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Oceny ksià˝ek • Book reviews
„Year Book of Oncology 2002”
Patric J. Loehrer (red.)
St. Louis: Mosby, Inc.; 2002, stron 437
ISBN 0-323-01510-7
Year Book of Oncology jest publikacjà cyklicznà, ukazujàcà si´ co rok, podobnie jak 30 innych Year Books, poÊwi´conych 30 innym specjalnoÊciom. Ideà „Roczników” jest
przedstawienie – w formie streszczeƒ – najwa˝niejszych
publikacji w danej dziedzinie medycyny, które ukaza∏y
si´ w minionym roku.
Year Book of Oncology 2002 zawiera na 437 stronach
przeglàd Êwiatowego piÊmiennictwa onkologicznego z roku 2001, dla u∏atwienia lektury podzielony (najcz´Êciej)
zgodnie z lokalizacjà narzàdowà lub uk∏adowà. Wyboru
prac dokona∏ zespó∏ siedmiu czo∏owych onkologów amerykaƒskich. Nie trzeba przekonywaç, ˝e o wartoÊci takiego wydawnictwa w ogromnej mierze decyduje w∏aÊnie
trafnoÊç wyboru.
Ka˝dy artyku∏ przedstawiany jest w takim samym
uk∏adzie graficznym: wyt∏uszczony tytu∏ (u∏atwia to i przyspiesza czytelnikowi przeglàdanie ksià˝ki i wyszukiwanie
interesujàcych go zagadnieƒ), a dopiero w tle – nazwiska
autorów, oÊrodek i pe∏ne dane bibliograficzne. Poni˝ej –
zamieszczone jest streszczenie pracy w uk∏adzie „strukturowanym” (structured abstract) czyli podzielone na: okreÊlenie celu, przedstawienie materia∏u i metod, podanie
wyników i podsumowanie wniosków. WartoÊç opracowania podnosi zamieszczanie – w uzasadnionych przypadkach – najwa˝niejszych rycin, tabel lub wykresów. Bardzo cennym uzupe∏nieniem streszczeƒ prac sà komentarze
ekspertów (nierzadko polemiczne), sygnowane ich nazwiskami.
Ogrom materia∏u ukazujàcy si´ corocznie w Êwiatowym piÊmiennictwie onkologicznym, a z drugiej strony –
ograniczone ramy ksià˝ki, zmuszajà do rygorystycznej selekcji. Przyk∏adowo – w pierwszym dziale „Etiology, Epidemiology and Ethics” streszczono 7 prac, wÊród których
nie znalaz∏a si´ ˝adna dotyczàca epidemiologii lub etyki.
Kolejne rozdzia∏y w uk∏adzie narzàdowym liczà od
kilkunastu do kilkudziesi´ciu stron. Nie jest moim zadaniem analizowanie treÊci ka˝dego z nich; nale˝y zak∏adaç, ˝e „selekcjonerzy” z czo∏owych oÊrodków amerykaƒskich dokonali trafnego wyboru, choç mo˝na odnieÊç wra˝enie, ˝e istnieje pewna nadreprezentacja êróde∏
pochodzàcych z kraju po∏o˝onego po obu stronach Gór
Skalistych.

Zdarzajà si´ oczywiÊcie potkni´cia (a byç mo˝e –
ró˝nice w interpretacji poj´ç?). Przyk∏adowo: rozdzia∏
„Skin Cancer” zawiera jedynie prace nt. czerniaka. W tym
te˝ rozdziale „zawieruszy∏o si´” streszczenie artyku∏u
o podawaniu koloidu przy biopsji w´z∏a wartowniczego
w raku piersi (jedyny zwiàzek tego artuky∏u ze skórà to
s∏owa „dermal injection” w tytule!).
Wyszukiwanie artyku∏ów u∏atwia obszerny, liczàcy
34 strony, indeks rzeczowy. Zamieszczono te˝ indeks autorów.
