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„Human Molecular Genetics”
Peter Sudbery
Wydawnictwo: Prentice Hall, seria: Cell and Molecular Biology in Action; Harlow England,
London, New York: 2002, stron 364
ISBN 0 130 42811 6
W roku 2002 ukaza∏o si´ nak∏adem wydawnictwa Prentice Hall drugie wydanie podr´cznika Petera Sudbery: „Human Molecular Genetics”. Podr´cznik ten, który prezentuje w niezwykle zwartej formie przedmiot i problemy
genetyki molekularnej, w niezb´dnym kontekÊcie mendlowskiej i populacyjnej nauki o dziedziczeniu, jest w zasadzie przeznaczony dla studentów biologii i medycyny.
Mo˝e on byç jednak bardzo u˝yteczny równie˝ dla lekarzy,
zw∏aszcza tych, którzy w klinicznej praktyce spotykajà si´
z problematykà dziedzicznych uwarunkowaƒ w rozwoju
chorób i chcieliby poznaç podstawy genetyki molekularnej
lub te˝ uzupe∏niç, czy usystematyzowaç swojà wiedz´ z tego zakresu. Dla lekarzy zajmujàcych si´ problematykà
genetyki klinicznej na codzieƒ, omawiana ksià˝ka nie mo˝e zastàpiç obszerniejszych i bardziej szczegó∏owych podr´czników, takich np., jak wydany w tym samym roku
2002 przez Bios Scientific Publishers, Oxford, obszerny
podr´cznik pod redakcjà T. Strachana i A. P. Reada, równie˝ pod tytu∏em „Human Molecular Genetics”.
Pierwszy rozdzia∏ omawianej ksià˝ki Petera Sudbery,
pod tytu∏em „Human genetic disease”, wprowadza czytelnika w podstawowe terminy i poj´cia stosowane w genetyce i zawiera charakterystyk´ oraz przeglàd najwa˝niejszych zmian w materiale genetycznym, które mogà byç
pod∏o˝em dziedzicznie uwarunkowanych chorób; przeglàd
jest ilustrowany dobrze dobranymi przyk∏adami.
Rozdzia∏ drugi poÊwi´cony jest strukturalnej organizacji ludzkiego genomu. Poza ogólnym przeglàdem, czytelnik znajdzie w nim objaÊnienie wielu terminów, z którymi b´dzie si´ coraz cz´Êciej spotyka∏, tak˝e w artyku∏ach
publikowanych w klinicznych czasopismach lekarskich.
Kolejne dwa rozdzia∏y dotyczà problemów mapowania i sekwencjonowania ludzkiego genomu. Lektura tych
rozdzia∏ów – pomimo przyst´pnej prezentacji – mo˝e byç
dla lekarza doÊç trudna. Wa˝nà ich cz´Êcià jest natomiast
wprowadzenie do problematyki genomiki i proteomiki,
które – zw∏aszcza w onkologii – mogà ju˝ w bliskim czasie
wnieÊç nowe u˝yteczne informacje o molekularnej patogenezie tych chorób, a tak˝e szereg danych u˝ytecznych dla
diagnostyki, przede wszystkim dla optymalizacji leczenia,
zw∏aszcza cytostatykami i napromienianiem.

Przedmiotem kolejnego rozdzia∏u sà choroby uwarunkowane mutacjami pojedynczych genów. Lekarz onkolog znajdzie w nim podstawowe informacje o najcz´stszych dziedzicznych zespo∏ach nowotworowych.
Problem komponent dziedzicznych w chorobach
o z∏o˝onej etiologii, do których nale˝à zw∏aszcza choroby
nowotworowe, przedstawiony w kolejnym rozdziale – jest
dla onkologów szczególnie interesujàcy, poniewa˝ w etiologii wi´kszoÊci nowotworów wyst´pujà wspó∏uwarunkowania dziedziczne (np. zwiàzane z polimorfizmem genów, kontrolujàcych metabolizm czynników rakotwórczych) i Êrodowiskowe.
