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          Książka o badaniu zwierząt. A dokładniej podręcznik do 

nauki diagnostyki klinicznej zwierząt gospodarskich i towarzyszą-

cych. Przygotowana w języku niemieckim przez naukowców i na-

uczycieli Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu jest kon-

tynuacją wznawianej regularnie, co 3 – 4 lata, pozycji zapoczątko-

wanej w roku 1975 przez profesorów Jakscha i Glawischniga. To 

już ósme wydanie, zaktualizowane o nowe gatunki zwierząt towa-

rzyszących, przygotowane pod redakcją profesora Waltera Bau-

mgartnera – cenionego w świecie specjalisty chorób przeżuwaczy, 

propagatora wiedzy, autora wielu podręczników, znanego w Polsce 

od lat wykładowcy i współpracownika, w roku 2010 uhonorowane-

go tytułem doktora honoris causa Wydziału Medycyny Weteryna-

ryjnej we Wrocławiu. 

          Podręcznik ma na celu przygotowanie studentów do samo-

dzielnego wykonywania badania klinicznego i stawiania rozpozna-

nia. W pierwszej części, klasycznej, autorzy mówią o uniwersal-

nym badaniu ogólnym i szczegółowym kolejnych układów ciała, od 

układu oddechowego i krążenia po układ pokarmowy i moczowy, 

zgodnie z tradycją nauczania diagnostyki klinicznej posługującej 

się fizykalnymi metodami oglądania, omacywania, opukiwania i 

osłuchiwania. Druga część, bardziej szczegółowa, obejmuje w ko-

lejnych rozdziałach opis badania ortopedycznego, neurologicznego, 

ginekologicznego, położniczego i okulistycznego. W oddzielnym 

rozdziale omówiono podstawowe badania dodatkowe, od sposobu 

pobierania materiału po interpretację wyników.  

           Książka mówi o badaniu wielu gatunków zwierząt. Koni, bydła, owiec, świń, psów i kotów. Nowością są do-

niesienia o badaniu zwierząt egzotycznych a także ryb i gadów. Jednak jako książka o diagnozowaniu, ze swojej natu-

ry, dostarcza głównie wiedzy ponadgatunkowej i uniwersalnej. Jej zaletą jest to, że naucza klasycznego sposobu pro-

wadzenia badania klinicznego metodami fizykalnymi, wskazuje racjonalne potrzeby do badań dodatkowych i ułatwia 

interpretację wyników, niezależnie od gatunku, z jakim przychodzi pracować. Jej ocenę osłabia jednak fakt, że wraz z 

uaktualnianiem tekstu kolejnych wydań, nie towarzyszy mu unowocześnianie grafiki. Zdjęcia w podręczniku są czar-

no-białe, jest ich zbyt mało jak dla pozycji dydaktycznej i tematu tak praktycznego i koniecznego dla przykładowego, 

wzorowego zobrazowania, często zdjęcia są w zbyt małym formacie, niekiedy są wręcz wyjęte z podręczników lat 

odległych. 

          Klasyka literatury klinicznej. Dla studentów i początkujących lekarzy weterynarii. Dobry, solidny tekst, szkoda 

tylko, że bez solidnego, ilustracyjnego wsparcia. 
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