymagający natychmiastowej interwencji chirurgicznej.
DALSZE POSTĘPOWANIE.
W związku ze stwierdzonymi obrażeniami poniesionymi przez zwierzę na
wniosek członków Stowarzyszenie Obrona Zwierząt z Jędrzejowa
skierowano zwłoki w całości,bez naruszania powłok ciała do Zakładu
Higieny Weterynaryjnej w Kielcach w celu przeprowadzenia pełnej sekcji
zwłok przez biegłego anatomopatologa oraz wydania opinii.
W razie pytań proszę o kontakt.
Z poważaniem:
lekarz weterynarii Maciej Grabieć.
Świętokrzyskie Centrum Weterynarii
ul. Kozia 7
25-514 Kielce
tel.41 344 61 09
mail:kontakt(q)wetcentnim.eom.pl
pon.-pt. 9-19
sob.10-14
www. wetcentrum. com.pl
MACIEJ GRABIEĆ
lekarz weterynarii
Kielce, ul. Kozia 7
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