Jeden z kolejnych rozdzia∏ów omawianej ksià˝ki poÊwi´cony jest problematyce terapii genowej. W prezentacji prób aplikacji tej terapii szczególnie wiele miejsca poÊwi´cono problemom „naprawy” dziedzicznych defektów
pojedynczych genów (które sà pod∏o˝em niektórych ci´˝kich defektów wyst´pujàcych u dzieci – np. mukowiscydozy czy niektórych wrodzonych niedoborów odpornoÊciowych – np. SCIDS). Wzgl´dnie niewiele miejsca poÊwi´cono natomiast próbom terapii genowej nowotworów
i problematyce tzw. szczepionek genowych. Ten sposób
prezentacji problemów terapii genowej uwa˝am za racjo-
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nalny – naprawa defektów jednogenowych jest bowiem
problemem, z którym genetyka molekularna musi si´
uporaç w pierwszej kolejnoÊci, natomiast próby tej terapii
w chorobach, których pod∏o˝em sà liczne zmiany genomowe, wyst´pujàce w komórkach somatycznych, sà jak dotychczas tylko domenà poszukiwaƒ empirycznych.
Rozdzia∏ poÊwi´cony dziedzicznoÊci i ewolucji w populacjach ludzkich mo˝na szczególnie poleciç epidemiologom, zajmujàcym si´ problematykà onkologicznà – poza
opisem podstaw genetycznych badaƒ populacyjnych – rozdzia∏ ten objaÊnia te˝ mechanizmy i procesy zwiàzane
z regionalnym zró˝nicowaniem cz´stoÊci nosicielstwa ró˝nych genów predyspozycji do rozwoju chorób oraz takie
poj´cia jak „efekt za∏o˝yciela”, który ma istotne znaczenie
w silnie dziedzicznie uwarunkowanych zachorowaniach
na nowotwory z∏oÊliwe.
Przedmiotem ostatniego, bardzo wa˝nego rozdzia∏u
pod tytu∏em „Human genetics and society” sà problemy
etyczne w badaniach genetycznych, w tym w badaniach
nosicielstwa mutacji genów warunkujàcych rozwój chorób dopiero w wieku dojrza∏ym lub póênym (late onset
genetic diseases). Ten rozdzia∏ uzna∏bym za szczególnie

zalecanà lektur´ dla polskich lekarzy, gdy˝ problemy
etyczne w badaniach genetycznych w Polsce wymagajà
pilnych uregulowaƒ – polegajàcych w pierwszej kolejnoÊci
na przyj´ciu uzgodnionych i odpowiadajàcych mi´dzynarodowym normom standardów w post´powaniu lekarskim, a w mo˝liwie bliskiej przysz∏oÊci, tak˝e uregulowaƒ
prawnych.
W podsumowaniu: lekarz onkolog znajdzie w ksià˝ce Petera Sudbery w miar´ przyst´pne i ilustrowane dobrze dobranymi przyk∏adami wprowadzenie do problemu genetyki molekularnej, która b´dzie jeszcze przez
wiele lat jednym z wa˝niejszych kierunków badaƒ wyznaczajàcych post´p w onkologii. Lektur´ tej ksià˝ki mo˝na
rekomendowaç onkologom wszystkich specjalnoÊci, szczególnie jednak lekarzom specjalizujàcym si´ w dziedzinie
onkologii klinicznej.
Prof. dr hab. med. Jan Steffen
Zak∏ad Immunologii
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Sk∏odowskiej-Curie
w Warszawie
Ksià˝k´ do recenzji przekaza∏ International Publishing Service.

„Poradnik dy˝uranta”
red. Monika Maciejewska, Adam Torbicki
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2001, stron 404
ISBN 83-200-2530-3
„Poradnik dy˝uranta” to drugie ju˝ wydanie bardzo praktycznie skonstruowanej ksià˝ki, zawierajàcej wspó∏czesne
schematy post´powania w stanach naglàcych, które mogà
zaistnieç podczas dy˝uru. Tytu∏y kolejnych rozdzia∏ów odpowiadajà konkretnym sytuacjom klinicznym – od nag∏ego zatrzymania krà˝enia i bólów w klatce piersiowej po
bóle koƒczyn i goràczk´.