W sumie – pomijajàc drobne potkni´cia, Year Book of
Oncology 2002 jest bardzo u˝ytecznym êród∏em wiedzy,
przede wszystkim jako ogromne u∏atwienie przeglàdu piÊmiennictwa. Przeznaczone jest ono g∏ównie dla lekarzy
zajmujàcych si´ szerokim spectrum onkologii, którzy nie
mogà studiowaç ca∏ego piÊmiennictwa in extenso (w „Roczniku” streszczone sà prace z 70 tytu∏ów czasopism). Dla
klinicystów zajmujàcych si´ tylko jednà lokalizacjà narzàdowà – czytajàcych niemal wszystko, co w ich wàskiej dziedzinie si´ ukazuje – zawartoÊç „ich” dzia∏u mo˝e sprawiaç uczucie niedosytu. JeÊli natomiast chcà Êledziç rozwój
ca∏ej specjalnoÊci – coroczna lektura kolejnych „Year Books
of Oncology” b´dzie nieocenionà pomocà.
Edward Towpik
Ksià˝k´ do recenzji przekaza∏ International Publishing Service.
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,,Komputerowa analiza obrazu biomedycznego.
Wst´p do morfometrii i patologii iloÊciowej”
Krzysztof W. Zieliƒski, Micha∏ Strzelecki
Warszawa – ¸ódê: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2002
Wyd. I, stron 367, ISBN 83-01-13577-8
Metody cyfrowej oceny iloÊciowej, po∏àczonej z komputerowà analizà obrazu, w rozpoznawaniu patologii cz∏owieka, zdobywajà systematycznie naturalne miejsce w procedurach diagnostycznych w medycynie eksperymentalnej,
klinicznej, biologii, statystyce. Najpowszechniej znane ich
zastosowania praktyczne to obrazowanie cyfrowe w rentgenodiagnostyce, ultrasonografii, tomografii i rezonansie magnetycznym, a tak˝e w patomorfologii (np. cytometria obrazowa) oraz w ocenie preparatów biologii molekularnej.
Ksià˝ka Krzysztofa W. Zieliƒskiego, wybitnego lekarza-patologa szko∏y ∏ódzkiej, z którym ÊciÊle wspó∏pracowa∏ in˝ynier-elektronik Micha∏ Strzelecki, jest wydarzeniem na polskim rynku edytorskim najnowoczeÊniejszych metodologii medyczno-diagnostycznych, ale
równie˝, jak pisze profesor Y. Collan – autor przedmowy,
„stanowi istotny wk∏ad profesora Krzysztofa W. Zieliƒskiego w rozwój patologii iloÊciowej”.
Ogólnie, problematyka ksià˝ki dotyczy integracji metod iloÊciowych (morfometrycznych), z u˝yciem cyfrowych analizatorów obrazu i metod jakoÊciowych w codziennej diagnostyce morfologicznej, jako sposobu na
zmniejszenie intelektualnie z∏o˝onych zniekszta∏ceƒ przekazu s∏ownego w stosunku do zjawisk morfologicznych
i wizualnych, przy zachowaniu mo˝liwie wiarygodnych
i powtarzalnych wyników. Mo˝e ona z powodzeniem s∏u˝yç badaczom o zaawansowanej wiedzy o przetwarzaniu
danych, jak i tym, którzy pragnà poznaç podstawy metodologii komputerowej morfometrii w medycynie i biomedycynie.
W rozdziale pierwszym autor przedstawia morfometri´ (biomorfometri´) jako metod´ poznawczà organizmu, narzàdu, tkanki i komórki, z podkreÊleniem wartoÊci
informacji przekazywanej przez morfologa, po∏àczonej
z iloÊciowym opisem struktur morfologicznych, formu∏owanym na podstawie pomiarów, liczbowego okreÊlenia
proporcji liczebnoÊci struktur, porzàdkowania nasilenia
cech morfologicznych, pod warunkiem spe∏nienia: ostrych
kryteriów klasyfikacji, maksymalnej redukcji klas, dokonywania ocen przez mo˝liwie najmniejszà iloÊç osób, odpowiedniej analizy statystycznej.
Omówiono w przyst´pny sposób ogólne zasady
prowadzenia pomiarów morfologicznych, w tym morfometrii preparatów i struktur makroskopowych, histomorfometrii w praktyce klinicznej, trafnoÊci pomiaru morfometrycznego, reprezentatywnoÊci pomiaru morfometrycz-

nego. Wskazano tak˝e czynniki wp∏ywajàce na jego powtarzalnoÊç i dok∏adnoÊç.
