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W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie lekarzy i studentów weterynarii 
zagadnieniami ochrony zdrowia zwierząt egzotycznych, wolno żyjących, dzi-
kich, np. utrzymywanych w ogrodach zoologicznych. W Polsce mamy już ponad 
300 specjalistów – lekarzy weterynarii, którzy ukończyli studia specjalizacyj-
ne w zakresie chorób zwierząt nieudomowionych. Wielu z nich uczestniczyło 
w kursach i warsztatach prowadzonych w Polsce, w Europie i poza nią, głównie 
w USA i RPA. Są oni bardzo dobrymi klinicystami korzystającymi z najnowo-
cześniejszych metod diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej. Dla nich, a także 
dla innych czytelników zainteresowanych terapią zwierząt egzotycznych, jest 
przeznaczona ta monografia, której autor jest farmakologiem i jest to duży atut 
książki, biorąc pod uwagę niewielką liczbę dopuszczonych do obrotu preparatów 
weterynaryjnych dla tych zwierząt i konieczność wystawiania przez lekarzy we-
terynarii recept na produkty lecznicze lub leki, które są przeznaczone dla ludzi, 
a mogą być stosowane w terapii zwierząt. Autor jak najbardziej słusznie zwraca 
uwagę na ten problem i posiłkując się ogromną wiedzą oraz doświadczeniem 
przedstawia na łamach książki różnorodne rozwiązania farmakoterapeutyczne. 

W wielu tabelach w sposób uporządkowany informuje czytelnika o grupach leków, dawkach, przewidywanych działaniach 
ubocznych u poszczególnych gatunków, poczynając od bezkręgowców. Jest to encyklopedia farmakoterapeutyczna o nie-
zwykle rozbudowanych podstawach farmakoterapii i farmakologii klinicznej w odniesieniu do zwierząt egzotycznych, 
wolno żyjących czy utrzymywanych w ogrodach zoologicznych. Na łamach książki opisane są również mechanizmy 
działania określonych grup leków, np. stosowanych w terapiach lęku i stresu.

Istotną rolę w zaleceniach Autora odgrywa dobrostan zwierząt – zwalczanie bólu, odpowiednie metody eutanazji, 
konieczność poznawania osobowości zwierząt, co jest ważne podczas zarządzania gatunkami dzikimi utrzymywanymi 
w ogrodach zoologicznych czy też w czasie prowadzenia reintrodukcji gatunków zagrożonych. Podejmuje również tema-
tykę dotyczącą postępowania profilaktyczno-leczniczego u zwierząt geriatrycznych, z uwzględnieniem wpływu starzenia 
na mózg, zmianę zachowania i funkcje poznawcze. Autor przedstawia przede wszystkim strategie leczenia określonych 
chorób i zaburzeń, opisy przypadków i objawów. Całość dopełnia szeroki wykaz piśmiennictwa.

Książka niezbędna w bibliotece każdego lekarza weterynarii. prof. dr hab. Krzysztof Anusz
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