
 

Παραπεμπτικό Κτθνιατροδικαςτικισ Νεκροψίασ - Νεκροτομισ  
 

       ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ 
  ΥΟΛΗ   ΕΠΙΣΗΜΩΝ   ΤΓΕΙΑ 

          ΣΜΗΜΑ  ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ 
ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΟΜΙΚΗ 

            Δ/ντής: Σόντης  Δημήτρης,  Καθηγητής 
                Σρικάλων 224,  ΚΑΡΔΙΣΑ, T.Κ. 43100 
                  Σηλ.: 24410-66048, -66081,  Fax: -66082 

 

 
 

Όνομα Τποβάλλοντοσ   ________________________________ 

Φορζασ ________________________________________ 

Ιδιϊτθσ, Φιλοηωικι οργάνωςθ, Διμοσ, Αςτυνομία, Δικαςτικι αρχι, άλλθ υπθρεςία, ...  

Διεφκυνςθ   _________________________________________ 

Πόλθ,  ΣΚ  ___________________________________________ 

Σθλζφωνο #   ________________________________________ 

Θλεκτρονικό ταχυδρομείο    ____________________________ 

 

Όνομα Κατόχου   ___________________________________ 

Διεφκυνςθ   ____________________________________________ 

Πόλθ,   ΣΚ  _____________________________________________ 

Νομόσ    _______________________________________________ 

Σθλζφωνο #   ___________________________________________ 

ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 
ΖΩΟΤ 

 

ΟΝΟΜΑ ΗΩΟΤ  ΕΙΔΟ ΦΥΛΗ ΘΛΙΚΙΑ ι ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΓΕΝΝΘΘ ΦΤΛΟ ΒΑΡΟ 
 

Τόπος, ημερομηνία και ώρα ανεύρεσης τοσ πτώματος 
 

 

ΔΘΑΘΕΣΗ ΛΕΘΨΑΝΩΝ ΖΩΟΥ 

• Το πηώμα αποθηκεύεηαι για 5 εργάζιμες ημέρες μεηά ηη νεκρουία και ζηη ζσνέτεια 

απορρίπηεηαι προς αποηέθρφζη 

• Ιζηός ποσ διαηηρείηαι για 60 ημέρες και ζηη ζσνέτεια απορρίπηεηαι 

• Αποδεικηικά ζηοιτεία ποσ διαηηρούνηαι για 1 έηος και ζηη ζσνέτεια απορρίπηονηαι 

• Τα ανηικείμενα ποσ ζσνοδεύοσν ηο ζώμα (π.τ. κοσβέρηες, κλοσβί μεηαθοράς, περιλαίμιο, 
αλσζίδες, πέηαλα, κ.λπ.) 

                       Διάθεζη καηά ηην κρίζη ηοσ παθολογοαναηόμοσ  

                        Αποηέθρφζη ή καηαζηροθή ή επιζηροθή ζηον κάηοτο  
 μεηά από ενσπόγραθο αίηημα ηοσ 

        Φυςικόσ κάνατοσ / Βρζκθκε νεκρό 

Σελευταία φορά που κεάκθκε ηωντανό: ________ 

Βρζκθκε από:  _____________________________ 

         Ευκαναςία 

Μζκοδοσ _____________________ 

Διενεργιςασ : _________________ 

Αναφζρετε ςχετικά ευριματα ςτον τόπο που ανευρζκθκε το πτϊμα 
 
 
 
Πϊσ ζγινε ο χειριςμόσ και θ αποκικευςθ του πτϊματοσ από τθν ανεφρεςθ του και 
μετά; 
 
 
 

Γράψτε μια ςφντομθ περίλθψθ για το περιςτατικό, ςυμπεριλαμβανομζνου του ιςτορικοφ, των πλθροφοριϊν για τον τόπο του ςυμβάντοσ και 
των ευρθμάτων τθσ κλινικισ εξζταςθσ, κατά περίπτωςθ. Θ μθ παροχι πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γνωςτζσ ςυνκικεσ κανάτου του ηϊου 
εμποδίηει τθν ερμθνεία και κα μποροφςε να οδθγιςει ςε ανεπαρκι διάγνωςθ. (Εάν δεν επαρκεί ο χώροσ μπορείτε να χρηςιμοποιήςετε και την επόμενη ςελίδα) 

