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To trzecie już wydanie monografii na temat
grypy autorstwa profesor Lidii Bernadety Brydak,
a zarazem całkiem nowa książka — uwspółcześniona „up today”, dotrzymująca kroku lawinowo pojawiającym się faktom i odkryciom, a jednocześnie
rejestrująca narastającą z wolna groźbę nowej pandemii na skalę światową. Ukazujące się po kilku
latach w postaci pięknej książki trzecie wydanie
monografii jest bardziej precyzyjne w przedstawianiu dosłownie wszystkich aspektów grypy jako
choroby o globalnym znaczeniu, a także w ukazywaniu potężnego już dziś gmachu współczesnej
”influenzologii”, wiedzy o stale zmieniającym się
wirusie. Niezwykle złożone mechanizmy immunologiczne i epidemiologiczne oraz mechanizmy nabywania przez wirusa lekooporności autorka
przedstawia z godną podziwu jasnością (chciałoby się powiedzieć „lekkością”), niczego przy tym
nie upraszczając. W tej wieloaspektowej, znakomicie ilustrowanej i wzbogaconej licznymi schematami oraz tabelami książce-monografii znalazło się
również miejsce na wkład polskiej nauki, osiągnięcia związane zresztą w niemałej mierze z kilkudzie-

sięcioletnią działalnością naukową Pani Profesor,
Jej uczniów i współpracowników. Wymieńmy
choćby opracowanie przed wielu laty rodzimej,
oryginalnej i skutecznej szczepionki, badania nad
skutecznością współczesnych szczepionek w grupach osób z obniżoną odpornością (uważanych
dotąd za „non-responders” lub mających przeciwwskazania do szczepień) czy znaczący udział
w stworzeniu w kraju sieci nadzoru i wczesnego
wykrywania grypy „sentinel”.
Książki polecać nie trzeba, a zachwalać jej
wprost nie wypada. Dojrzały owoc kilkudziesięcioletniej twórczej aktywności profesor Brydak wypadałoby po prostu mieć na biurku, wczytywać się
w książkę dokładnie i z namysłem, wdrażać przedstawione przez Panią Profesor pryncypia (jak choćby konieczność jak najbardziej masowych szczepień
przeciwgrypowych) w praktyce medycyny społecznej, czyli po prostu medycyny dnia codziennego.
W moim przekonaniu owa książka winna zainteresować głównie lekarzy medycyny, lekarzy weterynarii, biologów, w tym diagnostów, oraz innych specjalistów dbających o zdrowie człowieka.
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