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Oceny ksià˝ek • Book reviews
„Onkologia. Podr´cznik dla studentów i lekarzy”
red. Radzis∏aw Kordek, Jacek Jassem, Maciej Krzakowski i Arkadiusz Jeziorski
Gdaƒsk: Medical Press S.C., 2003, stron 268
ISBN 83-87404-65-9
Pierwszych dwadzieÊcia jeden rozdzia∏ów podr´cznika poÊwi´conych jest ogólnym zagadnieniom, dotyczàcym np. karcinogenezy, genetyki molekularnej, epidemiologii, zapobieganiu i wczesnej wykrywalnoÊci nowotworów, markerom nowotworowym, itp. W tej cz´Êci
przedstawione sà równie˝ podstawowe zasady leczenia
chorych na nowotwory z∏oÊliwe: chirurgicznego, napromienianiem, systemowego i skojarzonego. W cz´Êci drugiej, sk∏adajàcej si´ z dwudziestu oÊmiu rozdzia∏ów, omówione sà szczegó∏owe lokalizacje nowotworów. Kolejno
prezentowana jest epidemiologia danego nowotworu,
etiologia, patomorfologia, objawy, metody diagnostyczne, zasady leczenia, rokowanie. Informacje oparte sà na
uznanych mi´dzynarodowych standardach oraz aktualnych zaleceniach krajowych i zagranicznych towarzystw lekarskich.
Pierwszà z istotnych zalet podr´cznika jest zwi´z∏oÊç
informacji. Przyk∏adem mo˝e byç tu np. rozdzia∏ „Podstawy patologii onkologicznej”, w którym, ten ogromny dzia∏
wiedzy medycznej, w sposób racjonalny i wywa˝ony,
streszczony jest na szeÊciu stronach, zawierajàc równoczeÊnie wszystko co najistotniejsze dla studentów medycyny. Tego typu „pere∏ek” zwi´z∏oÊci jest oczywiÊcie znacznie
wi´cej.
Kolejnà zaletà jest bardzo umiej´tne po∏àczenie cech
podr´cznika dla studentów i kompendium wiedzy onkologicznej dla lekarzy nie zajmujàcych si´ tà specjalnoÊcià.
Po∏àczenie takie, jest samo w sobie du˝ym wyzwaniem,
któremu autorzy podr´cznika w pe∏ni sprostali.
Szczególnà wartoÊcià podr´cznika jest fakt, i˝ wiele
rozdzia∏ów poÊwi´conych jest problemom, które w wielu
wydawnictwach tego typu, do niedawna, poruszane by∏y
wyrywkowo, marginalnie lub zupe∏nie pomijane. Dotyczy to w szczególnoÊci takich zagadnieƒ jak: zasady komunikacji lekarz-pacjent i aspekty etyczno-prawnych dzia∏aƒ niekonwencjonalnych (paramedycznych) w onkologii, czy podstawy farmakoekonomii. Cenne jest zwrócenie
uwagi na zespo∏y paranowotworowe, stany naglàce w onkologii oraz opiek´ paliatywnà. Syntetyczna, ale wyczerpu-

jàca, jest prezentacja niepo˝àdanych objawów leczenia
systemowego.
Niebagatelnà zaletà ksià˝ki jest równie˝ jej pozornie skromna, ale bardzo czytelna forma graficzna, znakomicie podkreÊlajàca zagadnienia, na które autorzy pragnà szczególnie zwróciç uwag´ czytelnika.
Nie ulega wàtpliwoÊci, i˝ prezentowany podr´cznik
onkologii jest jednym z najlepszych tego typu wydawnictw, jakie ukaza∏y si´ w Polsce w ostatnich latach. Pozostaje z∏o˝yç autorom szczere gratulacje, a studentów medycyny i lekarzy ogólnie praktykujàcych, goràco zach´ciç
do lektury „Onkologii”, wydanej staraniem Uniwersytetu
Medycznego w ¸odzi, pod redakcjà prof. Radzis∏awa
Kordka.
Prof. dr hab. med. Marian Reinfuss
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Sk∏odowskiej-Curie
w Krakowie
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„Clinical Dermatology.