Niezwykle wa˝kim wydaje si´ podrozdzia∏ o wp∏ywie procedur histologicznych na wynik ocen histo- i cytometrycznych. Tutaj mo˝na znaleêç uwagi praktyczne dotyczàce: pobierania materia∏u do badaƒ histopatologicznych i cytologicznych, wp∏ywu gruboÊci skrawka i sposobu
skrawania na wyniki oceny histomorfometrycznej, zmian
obj´toÊci tkanek podczas procedur laboratoryjnych, wyboru barwienia odpowiedniego dla u˝ycia cyfrowego analizatora obrazu. Cenne jest uj´cie niedok∏adnoÊci obserwacyjnych przy ocenach morfometrycznych, spowodowanych
przez nieodpowiednie identyfikacje struktur, niepoprawne przygotowanie mikroskopu do pomiarów, z∏udzenia
wzrokowe (niezgodnoÊci pomi´dzy fizycznym wyglàdem
obrazu, a jego reprezentacjà w korze mózgowej), wymagajàce pó∏automatycznej analizy obrazu. W tym rozdziale logicznie autor umieÊci∏ analiz´ czynników oddzia∏ywujàcych na przebieg analizy obrazu cyfrowego, zwiàzanych ze
specyfikà przetwarzania elektronicznego: zale˝ne od konstrukcji programu przetwarzajàcego obraz oraz zale˝ne od
warunków techniczno-eksploatacyjnych urzàdzenia.
Czytelnik w podrozdziale 5 ma mo˝liwoÊç zapoznania si´ z wartoÊcià wnioskowania stereologicznego (trójprzestrzennego), polegajàcego na matematycznym przekszta∏caniu bry∏, krzywych, figur, punktów pomi´dzy ró˝nowymiarowymi uk∏adami odniesienia, co pozwala na
modelowanie uk∏adów o wi´kszej liczbie wymiarów, na
podstawie danych uzyskanych z pomiarów w uk∏adach
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o mniejszej liczbie wymiarów. Podano w prosty, zrozumia∏y sposób definicje potrzebne do wnioskowania stereologicznego: estymator Cavalieriego, disektor i nukleator
wraz z wzorami obliczeƒ; tak˝e autor zaprezentowa∏ przyk∏ady obliczeƒ stereologicznych.
Rozdzia∏ I koƒczy si´ analizà perspektyw zastosowania iloÊciowej morfometrycznej analizy stereologicznej zmian histopatologicznych w mikroskopowej patologii
diagnostycznej.
Rozdzia∏ II ksià˝ki, to cyfrowa analiza obrazu w zastosowaniach morfologicznych. Rozdzia∏ podaje definicje matematycznà i klasy obrazów cyfrowych, problemy
barwnego obrazu cyfrowego i modeli kodowania barw,
formaty zapisu obrazu cyfrowego i jego kompresj´. Dla
naukowca pos∏ugujàcego si´ lub zamierzajàcego pos∏ugiwaç si´ w swych badaniach cyfrowà analizà obrazu, interesujàcym i inspirujàcym jest podrozdzia∏ 2 omawianego
rozdzia∏u, opisujàcy, w sposób przejrzysty i bardzo szczegó∏owy, funkcje analizatora sprz´˝onego z kamerà telewizyjnà, cyfrowym aparatem fotograficznym lub skanerem,
przekazujàcy konkretne warunki techniczne prawid∏owej
kalibracji systemu oÊwietlajàcego preparat i wprowadzania
obrazu do pami´ci komputera.
W rozdziale III przedstawiono parametry morfometryczne, u˝ywane w pomiarach biomedycznych, a wÊród
nich: parametry geometryczne pojedynczych obiektów,
geometryczne wspó∏czynniki kszta∏tu obiektów, parametry zbiorcze, topologiczne, densytometryczne i kolorymetryczne.
Rozdzia∏ IV dotyczy przyk∏adów analitycznych metod
cyfrowego przetwarzania obrazu w zagadnieniach biomedycznych, wprowadzajàc czytelnika w Êwiat wykorzystania
interpretacji graficznej odwzorowania funkcji jako miary
morfometrycznej, w analizy tekstur, parametrów wyznaczanych na podstawie macierzy zdarzeƒ, analizy fraktalnej,
anizotropii obrazu, analizy fourierowskiej w cyfrowej interpretacji obrazu, analizy grafów oraz innych metod,
w tym automatów komórkowych, pozwalajàcych na ocen´
roz∏àcznoÊci struktur wydzielonych w obrazie binarnym.
