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Podstawy prawne działalnoÊci klinicznej 
oraz dokumentacji w medycynie weterynaryjnej
dr n. wet. Ryszard Mordak

wydanie I polskie 2006, 200 stron

Monografia pt. Podstawy prawne działalnoÊci klinicznej oraz dokumentacji w medycynie weterynaryj-
nej stanowi cennà pozycj´ dydaktycznà dla studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej oraz lekarzy 
praktykujàcych i zatrudnionych w inspekcji weterynaryjnej, a tak˝e pracowników dydaktycznych.
Zaletà tej monografii jest zebranie całoÊci przepisów obowiàzujàcych w praktyce i administracji lekarsko-
weterynaryjnej zwiàzanych ze zwalczaniem chorób zakaênych i nadzorem nad ˝ywnoÊcià pochodzenia 
zwierz´cego.
Monografia ta z pewnoÊcià ułatwi dost´p do przepisów prawa a przez to u∏atwi prac´ lekarzom weterynarii 
i pozwoli na jednolità interpretacj´ i przestrzeganie prawa.

Dzi´ki wyczerpujàcym wskazówkom – krok po kroku – b´dziecie Paƒstwo doskonale przygotowani do 
codziennej pracy w lecznicy.Techniki i metody zostały podzielone wg działów medycyny – dzi´ki temu 
istotne informacje sà dost´pne szybko i w przejrzystej formie. Po krótkim wprowadzeniu do ogólnych 
metod badania, autor przechodzi do najwa˝niejszych metod diagnostyki i terapii poszczególnych 
narzàdów. Ich spektrum si´ga od prostych (np. EKG, wstrzykni´cia) do skomplikowanych (np. nakłu-
cie worka osierdziowego). Oprócz wartoÊci fizjologicznych podane zostały tak˝e patologiczne wyniki 
badania. Dzi´ki bogatemu materiałowi ilustracyjnemu przedstawiono krok po kroku i w przyst´pny 
sposób metody post´powania w trakcie badania, diagnozowania i leczenia małych zwierzàt. Ilustracje 
uzupełnione sà przez krótkie istotne objaÊnienia, podsumowujàce najwa˝niejsze informacje. Ten prak-
tyczny podr´cznik adresowany jest szczególnie do lekarzy weterynarii, ich asystentów oraz studentów 
wydziałów medycyny weterynaryjnej.
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Nakłucie worka osierdziowego/Drenaż worka osierdziowego 519

Drenaż worka osierdziowego (Cewnik pigtail – „świński ogon”)

Przesunięcie tulejki Wprowadzenie stalowej igły punkcyjnej

Miejsce nakłucia Nakłucie klatki piersiowej doczaszkowo od żebra

Nakłucie worka osierdziowego
(przekrój poprzeczny)

Wsunięcie cewnika „pigtail”
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Oględziny 395

Klasyfikacja zmian skórnych – zmiany pierwotne

Pęcherzyk/pęcherz (vesicula/bulla) Plamka (macula)

Płytka (plaque) Krosta (pustula)

Pokrzywka (urtica) Guzek (nodus/tumor)
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Cz´Êç 1 – Metody badania
Ogólne badanie kliniczne 
Unieruchomienie pacjenta
Pobieranie krwi
Pobranie krwi ˝ylnej
Pobieranie krwi t´tniczej 
Post´powanie z próbkà krwi
Próbka krwi
Punktat 
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa
Próbki tkanek (bioptat) 
Wymaz 
Zeskrobiny skóry 
Preparat odciskowy/zeskrobinowy
Próbka włosów
Próbka moczu
Próby kału
Metody badania kardiologicznego
Wywiad
Ogl´dziny
Omacywanie
Osłuchiwanie
Badanie rentgenowskie
Elektrokardiografia (EKG)
Sonografia
Echokardiografia dopplerowska
Pomiar ciÊnienia krwi
Pomiar centralnego ciÊnienia ˝ylnego
Torakocenteza
Perikardiocenteza
Abdominocenteza
Pozostałe metody badania kardiolo-
gicznego
Metody badania 
układu oddechowego 
Wywiad
Ogl´dziny
Omacywanie
Opukiwanie
Osłuchiwanie
Badanie rentgenowskie
Endoskopia 
Laryngoskopia
Tracheo-/bronchoskopia
Biopsja
Biopsja błony Êluzowej nosa
Biopsja błony Êluzowej tchawicy/
oskrzeli
Biopsja płuc
Wypłuczyny z tchawicy/wypłuczyny z 
oskrzeli i p´cherzyków płucnych
Wypłuczyny Êródtchawicze
Wypłuczyny przeztchawicze
Torakocenteza
Inne metody badania układu odde-
chowego 
Metody badania 
przewodu pokarmowego 
Wywiad
Ogl´dziny
Omacywanie
Opukiwanie
Osłuchiwanie
Badanie rentgenowskie
Zdj´cia przeglàdowe

