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Nakładem wydawnictwa Eugen Ulmer Verlag ukazał się podręcznik w języku 

niemieckim z zakresu chirurgii weterynaryjnej „Kleintierkrankheiten. 

Chirurgie der Weichteile” (Choroby małych zwierząt. Chirurgia tkanek 

miękkich) pod redakcją prof. prof. Klausa Bonatha i Martina Kramera. Jest to 

drugie wydanie tego podręcznika, które zostało całkowicie na nowo 

zredagowane i znacznie poszerzone. Ponadto nadano mu przejrzystą strukturę 

ułatwiająca czytelnikowi poruszanie się w jego treściach. Główną osią 

podręcznika są chirurgiczne schorzenia poszczególnych, życiowo ważnych 

układów, narządów i regionów ciała psów i kotów, takich jak ośrodkowy i 

obwodowy układ nerwowy, klatka piersiowa i drogi oddechowe, jama 

brzuszna i układ pokarmowy z wątrobą i drogami żółciowymi, układ 

rozrodczy i wydalniczy, narządy endokrynne, skóra i tkanka podskórna oraz 

układ limfatyczny. W podręczniku nie pominięto żadnego schorzenia 

chirurgicznego małych zwierząt związanego z tkankami miękkimi organizmu. 

Autorzy podają współczesne definicje poszczególnych schorzeń, opisują ich 

patogenezę, jednak najwięcej uwagi poświęcają obrazowi klinicznemu chorób 

z uwzględnieniem najnowocześniejszego postępowania diagnostycznego oraz 

leczeniu chirurgicznemu. Omawiają także obszernie metody znieczulenia oraz 

terapię przeciwbólową. Podręcznik ten jest również poszerzony o dalsze, 

nowoczesne elementy chirurgii tkanek miękkich u małych zwierząt, jak chirurgia nowotworów, postępowanie w 

nagłych przypadkach chirurgicznych oraz metody chirurgii małoinwazyjnej. W podręczniku dużo miejsca poświęcono 

nowoczesnym technikom obrazowania (ultrasonografia, endoskopia, tomografia komputerowa, rezonans 

magnetyczny, scyntygrafia) stosowanym w chirurgii małych zwierząt. 

Omawiany podręcznik jest opracowaniem kompletnym, a przy tym przejrzystym, napisanym bardzo treściwie i 

rzeczowo. Niewątpliwy wpływ miał na to międzynarodowy zespół renomowanych autorów z wieloletnią praktyką 

kliniczną, wśród których są zarówno uznani profesorowie chirurgii weterynaryjnej, jak i wybitni praktycy. Taki skład 

zespołu autorskiego zapewnia tej książce równowagę między aktualną wiedzą z zakresu chirurgii małych zwierząt, a 

jej praktycznymi aspektami. 

Przyswajanie treści podręcznika bardzo ułatwiają liczne ilustracje. Ksiązka posiada także bogaty, alfabetyczny spis 

rzeczowy ułatwiający Czytelnikowi odnalezienie potrzebnych treści. Nowość stanowi możliwość dotarcia on line za 

pomocą kodu umieszczonego w podręczniku do katalogu pytań kontrolnych oraz bardzo obszernego spisu literatury. 

Zachętą do kontaktów z Autorami podręcznika jest umieszczenie ich adresów e-mailowych. Tak więc nabywca tej 

książki staje się nie tylko jej posiadaczem, ale uzyskuje także dostęp do kontaktów zawodowych z liczną grupą 

wybitnych fachowców. 

Podsumowując, omawiany podręcznik stanowi bardzo ciekawą pozycję na weterynaryjnym rynku wydawniczym i w 

dużym stopniu uzupełnia lukę, jaka na nim istnieje. Ze względu na jej nowoczesność i wszechstronność pozycja ta 

może być polecana zarówno nauczycielom akademickim, lekarzom praktykom, jak i studentom medycyny 

weterynaryjnej. 
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