Dla czytelnika ksià˝ki te skomplikowane poj´cia zyskujà
wymiar uproszczony i przyjazny.
Krzysztof W. Zieliƒski w rozdziale V podaje przyk∏ady zastosowaƒ cyfrowego przetwarzania obrazu w zagadnieniach biomedycznych. Wielka grupa zastosowaƒ
to obrazy makroskopowe jako przedmiot analizy cyfrowej,
mo˝liwe do realizacji przy niewielkim wysi∏ku metodologicznym, przy u˝yciu dost´pnych systemów oprogramowania do graficznego przetwarzania obrazów bitmapowych,

to równie˝ wykrywanie oraz ocena makroskopowa wielkoÊci struktur anatomicznych i zmian chorobowych, np. wykrywanie ognisk wczesnego zawa∏u mi´Ênia sercowego,
okreÊlanie wielkoÊci i kszta∏tu serca, cyfrowa ocena p∏askich zmian w skórze czy ∏o˝ysku, oceny iloÊciowe w neuropatologii makroskopowej, okreÊlenie obj´toÊci przerzutów w wàtrobie lub innych narzàdach mià˝szowych.
Inne zastosowanie to ocena ploidii za pomocà cytometrii obrazowej (ICM-DNA), omówiona z klinicznymi
szczegó∏ami przydatnoÊci rokowniczej w onkologii. Kolejne, to ocena liczby i wielkoÊci rejonów srebroch∏onnych
organizatorów jàderek (AgNOR) jako wskaênika diagnostycznego i prognostycznego w rozrostach nowotworowych. Dalsze, to omawiane przez autorów zastosowanie
morfometrii w badaniach immunohistohemicznych i histochemicznych: immunohistochemii iloÊciowej i histochemii
iloÊciowej. Bardzo wa˝na, opisywana szczegó∏owo, jest
technika oceny unaczynienia i ukrwienia nowotworów
oraz innych tkanek, np. indeksu angiogenetycznego jako
czynnika rokowniczego w nowotworach z∏oÊliwych.
Ksià˝ka dope∏nia ciekawoÊci czytelnika i potencjalnego badacza przeglàdem urzàdzeƒ stosowanych w histomorfometrii, opartych na technikach ujmujàcych metody
manualne, manualne z cz´Êciowà automatyzacjà pomiaru,
metody automatyczne cz´Êciowo interaktywne oraz metody w pe∏ni automatyczne. Mo˝na tu znaleêç omówienia
urzàdzeƒ, zestawów, pakietów graficznych i uk∏adów archiwizujàcych. Recenzowana ksià˝ka b´dzie z pewnoÊcià
klasycznà pozycjà w bibliotece patologa i ka˝dego wspó∏czesnego badacza, zajmujàcego si´ cyfrowym przetwarzaniem obrazu dla celów naukowych w medycynie i w biomedycynie. Jest w niej nadzwyczajna dawka wiedzy interdyscyplinarnej, a równoczeÊnie dystans do opisywanej
natury rzeczy, pozwalajàcy znakomitym autorom napisaç, ˝e stosowanie w codziennej diagnostyce medycznej
metod iloÊciowych rodzi niebezpieczeƒstwo nadmiernego
obcià˝enia rozpoznania takimi informacjami, których
obecnie nie mo˝na ani praktycznie wykorzystaç, ani zweryfikowaç ich wiarygodnoÊci oraz, ˝e techniki manipulacji
cyfrowej obrazem wymagajà od badaczy szczególnej etyki
naukowej i zawodowej.
Dr n. med. Wojciech Witkowski
Oddzia∏ Kliniczny Chirurgii Plastycznej
Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeƒ
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
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„PorównywalnoÊç i kontrola jakoÊci danych w rejestrach nowotworowych”
D.M. Parkin, V.W Chen., J Ferlay. i wsp.
Warszawa: International Agency for Research on Cancer (WHO),
International Association of Cancer Registries (IACR).
Centrum Onkologii-Instytut im. M. Sk∏odowskiej-Curie. Weda, 2002; stron 80
ISBN 83-88681-18-4
Zapewnienie jak najwy˝szego poziomu danych w populacyjnym rejestrze nowotworów jest bardzo wa˝ne dla monitorowania zachorowalnoÊci, umieralnoÊci i wyleczalnoÊci nowotworów z∏oÊliwych. W zwiàzku z tym z uznaniem
nale˝y przyjàç inicjatyw´ Zak∏adu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie, dotyczàcà wydania, przet∏umaczonej na j´z. polski,
pozycji pt.: „Comparability and quality control in cancer
registries”.
