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siedziba ui. Jana Blatona 3/141 01-494 Warszawa
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w Boguszycach Małych 25 96-200 Rawa Mazowiecka

OBDUKCJA

Pies z interwencji ze schroniska w Ruskiej Wsi przywieziony w nocy z 27 na 28 czerwca
2012 roku, Samica, mieszaniec.ubarwienie płowo-rude, włos gładki, średniej długości.
Średniej wielkości. Ok. 5-6 lat. Bardzo wychudzona, widoczne żebra, kości miednicy.
Obwisłe , powiększone powłoki brzuszne, powiększone gruczoły mleczne. Suka w
wysokiej ciąży. Ropny stan zapalny spojówek. Smród sierści { pomieszanie kału z
moczem ) Okrywa włosowa matowa, b. brudna , oblepiona wydzielinami, miejscami
wyłysienia. Suka w trybie pilnym aborcyjnie wysterylizowana bez powikłań.
Wskazane badania ; badania krwi oraz moczu , leczenie stanu zapalnego spojówek i
zmian skórnych .
Po zbadaniu psa, stwierdzam znaczne niedożywienie, na granicy zagłodzenia.
Pies trzymany w nieodpowiednich warunkach przy niedoborze karmy , braku opieki
weterynaryjnej. Nie była zaczipowana.
Brak książeczki szczepień. Stan ogólny uznaję za zły.
Pies został zaczipowany w schronisku w Boguszycach Małych nr 968000004406738

K.amiłl Karolczuk
LEKARZ WETERYNARII
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Boguszyce Małe 25,dnia 28 czerwca 2012 roku

Kamil Karolczuk
Lekarz Weterynarii

Fundacja „Ostatnia Szansa „
siedziba ui. Jana Biatona 3/141 01-494 Warszawa

Schronisko nr ident 10133401
w Boguszycach Małych 25 96-200 Rawa Mazowiecka

OBDUKCJA

Pies z interwencji ze schroniska w Ruskiej Wsi przywieziony w nocy z 27 na 28 czerwca
2012 roku, Samiec, mieszaniec, mix jamnika, umaszczenie brązowo -szaro-czarne,
trudne do określenia z uwagi na ubytki oraz zmiany skórne. Wiek ok. 6 lat. Wielkość
średnia/mała. Nie wykastrowany, zaczipowany nr 941000012701935.
Sierść brudna ,matowa , cuchnąca kałem i moczem. Rozległy stan zapalny skóry,
znaczne wyłysienia, iiczne wydrapania,strupy, przeczosy zwłaszcza na głowie i po bokach
ciała. Silny świąd. Podejrzenie w kierunku nużycy .Oznaki niedożywienia., zapadnięte
boki. Pies przerażony, histerycznie reagujący na próby badania Wskazane badania ;
badania krwi, zeskrobina. Leczenie stanu zapalnego zmian skórnych,
Pies trzymany w nieodpowiednich warunkach przy niedoborze karmy , braku opieki
weterynaryjnej.
Brak książeczki szczepień. Stan ogólny uznaję za zły.

KartulKarolczuk
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Boguszyce Małe 25,dnia 28 czerwca 2012 roku

Kamil Karolczuk
Lekarz Weterynarii ( 3

Fundacja „Ostatnia Szansa „
siedziba uf. Jana Blatona 3/141 01-494 Warszawa

Schronisko n r ident. 10133401
w Boguszycach Małych 25 96-200 Rawa Mazowiecka

OBDUKCJA

Pies z interwencji ze schroniska w Ruskiej Wsi przywieziony w nocy z 27 na 28 czerwca
2012 roku, Samiec w typie owczarka niemieckiego, wielkości dużej.okrywa włosowa
czarno-brunatno-brązowa , siwiejący pysk. wiek ok.9/10 lat. Niekastrowany. W znaczym
stopniu starte szkliwo zębów świadczące o spożywaniu twardego pokarmu. Bardzo
wychudzony , widoczne żebra, kości miednicy , zapadnięte boki,. Przewlekły stan zapalny
wewnętrznych kanałów słuchowych, przechyla głowę , trzepie uszami, możliwa drożdzyca.
Niezborność ruchowa , zaniki mięśniowe mięśni zadu. Zmiany zwyrodnieniowe stawów.
Ropny stan zapalny spojówek. Okrywa włosowa matowa, b.brudna cuchnąca moczem i
katem. Pies wymaga długotrwałego leczenia, podawania odpowiedniej dla wieku i
schorzeń karmy. Wskazane badania ; wymaz z ucha i badania krwi oraz moczu .
Po zbadaniu psa, stwierdzam znaczne niedożywienie, Pies trzymany w nieodpowiednich
warunkach przy niedoborze karmy jak braku opieki weterynaryjnej. Nie był zaczipowany.
Brak książeczki szczepień. Stan ogólny uznaję za zły.
Pies został zaczipowany w schronisku w Boguszycach Małych nr 968000004409878.

Kamil Karolczuk
LEKARZ WETERYNARII<rtdfe0M*rii»f,
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Boguszyce Małe 25,dnia 28 czerwca 2012 roku

Kamil Karoiczuk ",
Lekarz Weterynarii

Fundacja „Ostatnia Szansa „
siedziba ul. Jana Blatona 3/141 01-494 Warszawa

Schronisko nr ident. 10133401
w Boguszycach Małych 25 96-200 Rawa Mazowiecka

OBDUKCJA

Pies z interwencji ze schroniska w Ruskiej Wsi przywieziony w nocy z 27 na 28 czerwca
2012 roku, Samica w typie owczarka niemieckiego wielkości średniej/dużej, włos gładki
średniodługi, w kolorze czarnym podpalanym, jasno beżowo-rudo ubarwione kończyny ,
Wiek ok. 1,5 do 2 lat, niesterylizowana.
Po zbadaniu psa, stwierdzam lekkie niedożywienie, sieść b,brudna cuchnąca odchodami,
niewielka wydzielina brązowa ( świerzb ? ) w kanałach słuchowych. Brak książeczki
szczepień. Stan ogólny można uznać za względnie poprawny.
Pies został zaczipowany w schronisku w Boguszycach Małych nr 968000004404371.