Pierwsze rozdzia∏y „Poradnika” poÊwi´cone sà najbardziej dramatycznym sytuacjom klinicznym – nag∏emu
zatrzymaniu krà˝enia, bólom w klatce piersiowej i dusznoÊci. Uwzgl´dniono tu aktualne wytyczne dotyczàce post´powania w nag∏ym zatrzymaniu krà˝enia oraz algorytm
post´powania po udanej reanimacji, z uwzgl´dnieniem
dalszej diagnostyki kardiologicznej. Rozdzia∏ poÊwi´cony
bólom w klatce piersiowej zawiera bardzo szerokie omówienie diagnostyki ró˝nicowej, z uwzgl´dnieniem nierzadko pomijanych zespo∏ów klinicznych, takich jak np. zespó∏ Tietza. Post´pujàc zgodnie z przedstawionymi schematami mo˝na odpowiedzieç sobie na seri´ istotnych
pytaƒ – rozpoczynajàc od stwierdzenia, czy dany stan stanowi istotne zagro˝enie dla ˝ycia chorego, poprzez okreÊlenie prawdopodobnej przyczyny zaburzeƒ, a koƒczàc
na wdro˝eniu prawid∏owego post´powania i ocenie jego
skutecznoÊci.

WÊród rozdzia∏ów poÊwi´conych zaburzeniom hemodynamicznym na szczególnà uwag´ zas∏uguje rozdzia∏
o wstrzàsie, bardzo przejrzyÊcie przedstawiajàcy sposób
rozumowania podczas rozpoznawania wstrzàsu, a zw∏aszcza rozumowanie dotyczàce etiologii, a co za tym idzie,
równie˝ post´powania terapeutycznego.
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Z praktycznego punktu widzenia na szczególne pokreÊlenie zas∏ugujà rozdzia∏y traktujàce o zaburzeniach
neurologicznych oraz psychicznych. DoÊwiadczenie uczy,
˝e w∏aÊnie chorzy z ostrymi zaburzeniami psychicznymi
budzà wiele niepokoju i nierzadko przysparzajà najwi´cej
problemów lekarzowi dy˝urnemu. Rozdzia∏ poÊwi´cony
ostrym zaburzeniom psychicznym to najd∏u˝szy rozdzia∏
„Poradnika”. Cytujàc autora tego rozdzia∏u, podczas leczenia zaburzeƒ psychicznych lekarz „dzia∏a wbrew subiektywnym interesom chorego (...), co rzadko daje si´ pogodziç z utartymi wyobra˝eniami na temat leczenia”. Z w∏asnego doÊwiadczenia wiem, ˝e szczególnie m∏odym lekarzom,
dy˝urujàcym od niedawna, post´powanie z pacjentem
rozwijajàcym ostre zaburzenia psychiczne sprawia bardzo du˝e trudnoÊci. Wiele miejsca poÊwi´cono potrzebie
nawiàzania kontaktu z pacjentem oraz wspó∏pracy z nim,
ale omówiono te˝ leczenie farmakologiczne oraz stosowanie metod przymusu bezpoÊredniego, z uwzgl´dnieniem
zagadnieƒ prawnych w∏àcznie. Szeroko omówiono dzia∏ania niepo˝àdane leków stosowanych w ostrych stanach
psychotycznych, znajomoÊç których przyczynia si´ do
zwi´kszenia tak skutecznoÊci, jak i bezpieczeƒstwa leczenia.
W praktyce codziennej bardzo przydatny jest równie˝ rozdzia∏ poÊwi´cony reakcjom poprzetoczeniowym,

w którym uwzgl´dniono wskazania do toczenia krwi i preparatów krwiopochodnych, informacje o mo˝liwych reakcjach poprzetoczeniowych wraz z post´powaniem terapeutycznym oraz wytyczne dotyczàce zabezpieczenia niezb´dnych próbek i wykonania niezb´dnych badaƒ.
Wi´kszoÊç rozdzia∏ów zosta∏a skonstruowana zgodnie
ze schematem „Problem – Ocena zaistnienia bezpoÊredniego zagro˝enia ˝ycia – Wywiad i badania – Post´powanie”. U∏atwia to szybkie znalezienie odpowiednich informacji oraz doraêne ich zastosowanie.
Ksià˝ka zawiera wiele bardzo istotnych, a cz´sto
trudnych do szybkiego zweryfikowania danych – na przyk∏ad list´ wszystkich stacji dializ na terenie Polski z adresami i telefonami, szczegó∏owe wytyczne dotyczàce empirycznej terapii zapaleƒ p∏uc, dok∏adne schematy leczenia
heparynà niefrakcjonowanà, itd.
Podsumowujàc – ksià˝ka jest godna polecenia i rzeczywiÊcie mo˝e byç bardzo przydatna podczas pe∏nienia
dy˝uru.
