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PROSTATE CANCER: DIAGNOSIS AND
SURGICAL TREATMENT
Autor: R. Hofmann, A. Heidenreich, J. W. Moul
Wydawca: Springer
Rok wydania: 2002
ISBN: 3-540-42019-3
Cena: EUR 99,95
Przedstawiamy multimedialnà pozycj´,
przygotowanà dla urologów i radiologów, zajmujàcych si´ diagnozowaniem i chirurgicznym leczeniem raka
prostaty. G∏ówny nacisk zosta∏ po∏o˝ony na techniki chirurgiczne, tak˝e te
najnowsze, np. laparoskopowe. Najistotniejsze z nich prezentowane sà
krok po kroku, zarówno w atlasie, jak i na do∏àczonym
CD-ROM-ie. Zach´camy do zapoznania si´ z materia∏em przygotowanym przez Êwiatowej s∏awy autorytety
w dziedzinie leczenia raka prostaty i przedstawionymi
technikami.

DIAGNOSTIC SOFT TISSUE PATHOLOGY
Autor: Markku M. Miettinen
Wydawca: Churchill Livingstone
Rok wydania: 2002
ISBN: 0443066116
Cena: GBP 142
Prezentowana pozycja zawiera praktyczne wskazówki, dotyczàce diagnozowania chorób nowotworowych i niez∏oÊliwych oraz tradycyjnych i nowoczesnych metod wykorzystywanych
przy ich wykrywaniu. Tematyka, skoncentrowana na rozpoznawaniu obrazów i rozpoznaniu ró˝nicowym, przybli˝y klinicystom specyfik´ danego przypadku, a jednoczeÊnie u∏atwi w∏aÊciwe rozpoznanie choroby. Dodatkowà
rekomendacjà jest jeden z najlepszych zbiorów ilustracji
z omawianej dziedziny, jaki zawiera prezentowana pozycja: obejmuje on ponad 1000 ilustracji, w tym 800 kolorowych. Czytelnik odnajdzie tu najnowsze techniki rozpoznawania nowotworów tkanki mi´kkiej, a tak˝e informacje na temat sklasyfikowanych ostatnio guzów.

BREAST CANCER MANAGEMENT
– wydanie drugie
Author: Jean-Marc Nabholtz, Katia Tonkin i inni
Wydawca: Lippincott Williams and Wilkins
Rok wydania: 2003
ISBN: 0-7817-4131-9
Cena: 96,00 GBP
Nowe drugie wydanie ksià˝ki Breast
Cancer Management przedstawia wyniki najnowszych prób klinicznych,
przeprowadzanych na Êwiecie oraz wyniki badaƒ. Ksià˝ka pomo˝e lekarzom
zrozumieç sens rezultatów najnowszych
badaƒ, a dzi´ki temu rozwijaç nowe
metody leczenia. TreÊç obejmuje próby kliniczne, opublikowane do 2002 roku, a dotyczàce
ró˝nych sposobów post´powania z chorobà, w∏àczajàc
w to chirurgi´, radiologi´, chemioterapi´ oraz informacje
dotyczàce hormonów i leków. Wszystko to, aby u∏atwiç
wybór najw∏aÊciwszej chemioterapii. Podano równie˝ skutecznoÊç wybranej metody, aby lekarze mogli oceniç jej
zalety i wady. W tej edycji wi´kszy nacisk po∏o˝ono na
aspekty genetyczne raka piersi i ich zale˝noÊç, zwiàzanà
z zapobieganiem i wyborem sposobu leczenia. Nowe rozdzia∏y obejmujà mi´dzy innymi podstawy biologiczne procesu tworzenia si´ przerzutów.

IMAGING-GUIDED INTERVENTIONAL BREAST
TECHNIQUES
Edytor: D. Dawid Dershaw
Wydawca: Springer Verlag
Rok wydania: 2002
ISBN: 0-387-95454-6
Cena: 139 euro
Prezentowana ksià˝ka jest nieocenionym êród∏em wiedzy dla lekarzy ró˝nych specjalnoÊci, zajmujàcych si´ leczeniem chorób piersi u kobiet. Dershaw, znany na ca∏ym Êwiecie ekspert,
daje specjalistom z dziedziny radiologii i patologii, mo˝liwoÊç wypowiedzenia si´ na temat zalet i wad opisanych
w tej pozycji metod leczenia. Dog∏´bnie omówione zosta∏y aktualne informacje na temat technik wykonywania
biopsji, zagadnienia zwiàzane ze sposobami post´powania
z chorymi, najnowsze badania na temat badania i opisu
materia∏u tkankowego pobranego w czasie biopsji. TreÊç
wzbogacona zosta∏a ponad 200 ilustracjami. Polecamy t´
pozycj´ wszystkim radiologom, patologom, chirurgom
i lekarzom innych specjalnoÊci.
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RADIATION ONCOLOGY FOR CURE
AND PALLIATION

