
FRANZ-VIKTOR SALOMON, HANS GEYER, UWE GILLE: Anatomie fur die Tiermedizin (Anatomia dla 

medycyny weterynaryjnej). Enke Verlag, Stuttgart 2015. Wydanie 3, poprawione i rozszerzone. 872 strony, 883 

rycin, schematów i ilustracji. Twarda oprawa. Cena: Euro 169,99 (D), 174,80 (A), CHF 238,00. ISBN 978-3-

8304-1288-5. 

 

         Koncepcja „Anatomii dla medycyny weterynaryjnej” 

zdała egzamin i obecnie Autorzy wspólnie z wydawnictwem 

Enke przygotowali kolejne, trzecie jej wydanie, po premierze 

w roku 2005 i drugim wydaniu w roku 2008. Autorami jest 

grupa znanych anatomów niemieckojęzycznych z wydziałów 

medycyny weterynaryjnej w Lipsku, Zurichu i Halle. Tym 

razem zespół autorów, czyniąc poprawki i rozszerzenia, skon-

centrował się na lepszym łączeniu wiedzy anatomicznej z jej 

praktycznym wykorzystaniem, a także na większym udziale 

materiału dotyczącego przeżuwaczy i świń, dodanego do do-

brze opracowanego materiału o koniach i psach. Do zachowa-

nej części dotyczącej gryzoni, gadów i ptaków, dodano nowe 

gatunki, takie jak fretki, króliki, chomiki i szynszyle. 

          Celem głównym książki, a właściwie mega–podręcznika, 

ze względu na duże rozmiary, objętość i wagę, jest przedsta-

wienie fundamentalnej wiedzy o budowie ciała zwierząt do-

mowych i towarzyszących - studentom weterynarii. A celem 

dodatkowym ukazanie przydatności kliniczno-funkcjonalnej 

anatomii służącej praktyce: badaniu, diagnozowaniu, zabiegom 

chirurgicznym i fizjoterapeutycznym wykonującym je dojrza-

łym już lekarzom i terapeutom. 

         Konstrukcja podręcznika pozostaje czytelna i niezmie-

niona. Autorzy w pierwszej części prezentują kolejno układy 

zwierząt domowych: kostny, ruchu, pokarmowy, oddechowy, 

krążenia, moczowo–płciowy, nerwowy i hormonalny.  Duży 

rozdział ukazuje narządy zmysłów z detalami dotyczącymi oka 

i ucha. W drugiej części przedstawione są dane dotyczące gry-

zoni, gadów i ptaków.  Ukazywane szczegóły anatomii ilustrują kolorowe zdjęcia preparatów, rysunki, liczne tabele, a 

także odniesienia do budowy histologicznej narządów. Obok nich wielokrotnie pojawiają się obrazy kliniczne i wyko-

nywane podczas badań diagnostycznych. Niemal każdej stronie tekstu towarzyszą obrazy bardzo dobrej jakości. Naj-

większe uznanie wzbudzają zdjęcia mięśni, całego układu ruchu oraz układu nerwowego i przewodu pokarmowego.  

          W podręczniku szeroki zakres nowoczesnej wiedzy połączony jest z jasnym, łatwo zrozumiałym tekstem i dba-

łością o detale. Podręcznik ten, w jednym tomie, przydatny jest do wszechstronnej nauki anatomii, precyzuje szczegó-

ły, uczy topografii i ma odniesienia do praktyki. Może wybić się na pozycję książkowego lidera anatomii wśród stu-

dentów i lekarzy-praktyków.  

         Duża wartość merytoryczna oraz troskliwa edytorska oprawa z wysoką jakością papieru, druku oraz zdjęć i rycin 

sprawiają, że podręcznik jest lekturą, którą z przyjemnością bierze się do rąk i z trudem odkłada. 

         Lektura wciągająca, rozbudzająca wyobraźnię. Do spokojnego, wielokrotnego studiowania.  
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