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           Książka, wydana w języku niemieckim, jest zespołową 

pracą grupy farmakologów i farmaceutów, przygotowaną pod 

redakcją profesora Wolfganga Loschera, kierownika Instytutu 

Farmakologii, Toksykologii i Farmacji ówczesnej Wyższej 

Szkoły Weterynaryjnej w Hanowerze. To już dziewiąte jej wy-

danie, po roku 1991,  gdy pojawiła się po raz pierwszy. Od 

tamtej pory co 3-4 lata ukazuje się kolejne, uaktualnione wyda-

nie. Obecna wersja jest poszerzona w stosunku do wydania 

ósmego z roku 2010 o zmiany, jakie zaszły na rynku leków 

weterynaryjnych i przepisów prawnych, regulujących ich obec-

ność, obrót i stosowanie, zarówno u zwierząt gospodarskich, jak 

i towarzyszących.   

          Celem książki, od początku jej stworzenia, jest pomoc i 

stałe towarzyszenie lekarzom – praktykom w codziennej pracy, 

a także studentom w poznawaniu klinicznych aspektów farma-

kologii. 

          Książka skonstruowana jest praktycznie, w sposób pod-

porządkowany łatwemu wyszukiwaniu danych. Po krótkim 

wstępie o podstawach farmakologii następuje część zasadnicza, 

w której podane są informacje o wszystkich aktualnie stosowa-

nych w medycynie grupach leków. Kolejno omówione zostały 

farmakologia i farmakoterapia leków działających na wegeta-

tywny i centralny układ nerwowy, leki miejscowo znieczulają-

ce, stosowane w chorobach serca i płuc, nerek, układu pokar-

mowego i wątroby, leki przeciwinfekcyjne i pasożytnicze, wi-

taminy, hormony, leki stosowane w chemoterapii, zaburzeniach wodnych i elektrolitowych oraz leki do miejscowych 

terapii chorób skóry, oczu i uszu. W każdym z podrozdziałów omówione są związki czynne i nazwy handlowe aktual-

nie dostępnych na rynku niemieckim preparatów, z czasem długości ich rejestracji, wskazaniami, dawkowaniem oraz 

działaniami ubocznymi. Wystarczy otworzyć książkę, by szybko znaleźć potrzebne informacje szczegółowe lub od-

powiedzi na istotne pytania i wątpliwości.  

           Książka od lat jest uznanym i pomocnym narzędziem w pracy lekarzy-praktyków. Jest adresowana zarówno do 

lekarzy dużych, jak i małych zwierząt. Może być też pomocna studentom jako informator i praktyczny przewodnik 

terapeutyczny. Adresatom zapewnia najbardziej aktualne dane dotyczące rynku leków i przepisów regulujących obrót 

i stosowanie farmaceutyków.  

           Książka powinna znajdować się na wyposażeniu gabinetów i klinik, tak jak inne narzędzia pracy: strzykawki, 

aparaty rtg i usg – bo może służyć pomocą wielokrotnie w ciągu każdego dnia. Potrzebna aktualizacja. 
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