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          Wszystko o praktyce lekarsko-weterynaryjnej związanej z końmi 

– oto najkrótsza rekomendacja książki, a właściwie mega podręcznika 

stworzonego przez specjalistów, reprezentantów wszystkich 

niemieckich wydziałów weterynaryjnych, autorytetów w dziedzinie 

chorób i leczenia koni. To już czwarte wydanie dzieła 

zapoczątkowanego w latach 90. XX wieku przez profesorów Dietza 

i Huskampa, a kontynuowane przez ich następców – profesorów 

Brehma, Gehlena, Ohnesorge i Wehrenda z uniwersytetów w Lipsku, 

Berlinie, Hanowerze i Giessen.                            

          Podręcznik w szczegółach przygotowany został przez ponad 60-

osobowy zespół praktykujących hipiatrów. Jest zatem wielce 

obszernym, szczegółowym dziełem obejmującym zagadnienia 

związane z badaniem, chorobami i leczeniem koni. Na ponad 1200 

stronach dostarcza kompetentnej wiedzy zapewniającej Czytelnikom 

pełen przegląd współczesnego stanu wiedzy nt. medycyny koni. 

          Informacje przedstawione zostały w trzech rozdziałach. Pierwszy 

omawia zasady diagnostyki, ale nie tylko. Zaprezentowano w nim także 

zagadnienia związane z anestezjologią i sposobami kładzenia koni, 

podawaniem leków, szczepieniami, a nawet sposobami leczenia ran 

ostrych i przewlekłych. Drugi rozdział to „gwóźdź” programu. Na 1000 

stronach dokonany został przegląd znanych dziś chorób koni. Zrobiono 

to w kolejności układowej, zgodnej ze scenariuszem badania 

klinicznego. Dlatego najpierw omówiono choroby skóry, następnie 

układu oddechowego, krążenia, krwi, układu pokarmowego, moczowego, nerwowego i ruchu, a następnie układu 

hormonalnego i choroby zakaźne. Każdą z analiz poprzedza przypomnienie anatomii i fizjologii układu, objawów 

głównych, po których następuje szczegółowy opis chorób z akcentami na dzisiejsze standardy ich rozpoznawania oraz 

reguły ich leczenia. Nowością w tej części, w stosunku do wydań wcześniejszych, jest prostszy układ opisu chorób, 

wyodrębnienie w ramkach „istoty zagadnienia”, uaktualnienie danych diagnostycznych ewoluujących wraz 

z unowocześnianiem technik obrazowych jak również uaktualnienie sposobów leczenia uwzględniających badania 

i doświadczenia ostatnich lat. Trzeci rozdział omawia zagadnienia prawne związane z posiadaniem koni, ich kupnem, 

sprzedażą, badaniami, dobrostanem. Podaje również ograniczenia prawne związane ze stosowaniem leków według 

stanu na luty 2016 r.   

          W podręczniku przedstawiono szeroki i kompleksowy zakres wiedzy w sposób logicznie uporządkowany. Czyni 

to z niego istotny punkt odniesienia w medycynie koni i zapewne pozwoli mu pretendować do pozycji książkowego 

lidera w bibliotekach lekarzy – hipiatrów. Oczywiście, jako zbiorcze, bogate i aktualne źródło wiedzy pomocne będzie 

także studentom, młodym lekarzom oraz wszystkim starającym się o specjalizację z zakresu chorób koni. 

          Przyjemność czytania. Do posiadania i wielokrotnego obcowania.       
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