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             Fretki to figlarne, żywe i ciekawe zwierzęta 

– i właśnie dlatego od lat 80. XX wieku rośnie ich 

popularność jako zwierząt domowych i towarzy-

szących. Znalazło to formalny wyraz we włączeniu 

ich, obok psów i kotów, do grupy zwierząt podró-

żujących z paszportami po obszarze Unii Europej-

skiej. Dlatego też dobra i precyzyjna wiedza o tym 

gatunku stała się na rynku weterynaryjnym dobrem 

potrzebnym, poszukiwanym, wręcz koniecznym. 

          Książka wydana w języku niemieckim jest 

odpowiedzią na istniejące potrzeby. Przygotowana 

po raz pierwszy jest tematyczną nowością przyj-

mowaną z oczekiwaniem i zaciekawieniem. Stwo-

rzył ją zespół profesora Fehra, kierownika Kliniki 

Małych Zwierząt Uniwersytetu Medycyny Wetery-

naryjnej w Hanowerze jako gatunkową monografię. 

Zawiera ona informacje na temat domowego 

utrzymania i obchodzenia się ze zdrowymi fretkami 

jak również informacje o ich badaniu, chorobach 

i leczeniu. 

           Materiał książki został zaprezentowany w 

4 rozdziałach. Pierwszy traktuje fretkę jako zdrowe 

zwierzę domowe, dlatego znajdują się tu dane na 

temat ich wymagań dotyczących środowiska, ży-

wienia, ruchu, zabawy, a także o ich anatomii i 

fizjologii. Drugi dotyczy diagnozowania i chorób. 

Są tu informacje jak organizować specyficzne ba-

danie kliniczne, w tym badania obrazowe oraz 

podano opis znanych, według dzisiejszego stanu 

wiedzy, chorób fretek. Trzeci rozdział przedstawia 

zalecane zasady znieczulania i przygotowywania 

do zabiegów operacyjnych, a także omawia stoso-

wane techniki. W czwartym rozdziale znajdują się 

informacje o lekach dopuszczonych do stosowania 

u fretek, z nazwami preparatów handlowych, dokładnymi dawkami i drogami podawania, co jest wręcz „fretkowym” 

katalogiem leków. 

          Książka podsumowuje aktualny stan wiedzy o zdrowiu i chorobach fretek oraz posiada „wartość dodatkową” 

wynikającą z różnorodnych, praktycznych doświadczeń autorów. Jednocześnie przedstawia tę wiedzę w sposób zro-

zumiały i przystępny, a tam gdzie to potrzebne np. przy prezentacji technik operacyjnych, wzbogaca tekst seriami 

kolorowych ilustracji.  

          Książka, jak napisano we wstępie „jest przede wszystkim książką lekarzy dla lekarzy”, do codziennej pomocy w 

pracy gabinetowej z fretkami. Adresowana jest też do studentów – amatorów małych zwierząt jak również zaintere-

sowanych właścicieli fretek, dostarczając im pulę ważnych informacji.       
          Fretki są sympatycznymi zwierzętami, jednak aby pozostawały w dobrej formie trzeba poświęcać im dużo uwa-

gi. Konieczna jest też cierpliwość, a lekarzom – praktykom rzetelna wiedza ekspertów. Tę właśnie podano na tacy.        

         Powstała nowa książka, świeża i inspirująca. Z podziękowaniami.                                                                                                                       

                                                                                           dr hab. Jacek Madany  

 

 
 

 

 


