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Oceny ksià˝ek • Book reviews
„Podstawy wirusologii molekularnej”
Andrzej Piekarowicz
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2004, stron 612
ISBN 83-01-14223-5
Wydanie ksià˝kowe w mi´kkich ok∏adkach, liczy 557 stron
tekstu merytorycznego, 5 stron pytaƒ plus zawarty na 20
stronach s∏owniczek wa˝niejszych terminów i 30 stronicowy skorowidz tematyczny. TreÊç ksià˝ki uzupe∏niajà liczne
ryciny (szkoda, ˝e nie kolorowe) i tabele u∏atwiajàce zrozumienie tekstu.
Na polskim rynku wydawniczym od dawna istnia∏o
zapotrzebowanie na napisanie takiego podr´cznika. Ostatni podr´cznik wirusologii molekularnej autorstwa J. Chrobocze i W. Zagórskiego ukaza∏ si´ na naszym rynku ponad
dwadzieÊcia lat temu. Od tego czasu wiedza o biologii
wirusów uleg∏a znacznemu poszerzeniu.
Na ca∏oÊç opracowania sk∏ada si´ 28 rozdzia∏ów,
z których prawie wszystkie zbudowane sà z kilku podrozdzia∏ów. Pierwszych dziesi´ç rozdzia∏ów zawiera informacje o strukturze, sekwencji, bia∏kach i organizacji genomów wirusów RNA i DNA. Kolejne dwa rozdzia∏y poÊwi´cone sà zmiennoÊci genetycznej i rozmna˝aniu si´
wirusów. Rozdzia∏y od 13 do 24 poÊwi´cone sà zagadnieniom ekspresji wirusowego materia∏u genetycznego oraz
procesom replikacji wirusowego genomu. To moim zdaniem najciekawsza cz´Êç podr´cznika, obrazujàca ogromne bogactwo mechanizmów wykorzystywanych przez te
najmniejsze z komórkowych paso˝ytów. Nast´pne dwa
rozdzia∏y poÊwi´cone sà omówieniu mechanizmów patogennoÊci wirusów. Ostatnie rozdzia∏y, które sà doskona∏ym uzupe∏nieniem ca∏oÊci, poÊwi´cone sà problemom
nowych chorób wirusowych i szczepionkom przeciwwirusowym.
Wi´kszoÊç zagadnieƒ opisana jest bardzo szczegó∏owo, co powoduje, ˝e czytanie tej ksià˝ki od deski do
deski jest bardzo m´czàce. Nie jest to jednak zarzut do autora, a jedynie Êwiadectwo jego ogromnej wiedzy i du˝ej
troski o wyczerpujàce omówienie przedstawianych zagadnieƒ. Z tego te˝ powodu nie wydaje mi si´, aby sensowne
by∏o opisywanie wszystkich 28 rozdzia∏ów tego podr´cznika. Zainteresowani mogà sami przekonaç si´, jak bogaty
materia∏ jest w nich zawarty. Czasami odnosi si´ nawet
wra˝enie, ˝e pewne informacje sà zb´dne. Najwi´kszà zaletà tej ksià˝ki jest jednak uporzàdkowanie wiedzy. Po
uwa˝nym przestudiowaniu tego podr´cznika ma si´ ÊwiadomoÊç bogactwa zmiennoÊci Êwiata wirusów. Ale te˝
równie˝ pozostaje nieodparte wra˝enie innoÊci tego Êwiata od Êwiata organizmów wy˝szych. I chocia˝ w wi´kszoÊci
wirusy wykorzystujà aparat genetyczny komórek, w któ-