Kamil Karoiczuk
LEKARZ WETERYNARII
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ANIMALS

OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT
OTÓŻ „Animals"

KRS: 0000069730

Inspektorat ds. Ochrony Zwierząt w Elblągu
ul. Pawia 34/2; 82-300 Elbląg

a.wierzbicka@otoz.pl
tel. 603 300 631

Elbląg, 28.06.2012

OGLĘDZINY PSÓW ODEBRANYCH ZE SCHRONISKA W RUSKIEJ WSI dnia
26.06.2012

1. Wiera (identyfikator: 968000004954334) - mała, długowłosa, suka; waga przed
strzyżeniem: 7,2 kg, waga po strzyżeniu 6 kg, wiek: ok 12-15 lat;
badaniem klinicznym stwierdzono: znaczne wychudzenie, sierść silnie skołtuniona i
sfilcowana, pod sierścią skóra odparzona, uogólnione zmiany skórne nasuwające
podejrzenie grzybicy - łupież, wyłysienia, strupy; ranę skórną w okolicy stawu skokowego
lewego długości ok. 8 cm.; guz gruczołu mlekowego wielkości 8cm x 6cm; zaawansowana
próchnica, obfity kamień nazębny

Tania (identyfikator: 941000012703429) - powyżej średniej, brązowa, suka, włos krótki;
waga: 23,5 kg;
badaniem klinicznym stwierdzono: wychudzenie, uogólnione zmiany skórne nasuwające
podejrzenie grzybicy - łupież, wyłysienia, strupy; przerośnięte pazury

3. Iwan (identyfikator: brak możliwości sprawdzenia) - czarny podpalany pies w typie rasy
owczarek niemiecki, agresywny
badaniem klinicznym stwierdzono: wychudzenie, odwodnienie, ogólna kondycja zła

4. Jura (identyfikator: 968000005071168) - brązowy, pręgowany pies w typie rasy bokser,
waga: 22,5 kg, wiek: ok 2 lata,
badaniem klinicznym stwierdzono: wychudzenie znacznego stopnia, niedowaga w granicach
8kg - 10 kg, uogólnione zmiany skórne nasuwające podejrzenie grzybicy -- łupież,
wyłysienia, strupy; narośl skórną w okolicy nadgarstkowej prawej o średnicy 2cm - 3 cm
nasuwającą podejrzenie zmiany nowotworowej; krwawiące rany w okolicach guza
piętowego prawego i lewego; silną opuchliznę rany pokastracyjnej (w okolicy worków
mosznowych)

BeaŁ Lófli
LEKARZ

502 532 5fi9

o-. - i K' C P/|E K T O R
D/8 OCHRONY ZWIERZĄT

OTOa^NIMALS
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Strona l

Usługi Weterynaryjne - lek.wet. Stanisław Szczęsny KSflS infOrmaCVJn3 WIZVtV
Gabinet Wetervnarvinv *J * *Gabinet Weterynaryjny
ul. Polna 3a
14-400 Pasłęk
Telefon: (55} 248 53 47, 601 498 476, 601 083 752

Właściciel Zwierzę

WARMIŃSKO- MAZURSKIE STOWARZYSZENIE Bursztyn
OBROŃCÓW PRAW ZWIERZĄT Gatunek:Pies
Plac Grunwaldzki 8 Rasa: Mieszaniec
14-400 Pasłęk Płeć: samiec
Telefon: 505 072 935 Wiek: 6 lat

Lekarz prowadzący: Adam Szczęsny Oznakowanie:
Maść: bra.zowo-złota

Opis wizyt

27/06/2012 17:05: Badanie
Opis wywiadu/badania:
Przywieziony w ciągu ostatniej doby.
Wychudzenie, zaniki mięśni w obrębie całego ciała.
Okrywa włosowa w dobrym stanie.
Pies reagujący na otoczenie z wyraźnymi problemami motorycznymi- prawdopodobnie z powodu znacznego
niedożywienia.
Zabiegi

Badanie kliniczne - pies, kot

Zalecenia:
Karmienie stopniowo wzrastającymi dawkami- obserwacja zachowania psa.
W razie braku wzrostu siły- kontakt w celu przeprowadzenia badań dodatkowych.

28/06/2012.11:54: Kontynuacja wizyty
Kontynuacja leczenia
Zabiegi

KROPLÓWKA
Zastosowane leki:

Płyn NATR.CHLORATUM+GLUKOZA 1,1 500 ML 1 szt
Przyrz.lS do przet.pl.inf.bez igly,1szt( 1 szt
Duphalyte, 500 ml, inj. 20 ml

30/06/2012 12:49: Badanie - kontynuacja
Kontynuacja leczenia
Temperatura: 39,6°C
Opis wywiadu/badania:
Biegunka, nie chce pić
Możliwe, że za dużo zjadł
Zabiegi

KROPLÓWKA
Zastosowane leki:

Shotapen 4 ml
Biotyl 50 4 ml
RAPIDEXON 0,2% INJ 2 ml
Nifuroksazyd Hasco, (220mg/5ml), zaw. 5 m!
Płyn Wieloelektrolitowy 1 but.
Combivit 5 ml
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Pasłęk, 20.07.2012
USŁUGI WETERYNARYJNE
Lek. med. wet. Stanisław Szczęsny

14-400 PASŁĘK ul. Polna 3a
REGON 170022107: NIP 578-150-64-63

OBDUKCJA

Dnia 27 czerwca 2012 roku w trakcie wizyty w przytulisku dla bezdomnych zwierząt
prowadzonym przez Warmińsko- Mazurskie Stowarzyszenie Obrońców Praw Zwierząt,
zbadano dwa psy przywiezione w ostatniej dobie do Pasłęka.

