اسعار خدمات المستشفى البيطرى
كلية الطب البيطرى
المستشفى البيطرى التعليمى

خدمات المستشفى البيطرى
 -1تشخيص وعالج أمراض الحيوانات المختلفة
الواردة الى العيادة الخارجية بالمستشفى
 -2صرف االدوية الالزمة لعالج الحيوانات من
خالل الصيدلية الملحقة بالمستشفى
 -3اجراء التحاليل الالزمة للحاالت من خالل المعمل
التشخيصى البيطرى بالمستشفى لفحص الدم
والبول والبراز
 -4عمل االشعة التشخيصية الالزمة للحاالت
المرضية للتاكد من التشخيص
 -5تشخيص الحمل المبكر فى الحيوانات المختلفة
مثل االبقار والجاموس والخيول واالغنام
والماعز
 -6الكشف باحدث االجهزة على الحيوانات المجترة
المصابة بمرض الوخز التامرى نتيجة ابتالع
المواد الصلبة واالسالك
 -7تقديم االستشارات البيطرية الخاصة بنظم التربية
والتغذية الصحاب مزارع الدواجن والماشية
واالغنام والماعز
 -8تقديم البرامج التحصينية وبرامج التغذية
المناسبة لمزارع الدواجن والماشية واالغنام
والماعز
 -9تدريب طالب البكالوريوس على الحاالت
االكلينيكية
 – 10مساعدة الباحثين على اجراء البحوث الحقلية
التطبيقية

 -1اسعار الكشف المبدئى للحاالت
الحيوان
ابقار وجاموس
اغنام وماعز
فصيلة خيلية
حيوانات منزلية (كالب وقطط)
خيول فروسية
طيور زينة
دواجن

قيمة الكشف
 5جنيهات
 3جنيهات
 5جنيهات
 10جنيهات
 10جنيهات
 1جنيه
 1جنيه

 -2اسعار الكشف باالشعة التشخيصية
نوع الكشف

قيمة الكشف

تشخيص الحمل فى االبقار

 15جنيهات

تشخيص الحمل فى الفصيلة الخيلية

 20جنيهات

تشخيص الحمل فى االغنام والماعز

 10جنيهات

الكشف على الجهاز الهضمى والقلب

 15جنيهات

وسائل االتصال بالمستشفى البيطرى
التليفون0132461411 :
االستقبال 2131
الفاكس0132460640 :
الموقع االلكترونى:
الصيدلية2119 :
www.vmth.bu.edu.eg
االطباء2027 :
البريد االلكترونى:
المعمل2127 :
السكرتاريةinfo@fvtm.bu.edu.eg 2111 :
مدير المستشفى2026 :
مدير المستشفى
ا.م.د .محمد محمدى غانم

 -3اسعار التحاليل المعملية
نوع التحليل

قيمة التحليل

تحليل البراز

 5جنيهات

تحليل البول

 5جنيهات

تحليل طفليات الدم

 10جنيهات

عد كرات الدم

 10جنيهات

تحليل بكتريولوجى

 20جنيهات

 -4اسعار الزيارات الميدانية للمزارع
قيمة الزيارة
 50جنيها
 50جنيها
 30جنيها
 30جنيها
 30جنيها

نوع التجمع
تجمعات الخيول
مزارع ابقار وجاموس
تجمعات أغنام وماعز
مزارع دواجن
مزارع سمكية

 -5اسعار حاالت الوالدة
نوع الكشف

قيمة الكشف

تشخيص العشار يدوى

10جنيهات

توليد حيوانات كبيرة

100جنيه

توليد حيوانات صغيرة

 20جنيهات

تعديل لفحة الجنين

 150جنيه

عالج خروج الرحم

100جنيه

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع

ا.د .نجوى عيد احمد

عميد الكلية
ا.د .جمال عبدالرحيم سوسة