rych paso˝ytujà, to jednak potrafià te mechanizmy zaadaptowaç do swoich potrzeb.
Pewien niedosyt pozostawia marginalne potraktowanie roli wirusów w onkogenezie. Chocia˝ ksià˝ka liczy
sobie a˝ 557 stron to problemom zwiàzków mi´dzy wirusami a transformacjà nowotworowà poÊwi´cony jest jedynie jeden rozdzia∏ liczàcy nieco ponad 10 stron. Trzeba
jednak uczciwie przyznaç, ˝e wa˝niejsze mechanizmy wirusowej karcinogenezy zosta∏y w nim przynajmniej zasygnalizowane.
Na zakoƒczenie chcia∏bym podkreÊliç wysi∏ek autora
przy zbieraniu rozproszonych po literaturze danych. Ta
ksià˝ka to doskona∏y podr´cznik dla tych, którzy chcà poznaç Êwiat wirusów. I chocia˝, jak w ka˝dej pracy, mo˝na
tu znaleêç pewne niedociàgni´cia to merytoryczna zawartoÊç tej ksià˝ki zupe∏nie je równowa˝y.
Jak ju˝ wczeÊniej zaznaczy∏em, ksià˝ka ta nie nale˝y
do ∏atwych w czytaniu, jednak z pe∏nà ÊwiadomoÊcià mog´ jà poleciç nie tylko studentom medycyny, biologii i nauk pokrewnych, ale równie˝ wszystkim tym czytelnikom,
którzy chcieliby poznaç Êwiat wirusów.
Prof. dr hab. n. med. Janusz A. Siedlecki
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Sk∏odowskiej-Curie w Warszawie
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„Wprowadzenie do teorii i praktyki piel´gniarstwa”
Zbigniew Domos∏awski, Maria Polaƒska, Halina Wojnowska-Dawiskiba
Wroc∏aw: Akademia Medyczna we Wroc∏awiu; 2005, stron 109
ISBN 83-7055-357-5
Publikacja zosta∏a sfinansowana przez Uni´ Europejskà
w ramach Mi´dzynarodowego Projektu Leonardo da
Vinci. Promotorem i redaktorem ksià˝ki by∏a dr Halina
Wojnowska-Dawiskiba. Ksià˝ka datowana na rok 2003
ukaza∏a si´ w roku 2004.
Wprowadzenie przedstawia kolejno mianownictwo
i definicje dotyczàce piel´gniarstwa i piel´gnacji, ich role
i funkcje w teorii i praktyce. W drugim rozdziale sà omówione wspó∏czesne tendencje rozwoju piel´gniarstwa,
w trzecim dzieje piel´gniarstwa, w czwartym – znaczenie
i aktualnoÊç autorytetu w medycynie jako problemu interdyscyplinarnego. Piàty rozdzia∏ dotyczy rozwoju piel´gniarstwa jako holistycznej nauki o zdrowiu cz∏owieka,
z uwzgl´dnieniem jego natury spo∏ecznej, biologicznej,
psychicznej i dotkni´tej cierpieniem. Humanistyczne
aspekty medycyny i piel´gniarstwa sà tematem szóstego
rozdzia∏u. Siódmy przedstawia wybrane teorie, adaptowane do potrzeb piel´gniarstwa (teorie: systemów, potrzeb, stresu, komunikacji, rozwiàzywania problemów
i piel´gnowania), teorie: Êrodowiska, samopiel´gnacji,
procesu ˝ycia, modelu adaptacji, interakcji, itd.). Ósmy
rozdzia∏ opisuje proces piel´gnowania cz∏owieka (modele i ogniwa oraz proces w uj´ciu filozofii systemowej),
natomiast dziewiàty ukazuje wp∏yw myÊli filozoficzno-naukowej na koncepcje i modele zdrowia. Koƒcowe trzy
krótkie rozdzia∏y omawiajà poj´cia zwiàzane ze zdrowiem
i chorobà, Êrodowisko cz∏owieka oraz zwiàzki medycyny
i literatury. W tekÊcie spotykamy blisko 30 schematów
i rysunków u∏atwiajàcych przyswojenie informacji tekstu.
Publikacj´ zamyka zestawienie piÊmiennictwa czterech
rozdzia∏ów oraz grupa czterech barwnych zdj´ç z londyƒskich instytucji piel´gniarstwa.
Dobrà czytelnoÊç zapewniajà: Ênie˝no-bia∏y papier,
korzystna dyspozycja i precyzja tekstu, korzystny krój
i zró˝nicowanie czcionki, oparcie o graficzne schematy.
Pó∏sztywna ok∏adka na ˝ó∏tawym tle bràzowymi literami
informuje o tytule i wydawcy dzie∏a, na ostatniej o opiniach recenzentów (prof. prof. Henryk Gaertner i Krystyna ¸oboz-Grudzieƒ). W nast´pnym wydaniu warto by∏o-

by zamieÊciç s∏owniczek terminów i skrótów oraz spisy
nazw i nazwisk, wskazaç te˝ lektury uzupe∏niajàce oraz
zamieÊciç polskie i angielskie streszczenie.
Bardzo wa˝ne, niekiedy trudne, a ciekawe problemy propedeutyki teorii i praktyki piel´gniarstwa zosta∏y
omówione w ksià˝ce szeroko, wielostronnie i krytycznie,
z wykorzystaniem ró˝nych dziedzin wiedzy, nauki i praktyki medycznej. Dzie∏o zawiera równie˝ wiele wiadomoÊci
o osiàgni´ciach humanistyki, a tak˝e w znacznym wymiarze – filozofii i historii medycyny i piel´gniarstwa. Z tych
wzgl´dów ksià˝k´ nale˝y poleciç nie tylko adeptom, praktykom, dydaktykom i naukowcom piel´gniarstwa i medycyny, lecz równie˝ humanistom, filozofom i historykom
medycyny.
Prof. dr hab. med. Henryk Gaertner
Kraków

