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          Ciekawy pomysł. Realizowany po raz pierwszy przez 

studentów dla studentów i młodych absolwentów wydziałów 

weterynaryjnych. Ideą książki jest dostarczenie odpowiedzi na 

proste i najczęściej zadawane pytania przez młodych adeptów 

weterynarii w konfrontacji z problemami, które pojawiają się 

w momencie rozpoczęcia praktyki lekarskiej. Maksymalne 

zmniejszenie stresu tych młodych lekarzy – to główny powód dla 

którego powstała ta książka. 

          Książkę wydało w języku niemieckim wydawnictwo Enke. 

Inicjatorem pomysłu jest niemieckie stowarzyszenie studentów 

weterynarii, które metodą ankiet wyselekcjonowało 

100 najczęstszych pytań, które stawiają młodzi lekarze w sytuacjach 

konieczności podejmowania pierwszych samodzielnych decyzji 

lekarskich. Pytaniom towarzyszą oczywiście odpowiedzi, których 

udzielają specjaliści – naukowcy i praktycy z wydziałów 

weterynaryjnych w Niemczech i Austrii.  

          Pytania są podzielone na cztery grupy i są to jednocześnie 

cztery części książki. Pierwszą, najliczniejszą grupę pytań, aż 40, 

stanowią wątpliwości związane z codzienną praktyką kliniczną. 

Znajdują się tu pytania i wyjaśnienia dotyczące koniecznych działań 

podejmowanych u pacjentów m.in. z ostrymi wymiotami, biegunką, 

świądem, objawami krążeniowymi, neurolgicznymi, uwagi 

dotyczące postępowania z pacjentami agresywnymi, jak również 

instrukcje dotyczące zachowań i wskazań do eutanazji psów i kotów. 

Drugą grupę, również liczną, 30 pytań, stanowią zagadnienia 

dotyczące przypadków nagłych, w tym z objawami m.in. duszności, wstrząsu, urazów, zatruć, stanu padaczkowego 

i innych tzw. sytuacji kryzysowych wymagających szybkich i zdecydowanych działań. Trzecia grupa problemów 

obejmuje 8 pytań dotyczących głównych grup leków, sposobów ich dawkowania i podawania. Czwarta grupa, to 

22 pytania z zakresu szeroko rozumianego zarządzania gabinetowego i komunikacji interpersonalnej. Znajdują się tu 

m.in. pytania o rachunki, ubezpieczenia zwierząt, a także metody komunikacji w zespole i sposoby informowania 

właścicieli o chorobach nieuleczalnych i eutanazji. 

           Książka ma wyraźnych adresatów. Są nimi młodzi absolwenci, którzy dopiero zaczynają karierę w zakresie 

lecznictwa małych zwierząt. Oczywiście, przydatna może być też studentom. Pomoże zapewne w pokonaniu przeszkód 

i pułapek w czasie staży i pierwszych tygodni praktycznej pracy zawodowej. 
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