Dr n. med. Ma∏gorzata Symonides
Zak∏ad Anestezjologii
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Sk∏odowskiej-Curie w Warszawie
Ksià˝k´ do recenzji przekaza∏ wydawca

„S∏ownik poj´ç histologicznych polsko-∏aciƒsko-angielski
dla rejestrów nowotworowych”
Beata KoÊciaƒska, Stanis∏aw Strojnowski
Warszawa: Centrum Onkologii-Instytut im. M. Sk∏odowskiej-Curie; 2002, stron 359
ISBN 83-88681-21-4
Monografia sk∏ada si´ z dwóch zasadniczych cz´Êci, tworzàcych ∏àcznie swoisty „s∏ownik morfologii nowotworów”.
Pierwsza z nich pt.: „Morfologia nowotworów – indeks zbiorczy wg numerów kodowych” (ss. 7-98) zawiera
indeks terminów histopatologicznych, ∏àcznie z ich najcz´Êciej stosowanymi synonimami i skrótami, uporzàdkowany chronologicznie wed∏ug numerów kodów morfologicznych. Ka˝da kolejna pozycja jest scharakteryzowana
w oparciu o numer kodowy oraz nazw´ w j´zyku angielskim, polskim i ∏aciƒskim. Bardzo cenne jest uwzgl´dnienie w klasyfikacji tak˝e ró˝nych synonimów i skrótów terminów morfologicznych, spotykanych na kartach zg∏oszenia nowotworu z∏oÊliwego; stanowi to ogromne
u∏atwienie dla pracowników rejestrów.
Uj´te w indeksie terminy dotyczà zarówno nowotworów z∏oÊliwych (∏àcznie z nowotworami in situ), ∏agodnych, jak i nowotworów o niepewnej lub granicznej
z∏oÊliwoÊci, które sà cz´sto zg∏aszane do rejestrów.

W przypadku nowotworów (najcz´Êciej uk∏adowych),
dla których powszechnie stosowana jest terminologia an-
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gielska, pomini´to t∏umaczenie terminów na j´z. ∏aciƒski.
Dodatkowym walorem s∏ownika jest podawanie, przy
specyficznych histopatologicznych postaciach nowotworów, dodatkowo numeru kodowego topograficznego,
wskazujàcego na „dopuszczalne” umiejscowienie nowotworu, co pozwala na prawid∏owe przypisanie danego nowotworu do okreÊlonego narzàdu lub uk∏adu. Oznacza
to praktyczne powiàzanie dwóch klasyfikacji: topograficznej i morfologicznej, uwzgl´dniajàce specyfik´ nowotworów z∏oÊliwych i stanowiàce nieodzownà pomoc dla
prawid∏owego kodowania danych dotyczàcych umiejscowienia nowotworu.
Tak wszechstronne uj´cie terminologii zwiàzane jest
z wieloletnim doÊwiadczeniem Autorki s∏ownika, dr Beaty
KoÊciaƒskiej, prowadzàcej regionalny rejestr nowotworów w Lublinie.
Cz´Êç druga monografii pt.: „Morfologia nowotworów – indeks alfabetyczny” (ss. 99-358) zawiera tabelaryczne zestawienie klasyfikacji morfologicznej nowotworów, uporzàdkowane alfabetycznie. Obejmuje ono trzy
kolejne indeksy: polsko-angielsko-∏aciƒski (ss. 99-183),
∏aciƒsko-polsko-angielski (ss.185-252), angielsko-polsko-∏aciƒski (ss. 253-358), uporzàdkowane odpowiednio wed∏ug okreÊleƒ podanych w j´z. polskim, ∏aciƒskim i angielskim.
Do ka˝dego terminu przyporzàdkowany jest odpowiedni kod morfologiczny, jak równie˝ odpowiadajàce
im terminy w pozosta∏ych wersjach j´zykowych, o ile sà
one znane.
Przy opracowaniu s∏ownika Autorzy wykorzystali
dwie obowiàzujàce obecnie klasyfikacje: „International
Classification of Diseases for Oncology – third edition”
(ICD-O-3, WHO, Geneva 2000), „Mi´dzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych
– rewizja dziesiàta” (ICD-X) (Vesalius, Kraków 2000)
oraz „S∏ownik cz´Êciej u˝ywanego mianownictwa anatomicznego i patomorfologicznego” (Patologia Polska, 1994;
45, 3, supl., Poznaƒ 1993).
