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Această apariție editorială este o 
premieră absolută în peisajul publicațiilor de 
specialitate din sfera medicinii veterinare, și 
deci, primul material disponibil pentru medicii 
veterinari practicieni din România și nu 
numai.  

 

De aceea, consider că lucrarea va deveni 
cu siguranță un element de referinţă în 
domeniu. În plus, menționez că la redactarea 
acestei cărți s-au respectat cerinţele 
curiculare europene ale EAEVE pentru 
specializarea terapeutică veterinară. Din 
acest considerent, se urmărește pregătirea 
competenţelor „day one” și a celor 
aprofundate în înţelegerea acţiunii mijloacelor 
moderne terapeutice, în promovarea şi 

folosirea cât mai oportună a acestora la 
animale, în lumina Directivei 2005/36/EC of 
the European Parliament and of the Council 
of 7 September 2005 on the recognition of 
professional qualifications. 

Elementele acestea se realizează 
armonios prin prezentarea competentă a 
noţiunilor de terapeutică alternativă și 
complementară veterinară în șase capitole 
mari, pe parcursul a aproape 400 de pagini.  

Sunt prezentate noţiuni esenţiale despre: 
fizioterapie la animale; api și veneno terapie; 
chimioterapie, radioterapie și nanoterapie la 
animale; elemente de acupunctură, gold-
implant şi alte metode holistice în terapia 
veterinară; homeopatie și, respectiv, tehnicile 
fitoterapeutice la animale.  

Remarc calitatea deosebită a 
materialului, arătând, încă odată, că un astfel 
de material este o noutate necesară și 
așteptată, spre folosul specialiștilor veterinari 
din România. 

Lucrarea, alături de varianta sa 
electronica (CD), este propunerea celor doi 
autori pentru o instruire modernă, de nivel 
superior, adresată tuturor specialiştilor în 
medicina veterinară: studenţi, masteranzi, 
doctoranzi, medici practicieni dornici de „up-
datare” profesională care, în opinia mea, și-a 
atins țelul din plin.  

Intitulată simplu: „Elemente de terapie 
alternativă și complementară în medicina 
veterinară”, lucrarea depăşeşte titlul, având în 
vedere conţinutul exhaustiv al informaţiei 
ştiinţifice și stilul academic de redactare.  

În ansamblu ei, forma de prezentare a 
lucrării este modernă, accesibilă, cu 
sistematizare şi grafică remarcabilă, fiecare 
capitol fiind susținut de o bibliografie 
generoasă. 

Așteptând analiza cititorilor interesați, 
recomand cu căldură Cartea, felicitând autorii 
pentru această frumoasă realizare.  

 

Consider că toți cei care vor lua în mâinile 
lor prezenta lucrare, din curiozitate sau spre 
a se instrui din această sursă valoroasă de 
informare, vor confirma utilitatea demersului 
lor! 
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