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20 lat od pierwszego wydania ukazuje się czwarte, głęboko 

przerobione i poszerzone wydanie podręcznika zainicjowanego 

przez profesora Hansa-Hasso Freya, autora pierwszych dwóch wy-

dań z roku 1996 i 2002. Trzecie wydanie w roku 2010 i obecne 

czwarte jest już kontynuacją i zespołową pracą grupy specjalistów, 

przygotowaną przez profesora Wolfganga Loschera, kierownika 

Instytutu Farmakologii, Toksykologii i Farmacji Szkoły Weteryna-

ryjnej w Hannowerze razem ze swoją odpowiedniczką, panią pro-

fesor Angeliką Richter z Uniwersytetu w Lipsku przy współpracy 

z aktywnymi pracownikami nauki i praktyki weterynaryjnej z Au-

strii, Szwajcarii i Niemiec.  

Celem książki od początku jej stworzenia jest pomoc studen-

tom w poznawaniu klinicznych aspektów farmakologii i toksyko-

logii jak również stałe towarzyszenie lekarzom – praktykom w co-

dziennej pracy ze zwierzętami.  

Książka, a właściwie podręcznik, skonstruowana jest w spo-

sób podporządkowany łatwemu wyszukiwaniu danych. Po krótkim 

wstępie o podstawach farmakologii następuje część zasadnicza, 

w której podane są informacje o wszystkich stosowanych w lecz-

nictwie grupach leków. Kolejno omówiona jest farmakologia le-

ków działających na wegetatywny i centralny układ nerwowy, le-

ków miejscowo znieczulających, stosowanych w chorobach serca, 

krwi, płuc, nerek, układu pokarmowego, leków przeciwinfekcyj-

nych i pasożytniczych, witamin, hormonów, leków stosowanych 

w chemioterapii, zaburzeniach wodnych i elektrolitowych oraz le-

ków do miejscowych terapii chorób skóry, oczu i uszu. Trzeci duży 

rozdział to informacje z zakresu toksykologii o mechanizmach działania toksyn i przegląd trucizn najczęściej spotyka-

nych w praktyce weterynaryjnej u dużych i małych zwierząt.  

 Nowością czwartej edycji podręcznika jest ujednolicony zarys wszystkich rozdziałów oraz wyszczególnienie 

priorytetów istotnych do zapamiętania za pomocą zróżnicowanych kolorów, ramek i licznych schematów.  

Książka – podręcznik zrealizowana jest według sprawdzonej koncepcji dydaktycznej podającej materiał syste-

matycznie i w przejrzystej strukturze. Dlatego idealnie nadaje się dla studentów do celów naukowo-poznawczych, jak 

również dla praktykujących lekarzy weterynarii. Szybko można w niej znaleźć informacje i praktyczne podpowiedzi 

z zakresu farmakologii i toksykologii, dlatego też może służyć pomocą nawet kilkukrotnie w ciągu każdego dnia. 

Istotna i przydatna aktualizacja. 
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