Pies pierwszy , młodszy, w typie wilczura, czarno- brązowy- nazwany Ramzes-
stwierdzono znaczne wychudzenie, rozległe zmiany skórne- łuski, strupy i krosty, wyłysieni
na całym ciele z nasileniem zmian w ok. głowy i łokci. U psa stwierdzono występowanie
pasożytów zewnętrznych- pchły i wewnętrznych- po odrobaczeniu w kale pasożyty. W
związku z podejrzeniem świerzbu oraz zakażeń grzybiczych skóry pobrano zeskrobiny do
badania laboratoryjnego.

Pies drugi- starszy, miodowo- brązowy, mieszaniec- nazwany Bursztyn- bardzo duży
ubytek masy mięśniowej, odwodnienie, duże deficyty motoryczne- po pierwszym badaniu
można podejrzewać tło żywieniowe- wyniszczenie, możliwe są też zmiany neurologiczne-
choroby kręgosłupa, układu nerwowego. Pies z pasożytami zewnętrznymi i wewnętrznymi-
pasożyty widoczne na skórze i po odrobaczaniu w kale.

Obydwa psy były mocno zaniedbane- wychudzone, z nieleczonymi problemami. Stan
psów można określić na zły. Wymagały one wcześniejszej interwencji opiekunów i pomocy
weterynaryjnej.

Lek. Wet. Adam Szczęsny
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Usługi Weterynaryjne - lek.wet. Stanisław Szczęsny
Gabinet Weterynaryjny
ul. Polna 3a
14-400 Pasłęk
Telefon: (55) 248 53 47, 601 498 476, 601 083 752

Strona l

Karta informacyjna wizyty

Właściciel
WARMIŃSKO- MAZURSKIE STOWARZYSZENIE
OBROŃCÓW PRAW ZWIERZĄT
Plac Grunwaldzki 8
14-400 Pasłęk
Telefon: 505 072 935

Lekarz prowadzący: Adam Szczęsny

Opis wizyt

Zwierzę
Ramzes
Gatunek:Pies
Rasa: mix wilczur
Płeć: samiec
Wiek: 2 lata i 6 miesięcy
Oznakowanie:
Maść: czarno-brązowa

27/06/2012 17:16: Badanie
Opis wywiadu/badania:
Przywieziony z Ełku w ostatniej dobie.
Wychudzony.
Liczne rozległe zmiany skórne- łuska, strupy, wyłysienia, przerzedzony włos,
Świąd skóry.
Pobrano zeskrobiny do badania laboratoryjnego.
Diagnoza: Pod. świerzbu drążącego z powikłaniami.
Zabiegi

Badanie kliniczne - pies, kot
Badania laboratoryjne
Do rozliczenia po otrzymaniu faktury z Laboratorium

Zastosowane leki:
Stronghold 240 mg, (psy 20-40 kg), 1 szt

29/06/2012 17:32: Kontynuacja wizyty
Kontynuacja leczenia
Zastosowane leki:

RAPIDEKON 0,2% INJ 3 ml
PENICILLIN LA. 100 ML 4 ml
Fiprex L 4ml (20-40kg) 1 szt.
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Przychodnia Weterynaryjna "Zwierzyniec"
Maria Glińska
ul. Waty Dwernickiego 177

42-200 Częstochowa

Telefon: (034) 368 32 22

czynne: pon-pt 8-21,sob 10-18, nieci 10-16
w nagłych przypadkach dyżur pod telefonem

Zwierzę
Asta
Gatunek:Pies
Rasa: Owczarek niemiecki
Płeć: samica
Data ur.:01/01/2006
Oznakowanie: 968000004875951
Maść: czany podpalany
Waga: 22 kg

Opis wizyty

Strona l

Karta informacyjna wizyty

Właściciel

Fundacja Rottka
Zakopiańska 2 B /2 C
30-418 Kraków

Telefon:

Lekarz prowadzący: Lek.wet. Maria Glińska

19/07/2012 10:53: Badanie
Opis wywiadu/badania:
Psa przyjęto do szpitala 16.07.2012 Pacjent w stanie silnego wyniszczenia organizmu (znaczna utrata masy ciała

mimo zachowanego apetytu,zaniki mięśniowe, bardzo zła okrywa włosa,osłabienie), z silnie zaznaczonymi
objawami duszności.Badanie biochemiczne krwi nie ujawniło większych odchyleń poza obniżeniem nieznacznym
mocznika i kreatyniny.a pozostałe badania krwi leukocytozę.regeneratywne przesuniecie w lewo, neutrofilie i
eozynofilię.

Badanie rtg klatki piersiowej i usg jamy brzusznej wykazały obecność dużej ilości wolnego płynu
Pobrany punktat z jamy otrzewnowej okazał się być chłonką/pseudochłonką (nie było badań różnicujących),a

punktat klatki piersiowej wysiękiem.Usunięto ogółem 1,5 litra płynu z klatki piersiowej i 2,5 litra płynu z jamy
brzusznej.Z wykonanych dotychczas badań wynika że w diagnostyce różnicowej należy uwzględnić przewlekły
proces zapalny,niewydolność serca,nowotwory.

Stan zdrowia psa z dnia na dzień znacznie się pogarszał.Obecny stan pacjenta kwalifikuje go do podjęcia decyzji o
eutanazji.
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(M)
KLINIKA WETERYNARYJNA "BEMOWO"

Paweł Kowalczyk

Warszawa • ul. Powstańców Śląskich 101 • tel. 022 638 39 14
www.bemowo-wet.com.pl • e-mail: klinika@bemowo-wet.com.pl

Bank : 40 1160 2202 0000 0000 8778 1592

Fundacja Rottka
Zakopiańska 2B/2C
30-418 Kraków

WYNIK BADANIA Warszawa, 2012-07-14

Dane właściciela: Fundacja Rottka
Adres: Zakopiańska 2B/2C, 30-418 Kraków

Dane zwierzęcia: Jolka, Pies, mix
Płeć: Żeńska, Waga: ,
data urodź.: , identyfikacja:

Podane wartości są kwotami netto - należy powiększyć o należny podatek Vat 8%

2012-06-27, Piotr Nowicki
Fundacja Rottka, Kraków
Jolka, mix
Karta z kartoteki
Znaleziona przy drodze pod Płockiem.Suka ok.3-4 l .kachektyczna,odwodniona.Nie ma siadów biegunki ani
wymiotow.t.38,6.Sluzowki różowe.Otitis ext.Nawadniam ,daje ab oslonowo.Zostaje w szpitalu w celu dalszej
diagnostyki.Test na parvo (-).Brzuch miękki .niebolesny .zgazowany.Mocz oddawała .normalny.Lekka
chwiejnosc zadu -możliwe ,ze z osłabienia.Na początek -rano pobranie krwi
Od 2549 NaCI(500) 0,50 5,56 zł
Od 1476 Ceporex 2,00 4,62 zł
Od 1503 Catosal 2*00 3*70 zł
Od 3317 Materiały-Ryczałt (1) l|oO 9^26 zł
L 2029 Kontrola 1,00 40^51 zł

2328 Iniekcja (1) 1,00 6^43 zł
L 1253 Kroplówka s.c. 1,00 10,41 zł
Dla 5596 Test parwowiroza Vetexpert 1,00 37,04 zł

2012-06-27, Piotr Marciński, USG
Karta z kartoteki
Wątroba niepowiększona, miąższ bez zmian. Powierzchnia i krawędzie płatów regularne. Pęcherzyk
żółciowy miernie wypełniony, niewielka ilość zagęszczeń żółci, układ żółciowy, układ naczyniowy wątroby
bez zmian.
Śledziona niepowiększona, miąższ bez zmian.
Nerki rozmiarów prawidłowych, ok 7,8x3,4cm, miąższ bez zmian. Brak złogów i cech zastojowych.
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Nadnercza delikatnie hiperechogene, poza tym bez zmian ok 8mm średn. Moczowody bez zmian w
budowie, nieposzerzone. Pęcherz moczowy wypełniony, bez zmian w budowie, brak złogów. Cewka
moczowa w widocznym odcinku bez uchwytnych zmian w budowie, brak złogów.
Macica niepowiększona, w szyjce ok 6mm, w rogach ok 4mm, brak płynnej zawartości i cech przerostu
torbielowatego. Jajniki powiększone, ok 2x1,4cm, widoczne zmiany torbielowe ok 2-5mm.
Trzustka bez zmian patologicznych, płat lewy nieco powiększony, miąższ bez zmian. Żołądek z niewielką
ilością prawidłowej treści, w widocznych obszarach bez uchwytnych zmian, budowa warstwowa ściany
zachowana. Perystaltyka widoczna, prawidłowa, widoczny pasaż odźwiernikowy. Widoczne odcinki jelit bez
uchwytnych zmian, budowa warstwowa ściany zachowana. Perystaltyka widoczna, prawidłowa. W
okrężnicy gaz, nieuformowana treść, w prostnicy gaz i miernie uformowany kał w miernej ilości. Węzły
chłonne ok 6-7mm nieco hiperechogenne, poza tym bez zmian patologicznych. Niewielka ilość regularnie,
miernie zagęszczonego płynu wolnego w jamie otrzewnej. Brak cech zastoju krążeniowego widocznych w
łożysku naczyniowym jamy brzusznej.
L 4063 USG(4) 1,00 92,59 zł

Tekst

VetZ: Teksty rejestru\OWN_Text 3865
Wątroba niepowiększona, miąższ bez zmian. Powierzchnia i krawędzie płatów regularne. Pęcherzyk żółciowy
miernie wypełniony, niewielka ilość zagęszczeń żółci, układ żółciowy, układ naczyniowy wątroby bez zmian.
Śledziona niepowiększona, miąższ bez zmian.
Nerki rozmiarów prawidłowych, ok 7,8x3,4cm, miąższ bez zmian. Brak złogów i cech zastojowych. Nadnercza
delikatnie hiperechogene, poza tym bez zmian ok 8mm średn. Moczowody bez zmian w budowie,
nieposzerzone. Pęcherz moczowy wypełniony, bez zmian w budowie, brak złogów. Cewka moczowa w
widocznym odcinku bez uchwytnych zmian w budowie, brak złogów.
Macica niepowiększona, w szyjce ok 6mm, w rogach ok 4mm, brak płynnej zawartości i cech przerostu
torbielowatego. Jajniki powiększone, ok 2x1,4cm, widoczne zmiany torbielowe ok 2-5mm.
Trzustka bez zmian patologicznych, płat lewy nieco powiększony, miąższ bez zmian. Żołądek z niewielką
ilością prawidłowej treści, w widocznych obszarach bez uchwytnych zmian, budowa warstwowa ściany
zachowana. Perystaltyka widoczna, prawidłowa, widoczny pasaż odźwiernikowy. Widoczne odcinki jelit bez
uchwytnych zmian, budowa warstwowa ściany zachowana. Perystaltyka widoczna, prawidłowa. W okrężnicy
gaz, nieuformowana treść, w prostnicy gaz i miernie uformowany kał w miernej ilości. Węzły chłonne ok 6-
7mm nieco hiperechogenne, poza tym bez zmian patologicznych. Niewielka ilość regularnie, miernie
zagęszczonego płynu wolnego w jamie otrzewnej. Brak cech zastoju krążeniowego widocznych w łożysku
naczyniowym jamy brzusznej.