A color guide to diagnosis and therapy”
Thomas P. Habif
Mosby, Edinburgh London New York, 2004, s. 1004
ISBN 0-323-01319-8
Podstawà dobrego podr´cznika chorób skórnych jest dobór ilustracji. Omawiana ksià˝ka zawiera 1000 doskona∏ych ilustracji na tysiàcu stron. Jest to podr´cznik kierowany przede wszystkim do dermatologów, ale mo˝e te˝ s∏u˝yç przedstawicielom innych dyscyplin klinicznych, w tym
– onkologom. Korzystanie u∏atwia niezwykle przejrzysty
uk∏ad tekstu i cz´ste pos∏ugiwanie si´ przez autorów tabelami porównawczymi. Pozwala to na przekazanie obszernych wiadomoÊci w bardzo zwi´z∏y i u∏atwiajàcy zapami´tanie sposób.
Onkologów mogà zainteresowaç przede wszystkim
trzy rozdzia∏y. Pierwszy z nich omawia stany przedrakowe
i raki skóry. Obszernie przedstawiono rozpoznanie ró˝nicowe, m.in. za pomocà serii zdj´ç porównawczych i tabel. Dokonano przeglàdu zachowawczych metod leczenia i omówiono wskazania do leczenia chirurgicznego.
Szczególnà uwag´ poÊwi´cono rakowi kolczystokomórkowemu, ch∏oniakowi skóry z komórek T oraz przerzutom
do skóry nowotworów narzàdów wewn´trznych.
Kolejny rozdzia∏ omawia znamiona barwnikowe
i czerniaka. Bardzo wnikliwie przedstawiono rozpoznawanie ró˝nicowe; na znakomitych fotogramach przedstawiono szereg nietypowych postaci czerniaka, cz´sto mylnie rozpoznawanych jako znamiona. Omówiono te˝ nowoczesnà diagnostyk´ dermatoskopowà, a w koƒcowej
cz´Êci rozdzia∏u – zasady leczenia czerniaka.
Szczególnie interesujàcy jest rozdzia∏ przedstawiajàcy zmiany skórne mogàce sygnalizowaç istnienie chorób
nowotworowych narzàdów wewn´trznych – tzw. rewelatory. Np. zespó∏ Peutz-Jeghersa – zmiany barwnikowe na
Êluzówce jamy ustnej i warg mo˝e cz´sto towarzyszyç gruczolakorakom wpustu, ˝o∏àdka i jelita grubego, a zespó∏
Leser-Trelat – gwa∏towny wysiew brodawek ∏ojotokowych
na tu∏owiu – mo˝e sugerowaç istnienie nowotworów

okr´˝nicy lub p∏uc. Rewelatorów takich jest szereg – odpowiedni rozdzia∏ koƒczy doskona∏a tabela zbiorcza.
Podstawowà zaletà edukacyjnà podr´cznika jest maksymalna zwi´z∏oÊç – ujmowanie wi´kszych odcinków tekstu w formie tabel i zestawieƒ, oszcz´dnoÊç s∏owa, trafne
pos∏ugiwanie si´ przyk∏adami w postaci fotogramów, liczne indeksy. W ten sposób ogromny materia∏ mieÊci si´
w jednym, choç pokaênym tomie. Tom ten z powodzeniem zast´puje klasyczne podr´czniki wielotomowe.
Dr Katarzyna Towpik
specjalista dermatolog
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„Zespo∏y mielodysplastyczne”
Pawe∏ Âledziowski, Aleksander B. Skotnicki
Kraków: Katedra i Klinika Hematologii UJ, 2003, stron 148
ISBN 83-233-1784-4
WÊród licznych ró˝nych obrazów chorób uk∏adu krwiotwórczego d∏ugich badaƒ i obserwacji dla swego wy∏onienia wymaga∏y zespo∏y mielodysplastyczne. Dla polskich
lekarzy wa˝na jest publikacja dwóch naukowych pracowników krakowskiej katedry hematologii, przedstawiajàca
wnikliwie problematyk´ tych zespo∏ów. W swej angielskiej przedmowie prof. John M. Bennett z uniwersytetu
w Rochester (USA), prezes Fundacji na Rzecz Zespo∏ów Mielodysplastycznych, wyra˝a ˝yczenie, by po przet∏umaczeniu treÊç polskiej publikacji sta∏a si´ dost´pna czytelnikom zagranicznym.
