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         „Wszystko o kotach i ich tajemnicach” – to najkrótsza 

rekomendacja tej książki, a właściwie już encyklopedii stwo-

rzonej przez lekarzy weterynarii, wieloletnich specjalistów, 

autorytetów w dziedzinie hodowli i leczenia kotów. To już 

piąte wydanie dzieła zapoczątkowanego w 1992 roku przez 

prof. Schmidt i prof. Horzinka, pochodzącego z Polski i mó-

wiącego po polsku, a kontynuowane przez ich następców – 

profesorów Lutza, Kohn i Forterre.                            

          Książka w szczegółach przygotowana została przez po-

nad 50-osobowy zespół specjalistów niemieckojęzycznych. 

Jest precyzyjnie encyklopedycznym dziełem obejmującym 

wszystkie działania związane z hodowlą, utrzymaniem, zacho-

waniem, badaniem, chorobami i leczeniem kotów. Na ponad 

1000 stronach dostarcza ogromu kompetentnej i najnowocze-

śniejszej wiedzy o kotach w warunkach zdrowia i podczas 

przebiegu współcześnie znanych chorób. 

          Początkowo podane są informacje o hodowli i wymaga-

niach środowiskowych kotów. Następnie opisano ich zacho-

wania podczas przebiegu chorób oraz postępowanie dotyczące 

opieki, m.in. prowadzenia terapii płynami, znieczulenia, odży-

wiania szpitalnego. Kolejną, najobszerniejszą część zajmuje 

przegląd chorób zakaźnych, pasożytniczych, internistycznych i 

nowotworowych według klucza narządowego z informacjami 

dotyczącymi diagnostyki i terapii. Nowością w tej części, w 

porównaniu do wydań z lat 1997, 2003 i 2005, są najnowsze 

dane dotyczące diagnozowania wielu chorób infekcyjnych, wektorowych i metabolicznych ewoluujące razem z uno-

wocześnianiem technik obrazowych i laboratoryjnych w medycynie weterynaryjnej.    

           Praktyczny charakter książki wzmacnia i wzbogaca duża liczba kolorowych zdjęć ukazujących badania kli-

niczne, diagnostykę obrazową, rzadkie zmiany chorobowe oraz efekty lecznicze. Niemalże każdej stronie tekstu towa-

rzyszą obrazy, które sprawiają, że odnosi się wrażenie stałej obecności w gabinecie lekarskim i bliskiego kontaktu z 

kocim pacjentem. Tak szeroki zakres nowoczesnej wiedzy połączony z jasną prezentacją i dbałością o detale czyni z 

niej prawdziwy punkt odniesienia w medycynie kotów, dyscyplinie żyjącej już swoim własnym, odrębnym życiem. 

Na pewno utrzyma ona pozycję książkowego lidera wśród lekarzy-praktyków, specjalistów chorób kotów. Oczywiście 

pomocna może okazać się również wszystkim lekarzom małych zwierząt, studentom a także hodowcom i pasjonatom 

tematu.  

           Przygotowana w obecnej, zaktualizowanej i poszerzonej wersji jest zawodowym narzędziem doskonałym. Po-

łączeniem najnowszej wiedzy z pięknem opakowania. Prawdziwa przyjemność i uczta duchowa.  

           Koniecznie. Do wielokrotnego obcowania.                        

                                                                           dr hab. Jacek Madany 