2012-06-27, Monika Rajca, waga 22kg
Karta z kartoteki
pies waży 22kg, apetyt +++, kał- nie znana jest historia psa, więc nie wiem czy wyniszczenie wynika z
zaburzeń wchłaniania czy z niedożywienia, ew za ok 3-4 tyg prawidłowego żywienia, jeżeli pies nie będzie
przybierał na wadze, badanie na kw foliowy i B12 i test na zewwydz niewydolność trzustki

toaleta uszu otoprofem + surolan do uszu (przy klatce) ( w prawym uchu ropne zapalenie, lewe ucho
lepsze)

pobieram krew na profil pods z B.canis oraz zapisuję na USG
ze wzg na,bolesne uszy podaje metacam ( w nieco niższej dawce- ze wzg na wyniszczenie).
temp 38,9-
mocz+++ na spacerze (ładnie chodzi na smyczy)
apetyt +++ ( karmienie małymi porcjami)
cukier na glukometrze 35mg% ale zjadła ładnie i nie wygląda na hipoglikemicznąwięc nie podłączam
glukozy

surolan do uszu 2 x dziennie po kilka kropli. Po wpuszczeniu kropli należy dokładnie rozmasować podstawę
ucha, aby lek mógł wniknąć do wszystkich zachyłków przewodu słuchowego
zakrapiam frontline 20-40 kg combo ( Fundacyjny więc nie doliczam )
przy klatce odrobaczenie 1,5 tabl 2 x dziennie przez 5 dni ( ew do podania po zakończonym antybiotyku, ale
przed szczepieniem)

amylactive 1 kaps 1 x dziennie
proszę o wydanie antybiotyku do domu
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odbiór o
Od
L
Dla
Dla
Dla
L
Dla
Dla
Dla
L
L
L
Od
Od

16
5376
446
3317
5107
3065
1592
2549
2022
3634
433
2328
2993
2977
2334

Szpital pobyt 24h pies 10-30
Krew pobranie
Materiały- Ryczałt (1)
A Lab. Laboklin zest. podstawowy + babesia
Wenflon - materiał (a)
Wenflon - założenie (b)
NaCI (500)
Combivit
Metacam inj
Kroplówka i.v.
Iniekcja (1)
Badanie krwi glukometr
Badanie krwi cito - pasek (a)
Surolan

2012-06-27, Szpital Kęcka Urszula
Karta z kartoteki
38,5, mocz +++, kał ++++, uformowany
podaje leki na odorbaczenie i amylactiv
kefavet dwa razy dziennie 2/3 tabletki od jutra
Od 1476 Ceporex
Od 3317 Materiały-Ryczałt (1)
L 2328 Iniekcja (1)
Dla Kefavet Vet 500mg

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,50
5,00
0,80
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

2,00
1,00
1,00

10,00

50,93 zł
12,04 zł

9,26 zi
50,93 zł

4,63 zł
10,19zl

5,56 zł
4,65 zł
3,70 zł

10,19 zł
5,14 zł

10,19zl
4,63 zł

35,19 zł

4,62 zł
9,26 zł
5,14 zł

23,10 zł

.

• :

HP Compaq dc7800
Text Box
11



2012-06-27, krew
Faksy

l
Laboklin Polska Sp. z o. o.
Powstańców śląskich 101

01-495 Warszawa
(022)691 93 10.. 11. 12

Lecznica: 1001 Klinika Weterynaryjna BEMOWO, ul. Powstańców Śląskich

Lek. kier: Rajca

Nr zlecenia: 07713710

wtasciciei: Fundacja
Zwierzę: Pies. Jolka

Wiek:

Badanie

0006 AST (GOT)

0004 ALT (GPT)

0005 AP

0020 Glukoza

0023 Kreatynina

0021 Mocznik

0019 Białko całkowite

0063 Albuminy

3011 Fruktozamina

:

t L. Erytrocytów

Hemoglobina

Hematokryt

MCV

MCH

MCHC

Płytki krwi

Krwinki

L. Leukocytów

Limfocyty

Monocyty

Kwasochłonne

Pałeczki

Segmenty

1011 Babesia canis

Monika

101, 01-495

LABOKLiN

Warszawa, tel. 022 638 39 14

Data przyjęcia materiału: 2012-06-27

Rottka Data wyniku
Identyfikator

Wynik

26,3

21,7

29,8

48,1

OJ

18,2

6,6

26,9

207,9

0035 Morfologia z rozmazem

6,42

14,0

42,5

66,2

21,8

32,9

318

18,63

10

10

10

0

70

Nie stwierdzono

2012-06-27

Jedn.

U/L

U/L

U/L

mg/dl

mg/dl

mg/dl

g/dl

g/i
umol/l

mln/mm3

g/d!

%

fl

pg
g/dl

tys/mm3

tys/mm3

%

%

%

%

%

Norma

<50

<70

<160

55-110

0,4-1 ,4

19,9-50,0

5,4-7,5

25-44

<374

5,5-8,5

12,0-18,0

37-55

60-77

19-24

32-36

150-500

6,0-12,0

13-30

0-4

0-6

0-4

55-75

Druk wvaenerowanv elektronicznie nie wvmaaa norinisu Badanie autnrvzt>watfaV lek wet Aonies?ka Matuszewska

2012-06-27 16:37/Nr.: 19875

HP Compaq dc7800
Text Box
11



2012-06-27, Szpital Kęcka Urszula
Karta z kartoteki
pies ma chipa:
968000004875951
pies wyniszczony, wychudzony, uszy w stanie zapalnym, sierść matowa, zmierzwiona, zmiany skórne

Z Poważaniem

Piotr Nowicki
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Gabinet Weterynaryjny
lek. wet Piotr Wilk
Częstochowska 47a
42-700 Lubliniec
Telefon: (034) 356 31 15

Strona l

Karta informacyjna wizyty

Właściciel Zwierzę

ZGKLiC
Spokojna 2
42-700 Lubliniec

Telefon:

Opis wizyty

Asta
Gatunek:Pies
Rasa: Owczarek niemiecki
Płeć: żeńska
Wiek: 6 lat i G miesięcy
Oznakowanie:
Maść: czarna podpalana

12/07/2012 17:14: Badanie i Laboratorium
Opis wywiadu/badania:
Temperatura: 38,5 °C
Diagnoza: Usg- wodobrzusze, zmieniona echogeniczność wątroby.

Rokowanie: złe
Opis badań laboratoryjnych:
Wykonano badanie USG.

