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          Dermatologia może być prosta. Takie 

wrażenie odnosi się po zapoznaniu z książką, 

przygotowaną w zamyśle autorów jako atlas. 

Jednakże w istocie jest to pokazowy, bardzo 

dobrze ilustrowany praktyczny podręcznik 

porządkujący specjalistyczną wiedzę, a nie 

tylko atlas niosący ilustracyjne zmiany skórne 

spotykane u psów. Autorem jest para lekarzy 

– praktyków z kliniki w Birkenfeld. Do-

świadczona Stefanie Peters i znany wszyst-

kim dermatologom, nestor i „guru” tej dyscy-

pliny, doktor Hans-Joachim Koch, założyciel 

i pierwszy Przewodniczący Europejskiego 

Towarzystwa Dermatologii Weterynaryjnej 

(ESVD, 1984), pierwszy niemiecki dyplo-

mowany dermatolog (dyplom ECVD, 1992) 

założyciel europejskiej specjalistycznej szko-

ły luksemburskiej (ESAVS, 1991) a także 

wielokrotny gość kongresów w naszym kraju, 

autentyczny przyjaciel pierwszego pokolenia 

polskich dermatologów weterynaryjnych. 

           Ogromne doświadczenie zawodowe i 

dydaktyczne autorów sprawiają, że książka 

ma idealny układ dla poszukujących rozwią-

zań w dermatologii. Naturalną jest rzeczą, że 

lekarze poszukują w książkach bezpiecznej 

drogi pozwalającej przejść przez dżunglę 

objawów do rozpoznania i skutecznego le-

czenia. W tej książce autorzy zastosowali 

system „dwóch nitek” prowadzących do roz-

poznania i leczenia. Pierwsza z nich, to roz-

dział pierwszy, dominujący objętościowo, w 

którym przedstawiono choroby skóry psów w 

zależności od terytorialnego rozmieszczenia 

objawów. Rozpoczynają ten przegląd zmiany 

na wierzchołku nosa i skórze nosa, a następnie w okolicy oczu, uszu, tułowia i ogona, kończyn i opuszek palcowych. 

Każda z opisanych chorób jest bogato ilustrowana, ze zmianami na różnym etapie rozwoju. Dodatkowo, analizę uła-

twia jasny układ: jedno otwarcie książki – jedna choroba, po lewej opis objawów, po prawej zdjęcia kliniczne bardzo 

dobrej jakości. Druga nitka, to rozdział drugi, w którym autorzy przedstawiają choroby skóry w układzie alfabetycz-

nym od A do Z, od zapalenia skóry z wylizywania (Akrale Leckdermatitis) i łysienia X (Alopecia X) po cynkozależną 

dermatozę (Zink-reaktive Dermatose). I w tym ujęciu jedno otwarcie książki to jedna choroba, po lewej opis z etiolo-

gią, objawami, topografią, diagnostyką różnicową i zasadami terapii, po prawej liczne zdjęcia obrazujące chorobę 

wykonane u pacjentów klinicznych różnych ras. Trzeci, krótki rozdział przedstawia w tabelach leki stosowane w der-

matologii psów, do leczenia ogólnego i miejscowego. 

          Książka dla studentów, lekarzy i sympatyków dyscypliny. Ale w sumie dla wszystkich pragnących wyjaśnić 

swoje wątpliwości dermatologiczne. 

Napisana by trudne stało się łatwe. I staje się. Czyta się jednym tchem.                                                                
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