Badanie kontrastowe ˝ołàdka i jelit
Endoskopia
Gastroskopia 
Kolonoskopia
Ultrasonografia 
Jama brzuszna
Biopsja
Biopsja w´złów chłonnych
Biopsja nowotworu
Biopsja wàtroby
Biopsja ˝ołàdka/jelit
Wymaz z odbytnicy
Nakłucie jamy brzusznej
Inne metody badania przewodu 
pokarmowego
Metody badania układu moczowego
Wywiad
Ogl´dziny
Omacywanie 
Badanie rentgenowskie
Zdj´cia przeglàdowe 
Badanie rentgenowskie z zastosowa-
niem Êrodka kontrastowego
Endoskopia 
Uretro-cystoskopia
Ultrasonografia
Biopsja
Biopsja p´cherza moczowego 
Biopsja nerki 
Cewnikowanie
Cewnikowanie osobników m´skich 
(pies)
Cewnikowanie osobników m´skich 
(kot)
Cewnikowanie suki i kotki
Nakłucie p´cherza moczowego
Nakłucie jamy brzusznej
Inne metody badania układu 
moczowego
Metody badania układu rozrodczego
Wywiad 
Ogl´dziny
Omacywanie
Badanie rentgenowskie
Endoskopia
Waginoskopia
Ultrasonografia
Biopsja
Wymaz z pochwy
Inne metody badania układu 
rozrodczego
Metody badania andrologicznego
Wywiad
Ogl´dziny
Omacywanie
Badanie rentgenowskie
Ultrasonografia
Biopsja
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa
Metody badania ortopedycznego
Wywiad
Ogl´dziny
Omacywanie
Czaszka

Kr´gosłup
Koƒczyna piersiowa
Koƒczyna miedniczna
Badanie rentgenowskie
Czaszka
Kr´gosłup 
Koƒczyna piersiowa
Koƒczyna miedniczna
Endoskopia
Artroskopia
Ultrasonografia
Biopsja
Biopsja stawu
Biopsja szpiku kostnego
Biopsja koÊci
Nakłucie stawu
Inne metody badania ortopedycznego
Metody badania neurologicznego
Wywiad
Ogl´dziny
Omacywanie
Badanie reakcji postawnych
Badanie odruchów rdzeniowych
Badanie czynnoÊci nerwów czasz-
kowych
Badanie czucia
Badanie rentgenowskie
Zdj´cia przeglàdowe
Mielografia
Pobranie płynu mózgowo-rdzenio-
wego
Inne metody badania neurologicznego
Metody badania okulistycznego
Wywiad
Ogl´dziny
Badanie zdolnoÊci widzenia
Badanie odruchów
Oftalmoskopia orientacyjna
Test łzowy Schirmera
Pobranie wymazu
Test z fluoresceinà
Badanie w znieczuleniu miejscowym
Wywini´cie trzeciej powieki
Gonioskopia
Tonometria
Przepłukiwanie przewodów nosowo-
łzowych
Badanie z zastosowaniem Êrodków 
rozszerzajàcych êrenice
Oftalmoskopia
Badanie rentgenowskie
Ultrasonografia
Biopsja
Inne metody badania okulistycznego
Metody badania narzàdu słuchu
Wywiad
Ogl´dziny
Badanie zapachu
Otoskopia
Badanie rentgenowskie
Biopsja
Badanie zdolnoÊci słyszenia
Inne metody badania narzàdu słuchu 
Metody badania dermatologicznego 