Laboratorium:
Data badania: 12/07/2012

Opis zmian:
Pęcherz moczowy normalnej wielkości, ściana regularna bez zmian anatomicznych i bez złogów. Moczowody bez

zmian. Cewka moczowa bez złogów bez zmian. Nerki prawidłowej wielkości, miąsz homogeniczny. Macica bez
zmian, nieposzerzona, bez zawartości płynów. Śledziona bez zmian anatomiczych, miąsz homoechogeniczny.
Wątroba powiększona, naczynia krwionośne powiększone, tkanka wątrobowa o silnie zmienionej
echogeniczności, woreczek żółciowy wypełniony płynem o zwiększonej echogeniczności. W jamie otrzewnowej
duża ilość płynu o silnie zwiększonej echogeniczności.

Leczenie
Badanie USG

Kwota: 40,00

fe. u>et. Picir

'lu/. Częstochowska 4
42-700 '

Te/, o:--' ,•:• .j

Podpis lekarza weterynarii
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Przychodnia Weterynaryjna "Zwierzyniec"
Maria Glińska
ul. Wały Dwernickiego 177
42-200 Częstochowa
Telefon: (034) 368 32 22
czynne: pon-pt 8-21, sob 10-18,nied 10-16
w nagłych przypadkach dyżur pod telefonem

Strona l

Karta informacyjna wizyty

Zwierzę
Asta
Gatunek.fies
Rasa: Owczarek niemiecki
Płeć: samica
Data ur.:01/01/2006
Oznakowanie: 968000004875951
Maść: czany podpalany
Waga: 22 kg

Opis wizyt

Właściciel
Fundacja Rottka
Zakopiańska 2 B /2 C
30-418 Kraków

Telefon:

Lekarz prowadzący: Lek.wet. Maria Glińska

16/07/2012 14:15: Badanie
Opis wywiadu/badania:
pies zabrany ze schroniska , ściągnięta 2,5 l. płynu
Zabiegi

Wizyta 1
Zdjęcie RTG 1
Morfologia
Badanie krwi oznaczenie biochemiczne 8
Funkcja jamy otrzewnowej
Zestaw do kropólwki
Usg50

Zastosowane leki:
Marbocyl 10% 100 ml. 0,7 ml

Sposób podania: Injekcja podskórna
Combivit 100ml. 10 ml.

Sposób podania: Dożylnie
Płyn aqua pro inj. 10ml 2 szt
Płyn PWE 500 ml. 1 flak.

Sposób podania: Dożylnie
Dexafort 50ml. 3mg/ml. 1 ml.

Sposób podania: Injekcja podskórna
Vitaminum C 10 inj. 100 ml. 5 ml.

Sposób podania: Injekcja podskórna

16/07/2012 15:28: Badanie
Opis wywiadu/badania:
płyn w klatce piersiowej, z brzucha ściągnięto 2,5 litra płynu o konsystencji chłonki

18/07/2012 19:28: Badanie
Opis wywiadu/badania:
pies osłabiony,kacheksja,ogromny brzuch- z brzucha ściągnięto ok. 2,5 l chłonki r krwią, sierść
matowa,zmierzwiona,nadal utrzymująca się silna duszność, w obrazie RTG płyn w klatce piersiowej-ściągnięto ok.
1,5 l krwistego płynu
Diagnoza: Nowotwory
Zabiegi

Punkcja klatki piersiowej
Pobyt w szpitalu doba 3
Znieczulenie do zabiegów diagnostycznych
Badanie punktatu

Zastosowane leki:
Marbocyl 10% 100 ml. 1,6 ml

Sposób podania: Injekcja podskórna
Dexamethasone inj. 0.2% 100 ml. 1 ml.

Sposób podania: Injekcja podskórna
DEXDOMITOR 10 ML -PFIZER 0,4 ml
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Strona 2

Sposób podania: Injekcja domięśniowa
TORBUGESIC 10 ML 0,4 ml
Betamox L.A. 250 ml 3 ml.

Sposób podania: Injekcja podskórna
Propofol-Lipuro 1% 10mg/ml 20 ml 0,2 amp

Sposób podania: Dożylnie
Płyn NaCI 0,9% in. SOOml. 1 flak.

Sposób podania: Dożylnie

19/07/2012 10:53: Badanie
Opis wywiadu/badania:
Psa przyjęto do szpitala 16.07.2012 .Pacjent w stanie silnego wyniszczenia organizmu (znaczna utrata masy ciała

mimo zachowanego apetytu,zaniki mięśniowe, bardzo zła okrywa włosa,osłabienie), z silnie zaznaczonymi
objawami duszności.Badanie biochemiczne krwi nie ujawniło większych odchyleń poza obniżeniem nieznacznym
mocznika i kreatyniny.a pozostałe badania krwi leukocytozę.regeneratywne przesuniecie w lewo, neutrofilie i
eozynofilie.

Badanie rtg klatki piersiowej i usg jamy brzusznej wykazały obecność dużej ilości wolnego płynu.
Pobrany punktat z jamy otrzewnowej okazał się być chłonką/pseudochłonką (nie było badań różnicujących),a

punktat klatki piersiowej wysiękiem.Usunięto ogółem 1,5 litra płynu z klatki piersiowej i 2,5 litra płynu z jamy
brzusznej.Z wykonanych dotychczas badań wynika że w diagnostyce różnicowej należy uwzględnić przewlekły
proces zapalny.niewydolnośc serca, nowotwory.

Stan zdrowia psa z dnia na dzień znacznie się pogarszał.Obecny stan pacjenta kwalifikuje go do podjęcia decyzji o
eutanazji.

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ZHU "ZWIERZYNIEC" Maria Glińska
ul. Waty Dwemickiego 177, tel. 034-368-32-22

42-200 Częstochowa
NIP 573-143-10-59, IDS150925865
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Karta informacyjna wizyty
Strona l

Gabinet Weterynaryjny
lek. wet Piotr Wilk
Częstochowska 47a
42-700 Lubliniec
Telefon: (034) 356 31 15

Właściciel Zwierzę

Fundacja Rottka
Zakopiańska 2B/2C GatunekPies

Kraków Rasa: Owczarek niemiecki
Płeć: żeńska

Telefon: Wiek: 6 lat i 6 miesięcy
Oznakowanie:

Opis wizyty Maść: czarna podpalana

20/07/2012 13:12: Badanie
Opis wywiadu/badania:
Pies byt leczony w innych gabinetach: Klinika Weterynaryjna Bemowo; Przychodnia Weterynaryjna

"Zwterzyniec"Częstochowa; Gabinet Wetrynaryjny Katowice. Wyniki badań, opis leczenia oraz rokowanie,
dołączone do opisu wizyty.

