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Varia
Szko∏a radiologii onkologicznej
profesora Janusza Buraczewskiego – w 10 rocznic´ Jego Êmierci
Janina Dziukowa
11 czerwca 2002 r. mija 10 lat od Êmierci profesora Janusza Buraczewskiego (1911-1992) – twórcy szko∏y radiologii onkologicznej w Polsce, pierwszego kierownika
(1947-1981) Zak∏adu Radiodiagnostyki w Instytucie Onkologii w Warszawie.
Zak∏ad pod Jego kierunkiem sta∏ si´ oÊrodkiem radiologicznej diagnostyki onkologicznej o znaczeniu krajowym. Poprzez publikacje, doniesienia, referaty, dzia∏alnoÊç konsultacyjnà, propagujàc poj´cie radiologiczno-onkologicznej taktyki post´powania w nowotworach,
kszta∏towa∏ poglàdy pokolenia lekarzy diagnostów i klinicystów.
Jako jeden z pierwszych zajà∏ si´ zagadnieniami semantyki, walczàc o u˝ywanie w∏aÊciwych, mo˝liwie Êcis∏ych i precyzyjnych okreÊleƒ w opisach i interpretacjach
badaƒ.

Czujàc si´ spadkobierczynià wielu idei Profesora,
stara∏am si´ je urzeczywistniaç, oczywiÊcie w znacznie
zmienionych realiach.
Dynamiczny post´p techniczny ostatnich dziesi´cioleci, wtedy nieprzewidywalny, umo˝liwi∏ rozwój badaƒ
dawniej niedost´pnych. Jednak szeroka wyobraênia Profesora powodowa∏a, ˝e potrafi∏ przewidzieç, w jakim stopniu nowe techniki badaƒ zmienià mo˝liwoÊci diagnostyki.
Jednà z niepodwa˝alnych zasad Profesora by∏o dà˝enie do mo˝liwie wczesnego rozpoznawania nowotworu.
Zawsze podkreÊla∏ i tego uczy∏ – ˝e lepiej jest wysunàç podejrzenie nowotworu, które si´ nie potwierdzi w badaniu mikroskopowym, ni˝ nie rozpoznaç i nie doprowadziç do post´powania wyjaÊniajàcego w przypadkach, które po okresie obserwacji okaza∏y si´ nowotworem.
Uwa˝a∏, ˝e jest to cz´sty b∏àd radiologów, którzy bojà si´
"kompromitacji nadrozpoznawalnoÊci" nowotworu.
Drugim kanonem by∏o – jak najszybciej wyjaÊniç
i wdro˝yç post´powanie terapeutyczne. Mia∏ niezachwianà wiar´ w chirurgi´ jako podstawowà metod´ post´powania w nowotworach, czym cz´sto mobilizowa∏ chirurgów
do dzia∏ania. Jednak mimo to by∏ jednym z pierwszych
propagatorów chemioterapii, w której widzia∏ przysz∏oÊç
leczenia skojarzonego.

Najwa˝niejsze dzia∏ania Profesora,
które kontynuowaliÊmy i nadal sà kontynuowane

Prof. dr hab. Janusz Buraczewski (1911–1992)

– Opracowanie symptomatologii radiologicznej szeregu
nowotworów. By∏ twórcà licznych klasyfikacji nowotworów. W piÊmiennictwie polskim jest szereg Jego
doniesieƒ i opracowaƒ symptomatologii radiologicznej wielu nowotworów i ich ró˝nicowania.
Za kontynuacj´ uwa˝amy nasze opracowania symptomatologii nowotworów w badaniach tomografi
komputerowej (J. Dziukowa, a nast´pnie U. Grzesiakowska, W. P. Stelmaszczyk, M. Smorczewska, M. Tacikowska) oraz magnetycznego rezonansu (U. Grzesiakowska, W. P. Stelmaszczyk, M. Tacikowska).
W dalszym etapie opracowaliÊmy standardy i algorytmy
badaƒ, z wykorzystaniem najnowszych metod diagnostyki obrazowej.
– Opracowanie podstaw diagnostyki nowotworów
i zmian nowotworopodobnych koÊci. Niektóre pionierskie opracowania, nie tylko w piÊmiennictwie polskim,
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II Kurs „Guzy koÊci”, 1972 r. Instytut Onkologii przy ul. Wawelskiej 15