 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΣΗ 

ΤΠΟΘΕΗ 

Καταγράψτε ςυγκεκριμζνεσ ερωτιςεισ για το περιςτατικό που θ νεκροψία 
μπορεί να βοθκιςει ϊςτε να απαντθκοφν: 

Από τον αρχικό ζλεγχο υπάρχει παρακάτω ζνδειξθ: 

      Σραφμα/-τα               Αςφυξία / πνιγμόσ            Κακι κατάςταςθ ςϊματοσ          

        Δθλθτθρίαςθ            Χριςθ πυροβόλου όπλου           Τπερκερμία / υποκερμία 

        Εγκαφματα                Επίκεςθ άλλου ηϊου                  Σροχαίο             Πικανι πτϊςθ από φψοσ                                                          

       Ανεπαρκισ φροντίδα (π.χ. χωρίσ τροφι/νερό, κατάλυμα, Κτθνιατρικι περίκαλψθ, κλπ)        

        Άλλο ____________________________________________________________________                                       

           Μετακανάτιεσ ακτινογραφίεσ ολόκλθρου του ςϊματοσ;* 

              *υνιςτάται ανεπιφφλακτα ςε περιπτϊςεισ με υποψία τραφματοσ  

            Εργαςτθριακζσ Εξετάςεισ  (ποιεσ;) 

 

Πρόςκετα ζγγραφα ι αποδεικτικά ςτοιχεία που ςυνοδεφουν το παρόν  

παραπεμπτικό:  

        Ιατρικόσ φάκελοσ ηϊου               Φωτογραφίεσ ςκθνισ ςυμβάντοσ            Φωτογραφίεσ ηϊου 

         Εργαςτθριακά δεδομζνα                   Αναφορζσ αςτυνομίασ               Άλλα_________________ 

Ζχει ςυμπλθρωκεί  ζντυπο που αφορά τθν αλλθλουχία επιμζλειασ και 

διαχείριςθσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων;                    Ναι                 Όχι (*)           

 

* Εάν όχι, παρακαλείςκε να ςυμπλθρϊςετε το ςυνθμμζνο ζντυπο.  

 

*****Απαιτοφμενθ υπογραφι αποςτολζα***** 

                         Αυτό το ηϊο δεν ζχει δαγκϊςει άνκρωπο εξ όςων γνωρίηω.  

                         Εμβολιαςμοί, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ λφςςασ, ζχουν γίνει 

 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ: ______________________ 

                                

ΤΠΟΓΡΑΦΘ: ______________________ 

 

 

ΘΜΕΙΩΘ: ΣA ΕΝΣΤΠΑ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΙΔΙΟΚΣΘΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΘ ΑΝΑΣΟΜΙΚΘ, 

ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΤΝ Ω ΔΘΜΟΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΘΙΜΟΠΟΙΘΘΟΤΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΣΘΡΘΘ ι/και ΓΙΑ ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΟΤ ΚΟΠΟΤ 

Θμερομθνία: 

 

Κωδικόσ: 



 

ΠΑΡΑΠΕΜΠΣΙΚΟ ΚΣΗΝΙΑΣΡΟΔΙΚΑΣΙΚΗ ΝΕΚΡΟΨΙΑ - ΝΕΚΡΟΣΟΜΗ 

ΠΕΡΙΛΘΨΘ ΠΕΡΙΠΣΩΘ (ςυνζχεια): 

Παρακαλείςκε να παράςχετε τυχόν πρόςκετεσ λεπτομζρειεσ που ενδζχεται να ςχετίηονται με τθν περίπτωςθ (π.χ. κλινικά 
ευριματα, κεραπείεσ ι κτθνιατρικζσ πράξεισ που εφαρμόςτθκαν (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Καρδιοπνευμονικισ 
Αναηωογόνθςθσ ΚΑΡΠΑ), περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ βρζκθκε το ηϊο κ.λπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σα δείγματα που ςυλλζγονται κατά τθ διάρκεια μιασ νεκροψίασ γίνονται ιδιοκτθςία του Εργαςτιριου Πακολογικι Ανατομικισ 

του Σμιματοσ Κτθνιατρικισ του Πανεπιςτιμιου Θεςςαλίασ και μποροφν να εξεταςτοφν χωρίσ επιπλζον χρθματικό κόςτοσ για 

τον υποβάλλοντα και χωρίσ ενθμζρωςθ του ωσ μζροσ επιςτθμονικϊν προγραμμάτων. 

 

 