Monografia ta, zgodnie z intencjà jej autorów, stanowi rozszerzenie jednego z rozdzia∏ów podr´cznika pt.:
„Cancer Registration: principles and methods” (Jensen
O.M., Parkin D.M., Maclennan R. et al. IARC Scientific
Publications No. 95, Lyon 1991).
Opracowanie pt.: „PorównywalnoÊç i kontrola jakoÊci danych w rejestrach nowotworowych” powsta∏o w wyniku wspó∏pracy mi´dzy IACR (International Association of Cancer Registries) i IARC (International Agency
for Research on Cancer), majàcej na celu dostarczenie
pracownikom rejestrów informacji odnoÊnie zasad zbierania, przechowywania, opracowywania, analizy i interpretacji danych dotyczàcych zachorowaƒ i zgonów na nowotwory z∏oÊliwe.
W monografii omówiono ró˝ne aspekty jakoÊci danych gromadzonych w rejestrze nowotworów oraz metody oceny stopnia ich poprawnoÊci i powtarzalnoÊci, przede
wszystkim w odniesieniu do danych dotyczàcych zachorowaƒ na nowotwory z∏oÊliwe. Pomini´to metody oceny jakoÊci danych, obejmujàcych obserwacj´ chorych po leczeniu i wyniki leczenia, aczkolwiek sà one istotne przy
analizie prze˝yç chorych na nowotwory z∏oÊliwe.
Rozdzia∏ I pt.: „PorównywalnoÊç” dotyczy porównywania danych opracowywanych w rejestrze nowotworów
z∏oÊliwych, w odniesieniu do innych populacji lub tej samej populacji, w ró˝nych okresach czasu.
Przedstawiono uniwersalne definicje i standardy, stosowane w rejestrach nowotworów. Szczególnà uwag´
zwrócono na definicje rekomendowane dla rejestru nowotworów, dotyczàce daty rozpoznania nowotworu – jako
„daty zachorowania”, co jest bardzo istotne z uwagi na
trudnoÊci w ustaleniu dok∏adnego momentu rozpoznania choroby.
SpoÊród czynników wp∏ywajàcych na porównywalnoÊç omówiono szerzej zasady klasyfikacji i kodowania
gromadzonych danych, przedstawiajàc stosowane systemy
kodowania nowotworów, poczàwszy od 1946 r., a˝ do

chwili obecnej. Ponadto scharakteryzowano zasady kodowania danych dotyczàcych zgonów z powodu nowotworów z∏oÊliwych, uzyskanych na podstawie aktu zgonu
i wynikajàce z tego problemy dla pracowników rejestru.
Szczególnà uwag´ zwrócono na zasady klasyfikowania mnogich pierwotnych nowotworów z∏oÊliwych oraz
nowotworów wykrytych przypadkowo w wyniku badaƒ
przesiewowych, badaƒ wykonywanych z powodów „nienowotworowych”, jak równie˝ badaƒ sekcyjnych.
Najbardziej obszerny, II rozdzia∏ pt.: „KompletnoÊç”
poÊwi´cony jest omówieniu metod oceny kompletnoÊci
danych i skali potwierdzenia przypadków nowotworów
z∏oÊliwych, zg∏aszanych do rejestru.
Miarà kompletnoÊci rejestracji jest stopieƒ, w jakim
przypadki zachorowaƒ na nowotwory z∏oÊliwe w danej
populacji sà zg∏aszane, a nast´pnie rejestrowane w rejestrze nowotworów.
Omówiono przyczyny i skutki niedorejestrowania
oraz metody jego oceny. Szczegó∏owo przedstawiono metody oceny i monitorowania kompletnoÊci gromadzonych
danych, takie jak analiza êróde∏ danych (liczba placówek
medycznych przesy∏ajàcych karty zg∏oszenia nowotworu
z∏oÊliwego do rejestru oraz innych instytucji, udost´pniajàcych dane, dotyczàce zw∏aszcza ewentualnego zgonu
chorych), metoda niezale˝nego potwierdzania przypadków oraz ocena danych historycznych.
