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          Po prawie 10 latach ukazuje się drugie wydanie książki w języku 

niemieckim (pierwsze w 2007 roku), które jest kontynuacją 

zainteresowań autorów, dotyczących holistycznego sposobu 

postępowania z psami. Książka tychże autorów poświęcona kotom 

ukazała się w 2015 roku – już jako 3 wydanie. Doktor Sabine Schroll 

jest praktykującym od 1991 roku austriackim lekarzem zajmującym się 

behawioralnym sposobem leczenia małych zwierząt w Krems, wydaje 

także wiele książek. Doktor Joel Dehasse jest belgijskim lekarzem – 

praktykiem, behawiorystą, którego jedna z książek „Agresja u psów” 

wydana została w języku polskim ciesząc się znacznym 

zainteresowaniem. 

          Coraz częściej kwestie związane z zachowaniem zwierząt stają 

się zagadnieniem, z którym lekarze małych zwierząt spotykają się na 

co dzień. Problemy behawioralne psów i kotów wpływają na relacje 

z ich właścicielami, innymi zwierzętami i dobre funkcjonowanie 

w środowisku. Zatem dbałość o ich psychiczny komfort staje się 

integralną, lecz wymagająca wiedzy i doświadczenia, częścią 

nowoczesnej praktyki weterynaryjnej. 

          Książka  ta to podręcznik, a właściwie monografia, pozycja 

o dobrostanie psów prezentująca wiedzę, która może ułatwić 

podejmowanie samodzielnych decyzji terapeutycznych. 

W 12 rozdziałach omówiono różnorodne zagadnienia, które można 

ująć w dwie, duże grupy. Pierwsza z nich, to zagadnienia teoretyczne, 

na przykład wymogi zdrowia psychicznego i dobrostanu psów, zasady 

szkolenia, wzajemne zależności pomiędzy medycyną weterynaryjną i behawioralną, informacje o zaburzeniach 

zachowania: stresie, fobiach dźwiękowych, brudzeniu w domu, lęku separacyjnym, zmianach związanych ze starzeniem 

i wielu innych. Druga grupa to zagadnienia praktyczne związane z wywiadem, rozpoznawaniem zaburzeń zachowania, 

prezentacją ich objawów, leczeniem, rokowaniem i oceną ryzyka. Podawane wiadomości uzupełniają kolorowe ryciny 

i protokoły postępowań.  

          W stosunku do wydania pierwszego materiał w całości jest  zaktualizowany i poszerzony o nową wiedzę 

i doświadczenia autorów. Dołączone są części o nowych terapiach wspierających, m.in. feromonoterapia, terapie 

ekoetologiczne, gry i zabawy, terapia kwiatowa dr, Bacha, TMC i inne.  

          Książka adresowana jest do lekarzy weterynarii a także behawiorystów. Powinna zainteresować też hodowców, 

trenerów psich sportów, instruktorów, osoby sprawujące opiekę nad zwierzętami oraz studentów weterynarii. 

          W sumie wszechstronna książka o psychice i zachowaniach psów.  

Wciągająca i pożyteczna lektura.                                       
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