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Dane Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) 

wskazują, że na 1461 znanych chorób zakaźnych ludzi aż 

875 (59,8%) wywoływanych jest przez czynniki zoonotycz-

ne. Choroby odzwierzęce są więc ciągle aktualnym proble-

mem zarówno w dziedzinie medycyny, jak i lecznictwa 

weterynaryjnego, a parazytozy mają znaczący udział w tej 

grupie chorób. Różnorodność pasożytów prowadzi do zróż-

nicowanego obrazu klinicznego wywoływanych przez nie 

chorób u ludzi i zwierząt. Z tego powodu lekarze weteryna-

rii powinni posiadać odpowiednią wiedzę dotycząca epide-

miologii i diagnostyki zoonoz. Recenzowane wydawnictwo 

jest jedynym w swoim rodzaju bogato ilustrowanym kom-

pendium  wiedzy nt. pasożytniczych chorób odzwierzęcych. 

Autorzy książki są specjalistami w zakresie parazytologii 

i dysponują ogromną wiedzą teoretyczną oraz długoletnim 

doświadczeniem w  badaniu, diagnozowaniu i leczeniu pa-

razytoz. Jednocześnie w przystępny i przekonujący sposób 

potrafią przekazać tę wiedzę czytelnikowi. Sprzyja temu 

również przejrzysty i przemyślany układ książki, którą po-

dzielono na osiem rozdziałów, traktujących kolejno o paso-

żytniczych zoonozach przenoszonych przez: 1) zwierzęta 

rzeźne i gospodarskie, 2) psy i koty, 3) króliki, 4) gryzonie 

(świnki morskie, szczury, myszy i myszoskoczki), 5) ptaki, 

6) gady i 7) zwierzęta wolno żyjące oraz z ogrodów zoolo-

gicznych. Ostatni, ósmy rozdział poświęcony jest specyficz-

nym chorobom pasożytniczym ludzi. W poszczególnych 

rozdziałach autorzy przedstawiają m.in. pełne cykle rozwojowe pasożytów i najważniejsze aspekty epidemiologiczne 

wywoływanych przez nie chorób. W charakterystyce tej uwzględniają oni nie tylko rodzime lecz również pasożyty 

zawlekane, które są przyczyną przybierających na znaczeniu tzw. chorób podróżniczych. Wykazy piśmiennictwa 

umieszczone na końcu każdego rozdziału ułatwiają czytelnikowi poszerzenie swojej wiedzy w obrębie przedstawianej 

tematyki. Przywołane przykłady przypadków klinicznych z długoletniej praktyki dowodzą, że pasożytnicze zoonozy 

są powszechnym i ważnym problemem w zakresie ochrony zdrowia publicznego. Z tego powodu recenzowane wy-

dawnictwo powinno być obowiązkową pozycją w zawodowym księgozbiorze każdego praktykującego lekarza medy-

cyny i weterynarii. 
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