Biorąc pod uwagę wyniki badań oraz bardzo zły i ciągle pogarszający się stan ogólny zwierzęcia oraz złe rokowanie
podjęto decyzję o eutanazji.

Diagnoza: Eutanazja.
Leczenie

Eutanazja
Zastosowane leki:

SedazinS 1ml.
MorbitaMSml.

Kwota: 69,07

jlek. wet. Piotr

ul. Częatochow&k

Podpis lekarza weterynarii
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Łask, 29.06.2012

Lecznica dla zwierząt

Aleja niepodległości 5

98-100 Łask

REGON 730931911

NIP 829-15-12-073

Zaświadczenie lekarsko-weterynaryjne

W związku z badaniem lekarskim przeprowadzonym w dniu 27.06.2012 u suki

rasy bernardyn (w wieku ok. 3-4 lat, biało-brązowa) oraz u psa samca,

mieszańca (dnia 29.06.2012)ok. 7 lat, bało-czarnego, odebranych w dniu

26.06.2012 przez Fundację Bernardyn ze schroniska EKO-AR w miejscowości

Ruska Wieś, gmina Ełk, stwierdzono zarażenie chorobą o charakterze zakaźnym.

Obydwa psy wymagają intensywnej opieki weterynaryjnej oraz dobrych

warunków sanitarnych.

Wskazana jest kwarantanna i izolacja chorych zwierząt.

Krzysztof! P n istak
1 M l

. .
98-220 Zduńska Wola
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LECZNICA DLA ZWIERZĄT
Afcja Niepodlegtośgl 5

98-100 Łask, tcl.043 675 91 81
REGON 730931911 NIP 829-15-12-073
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Łask, 29.06.2012

Lecznica dla zwierząt

Aleja niepodległości 5

98-100 Łask

REGON 730931911

NIP 829-15-12-073

Zaświadczenie lekarsko-weterynaryjne

Dnia 29.06.2012 zbadano psa samca ok. 7 lat, mieszańca, czarno-białego. Waga

9,5 kg, temperatura 39,7°C, odd. ok. 70. Sierść brudna pozlepiana z licznymi

wyłysieniami. Ropne zapalenie skóry. Sączące rany w szparach

międzypalcowych, na przedramionach, śródstopiu i podudziu, klatce piersiowej,

szyi i w okolicy odbytu.

Pies wychudzony (9,5 kg), około 4-5 kg niedowagi.

Niewydolność krążenia, zapalenie oskrzeli. Brzuch bolesny. Biegunka wodnista

ze śladami krwi.

Pies wymaga intensywnego leczenia. Na klatce piersiowej w okolicy ostatniego

żebra stara ropna rana szarpana (ok. 5 x 4 cm).
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Lecznica Weterynaryjna s.c.
ul. Wilanowska 26

11-500 Giżycko
Telefon: (0602) 186 541 (0601) 816 994 ,0874282970

Strona l

Karta informacyjna wizyty

Właściciel
Fundacja "Rolka"
ul,Zakopiańska 2b/2c

31-418 Kraków

Telefon:

Lekarz prowadzący: Tomasz Ztółkowski

Opis wizyty

Uli
GatunekrPies

Rasa: Mieszaniec
Pteć: samica
Wiek: 2 lata
Oznakowanie:
Maść: czarna- podpalana

27/06/2012 17:24: Badanie + Laboratorium
Opis wywiadu/badania:
zabrana ze schroniska w Ruskiej Wsi, wychudzona, temp. 38,5, brunatny wyciek z pochwy, w obrazie USG macica

nieznacznie powiększona, pogrubiała błona śluzowa-mucometra, powiększony gruczoł mleczny obu listew - ciąża
urojona lub niedawna ciąża?

wyniki badania morfologicznego krwi potwierdzają niedobory i wyniszczenie - nadpłytkowość, anemia z niedoboru
żelaza

Opis badań laboratoryjnych:
Wykonano morfologię krwi.

Laboratorium:
Erytrocyty: 5,11 T/l
Hematokryt 35,90 l/l
Hemoglobina: 11,50 mmol/l
Leukocyty: 14,30 G/l
Trombocyty: 900,00 G/l

Wykonano biochemię krwi.
Kreatynina: 1,00 ,umol/l

Zabiegi
Badanie laboratoryjne - morfologia krwi
Badanie USG pies.kot
Injectio im., sc.

Zastosowane leki:
Betamox 250ml 3 ml

Kwota: 72,00
Zarejestrował: Patrycja Styrartczak

LEKARZ
i V '̂ cya *s/ />- '*-E"K"AO> ^T^mczrłk r^i

Podpis łekarza;̂ iBrynanł[̂ /



Boguszyce Małe 25,dnia 5 lipca 2012 roku

Kamil Karolczuk
Lekarz Weterynarii

Fundacja „Ostatnia Szansa „
siedziba ul. Jana Biatona 3/141 01-494 Warszawa

Schronisko nrident. 10133401
w Boguszycach Małych 25 96-200 Rawa Mazowiecka

OBDUKCJA

Pies z interwencji ze schroniska w Ruskiej Wsi przywieziony w nocy z 3 na 4 lipca 2012 r.
Samiec, mieszaniec, w typie teriera tybetańskiego (?) .umaszczenie ciemno popielate
-szare , włos długi kręcony . Wiek ok 5 lat Wielkość średnia/mała Niewykastrowany,
Zaczipowany nr czipu 941000012703359.
Sierść bardzo brudna, matowa, cuchnąca odchodami, posklejana, poztepiana w duże
ciężkie kołtuny.stan zapalny skóry, skóra wokół oczu i pyska zaczerwieniona i iekko
wyłysiała. Pies z oznakami niedożywienia, osłabienia, wyczuwalne żebra i kości miednicy.
Bardzo długie pazury Pies histerycznie reaguje na próbę dotknięcia okolic brzucha i
podnoszenia do badania .
Stan zwierzęcia wskazuje na b, złe warunki bytowe, niedobór karmy i brak opieki
weterynaryjnej.
Stan psa określam na zły.

