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          Książka, którą otrzymujemy w wersji nie-

mieckojęzycznej jest tłumaczeniem z języka wło-

skiego drugiego wydania „Praktycznej dermatolo-

gii psów i kotów” z roku 2011. Pierwsza z autorów, 

doktor Chiara Noli znana jest polskim lekarzom z 

wizyt i wykładów w naszym kraju. Jest bowiem 

uznaną w Europie specjalistką – dermatologiem, 

lekar zem cenionym i niezwykle kreatywnym.               

          Książka, a właściwie podręcznik – przewod-

nik, tym razem przetłumaczony i przygotowany 

przez specjalistów niemieckich i austriackich, jest 

klinicznym przeglądem dermatologicznym doty-

czącym psów i kotów, a obejmującym wszystkie 

elementy działalności praktycznej i dostarczającym 

ogromu wiedzy kompletnej i ultranowoczesnej z 

zakresu tej dyscypliny. 

          Układ książki, w której całość materiału 

podzielona została na trzy rozdziały, jest logiczny i 

wynika z następujących po sobie etapów pracy 

klinicznej. W rozdziale pierwszym przedstawione 

są fizjologiczne właściwości skóry psów i kotów 

oraz wymagane instrumentarium diagnostyczne 

lekarza-dermatologa, plan badania i zasady jego 

wykonywania. Nowością tej części są dane doty-

czące badań cytologicznych oraz biopsji skórnych 

z elementami dermatohistopatologii. Rozdział dru-

gi poświęcony jest diagnozowaniu. Przygotowany 

został w oparciu o objawy główne najczęściej spo-

tykanych dermatoz. Najpierw omówione są pro-

blemy występujące u psów, a następnie u kotów 

m.in. świąd, wyłysienia, nadżerki i owrzodzenia, 

zmiany barwnikowe. Każdą z analiz Autorzy pro-

wadzą od objawu do rozpoznania, a każdy podroz-

dział kończy się graficznym algorytmem zalecanego postępowania diagnostycznego. Rozdział trzeci dotyczy leczenia 

dermatologicznego. Podano w nim najbardziej aktualne sposoby terapii według klucza przyczynowego: choroby za-

kaźne, pasożytnicze, hormonalne, psychogenne. Rozbudowana i rozszerzona w tym wydaniu jest część omawiająca 

leczenie chorób alergicznych i immunologicznych. Uwzględniono też postępowanie terapeutyczne w nowotworach i 

zespołach paranowotworowych skóry.  

          Praktyczny charakter książki wzmacnia i wzbogaca ogromna ilość kolorowych zdjęć obrazujących badanie 

kliniczne, cytologiczne, objawy i rzadkie zmiany chorobowe oraz efekty lecznicze. Niemalże każdej stronie tekstu 

towarzyszą obrazy, które sprawiają, że odnosi się wrażenie stałej obecności w gabinecie lekarskim i bliskiego kontak-

tu z konsultowanym pacjentem.  

          Tak szeroki zakres nowoczesnej wiedzy połączony z jasnością prezentacji i dbałością w podejściu do detali 

czyni z tej książki prawdziwy brylant dla medycyny psów i kotów i dyscypliny, której jest reprezentantem.  

          Na pewno stanie się niezastąpioną pozycją wszystkich lekarzy – praktyków małych zwierząt, w tym specjali-

stów z zakresu dermatologii. Pomocna może okazać się też dla studentów i pasjonatów tematu.  

          Przygotowana obecnie w wersji niemieckojęzycznej jest książkową doskonałością. Idealnym połączeniem wie-

dzy i pięknego opakowania, o które zadbał wydawca. Styl i język plus oprawa, papier, czcionka, kolory, jakość zdjęć 

– sprawiają, że spotkanie z nią to prawdziwa przyjemność i uczta duchowa.  

          Do jak najbardziej częstego obcowania.                        

                                                                               dr hab.  Jacek Madany      

 