Obie ww. wersje klasyfikacji morfologicznej ró˝nià
si´ mi´dzy sobà i ich dopasowanie z pewnoÊcià stanowi∏o
du˝y problem merytoryczny i techniczny. Dotyczy to
zw∏aszcza nowotworów uk∏adu krwionoÊnego i limfatycznego.
Klasyfikacjà obowiàzujàcà obecnie w Polsce jest
„Mi´dzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych – rewizja 10”. Jest ona wykorzystywana w rejestrach do kodowania topograficznego
umiejscowienia nowotworu, natomiast do kodowania

morfologicznego zaleca si´ stosowanie „Mi´dzynarodowej
Klasyfikacji Chorób dla Onkologii – 3 rewizja” (ICD-O-3), uwzgl´dniajàcej specyficzne problemy zwiàzane z charakterystykà morfologicznà nowotworów. W zwiàzku z powy˝szym w s∏owniku umieszczono nowe kody i terminy
morfologiczne, wyst´pujàce w ICD-O-3, wyró˝nione odpowiednim dopiskiem.
W wybranych typach morfologicznych podano u˝ywane aktualnie synonimy polskich terminów, które obowiàzywa∏y w poprzedniej IX rewizji „Mi´dzynarodowej
Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych”, co
umo˝liwia kodowanie i wprowadzanie tak˝e danych archiwalnych.
Mimo tak trudnej i z∏o˝onej problematyki, s∏ownik
jest bardzo przejrzysty i przyst´pny, dzi´ki zró˝nicowaniu kroju czcionki wykorzystywanej do podania poszczególnych wersji j´zykowych terminologii morfologicznej.
Dzi´ki bardzo dobrym za∏o˝eniom merytorycznym
i technicznym (redakcyjnym) s∏ownik z pewnoÊcià b´dzie
niezb´dnym narz´dziem w codziennej rutynowej pracy
ka˝dego rejestru nowotworów, u∏atwiajàc prawid∏owe kodowanie rozpoznaƒ morfologicznych.
Opracowanie s∏ownika w takim wszechstronnym uj´ciu i na tak wysokim poziomie by∏o bardzo czasoch∏onne
i pracoch∏onne. Za podj´cie tego trudu nale˝à si´ jego
Autorom ogromne wyrazy uznania i podzi´kowania.
W efekcie powsta∏o dzie∏o unikalne, nie tylko w skali Polski, starannie opracowane, którego bardzo brakowa∏o
w codziennej pracy rejestrów nowotworów.
Ponadto, dzi´ki s∏ownikowi stworzono mo˝liwoÊç
wprowadzenia jednolitego standardu kodowania rozpoznania histopatologicznego nowotworów we wszystkich
rejestrach nowotworowych w Polsce, co z pewnoÊcià przyczyni si´ do bardzo istotnej poprawy jakoÊci danych i ich
porównywalnoÊci.
Bardzo cennà i perspektywicznà inicjatywà Autorów
s∏ownika jest zaproszenie jego u˝ytkowników do „wspó∏redagowania”, poprzez nadsy∏anie uwag dotyczàcych treÊci s∏ownika, a tak˝e propozycji uzupe∏nienia o terminy
spotykane w codziennej pracy. Umo˝liwi to dalszy rozwój s∏ownika i jego coraz lepsze dostosowanie do potrzeb
rejestrów nowotworów, przy nast´pnych edycjach.
Dr n. med. Maria Zwierko
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Sk∏odowskiej-Curie w Warszawie
e-mail: mzwierko@coi.waw.pl
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„Historia chorób u zarania cywilizacji zachodniej”
Mirko D. Grmek
Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., Seria z Wagà; 2002, stron 453
ISBN 83-87021-93-8
Autor dzie∏a urodzi∏ si´ w Jugos∏awii (Chorwacji)
w 1924 r., od 1967 r. przebywa∏ we Francji, zmar∏ niedawno, bo w r. 2000. Wybitny historyk nauk medycznych
i biologicznych, by∏ m.in. profesorem amerykaƒskich uniwersytetów w Berkeley i Los Angeles. Napisa∏ wiele cennych prac na temat historii nauki. Otrzyma∏ m.in. nagrody Akademii Francuskiej, Akademii Nauk oraz Narodowej Akademii Medycyny. Obecna polskoj´zyczna ksi´ga
jest t∏umaczeniem z orygina∏u francuskiego („Les maladies ∫ l'aube de la civilisation occidentale” w dwóch wydaniach z 1985 i 1994 r. oficyny Editions Payot et Rivages).