Kamil Karolczuk
LEKARZ WETERYNARII

96-300 Żyrtrdów
tó. 796 519 579



Boguszyce Małe 25,dnia 5 iipca 2012 roku

Kamil Karolczuk
Lekarz Weterynarii

Fundacja „Ostatnia Szansa „
siedziba ul. Jana Biatona 3/141 01-494 Warszawa

Schronisko nr ident. 10133401
w Boguszycach Małych 25 96-200 Rawa Mazowiecka

OBDUKCJA

Pies z interwencji ze schroniska w Ruskiej Wsi przywieziony w nocy z 3 na 4 iipca 2012 r.
Samiec, mieszaniec, umaszczenie czarne, włos krótki gładki. Wiek ok. 2 lat.
Wielkość średnia. Wykastrowany.
Zaczipowany nr czipu 968000004874927. .
Silny świad .skóra w stanie zapalnym , liczne wyłysienia na całym ciele oraz wokół oczu i
pyska. , na kończynach i brzuchu. Ogon w znacznej części pozbawiony okrywy włosowej.
Widoczny ropny stan zapalny skóry, zmacerowana skóra na palcach kończyn piersiowych
i miedniczych. Liczne ślady po wylizywaniu . Różowo brunatne ślady na wszystkich
kończynach. Sierść cuchnąca. Znaczne wychudzenie widoczne gołym okiem wystające
żebra, kości miednicy.
Widoczne ślady koloru zielonego na niektórych wyłysieniach najprawdopodobniej środka
odkażającego. Zmiany skórne wskazują na przebywanie psa na mokrym podłożu .
Odporność psa znacznie obniżona .
Stan zwierzęcia wskazuje na b. złe warunki bytowe znaczny niedobór a może i brak
karmy i brak opieki wterynaryjnej.
Przywieziony z książeczką zdrowia z której wynika , że był szczepiony przeciwściekiiźnie
preparatem Rabisin L369829 301090-2013 w dniu 25.01.2012 r. oraz, że był odrobaczany
preparatem Pratei.
Kastracja wykonana 08.02.2012 r, przez lekarza weterynarii Małgorzatę Dobrzycką-Guzek.
Stan psa określam na zły.

Kamil Karoiczok
ŁEKAUZWETERYłHMUł

W,
teJ. 796 589 579



Boguszyce Małe 25,dnia 5 lipca 2012 roku

Kamil Karolczuk
Lekarz Weterynarii

Fundacja „Ostatnia Szansa „
siedziba ul. Jana Blatona 3/141 01-494 Warszawa

Schronisko nrident. 10133401
w Boguszycach Małych 25 96-200 Rawa Mazowiecka

OBDUKCJA

Pies z interwencji ze schroniska w Ruskiej Wsi przywieziony w nocy z 3 na 4 lipca 2012
Samiec, mieszaniec, umaszczenie czarno-ciemno popielate -podpalane, sierść średnio
dłuższa, typu szorstkowłosego. Wiek ok. 6/7 lat, Wielkość średnia. Niewykastrowany.
Zaczipowany nr czipu 968000004960003. .
Silny świad .ziany skórne z wyłysieniami wokół oczu i pyska. Skóra w stanie zapalnym.
Sierść brudna .matowa , cuchnąca odchodami. Zmacerowana skóra na palcach kończyn
piersiowych i miedniczych. Znaczne wychudzenie , widoczne żebra, kości miednicy,
zapadnięte boki. Zwierzę osłabione.
Stan zwierzęcia wskazuje na b, złe warunki bytowe, niedobór karmy i brak opieki
weterynaryjnej.
Stan psa określam na zły.

Kamil Karolczuk
LEKARZ WETERYNARII

ul. De Giranta 11 m,9

570
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Kamil Karolczuk

LEKARZ WETERYNARII

Boguszyce Małe 25, dnia 19.07.2012

Fundacja Ostatnia Szansa

ul. Jana Blatona 3/141

01-494 Warszawa

Obdukcja

Pies z interwencji przywieziony ze schroniska w Ruskiej Wsi w nocy 18.07.2012r. Do
schroniska Fundacji Ostatnia Szansa .

Samiec, mieszaniec, maści rudej, włos gładki,krótki,, ok 4/5 lat, niewykastrowany, nr
czipu: 968000004957937.

Pies ma bardzo zapadnięte boki, bardzo wyraźnie widoczne żebra.i kości miednicy.
Jego stan wskazuje wręcz na głodzenie.

Rozległe brzydkie blizny prawdopodobnie po pogryzieniu z prawej strony głowy ,
szyi i łopatki, sierść wygolona. Ślady interwencji chirurgicznej .Całkowity brak
prawej małżowiny usznej,

Brązowa mazista wydzielina z obydwu kanałów słuchowych zewnętrznych
prawdopodobnie o podłożu grzybicznym .

Stan zwierzęcia wskazuje na rażące zaniedbanie.

•C/t/
, 796 389 579
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BWINET

tel. 0-29 757-30-42
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Agnieszka OLszak
LEKARZ WETER YNARII

ul. Rodzie wiczówny 9
05-240 Tłuszcz

trl. O-B96-692-071
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GABINET WETERYNARYJNY
ul. Rodziewiczówny 9

05-240 TŁUSZCZ
te!. 0-29 757-30-42
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Agnieszka Olszak
LEKARŁ WETERYNARII

ul. Rodzłewiczóurny 9
05-240 Tłuszcz

te/ 0-596-692-07*
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