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          Potrzebna aktualizacja. Książka, wydana przez 

wydawnictwo Enke w języku niemieckim, której Autorką jest 

lekarz-praktyk z Berlina, jest cenna dla lekarzy zajmujących się w 

gabinetach małych zwierząt królikami. To trzecie wydanie tej 

książki, po edycjach w 2005 i 2010 roku, poprawione i poszerzone, 

przygotowane w odpowiedzi na wyczerpanie zapasów i wiele 

pozytywnych opinii napływających od lekarzy ze wszystkich stron 

świata. 

          Cel książki jest stricte lekarski i praktyczny – pomóc 

postawić jak najszybciej pewną diagnozę i przekazać dane 

dotyczące leczenia znanych dziś chorób królików. Myślą 

przewodnią autorki jest promowanie działania „od objawu do 

rozpoznania”, zgodnego z naturalnym sposobem myślenia i 

funkcjonowania lekarzy w gabinetach małych zwierząt.  

          Założonemu celowi podporządkowana jest konstrukcja i 

układ treści książki. Dominuje w niej rozdział omawiający objawy 

główne chorób królików, ich diagnozowanie i wskazówki 

dotyczące leczenia. Objawy główne przedstawiono, od duszności 

przez, m.in. biegunkę, niestrawność,  poliurię/ polidypsję do 

zaburzeń nerwowych i wstrząsu, w imponującej liczbie 21. Są 

wśród nich tak interesujące objawy jak zaburzenia oczu i 

poruszania. Każdy z nich traktowany jest jako odrębna całość, 

który pozwala postawić rozpoznanie. Jest to możliwe gdyż każdy 

objaw został przeanalizowany od definicji przez fizjopatologię do 

możliwych przyczyn. Każda analiza kończy się prezentacją 

algorytmu diagnostycznego, graficznego zapisu postępowania klinicznego by uwzględniając diagnostykę różnicową, 

dotrzeć do celu, jakim jest postawienie rozpoznania przyczynowego. Podejmowana w efekcie terapia staje się wówczas 

racjonalnie uzasadniona, prosta i oczywista.  

          W porównaniu do wydań wcześniejszych, w bieżącej wersji dodano opisy 4 nowych objawów, związanych z 

anemią, układem płciowym, bólem w jamie brzusznej, rozbudowano rozdziały dotyczące badań dodatkowych: rtg, usg, 

ekg i aktualnych leków oraz zamieszczono więcej zdjęć, głównie radiogramów rtg.   

          Książka jest przewodnikiem jednoznacznie adresowanym do lekarzy. W precyzyjnej lecz przystępnej formie 

ukazuje modelowy sposób działania diagnostyczno-terapeutycznego w postępowaniu z królikami. Napisana z 

zaangażowaniem i kompetencją jest książką wielce przydatną praktycznie. Winna stanowić lekturę uzupełniającą dla 

lekarzy i studentów ostatnich lat studiów. Wszystkim sympatykom tematu może pomóc w diagnozowaniu i leczeniu 

chorób królików. Nie wypada jej po prostu nie mieć.       
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