Szerzej omówiono metod´ oceny kompletnoÊci danych na podstawie bardzo wa˝nych wskaêników, takich
jak odsetek przypadków nowotworów zg∏oszonych po raz
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pierwszy na podstawie aktu zgonu oraz odsetek przypadków nowotworów z∏oÊliwych, potwierdzonych badaniem
histologicznym.
Przedstawiono tak˝e informacje dotyczàce procedury niezale˝nego potwierdzenia przypadków nowotworu
na podstawie informacji uzyskanych z ró˝nych niezale˝nych êróde∏ danych. Procedury te obejmujà m.in. powtórnà ocen´ przypadków, metod´ wychwytu/ponownego wychwytu brakujàcych przypadków oraz ocen´ wskaênika
umieralnoÊç/zachorowalnoÊç.
Ostatnià cz´Êç II rozdzia∏u poÊwi´cono omówieniu
metody danych historycznych, opartej o ocen´ stabilnoÊci
liczby zachorowaƒ w czasie oraz porównywanie zachorowalnoÊci w ró˝nych populacjach.
W rozdziale III pt.: „Dok∏adnoÊç” omówiono szczegó∏owo zagadnienia i metody zwiàzane z ocenà wiarygodnoÊci i dok∏adnoÊci danych, przekazywanych na kartach zg∏oszenia nowotworu z∏oÊliwego, a dotyczàcych ró˝nych rejestrowanych zmiennych. Szczególnà uwag´
zwrócono na znaczenie dok∏adnoÊci informacji uzyskanych na podstawie aktów zgonu.
Jako pierwszà, przedstawiono metod´ analizy kryteriów diagnostycznych, w oparciu o które ustalono rozpoznanie nowotworu z∏oÊliwego. Omówiono zasady weryfikacji histologicznej, a tak˝e rejestracji opartej jedynie na
aktach zgonu wraz z procedurà wstecznego wyszukiwania
danych, dotyczàcych takich przypadków. Nast´pnie opisano metody zwiàzane z ocenà i uzupe∏nianiem brakujàcych informacji, klasyfikowaniem przypadków o nieznanym wieku, p∏ci i miejscu zamieszkania chorych,

nieznanym ognisku pierwotnym nowotworu, typie histologicznym, itd.
Jako ostatnià przedstawiono metod´ oceny wewn´trznej spójnoÊci wprowadzanych danych, która dotyczy
weryfikacji ich poprawnoÊci logicznej, w oparciu o standardowe testy.
Na uwag´ zas∏uguje tak˝e omówienie metody oceny
jakoÊci procesu wprowadzania danych w oparciu o procedur´ ponownego wprowadzania i kodowania danych,
a nast´pnie porównywania jakoÊci wprowadzonych dwukrotnie danych.
Publikacja ma charakter praktycznego poradnika,
niezb´dnego w codziennej pracy ka˝dego rejestru nowotworów. Przybli˝enie metod oceny kompletnoÊci i jakoÊci
danych z pewnoÊcià b´dzie stanowi∏o istotnà pomoc we
wdro˝eniu tych metod jako rutynowych dzia∏aƒ w rejestrze i w ostatecznym efekcie powinno przyczyniç si´ do
istotnej poprawy jakoÊci rejestrowanych danych.
Monografia jest przeznaczona przede wszystkich dla
pracowników populacyjnych rejestrów nowotworów z∏oÊliwych, w mniejszym zaÊ stopniu dla pracowników rejestrów szpitalnych, bardziej ukierunkowanych na dokumentowanie przebiegu leczenia chorych.
Dr n. med. Maria Zwierko
Zak∏ad Organizacji Badaƒ Masowych
Centrum Onkologii-Instytut im. M. Sk∏odowskiej-Curie
e-mail: mzwierko@coi.waw.pl
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„Katharsis. O uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki”
Andrzej Szczeklik
Kraków: Wyd. ZNAK; 2002, stron 174, ISBN 83-240-9242-1
Autorem dzie∏a jest by∏y rektor Akademii Medycznej
i prorektor UJ prof. Andrzej Szczeklik, kierownik II Katedry i Kliniki Chorób Wewn´trznych, który je nie tylko
rozbudowa∏, lecz przede wszystkim unowoczeÊni∏.
