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RECENZJE I BIBLIOGRAFIA
ZYGMUNT PEJSAK, MAŁGORZATA POMORSKA-MÓL:
Zdrowie świń – prewencja i terapia. Polskie Wydawnictwo Rolnicze, Poznań 2021, 812 stron, 101 tabel, 45 rycin, 494 fotografie,
oprawa twarda. ISBN 978-83-7940-007-2
W książce prof. Zygmunta Pejsaka z zespołem współautorów (profesorowie: Małgorzata Pomorska-Mól, Roman Kołacz, Grzegorz Woźniakowski, dr n. wet. Marian Porowski oraz inni) w bardzo obszerny
i szczegółowy sposób omówiono choroby zakaźne bakteryjne, wirusowe,
pasożytnicze oraz powszechne zespoły chorobowe, a osobne rozdziały
poświęcono chorobom niezakaźnym, chorobom skóry, chorobom genetycznym oraz zatruciom, z uwzględnieniem etiologii, patogenezy,
objawów klinicznych oraz zmian anatomopatologicznych, a ponadto
szeroko opisano diagnostykę, pobieranie próbek do badań laboratoryjnych oraz profilaktykę, terapię i zwalczanie chorób. Na podkreślenie
zasługują precyzyjne i całościowe omówienia przedstawionych 35 chorób bakteryjnych i 30 chorób wirusowych występujących aktualnie oraz
potencjalnie groźnych w przyszłości z przedstawieniem nowoczesnych
metod diagnostycznych oraz możliwości szeroko rozumianej profilaktyki, terapii oraz zwalczania z użyciem najnowocześniejszych preparatów,
leków i swoistych szczepionek. Znaczną część książki stanowią obszerne
rozdziały dotyczące profilaktyki ogólnej i swoistej, bioasekuracji oraz
dobrostanu świń. Ważną częścią książki w obliczu konieczności ograniczenia zużycia antybiotyków jest rozdział
omawiający zasady doboru i stosowania antybiotyków oraz przyczyny nieskuteczności terapii. W książce profesora Pejsaka zawarto także takie rozdziały, jak: rozpoznawanie chorób świń, weterynaryjny urzędowy nadzór nad
stadami świń, zasady zarządzania rozrodem oraz zasady prowadzenia dobrej dezynfekcji. W książce, w obecnej
sytuacji epidemiologicznej w Polsce i Europie, oprócz kilkunastostronicowego opisu ASF uwzględniającego
etiologię, występowanie i szerzenie się zakażenia, patogenezę, objawy kliniczne i zmiany anatomopatologiczne,
diagnostykę różnicową i laboratoryjną, zwalczanie oraz zasady postępowania w strefach i obszarach dotkniętych
ASF, znajduje się oddzielny rozdział omawiający behawior dzików oraz ich rolę i znaczenie w epidemiologii
ASF. Ostatnią częścią książki jest przewodnik ułatwiający wstępne rozpoznanie choroby oraz interesujące tabele z syntetycznie zebranymi objawami chorobowymi występującymi u prosiąt, warchlaków i tuczników. Całość
zamyka szczegółowy indeks haseł. Książka została wydana na bardzo wysokim poziomie edytorskim, dostępna jest także wersja limitowana oprawiona w ekoskórę. Na wstępie książki zamieszczono wywiad z autorem
oraz dwie recenzje naukowe profesorów Zbigniewa Grądzkiego i Wojciecha Szwedy. Książka jest doskonałym
kompendium najnowszej wiedzy dla każdego lekarza weterynarii, nie tylko specjalisty chorób świń, ale także
dla lekarzy zajmujących się zwalczaniem chorób zakaźnych świń w ramach Inspekcji Weterynaryjnej oraz dla
studentów wydziałów weterynaryjnych. „Zdrowie świń – prewencja i terapia” opracowane pod kierunkiem profesora Zygmunta Pejsaka jest godne polecenia wszystkim zainteresowanym tą tematyką, zaspokaja oczekiwania
lekarzy weterynarii, zwłaszcza specjalistów chorób świń i będzie bardzo ważną pozycją wśród hyopatologicznej
literatury weterynaryjnej w Polsce.
dr n. wet. Piotr Kneblewski, specjalista chorób trzody chlewnej

