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          Kardiologia psów i kotów w języku niemieckim. Ten 

tom wydany w serii praktycznych poradników odzwierciedla 

w istocie autentyczne podejście, jakie krok po kroku 

realizowane jest w pracy klinicznej z psami i kotami. Książka 

wydana po raz pierwszy, przygotowana została przez trzech 

lekarzy-praktyków, pod kierunkiem doktora Kreskena 

z Kliniki Kaiserberg koło Duisburga, jednej największych 

klinik dla małych zwierząt w Niemczech. 

          Celem autorów było bezpieczne doprowadzenie 

czytelników drogą postępowania klinicznego do 

prawidłowej diagnozy i doboru właściwej terapii u pacjentów 

kardiologicznych. Materiał zamknięty został w sześciu 

rozdziałach. W pierwszym krótko przypomniano fizjologię 

serca i mechanizmy prowadzące do jego czynnościowej 

niewydolności. W drugim identyfikowano pacjentów 

kardiologicznych i ukazano najbardziej aktualne 

klasyfikacje. Część trzecia jest diagnostyczna i omówione w 

niej zostały wszystkie znane dziś procedury badania serca i 

naczyń z wyraźnie mocnymi akcentami dotyczącymi 

obrazowania radiologicznego i echokardiograficznego. W 

części czwartej opisano znane dziś wrodzone i nabyte 

choroby serca psów i kotów, od etiologii, patogenezy po 

szczegóły diagnostyczne, prognostyczne i dotyczące terapii. 

W części piątej dokonano przeglądu grup leków stosowanych 

w terapiach kardiologicznych z podaniem dla każdego 

związku wskazań, przeciwwskazań, szczegółowego 

dawkowania u psów i kotów, a także własnych uwag 

wynikających z obserwacji klinicznych. W części szóstej 

opracowanej  w postaci tabel, podano echokardiograficzne wartości referencyjne dla 18 ras psów najbardziej 

predysponowanych do występowania chorób serca, a także dla dorosłych kotów. Przekazywaną wiedzę mocno 

wspierają rysunki, schematy i, co jest najistotniejsze dla praktyków, duża ilość bardzo dobrych jakościowo radiogramów 

i zdjęć z badań echokardiograficznych, w tym dopplerowskich.     

          Książka jest kompletnym kompendium wiedzy na temat kardiologii małych zwierząt i zasługuje na miano 

podręcznika. Przedstawiono w niej pryncypia oraz najbardziej aktualne dane diagnostyczne i terapeutyczne dotyczące 

patologii serca psów i kotów. W zwięzłej formie, ale z zachowaniem jasności przekazu podano wiele detali 

diagnostyczno-technicznych i farmakologicznych, które mogą być szybko zweryfikowane w działaniu.  

          Książka adresowana jest do lekarzy weterynarii małych zwierząt. I tych młodszych, i tych bardziej 

doświadczonych. Może być też pomocna studentom, stażystom oraz uczestnikom studiów specjalizacyjnych z zakresu 

kardiologii. 

          Solidna i bardzo aktualna wiedza. Praktyczna i pożyteczna lektura.                   
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