Ksià˝k´ do oceny przekaza∏ wydawca

180

„W setnà rocznic´ urodzin profesora Józefa Bogusza (1904-1993)”
Przeglàd Lekarski wydanie specjalne 2, 2004, stron 15

„Profesor Józef Bogusz – lekarz humanista”
Kraków: Towarzystwo Lekarskie Krakowskie; 2004, stron 24
Obie publikacje sà poÊwi´cone, w stulecie urodzin, sylwetce i dzia∏aniu Józefa Bogusza, wybitnego humanisty, chirurga-profesora i kierownika kliniki uniwersyteckiej, naukowca i dydaktyka, muzyka-pianisty, etyka i filozofa medycyny (przewodniczàcego Komisji Etyki Polskiego
Towarzystwa Lekarskiego, autora zasad etyczno-deontologicznych polskiego lekarza) i spo∏ecznika – d∏ugo-(33)letniego prezesa Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, który odzyska∏ jego siedzib´, wydawcy sekwencji
zeszytów Przeglàd Lekarski-OÊwi´cim, bojownika o przywrócenie samorzàdu lekarskiego w naszym kraju i w Krakowie.
Pierwsza publikacja opiera si´ o materia∏y konferencji Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego z 17 marca
2004 r. w Krakowie. Po otwarciu, wr´czeniu pamiàtkowych medali im. J. Bogusza i wystàpieniach: prezesa Pol.
Tow. Lekarskiego prof. Jerzego Woy-Wojciechowskiego
i konsula generalnego RFN w Krakowie dr Maren Klingler oraz listach: prezesa Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego doc. Jerzego Jurkiewicza i córki profesora
El˝biety Bogusz-Kahl, wystàpi∏a pianistka prof. Maria
Szmyd-Dormus. Nastàpi∏y drukowane tu referaty: Igora
GoÊciƒskiego (o Boguszu jako wieloletnim prezesie Tow.
Lek. Krakowskiego), Mariana Barczyƒskiego (wspomnienie), Jerzego Jamskiego (o setnej rocznicy urodzin), Stanis∏awa Cichonia z wsp. (o leczeniu nadczynnego wola
dawniej i obecnie), Marii Orwid i Jacka Bomby (humanizm prof. Bogusza), Jochena Augusta (wspomnienia
o wspó∏pracy z prof. Boguszem i Przeglàdem Lekarskim-OÊwi´cim) i ks. Kazimierza Kubika (homilia o „obroƒcy
˝ycia”). Wysoce nale˝y równie˝ oceniç stron´ edytorskà:
pi´knà ok∏adk´, liczne reprodukcje wizerunku Profesora,
jego zespo∏u, zdarzeƒ samej konferencji i wybranych kart
Przeglàdu Lekarskiego.
Druga publikacja stanowi katalog czasowej wystawy
(lipiec 2004 r.), zorganizowanej przez Tow. Lek. Krakowskie, Katedr´ Historii Medycyny i Muzeum Wydzia∏u Lekarskiego UJ oraz Krakowskà Szko∏´ Wy˝szà im. Frycza
Modrzewskiego. Ksià˝eczk´ otwiera przedmowa prezesa
Tow. Lek. Krakowskiego prof. Igora GoÊciƒskiego i lista
prezesów Towarzystwa w latach 1919-2003. ˚ycie i osiàgni´cia wielokierunkowej dzia∏alnoÊci prof. Bogusza
przedstawia prof. Marian Barczyƒski. Na koƒcu katalogu
widniejà spisy grup eksponatów: r´kopisów i listów, druków ulotnych, zwartych i innych, dyplomów, fotografii
i obrazów, medali oraz chirurgicznych narz´dzi. Katalog

zamyka obszerna informacja o Krakowskiej Szkole Wy˝szej im. Frycza Modrzewskiego, sponsora wystawy i katalogu. Scenariusz wystawy sporzàdzi∏ jej komisarz dr Ryszard W. Gryglewski, a projekt katalogu – Kuba Sowiƒski.

Pi´knie wydana ksià˝eczka (ok∏adka i wn´trze) zawiera
ciekawe reprodukcje g∏ównie prof. Bogusza, jego zespo∏u,
pamiàtkowego medalu i dyplomu.
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Oba wydawnictwa ze wzgl´du na cennà treÊç i dokumentacj´ nale˝y poleciç wszystkim zainteresowanym historià krakowskiej chirurgii, krakowskich towarzystw i wydawnictw lekarskich oraz szczytnà postacià i dzia∏alnoÊcià urodzonego przed stu laty lekarza – humanisty prof.

Józefa Bogusza. Obie ksià˝eczki powinni przeczytaç
zw∏aszcza lekarze i studenci medycyny.
Prof. dr hab. med. Henryk Gaertner
Kraków
Ksià˝k´ do oceny przekaza∏ wydawca