DUCTAL CARCINOMA IN SITU OF THE BREAST
– drugie wydanie

Autorzy: R. G. Parker, N. A. Janjan, M. T. Selch
Wydawca: Springer Verlag
Rok wydania: 2002
ISBN: 3-540-41401-0
Cena: 142,58 euro

Edytor: Melin J. Silverstein
Wydawca: Lippincott Williams & Wilkins
Rok wydania: 2002
ISBN: 0-7817-3223-9
Cena: 109 GBP

Podaje si´, ˝e terapia, której celem jest
ca∏kowite wyleczenie pacjenta, mo˝liwa jest tylko u po∏owy chorych na nowotwory. Poniewa˝ taki sposób leczenia cz´sto zawodzi, u wi´kszoÊci pacjentów cierpiàcych na raka konieczne jest
z∏agodzenie symptomów i oznak spowodowanych chorobà. W pozycji, którà
prezentujemy, rozwa˝ane sà szczególne zalety naÊwietlania, zwiàzane z ∏agodzeniem objawów. Poszczególne rozdzia∏y dotyczà naÊwietlania, zarówno w przypadkach poczàtkowych stadiów choroby, jak i przerzutów do ró˝nych
miejsc. Przedstawiono tak˝e zagadnienia zwiàzane ze
zwalczaniem bólu i opiekà nad umierajàcymi, sposoby
post´powania w przypadkach komplikacji pojawiajàcych
si´ przy naÊwietlaniu, a tak˝e porady zwiàzane z podawaniem leków. Pozycja ta b´dzie interesujàca nie tylko
dla radiologów, ale równie˝ studentów medycyny i lekarzy
innych dziedzin, których praca zwiàzana jest z przynoszeniem ulgi w cierpieniu chorym na raka.

Pozycja, którà prezentujemy, przedstawia, w sposób wszechstronny, szczegó∏owe omówienie tematów obejmujàcych zarówno zagadnienia podstawowe, jak i kliniczne aspekty choroby.
Wydanie to ma 30 nowych rozdzia∏ów,
a ponad 35 zosta∏o uzupe∏nionych
i uaktualnionych o najnowsze dane
pozyskane z ró˝nych placówek na Êwiecie. Wszelkie kontrowersyjne tematy zosta∏y przedstawione w sposób obiektywny. Autorom przyÊwieca∏ cel, jakim jest lepsza komunikacja z jednej strony pomi´dzy badaczami i klinicystami,
z drugiej mi´dzy klinicystami i pacjentami. W konsekwencji s∏u˝yç to b´dzie nadrz´dnemu celowi, jakim jest szybszy post´p w zwalczaniu choroby.

ATLAS OF GENITOURINARY ONCOLOGY
Autorzy: Benjamin Movsas, Gary Hudes, Carl Olsson
Wydawca: W. B. Saunders
Rok wydania: 2002
ISBN: 0-7216-8738-5
Cena: 98,74 GBP
Atlas, starannie przygotowany pod
wzgl´dem graficznym, prezentuje g∏ówne koncepcje onkologii, dotyczàce
uk∏adu moczowo-p∏ciowego. ZawartoÊç
obejmuje najwa˝niejsze miejsca wyst´powania nowotworów, jakimi zajmuje
si´ ten dzia∏ onkologii, m.in. prostat´,
p´cherz, nerki i jàdra. Z pewnoÊcià forma, w jakiej przedstawione sà omawiane zagadnienia:
przygotowane przez ekspertów klasyczne obrazy rozpoznania choroby, proste diagramy dotyczàce koncepcji biologicznych i algorytmiczne prezentacje strategii post´powania, wyników i mo˝liwych komplikacji, spotka si´
z uznaniem czytelników. Pozycj´ t´ polecamy urologom,
onkologom i radiologom, a tak˝e studentom i piel´gniarkom.
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