JILL E. MADDISON, HOLGER A. VOLK, DAVID B. CHURCH: Von Symptom zur Diagnose in der Kleintierpraxis. (Od objawu do rozpoznania w praktyce małych zwierząt) Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York
2018. Wydanie 1. 248 stron, 18 schematów, 23 tabele, miękka oprawa. Cena: Euro (D) 49,99, Euro (A) 51,40,
CHF 57,50. ISBN 978-3-13-242292-6.
Książka jest niemieckojęzycznym tłumaczeniem poradnika będącego zespołową pracą grupy specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych małych zwierząt Brytyjskiego
Królewskiego Wydziału Weterynaryjnego w Londynie. Prezentuje i udowadnia jak może funkcjonować sposób indukcyjnego myślenia lekarskiego w celu rozwiązywania problemów klinicznych w gabinecie małych zwierząt podczas
pracy z psami i kotami. Tytuł oryginału anglojęzycznego
brzmi bowiem: „Clinical reasoning in small animal practice”.
Celem autorów jest przede wszystkim zaprezentowanie i ułatwienie sposobu diagnozowania lekarskiego. Ich
myślą przewodnią jest propagowanie działania „od objawu
do rozpoznania”, co znalazło wyraz w tytule niemieckojęzycznego wydania książki. Punktem wyjścia do rozważań i
prezentowanego sposobu myślenia jest zbiór objawów uznawanych za główne i „wyjściowe”, od których można rozpoczynać indukcyjną analizę przypadków klinicznych. Dlatego przedstawionych objawów jest jedynie 13, a najistotniejsze z nich to: wymioty, biegunka, powiększenie zarysu
powłok brzusznych, duszność i kaszel, drgawki i zapaść, zaburzenia ruchu, wielomocz/zwiększone pragnienie, niedokrwistość, krwawienia, świąd i kilka innych, wprowadzając
lekarzy jedynie w kierunek zagadnień układowych, które
bezwzględnie należy szczegółowo analizować by dojść do
diagnozy ostatecznej i pewnej.
Najistotniejszą wartością książki jest fakt, że każdy z
objawów widziany jako odrębna całość, osiąga cel – diagnozę. Sposób prezentowanego myślenia prowadzi przez
prawidłową klasyfikację objawów, ukazanie ich korelacji patofizjologicznych, stworzenie listy rozpoznań różnicowych
do momentu wyciągnięcia logicznych wniosków. Autorzy opisują to uporządkowane podejście z łatwymi do zapamiętania regułami, które można zastosować w przypadku podanych objawów. W zamierzeniu swoim, takie postępowanie
ma zmniejszać liczbę potencjalnych diagnoz różnicowych i omijać myślową „drogę na skróty”. Schematy i tabele pomagają systematyzować objawy, różnicować stany podobne i identyfikować nieprawidłowości. Ponadto książka oferuje
znaczące argumenty do wyboru testów diagnostycznych i celnych terapii.
Książka winna stanowić istotną lekturę uzupełniającą i rozszerzającą wiedzę lekarzy zajmujących się małymi
zwierzętami. Przydatna może być też studentom i młodym absolwentom. Dlatego cieszy fakt, że książka ta jest już
dostępna w wersji polskojęzycznej od roku ubiegłego pt. „Jak myśleć klinicznie w praktyce”, bowiem jedno z wydawnictw krajowych dokonało już jej tłumaczenia z oryginału anglojęzycznego na język polski.
Doprawdy, klinicznie bardzo rzetelna i wciągająca książka. Miłej lektury !
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