W medycynie i poza nià jest on znany jako wybitny
naukowiec, dydaktyk, specjalista chorób serca i p∏uc oraz
ze wspólnych z Ryszardem Gryglewskim prac o prostacyklinie i jej farmakologicznych i klinicznych w∏asnoÊciach.
Opublikowa∏ w kraju i zagranicà oko∏o 600 prac naukowych, uzyskujàc honorowe doktoraty ró˝nych uczelni,
cz∏onkostwa honorowe wiodàcych naukowych towarzystw,
jak równie˝ cenne nagrody naukowe. Bierze te˝ ˝ywy
udzia∏ w ˝yciu artystycznym, niosàc pomoc i przyjaêƒ wielu znanym artystom oraz jako dojrza∏y pianista, dzielàc si´
ze s∏uchaczami przes∏aniami kompozytorów i ich w∏asnà
interpretacjà.
Katharsis (z greckiego) to „oczyszczenie”, które to
poj´cie medycyna, magia i sztuka odnoszà cz´sto do podobnie ujmowanego procesu uzdrowicielskiego duszy,
umys∏u i cia∏a. Ksi´g´ otwiera wst´p naszego noblisty –
Czes∏awa Mi∏osza, natomiast w∏asne przemyÊlenia Autora sà uj´te w dwunastu rozdzia∏ach o barwnych tytu∏ach:
Wstà˝ki, Konstelacje, Eliksir ˝ycia, W´˝owy splot, Mi´dzy
sztukà a naukà, Rytm serca, Oczyszczajàca moc, Cierpienie, Exitus, Chimera, Po genomie oraz Przemiany i powroty. Ksià˝k´ zamykajà èród∏a, podajàce bibliograficzne
pochodzenie licznych cytatów wybitnych filozofów, poetów i lekarzy ró˝nych epok. Autor, znakomity lekarz-humanista, ukazuje odwieczne korzenie medycyny, si´gajàce magii, dawnych wierzeƒ i religii, jak równie˝ podkreÊla znaczenie tych korzeni dla dzisiejszej wiedzy
i praktyki lekarskiej, dla ich licznych sukcesów i nierzadkich pora˝ek. Ksià˝ka Szczeklika staje si´ wa˝kim argumentem za uwarunkowanà tradycjami, trwajàcà ju˝ tysiàclecia, „ludzkà medycynà” – stopem sztuki i medycyny,
a przeciw próbom mniej lub wi´cej ograniczania istoty
i praktyki lecznictwa do dzia∏aƒ farmakologicznych, techniczno-medycznych lub ekonomicznych.
W∏asne dylematy Autora, jego rozwa˝ania blasków
i cieni medycyny, sà cz´sto echami rozterek przesz∏ej filozofii, religii i lecznictwa. Bardzo wysoko nale˝y oceniç
pi´kno edytorskiej strony ksià˝ki, do czego, poza znanà
krakowskà oficynà, przyczyni∏ si´ Olgierd Chmielewski.
Wielobarwna obwoluta z podobiznà, biogramem i s∏owami odautorskimi, trwa∏a, t∏oczona dwubarwna ok∏adka
chronià zawartoÊç ksià˝ki. Bardzo dobry kremowy papier. Obok czarnej czcionki spotyka si´ amarantowà (tytu∏y, przerywniki, podpisy rycin, cytaty). G∏ównie mi´dzy
rozdzia∏ami znajduje si´ kilkanaÊcie wielobarwnych re-

produkcji obrazów i rysunków. CzytelnoÊç zwi´kszajà równie˝ – dyspozycja treÊci i krój czcionki.
Dzie∏o ma ju˝ za sobà Êwietne entrée-wejÊcie na publiczne forum. Z miejsca ksià˝ka sta∏a si´ wydarzeniem na
rynku czytelniczym. Mi´dzy innymi zorganizowano spotkania z czytelnikami w Collegium Medicum UJ oraz w Âródmiejskim OÊrodku Kultury z wyró˝nieniem „Katharsis”
jako „krakowskiej ksià˝ki grudnia 2002 r.” dalej publiczne
rozmowy z Autorem (Andrzej Wajda, W∏adys∏aw Stró˝ewski, Bogdan de Barbaro, Henryk Woêniakowski), odbyte na scenie Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y Teatralnej oraz
benefis s∏owno-muzyczny z udzia∏em Wis∏awy Szymborskiej, Bronis∏awa Maja, Grzegorza Turnaua, Anny Dymnej, Jerzego Treli, Doroty Segdy, Kuby Sienkiewicza, Jacka Woêniakowskiego, a nawet.... znawcy i mistrza sztuki
kulinarnej Roberta Mak∏owicza i... tanecznego zespo∏u
piel´gniarek kliniki. Poznaƒski Przeglàd Nowin Wydawniczych nada∏ „Katharsis” zaszczytne miano „ksià˝ki jesieni
2002 roku”, w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie
odby∏o si´ spotkanie z Autorem wraz z jego wyk∏adem.