ale i Êwiatowym (np torbiel aneurysmatyczna koÊci –
pierwsze opracowanie symptomatologii radiologicznej, z M. Dàbskà, która opisa∏a obraz mikroskopowy –
Cancer 1967).
Jako pierwszy zajà∏ si´ problematykà powstawania
nowotworów koÊci na tle preegzystujàcych zmian nienowotworowych. By∏ twórcà metody okreÊlonej jako "makroskopowa diagnostyka tkankowa". Kontynuacjà by∏a
mikroradiograficzna diagnostyka nowotworów koÊci,
opracowana przez J. Dziukowà oraz mikroradiograficzne
badania przemiany z∏oÊliwej w dysplazjach koÊci (J. Dziukowa). Dalszym etapem jest zastosowanie techniki wysokiej rozdzielczoÊci tomografii komputerowej w diagnostyce nowotworów koÊci i opracowanie jej symptomatologii
(U. Grzesiakowska, M. Tacikowska) Tematyka ta obejmuje równie˝ zagadnienia diagnostyki mi´saków tkanek
mi´kkich – kontynuacjà sà badania z wykorzystaniem ró˝nych technik magnetycznego rezonansu (M. Tacikowska).
Profesor Buraczewski mia∏ szerokie spojrzenie na
zagadnienia guzów koÊci. Uwa˝a∏, ˝e Instytut Onkologii
powinien byç oÊrodkiem diagnostyki i leczenia nowotworów koÊci – ta Jego idea zrealizowa∏a si´ w ostatnich latach w Centrum Onkologii – gdzie obecnie koncentruje
si´ diagnostyka oraz leczenie nowotworów koÊci i tkanek
mi´kkich.
Do chwili obecnej liczne kursy i szkolenia w diagnostyce guzów koÊci, prowadzone w Zak∏adzie Radiodiagnostyki Centrum Onkologii opierajà si´ na stworzonym
przez Profesora Muzeum Radiologicznym – jest to najwi´kszy w kraju zbiór przypadków guzów koÊci.
Profesor Janusz Buraczewski by∏ twórcà i organizatorem pierwszego w Polsce Rejestru Guzów KoÊci. Historia
tego Rejestru zas∏uguje na odr´bne opracowanie. Do idei
Rejestru porwa∏ wielu patologów z ró˝nych oÊrodków naukowych w Polsce.

Uaktywni∏ licznych radiologów i chirurgów-ortopedów-onkologów. W czasie Jego dzia∏alnoÊci uda∏o si´
zgromadziç spore Archiwum Rejestru. Organizowa∏ doroczne monotematyczne sympozja, z których materia∏y
by∏y publikowane jako samodzielne wydania. Bez Profesora uda∏o nam si´ zorganizowaç tylko jedno takie sympozjum, w 1998 r. na temat pierwotnych drobnokomórkowych nowotworów koÊci – w 23 rocznic´ pierwszego na
ten temat sympozjum. Pozwoli∏o to przeÊledziç post´py
w diagnostyce i metodach leczenia, a przede wszystkim
w wynikach leczenia drobnokomórkowych mi´saków
koÊci.
Jednym z wa˝nych osiàgni´ç Profesora Buraczewskiego by∏o wprowadzenie w Polsce badaƒ mammograficznych (poczàtkowo kseromammograficznych), a nast´pnie nieustajàca walka o wdro˝enie profilaktycznych badaƒ
przesiewowych – skryning mammograficzny by∏ do koƒca
niespe∏nionà ideà Profesora. Wyrazem tego by∏y liczne
publikacje pod dramatycznymi tytu∏ami – "Mammografia
– wyzwanie dla radiologów", „Mammografia – wyzwanie
dla onkologów". Badania mammograficzne kontynuowa∏a Jadwiga Zomer-Drozda, wdra˝ajàc w latach osiemdziesiàtych badania profilaktyczne w obr´bie dzielnicy
Ochota. Natomiast w Zak∏adzie Radiodiagnostyki w Centrum Onkologii na Ursynowie w 1992 r. powsta∏a nowoczesna Pracownia Mammograficzna, która prowadzi profilaktyczne badania skryningowe. Wykonuje w szerokim
zakresie badania diagnostyczne z inwazyjnymi metodami w∏àcznie, a przede wszystkim prowadzi szkolenie
w skali kraju.
MyÊl´, ˝e zorganizowanie (J. Dziukowa) i dzia∏alnoÊç tej pracowni zadowoli∏aby wymagania Profesora, tak
˝e E. Weso∏owska, E. Dziewulska i J. Okniƒska mogà byç
uwa˝ane za kontynuatorki idei Profesora. W 1998 r. powsta∏a monografia Mammografia w diagnostyce raka sutka
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pod red. J. Dziukowej – dedykowana pami´ci Profesora
jako prekursora badaƒ mammograficznych.
Poza licznymi opracowaniami i doniesieniami w czasopismach i rozdzia∏ach w pracach zbiorowych, Profesor
Janusz Buraczewski by∏ redaktorem monografii pt.: Radiodiagnostyka zmian nowotworowych i autorem wielu jej
rozdzia∏ów – pierwsze wydanie ukaza∏o si´ w 1977, a dru-

gie, rozszerzone, w 1987 roku. By∏o to niewàtpliwie kluczowe dzie∏o Jego dzia∏alnoÊci. Ujmowa∏o wszystkie zagadnienia diagnostyki nowotworów i szereg zagadnieƒ
onkologii. Zaprojektowane III wydanie niestety nie doczeka∏o si´ realizacji.
Mówiàc o dzia∏alnoÊci dydaktycznej Profesora – mo˝na powiedzieç, ˝e wielu liczàcych si´ radiologów przesz∏o
przez szkolenie w Zak∏adzie – poprzez liczne kursy, sta˝e,
szkolenie indywidualne, konsultacj´ prac naukowych.
Ale przede wszystkim trzeba zaznaczyç, ˝e „szko∏a"
Profesora Buraczewskiego trwa nadal – jej kontynuatorami jesteÊmy my wszyscy – kolejni kierownicy Zak∏adu
(J. Dziukowa, U. Grzesiakowska), kierownicy Pracowni
w Zak∏adzie Radiodiagnostyki Centrum Onkologii
(M. Smorczewska, W. P. Stelmaszczyk, M. Tacikowska,
E. Weso∏owska) oraz kolejni uczniowie i nast´pcy.
M∏odsi asystenci, którzy z Nim nie zetkn´li si´ bezpoÊrednio, te˝ sà z tej szko∏y, nawet nie zawsze w pe∏ni tego
Êwiadomi.
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