Wywiad
Ogl´dziny
Omacywanie
Badanie zapachu
Wyczesywanie włosów
Badanie z u˝yciem lampyWooda
Zeskrobiny skóry
Wymaz
Preparat odciskowy z u˝yciem taÊmy 
przeêroczystej
Pobranie próbki włosów
Biopsja
Biopsja wycinkowa
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa
Inne metody badania dermatolo-
gicznego
Wstrzykni´cia
Wstrzykni´cia podskórne 
Wstrzykni´cia domi´Êniowe
Wstrzykni´cia do˝ylne
Wstrzykni´cie dootrzewnowe
Wstrzykni´cia dosercowe
Wstrzykni´cia dostawowe
Wstrzykni´cie do Êci´gna mi´Ênia 
dwugłowego 
Wstrzykni´cia do gałki ocznej 
Wstrzykni´cie podspojówkowe
Wstrzykni´cia do komór oka
Dost´py ˝ylne
Obwodowy kateter do˝ylny
Centralny kateter do˝ylny
Dost´p Êródkostny (doszpikowy) 
Infuzje
Infuzja do˝ylna z zastosowaniem siły 
cià˝enia 
Infuzja podskórna
Pompa infuzyjna
Pompa infuzyjna strzykawkowa 
(perfuzor)
Transfuzja
Transfuzja pełnej krwi
Przygotowanie krwi konserwowanej
Autotransfuzja
Inhalacja
Tlenoterapia
Intubacja dotchawicza
Tracheotomia
Leczenie inhalacyjne
Od˝ywianie przymusowe
Sonda faryngostomijna
Przezskórna gastrostomia endoskopo-
wa (Sonda PEG) 
Sonda nosowo-˝ołàdkowa
Cewnik moczowy
Cewnik moczowy
Cewnik moczowy przedłonowy
Drena˝
Nakłucie klatki piersiowej/Drena˝ 
klatki piersiowej
Nakłucie worka osierdziowego/Drena˝ 
worka osierdziowego
Nakłucie jamy otrzewnej/Drena˝ jamy 
otrzewnej
Paracenteza

Cz´Êç 2 – Metody leczenia
Płukanie
Przepłukiwanie nosa
Przepłukiwanie przewodów nosowo-
łzowych
Płukanie zewn´trznego przewodu 
słuchowego
Płukanie otrzewnej (lavage) 
Płukanie ˝ołàdka
Płukanie okr´˝nicy

Płukanie zatok przyodbytniczych
Płukanie cewki moczowej
Opatrunki
Kołnierz ochronny
Opatrunki z u˝yciem sprayu/przylep-
ca/siatki elastycznej 
Opatrunek uszny
Opatrunek głowy/Opatrunek szyi
Opatrunek na klatk´ piersiowà 

Opatrunek na brzuch
Opatrunek na ogon
Opatrunek na koƒczyn´ piersiowà
Opatrunek na koƒczyn´ miednicznà
Opatrunek na staw łokciowy 
Opatrunek na staw kolanowy
Opatrunek Roberta-Jonesa
Opatrunek z krepy
Opatrunek szynowy

Opatrunek Schrödera-Thomasa
Temblak Ehmera
Temblak Velpeau 
Temblak Robinsona
P´ta
Indeks słów kluczowych

Spis treÊci

KUPON ZAMÓWIENIOWY
Zamawiam za zaliczeniem pocztowym* ________  egz. ksià˝ki Metody badania i leczenia psów i kotów w cenie 105 z∏/egz.

Dane do faktury: ____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ NIP __________________________

Adres dostawy: ______________________________________________________________________________________________

Telefon: ___________________  e-mail: ___________________  Data i podpis: _________________________________________

* Zrycza∏towany koszt wysy∏ki wynosi 8 z∏.D
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