Ukazanie si´ ksià˝ki i towarzyszàce mu wydarzenia znalaz∏y te˝ dalsze ˝ywe echa w innych Êrodowiskach i mediach,
m.in. Dzienniku Polskim i Gazecie Wyborczej.
„Katharsis” jest podwójnym sukcesem – Autora
i Wydawcy. TreÊç poszczególnych esejów na tematy historyczno-medyczne, filozoficzne, nauki i etyki nale˝y poleciç wszystkim zainteresowanym tymi zagadnieniami,
szczególnie zaÊ przysz∏ym i obecnym pracownikom zawodów medycznych.
Prof. dr hab. med. Henryk Gaertner
Kraków
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„Sylwetki ∏ódzkich uczonych
profesor Jan Berner”
¸ódê: ¸ódzkie Towarzystwo Naukowe, 2002, stron 36
ISBN 1230-4328
Nak∏adem ¸odzkiego Towarzystwa Naukowego ukaza∏
si´ kolejny zeszyt z serii „Sylwetki ∏ódzkich uczonych”
tym razem poÊwi´cony jednemu z najwybitniejszych
wspó∏czesnych onkologów polskich, Cz∏onkowi Honorowemu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego – profesorowi Janowi Bernerowi.
Niniejsza notatka nie jest sensu stricte „ocenà” ksià˝ki – trudno bowiem „oceniaç” biogram Profesora. Jej zadaniem jest raczej poinformowanie Êrodowiska onkologicznego, ˝e taka publikacja si´ ukaza∏a (Zeszyty LTM
ukazujà si´ w niewielkim nak∏adzie i ograniczonym kr´gu
odbiorców). Jest te˝ okazjà do przypomnienia niektórych
mniej znanych faktów z ˝ycia znakomitego chirurga onkologa.
Znamy bowiem powszechnie prof. Bernera jako Kierownika Kliniki i Katedry, dwukrotnego dziekana i dwukrotnego rektora Akademii Medycznej w ¸odzi, doktora
honoris causa Uniwersytetu Claude Bernarda w Lyonie.
Znamy bogaty, oryginalny dorobek naukowy. Ale nieliczni wiedzà, ˝e w latach 1944-50 by∏ ∏àcznikiem podziemnej
Armii Krajowej, a potem – organizacji WolnoÊç i Niezawis∏oÊç (podkreÊlam tu szczególnie dzia∏alnoÊç po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych – do roku 1950!). Nieliczni pami´tajà, ˝e wyczynowo uprawia∏ sport motorowy na poziomie mi´dzynarodowym – zdoby∏ w sumie ponad 50
medali, w tym – siedmiokrotnie tytu∏ mistrza okr´gu ∏ódzkiego. Nale˝y do Âwiatowego Zwiàzku ˝o∏nierzy AK, Ma
Krzy˝ Stowarzyszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”, papieski
medal „Pro Ecclesia et Pontifice”, honorowe obywatelstwo miasta Pabianic. Po odejÊciu z Kliniki na emerytur´,
zamiast za˝ywaç zas∏u˝onego wypoczynku rzuci∏ si´ w wir

pracy samorzàdowej – wygra∏ wybory i zosta∏ Prezydentem
miasta Pabianic.
Publikacj´ zamyka pe∏ny wykaz prac naukowych Profesora. A wielki patolog polski – prof. Leszek Woêniak,
dwukrotny rektor ∏ódzkiej AM i jej doktor honoris causa
- koƒczàc biogram naukowy napisa∏: „To, ˝e mog´ zaliczyç
si´ do Jego przyjació∏, sprawia mi rzeczywistà satysfakcj´”.
Edward Towpik
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