Publikacja jest dedykowana pami´ci prof. Juliana
Blicharskiego, wybitnego hematologa i kierownika krakowskiej kliniki przed prof. A. Skotnickim. Na dzie∏o
sk∏ada si´ a˝ 20 rozdzia∏ów. Pierwsze cztery to: krótki rys
historyczny, definicja zespo∏ów, ich patogeneza i epidemiologia. Po nich nast´puje pi´ç rozdzia∏ów: o obrazie
klinicznym, badaniach laboratoryjnych, dodatkowych badaniach hematologicznych oraz o ró˝nicowaniu i rokowaniu. Dalsze trzy rozdzia∏y przedstawiajà: ogólnie przyj´te leczenie, terapi´ eksperymentalnà i mechanizmy dzia∏ania eksperymentalnych leków. Tematy ostatnich szeÊciu
rozdzia∏ów: podsumowanie, zespo∏y mielodysplastyczne
u dzieci w Polsce, zestawienie prób terapeutycznych, opisy trzech chorych oraz atlasy obrazów cytologicznych krwi
i szpiku oraz histologicznych szpiku w zespo∏ach mielodysplastycznych. Na koƒcu publikacji, jako ostatnie dwa
rozdzia∏y, zamieszczono: informacje o Fundacji na Rzecz
Mielodysplastycznych Zespo∏ów oraz list´ jej Centrów
Doskona∏oÊci.
Dzie∏o stanowi kompendium wiedzy o pierwotnych
zespo∏ach mielodysplastycznych. Jest ono oparte o w∏asne
prace i doÊwiadczenia krakowskiej kliniki hematologicznej
i innych polskich autorów oraz o bogate piÊmiennictwo zagraniczne. W wi´kszoÊci rozdzia∏ów wykorzystano i wymieniono liczne pozycje piÊmiennictwa. Poznanie i przyswojenie treÊci bardzo u∏atwiajà mnogie ryciny (niektóre
barwne), schematy, wielobarwne obrazy cyto- i histolo-

giczne krwi i szpiku z w∏asnych zbiorów Kliniki, a tak˝e
Katedry Patomorfologii UJ, ÊciÊle wspó∏pracujàcej z Katedrà Hematologii (zw∏aszcza prof. Jerzy Stachura i dr Zbigniew Rudzki). Dobór i zró˝nicowanie czcionki, Ênie˝nobia∏y kredowy papier, rozk∏ad rycin, schematów, tabel
i wierna reprodukcja patologicznych obrazów hematologicznych przyczyniajà si´ wielce do wnikni´cia w treÊç
publikacji. Jej zawartoÊç chroni estetyczna, pó∏sztywna,
kartonowa, kolorowa ok∏adka z barwnymi reprodukcjami
hematologicznych preparatów.
Dzie∏o nale˝y poleciç wszystkim lekarzom i pracownikom laboratoryjnym, zainteresowanym praktycznie
i teoretycznie hematologià. Szczególnie winni jà przeczytaç onkolodzy i hematolodzy.
Prof. dr hab. med. Henryk Gaertner
Kraków
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„Leukemia Sourcebook”
red. Joyce Brennfleck Shannon
Detroit, Omnigraphics, 2003, stron 587
ISBN 0-7808-0627-1
Opublikowany w 2003 r. podr´cznik pt.: „Leukemia Sourcebook” jest kolejnà pozycjà z serii „Health Reference
Series”. Pierwsza ksià˝ka z tej serii pt.: „Cancer Sourcebook” ukaza∏a si´ w 1989 r. i od tego czasu opublikowano
ponad 100 pozycji, w tym niektóre doczeka∏y si´ kilku
wydaƒ. Mimo, i˝ ksià˝ki te przeznaczone sà dla szerokiego kr´gu odbiorców i charakteryzujà si´ j´zykiem zrozumia∏ym równie˝ dla pacjentów i ich rodzin, majà one wysoki poziom merytoryczny, a informacje w nich zawarte sà
bardzo aktualne.
Ksià˝ka sk∏ada si´ z szeÊciu cz´Êci, obejmujàcych
wszystkie aspekty etiologii, patogenezy, diagnostyki i terapii bia∏aczek.
