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Η Κλινική Παραγωγικών Ζώων σας συστήνεται
Η Κλινική Παραγωγικών Ζώων της Κτηνιατρικής Σχολής του
Α.Π.Θ., από την 1η Σεπτεμβρίου 2009 έχει μεταφέρει το κύριο μέρος
των δραστηριοτήτων της, στις νέες εγκαταστάσεις της στο Κολχικό
Λαγκαδά και ανανεώνει τα άτυπα συμβόλαια της προσφοράς προς
τους έλληνες κτηνοτρόφους και της συνεργασίας με τους κτηνιάτρους
που ασκούν στην πράξη.
Στη νέα σύγχρονη και κατάλληλα εξοπλισμένη Νοσοκομειακή
Μονάδα της Κλινικής, το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της
προσφέρει, σε 24ωρη βάση, τη δυνατότητα αντιμετώπισης:
 Μαιευτικών περιστατικών (δυστοκίες, καισαρικές τομές,
εμβρυοτομές, πρόπτωση κόλπου, εκστροφή μήτρας, στροφή
μήτρας, αερόκολπος κ.λπ.)
 Παθολογικών περιστατικών (μεταβολικά νοσήματα, νοσήματα
του πεπτικού, του αναπνευστικού και του νευρικού συστήματος,
νοσήματα του δέρματος κ.λπ.)
 Χειρουργικών περιστατικών
(μετατόπιση ηνύστρου, παθήσεις του
άκρου ποδός, στροφή τυφλού εντέρου,
ομφαλοκήλες, ομφαλίτιδες κ.λπ.)
 Παθήσεων του μαστού (στενώσεις
θηλών, τραύματα θηλών και μαστού,
μαστίτιδες κ.λπ.)
Η Κινητή Μονάδα της Κλινικής, εξοπλισμένη με δύο (2)
νοσοκομειακά οχήματα επανδρωμένα με εξειδικευμένο προσωπικό,
επισκέπτεται συνεργαζόμενες κτηνοτροφικές μονάδες:
 Για την παροχή υπηρεσιών αναπαραγωγικής διαχείρισης
 Για τη διερεύνηση και αντιμετώπιση
εκτεταμένων προβλημάτων κλινικών
και υποκλινικών μαστιτίδων και
χωλοτήτων καθώς και
μεταβολικών νοσημάτων όπως κέτωση,
υπασβεστιαιμία, υποξεία δυσπεπτική οξέωση σε επίπεδο
εκτροφής
 Για τη διερεύνηση και αντιμετώπιση προβλημάτων νεογέννητων
μόσχων, αμνών και εριφίων
 Για τη διερεύνηση προβλημάτων μειωμένης γαλακτοπαραγωγής
και αυξημένου ποσοστού απωλειών ζώων.
 Για την αντιμετώπιση έκτακτων μαιευτικών, παθολογικών και
χειρουργικών περιστατικών που δεν μπορούν να μεταφερθούν
στην έδρα της Κλινικής Παραγωγικών Ζώων στο Κολχικό.

Το Διαγνωστικό Εργαστήριο παρέχει τη δυνατότητα:
 Aιματολογικών και κυτταρολογικών εξετάσεων
 Βιοχημικών εξετάσεων στο αίμα ή σε άλλα βιολογικά υλικά
(ιονισμένο ασβέστιο, ολικό ασβέστιο, μαγνήσιο, φωσφόρος, κάλιο,
νάτριο, χαλκός, ψευδάργυρος, σίδηρος κ.λπ.)
Εξετάσεις βιολογικών υλικών που δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνονται στο
εργαστήριο των εγκαταστάσεων του Κολχικού, θα πραγματοποιούνται στις
εγκαταστάσεις του Διαγνωστικού Εργαστηρίου της Κτηνιατρικής Σχολής.

Το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό
του
Εργαστηρίου
Παθολογικής
Ανατομικής προσφέρει άμεσα και σε
καθημερινή βάση τις υπηρεσίες του για τη
διερεύνηση και
την
αντιμετώπιση
διαγνωστικά παθολογικών καταστάσεων οποιασδήποτε αιτιολογίας.
Επιπρόσθετα, αναλαμβάνει την υποχρέωση για την περαιτέρω
διερεύνηση των περιστατικών με τη χρήση εξειδικευμένων
παθολογοανατομικών
εξετάσεων
(ιστοπαθολογική
ή
ανοσοϊστοχημική εξεταση) σε όσες περιπτώσεις αυτό κρίνεται
αναγκαίο.
Οι ανωτέρω υπηρεσίες αφορούν το σύνολο των παραγωγικών ζώων
(αγελάδες, πρόβατα, αίγες, χοίρους, κουνέλια κ.λπ.)