Polskimi konsultantami byli profesorowie Marek W´cowski (historia staro˝ytnoÊci) i Marcin ¸yskanowski (historia
medycyny). Polska wersja ukaza∏a si´ w ramach „Programu Boya-˚eleƒskiego”, dzi´ki pomocy francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ambasady Francji w Polsce i warszawskiego Instytutu Francuskiego. T∏umaczy∏a
Anna Bo˝enna Matusiak.
Arcyciekawe dzie∏o Grmka nie jest traktatem z historii medycyny, wnikliwa uwaga autora-erudyty skupi∏a si´
na wybranych przezeƒ tematach niektórych chorób.
Wszystkie te tematy Êwietnie ukazujà naukowo-detektywistyczny warsztat autora, uwzgl´dniajàcy szeroko i g∏´boko,
a równoczeÊnie krytycznie, zgromadzony w biegu wielu
stuleci materia∏ i ró˝ne êród∏a. Rozwa˝ania Grmka przekraczajà nieraz ramy historii cywilizacji zachodniej, si´gajàc do medycyny Dalekiego Wschodu. W trzech pierwszych rozdzia∏ach ksi´gi najwi´cej miejsca poÊwi´ci∏
Grmek staro˝ytnej Grecji, a mianowicie: ówczesnej nozologii w Êwietle najstarszych zabytków piÊmiennych, paleopatologii – opartej o badania ludzkich szczàtków oraz paleodemografii przedstawiajàcej wnioski z poznawania warunków ˝ycia staro˝ytnych Greków i z rezultatów badaƒ
szczàtków ludzkich. Dalsze, równie ciekawe, rozdzia∏y
traktujà o dawnych zapaleniach ropnych, o pochodzeniu
i rozpowszechnianiu si´ ki∏y, o ekspansji endemii tràdu,
o ludobójczej gruêlicy, o zwiàzkach biologicznych tràdu
i gruêlicy, dalej o szkodliwoÊci bobu (fawizm) w legendzie i rzeczywistoÊci oraz wreszcie wspólny rozdzia∏ o porowatym przeroÊcie koÊci, wrodzonych niedokrwistoÊciach
i dziejach malarii, jak równie˝ o powiàzaniach tych trzech
schorzeƒ.
Wielkà zas∏ugà Grmka jest przeÊledzenie wybranych
zagadnieƒ w oparciu nie tylko o literackie êród∏a, lecz
równie˝ o dotyczàce tych˝e zagadnieƒ odkrycia naukowe i opisy, a˝ do wyjaÊnieƒ zapad∏ych dopiero w nam

wspó∏czesnych czasach. Imponuje warsztat naukowy, którego jednym z koronnych dowodów sà przypisy na koƒcu
ksi´gi, zajmujàce a˝ 83 stron druku!
Znany polski wydawca zapewni∏ dzie∏u Ênie˝no-bia∏y papier, w∏aÊciwy dobór kroju i zró˝nicowanie czcionki.
Na przyk∏ad kursywà zasta∏y wyró˝nione nazwy, cytaty
zdaƒ i fragmentów tekstów, tytu∏y publikacji (artyku∏ów,
ksià˝ek). ˚al, ˝e autor i wydawca nie zaopatrzyli dzie∏a
w ilustracje. Wysokà mojà ocen´ edytorskiej strony uzasadnia równie˝ pi´kna, twarda, wielobarwna ok∏adka z reprodukcjà rysunku z attyckiej wazy, przedstawiajàcego
Achillesa opatrujàcego zranione rami´ Patroklesa.
Dzie∏o Mirka D. Grmka wymaga pewnego ogólnego
przygotowania czytelnika. Jest wa˝ne i cenne dla wszystkich zainteresowanych historià ogólnà oraz dziejami medycyny i biologii, rozwojem cywilizacji i kultury, w tym
medycznej. Tym, którzy si´ zajmujà dawnà literaturà,
ksià˝ka wyjaÊnia medyczne aspekty niektórych fragmentów. Pracownicy nauki wymienionych dziedzin znajdà
w dziele wiele materia∏ów i êróde∏ do swych w∏asnych
prac.