W pierwszej cz´Êci przedstawiono podstawowe wiadomoÊci dotyczàce tej grupy chorób, zwracajàc m.in. uwag´ na ró˝norodnoÊç objawów klinicznych i laboratoryjnych, w zale˝noÊci od rodzaju bia∏aczki. Wyodr´bniono
cztery podstawowe bia∏aczki, ostrà bia∏aczk´ szpikowà,
przewlek∏à bia∏aczk´ szpikowà, ostrà bia∏aczk´ limfoblastycznà i przewlek∏à bia∏aczk´ limfatycznà. Ponadto omówiono odr´bnoÊci rzadszych postaci bia∏aczek, w tym
ostrej bia∏aczki promielocytowej i bia∏aczki w∏ochatokomórkowej. Interesujàce dane dotyczà równie˝ epidemiologii tych chorób. Wynika z nich, ˝e w Stanach Zjednoczonych zachorowuje na bia∏aczk´ ponad 30 tys. osób rocznie,
w tym najcz´Êciej (ponad 10 tys.) na ostrà bia∏aczk´ szpikowà i najrzadziej (niespe∏na 4 tys.) na ostrà bia∏aczk´
limfoblastycznà. Jednak˝e liczby zachorowaƒ na wszystkie
bia∏aczki przewlek∏e i bia∏aczki ostre sà niemal równe.
Szacowana roczna liczba zgonów wynosi ponad 21 tysi´cy.
W kontekÊcie bardzo precyzyjnych danych epidemiologicznych, dotyczàcych bia∏aczek w Stanach Zjednoczonych i przedstawionych w tej ksià˝ce, mo˝na ubolewaç, ˝e
w Polsce dane takie sà wcià˝ niedost´pne.
Wiele uwagi poÊwi´cono diagnostyce bia∏aczek, omawiajàc szczegó∏owo nie tylko standardowe badania, takie
jak morfologi´ krwi obwodowej i szpiku, cytochemi´, cytogenetyk´, ale równie˝ zwrócono uwag´ na nowe metody diagnostyczne, w tym cytometri´ przep∏ywowà i biologi´ molekularnà. Na uwag´ zas∏ugujà równie˝ fragmenty
dotyczàce terapii, w których przedstawiono zarówno konwencjonalne metody leczenia, jak i nowe leki, które dopiero wchodzà do terapii bia∏aczek, w tym przeciwcia∏a monoklonalne i inhibitory przekazywania sygna∏ów komórkowych (Glivec). Bardzo interesujàcy jest równie˝ rozdzia∏
dotyczàcy zasad prowadzenia badaƒ klinicznych nowych
leków, wyjaÊniajàcy metodologiczne, etyczne i prawne
aspekty tych dzia∏aƒ.

Cz´Êç druga ksià˝ki poÊwi´cona jest ostrej bia∏aczce
u dzieci. Zwraca uwag´ olbrzymi post´p w leczeniu nowotworów w tej grupie wiekowej, dotyczàcy nie tylko bia∏aczki, ale równie˝ innych nowotworów wyst´pujàcych
u dzieci. Pi´cioletnie prze˝ycie w latach 1974-76 wynosi∏o
5,7% a w latach 1992-97 – 77,1%. Bardzo cennym rozdzia∏em tej cz´Êci sà wytyczne post´powania dla rodziców dzieci chorych na bia∏aczki.
Cz´Êç trzecia poÊwi´cona jest bia∏aczkom wyst´pujàcym u doros∏ych. Omówiono w niej wszystkie typy bia∏aczek wyst´pujàce u doros∏ych, w tym równie˝ bia∏aczk´
w∏ochatokomórkowà i zespo∏y mielodysplastyczne.
Ten rozdzia∏ równie˝ charakteryzuje zrozumia∏y j´zyk
i aktualnoÊç informacyjna, omówiono bowiem np.
skutecznoÊç leczenia bia∏aczki w∏ochatokomórkowej za
pomocà immunotoksyny. Omówiono tak˝e przeciwcia∏o BL22, cytujàc artyku∏ z New England Journal of Medicine z po∏owy 2001 r.
Bardzo interesujàca jest cz´Êç czwarta ksià˝ki, poÊwi´cona wy∏àcznie leczeniu bia∏aczek. Przedstawiono
w niej zarówno wspó∏czesne mo˝liwoÊci chemioterapii,
jak i rol´ radioterapii w leczeniu nowotworów, uwzgl´dniajàc zarówno korzyÊci, jakie wynikajà ze stosowania
obydwu metod leczenia, jak i towarzyszàce im objawy
niepo˝àdane. Odr´bny rozdzia∏ dotyczy roli przeszczepów komórek krwiotwórczych, zarówno uzyskanych
z krwi, jak i ze szpiku. W tym rozdziale uwzgl´dniono
równie˝ niekorzystne nast´pstwa przeszczepów, jak choroba przeszczepu przeciw gospodarzowi, odrzucanie przeszczepu, infekcje i inne powik∏ania. Zwrócono ponadto
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uwag´ na emocjonalne aspekty towarzyszàce tego typu
leczeniu, zarówno ze strony dawcy, jak i biorcy przeszczepu.
