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          Duży sukces Autorki! Ta książka to anglojęzyczna 

wersja książki wydanej w języku polskim w roku 2014 we 

Wrocławiu pod tytułem „Termografia koni w praktyce”. 

Autorką jest pani Maria Soroko, z Zakładu Hodowli Koni 

i Jeździectwa Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt 

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, od 2013 r. 

doktor nauk rolniczych. 

          Termografia od blisko dekady jest w kręgu 

zainteresowań hipiatrów. Popularność metody wzrosła wraz 

z poprawą jakości kamer termowizyjnych i jakością 

uzyskiwanych obrazów. U koni odchylenia od obrazów 

prawidłowych są stosowane w diagnostyce zaburzeń układu 

ruchu, głównie kończyn i kręgosłupa, a także w celu 

monitorowania postępów leczenia. Obecnie termografia jest 

uznanym dodatkiem diagnostycznym do badania 

klinicznego, jak również uzupełnieniem innych technik 

obrazowych, takich jak rtg, usg czy scyntygrafia. Jej 

głównymi zaletami są nieinwazyjność i bezpieczeństwo.  

          Książka jest pierwszą spójną publikacją na ten temat 

na rynku jeździeckim. To kompendium o praktycznym 

zastosowaniu termografii dla potrzeb medycyny 

weterynaryjnej i szeroko rozumianej rehabilitacji koni. 

Książkę tworzy pięć rozdziałów. W pierwszym opisano 

podstawowe, fizyczne zasady termografii, w drugim zasady 

przeprowadzania badania przy pomocy kamer 

termowizyjnych. Trzeci rozdział poświęcono ukazaniu 

„wzorca” rozmieszczenia prawidłowych temperatur na 

wszystkich częściach ciała konia, a czwarty przydatności 

badania dla potrzeb lekarsko-weterynaryjnego, szczegółowego rozpoznawania zaburzeń układu ruchu. W rozdziale 

piątym przedstawiono zastosowanie termografii w fizjoterapii koni, która stała się powszechnym wsparciem lekarskiego 

postępowania. W rozdziale tym pokazano też liczne obrazy termograficzne ukazujące przypadki chorych i leczonych 

koni, ponadto rozdział ten zawiera wiele praktycznych porad. 

          Książka jest obszernie ilustrowana i dokładnie ukazuje opisywane treści. Wysokiej jakości papier kredowy 

i kolorowe, dużej rozdzielczości zdjęcia ułatwiają studiowanie każdego rozdziału i wszystkich omawianych detali.            

Adresowana jest zarówno do nowicjuszy, jak i do doświadczonych praktyków wykorzystujących różne techniki 

treningu, badania czy fizjoterapii. Dlatego pomocna może być hodowcom i trenerom koni, a także lekarzom weterynarii 

i fizjoterapeutom pracującym z ciałem koni. Może być też ciekawostką dla studentów i wszystkich jeźdźców – 

miłośników koni.  

          Cieszy fakt, że książka młodej, polskiej autorki przełożona została na język angielski, i może być teraz dostępna 

dla szerokiego kręgu czytelników na całym świecie. Zasłużone gratulacje dla Autorki. 

                                                                                 dr hab. Jacek Madany 

 

 

 

 