Prof. dr hab. med. Henryk Gaertner
Kraków
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„Udzia∏ Oddzia∏u Chirurgicznego w organizowaniu i rozwoju
Wielkopolskiego Centrum Onkologii”
Czes∏aw Wojnerowicz
Poznaƒ, 2001, stron 76

Polska onkologia nie znalaz∏a dotychczas swego kronikarza. Cenny jest zatem ka˝dy materia∏ êród∏owy, który
w przysz∏oÊci pozwoli na odtworzenie i rzetelny opis dziejów naszej dyscypliny klinicznej. Do wysoko cenionych
êróde∏ historycy zaliczajà wspomnienia, szczególnie, je˝eli pisane sà przez g∏ówne personae dramatis wydarzeƒ.
WartoÊciowym przyczynkiem do dziejów onkologii
wielkopolskiej jest ksià˝ka nestora chirurgii onkologicznej
– profesora Czes∏awa Wojnerowicza. OpowieÊç zaczyna
si´ jednak w Warszawie.
Czes∏aw Wojnerowicz – jak wielu wielkopolan – przedosta∏ si´ na poczàtku wojny do Warszawy, gdzie kontynuowa∏ studia medyczne na tajnym Uniwersytecie Warszawskim i tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich. Wtedy
te˝ nastàpi∏ jego pierwszy kontakt z onkologià. Jak pisze:
„Z por´czenia wyk∏adowców tych uczelni (prof. L. Paszkiewicza i prof. S. Chodkowskiej) podjà∏em 1 II 1942 r.
prac´ w Instytucie Radowym w charakterze m∏odszego
asystenta lekarskiego... pracowa∏em w Dziale Radioterapii kierowanym przez F. ¸ukaszczyka i J. Laskowskiego. W godzinach popo∏udniowych pracowa∏em
równie˝ w Dziale Chirurgii, kierowanym przez J. Rutkowskiego, L. Manteuffla i T. Koszarowskiego.”
Po kilku miesiàcach pracy F. ¸ukaszczyk zaproponowa∏ Wojnerowiczowi zamieszkanie na sta∏e na terenie
Instytutu. Musia∏o to byç niema∏e wyró˝nienie – ¸ukaszczyk nie by∏ skory do pochwa∏ swoich pracowników. Pokój
w gmachu Fizyki i Biologii, w g∏´bi ogrodu, sta∏ si´ dla
m∏odego medyka domem przez kolejne trzy lata okupacji
– do wybuchu Powstania: „pracujàc w Instytucie by∏em
Êwiadkiem i skromnym uczestnikiem tworzenia si´ i realizowania w praktyce nowoczesnej kliniki onkologicznej, opartej
na trzech podstawowych specjalizacjach: radioterapii, chirurgii i histopatologii”.
Po uzyskaniu dyplomu w 1945 r. Wojnerowicz powróci∏ do Poznania i rozpoczà∏ prac´ w Klinice Chirurgicznej prof. Romana Drewsa. W 1952 r. powierzono mu
organizacj´ Wielkopolskiego Centrum Onkologicznego
oraz funkcj´ ordynatora tamtejszego Oddzia∏u Chirurgicznego. W Centrum pracowa∏ Profesor nieprzerwanie
do przejÊcia na emerytur´ w 1990 r.
Na kolejnych kartach ksià˝ki prof. Wojnerowicz omawia swój dorobek organizacyjny, szkoleniowy i naukowy.
To tu mo˝na znaleêç liczne fakty, daty i liczby obrazujàce
tworzenie i wczesny rozwój onkologii poznaƒskiej. Tam
te˝ jest lista 21 chirurgów onkologów, którzy uzyskali specjalizacj´ pod kierunkiem prof. Wojnerowicza (m.in. póêniejszych: prof. Paw∏a Murawy i doc. Sylwii Grodeckiej),

oraz nazwiska czterech jego doktorantów (m.in. póêniejszych ordynatorów – Zdzis∏awa Kyclera i Marka Teresiaka).
Ksià˝k´ zamyka wybór fotografii oraz lista publikacji
naukowych
Edward Towpik
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