Uzupe∏nieniem cz´Êci czwartej jest w pewnym sensie
cz´Êç piàta, w której przedstawiono zasady leczenia wspomagajàcego, metody kontroli bólu i leczenia infekcji.
Omówiono równie˝ odleg∏e nast´pstwa bia∏aczki.
Na koniec, w cz´Êci szóstej przedstawiono znaczenie najwa˝niejszej terminologii, podano wykaz firm produkujàcych leki dla chorych na bia∏aczki, a tak˝e adresy
fundacji i stowarzyszeƒ udzielajàcych pomocy pacjentom chorym na bia∏aczki, w tym równie˝ pomocy finansowej.

Reasumujàc mo˝na stwierdziç, ˝e mimo i˝ ksià˝ka
przeznaczona jest g∏ównie dla pacjentów i ich rodzin, to
charakteryzuje jà wysoki poziom merytoryczny, co sprawia, ˝e mo˝e byç ona cennym êród∏em informacji równie˝ dla osób sprawujàcych opiek´ medycznà i socjalnà
nad tà grupà chorych.
Prof. dr hab. med. Tadeusz Robak
Klinika Hematologii
Uniwersytetu Medycznego w ¸odzi
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„Zdrowie i choroba w domu Jana Matejki”
red. Zdzis∏aw Gajda
Kraków: Zak∏ad Historii Medycyny UJ, 2002, stron 32
ISBN 83-903977-7-3
Materia∏y z dwóch sesji, odbytych 10 wrzeÊnia i 20 listopada 1996 r. w Domu Matejki, ukaza∏y si´ jako 11 pozycja
„Rozpraw z Historii i Filozofii Medycyny”, pod redakcjà
prof. Zdzis∏awa Gajdy. Same sesje zorganizowa∏a kustosz
Domu Matejki – Ma∏gorzata Buyko.
Z. Gajda jest autorem krótkiego „Wprowadzenia”,
przypominajàcego interesujàce i cz´sto opisywane zale˝noÊci mi´dzy zdrowiem lub chorobà, a zdarzeniami i dzia∏alnoÊcià historycznà, artystycznà i politycznà. Dwa pierwsze artyku∏y poruszajà zagadnienia psychicznych zaburzeƒ ˝ony Mistrza. M. Buyko próbuje odpowiedzieç na
pytanie „Czy Teodora szalonà by∏a?”, a Bogdan de Barbaro w artykule „Teodora bywa∏a szalona, czyli o zdrowiu
psychicznym ˝ony Jana Matejki”, po uwagach wst´pnych,
omawia ma∏˝eƒstwo Matejków, zdrowie psychiczne Teodory, próbuje ustaliç przyczyny zaburzeƒ, omawia post´powanie lecznicze i jego efekty oraz aspekt spo∏eczny
i diagnoz´ stwierdzanych zaburzeƒ. „Spojrzenie na problem cukrzycy u Teodory Matejkowej w Êwietle wspó∏czesnej diabetologii” przedstawi∏a El˝bieta Kozek,
a „Spojrzenie chirurgów na zdrowie Jana Matejki” Andrzej Wysocki i Jan Cieçkiewicz. Dwa dalsze artyku∏y to
„K∏opoty Jana Matejki ze wzrokiem” Heleny ˚ygulskiej-Machowej i „Dzieci Matejków” Marii Rybakowej. Cz´Êç
artyku∏ów jest zaopatrzona w wybrane piÊmiennictwo. Na
dwóch stronach, przedzielajàcych artyku∏y, widniejà dwa
zabawne rysunki Mistrza, szkoda, ˝e nie wykorzystano
w tym celu równie˝ wakatu strony 20.
Szata edytorska jest skromna, niemniej korzystna
czytelniczo. Pó∏sztywna ok∏adka zawiera reprodukcj´ w se-

pii rodzinnego portretu dzieci Matejki. Dyspozycja treÊci,
papier i krój czcionki w pe∏ni zapewniajà ∏atwe poznanie
treÊci. Spotyka si´ b∏ahe niedociàgni´cia korekty: interpunkcja, s. 3 w. 2 od do∏u „Uniwerytetu” (Uniwersytetu). S. 10 w. 4 od do∏u „Wysoki” (Wysocki), s. 14 w. 15 od
do∏u „Metejko” (Matejko), s. 15 w. 17 od do∏u „innàd”
(inàd), s. 16 w. 13 „˚ó∏awskiego” (˚u∏awskiego), s. 18 w.
12 od do∏u „Serafriƒska” (Serafiƒska), s. 31 w. 10 od do∏u
„Kornyzówka” (Koryznówka). B∏´dy te nale˝y usunàç
przy wznawianiu ksià˝eczki, na które ona w pe∏ni zas∏uguje.
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Znani krakowscy specjaliÊci ró˝nych dziedzin
medycyny Êwietnie przedstawili sprawy zdrowia i chorób Teodory i Jana Matejków oraz ich dzieci, wp∏yw
tych˝e spraw na ˝ycie rodziny oraz opisali poziom
ówczesnej wiedzy medycznej i interwencji lekarskich.
Ksià˝eczk´ nale˝y poleciç wszystkim aktualnym i przysz∏ym pracownikom medycznym, historykom medycy-

ny i sztuki, a dzi´ki przyst´pnej treÊci ka˝demu czytelnikowi.
Prof. dr hab. med. Henryk Gaertner
Kraków
Ksià˝k´ do oceny przekaza∏ wydawca.

„Czasami wo∏am w niebo”
Tamara Zwierzyƒska-Matzke, Sven Matzke
Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2003, stron 232
ISBN 83-88221-78-7
Ocena ksià˝ki, której tematem jest ból i umieranie, nie nale˝y do ∏atwych, w szczególnoÊci, gdy inicjatorem jej wydania jest mà˝ cierpiàcej i zmar∏ej. Nie jest tak˝e ∏atwe znalezienie godnego i w∏aÊciwego czytelnika. Nie mo˝na jej
polecaç osobie chorej i cierpiàcej, bo nie znajdzie w niej
pocieszenia ani wyt∏umaczenia sensu cierpienia. Ksià˝ka
tak˝e nie zawiera treÊci pomocnej w dzia∏aniu dla tych,
którzy pomagajà cierpiàcym ani nie zawiera fachowej instrukcji dla osób opiekujàcych si´ chorymi w stanach terminalnych.
Ksià˝ka wzrusza ka˝dego, kto kiedykolwiek zetknà∏
si´ z cierpiàcymi; jest pe∏na ciep∏a i zrozumienia dla
wszystkich, którzy sà Êwiadomi zbli˝ajàcej si´ Êmierci.
Na treÊç ksià˝ki z∏o˝y∏y si´ doÊwiadczenia chorej,
zebrane w chorobie i spisane w niedokoƒczonym pami´tniku oraz prze˝ycia m´˝a, który towarzyszy∏ jej przez ca∏y
okres cierpieƒ, uzupe∏nione listami do przyjació∏ i rodziny.
Chora by∏a dziennikarkà, która wysz∏a za mà˝ za
Niemca i leczy∏a si´ w Belgii i Niemczech. W Polsce nie
rozpoznano raka i dopiero badanie za granicà pozwoli∏o
na rozpoznanie, a potem wdro˝enie leczenia raka jajnika,
w pierwszym etapie operacyjne, a nast´pnie chemioterapià. Poszczególne etapy leczenia chora opisuje w kolejnych listach do m´˝a, rodziny i przyjació∏. Listy sà naprzemiennie wype∏nione nadziejà lub brakiem wiary
w mo˝liwoÊç wyleczenia.
Autorka za∏amuje si´ psychicznie, gdy powstajà
wznowy raka, zmuszajàce do powtórnych operacji oraz
ponownych cykli chemioterapii i radioterapii. Zm´czona ucià˝liwym leczeniem na miesiàc przed Êmiercià miewa

zamiary samobójcze, ale troskliwa opieka odsuwa od niej
takie myÊli.
Ksià˝ka liczy 228 stron, a cz´Êç zysku ze sprzeda˝y
jest przeznaczona na zakup sprz´tu diagnostycznego, stosowanego w rozpoznawaniu raka jajnika.
˚yczeniem Zmar∏ej i m´˝a jest uÊwiadomienie polskiemu pacjentowi, ˝e choroba nowotworowa mo˝e byç
uleczalna i mo˝na jà zwalczyç, majàc ufnoÊç w skutecznoÊç
leczenia.
Dr Maria Brachacka-Mre∏a
Warszawa
Ksià˝k´ do oceny przekaza∏ wydawca.

