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Oceny ksià˝ek
„Ginekologia onkologiczna”
Philip J. DiSaia i William T. Creasman
Lublin: Wydawnictwo CZELEJ, 1999, stron 744, ISBN 83-88063-20-0
Od d∏u˝szego ju˝ czasu w ksi´garniach znaleêç mo˝emy
dwutomowy podr´cznik Ginekologia onkologiczna autorstwa wybitnych ginekologów amerykaƒskich, Philipa
DiSaia i Williama T. Creasmana. Tak znakomite autorstwo
zdaje si´ z góry gwarantowaç wysoki poziom wydawnictwa, i tak – z pewnymi drobnymi zastrze˝eniami – jest
w istocie.
Piàte wydanie podr´cznika, opublikowane w USA
w 1997 roku, zosta∏o przet∏umaczone w dwa lata póêniej
przez zespó∏ pracujàcy pod kierownictwem naukowym
Profesora Rados∏awa Sikorskiego, kierownika Kliniki Ginekologii Akademii Medycznej w Lublinie, a pierwszej
edycji polskiej dokona∏o w naszym kraju lubelskie wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.
Prezentowana ksià˝ka nieco odbiega swoim uk∏adem od innych znanych nam wydawnictw podr´cznikowych. Zazwyczaj lektur´ rozpoczynamy od cz´Êci ogólnej – wprowadzajàcej czytelnika w istot´ okreÊlonej dziedziny i u∏atwiajàcej osobom, nie w pe∏ni jeszcze fachowo
przygotowanym, zrozumienie omawianych problemów.
Tu jest inaczej – zagadnienia szczegó∏owe poprzedzajà
ogólne i dopiero w koƒcu ksià˝ki znajdujemy tak wa˝ne
rozdzia∏y, jak „Geny a rak”, czy „Immunologia nowotworu, mechanizmy obrony gospodarza i terapia zast´pcza”.
Jest to uk∏ad nieco nam obcy, a zupe∏nie dziwnym wydaje si´ sprowadzenie podstaw radioterapii ginekologicznej do roli jednego z dodatków, prezentowanych na równi m.in. z klasyfikacjami zaawansowania, czy te˝ omówieniem upowszechnionych terminów statystycznych. Nie
umniejszajàc znaczenia tych dwóch ostatnich zagadnieƒ
mo˝na dostrzec, ˝e jedna z podstawowych metod leczenia
nowotworów kobiecych narzàdów p∏ciowych traktowana
jest nieco marginalnie.
Byç mo˝e sta∏o si´ tak dlatego, ˝e Autorzy zamierzali adresowaç swój podr´cznik przede wszystkim (p.
„Przedmowa”) do: „...lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy szpitalnych oraz innych czytelników szkolàcych si´
w tym zakresie...”. Taki cel uzasadnia wielki nacisk, jaki
po∏o˝yli Autorzy na zagadnienia dotyczàce historii naturalnej nowotworów kobiecych, czynników sprzyjajàcych
ich powstawaniu, diagnostyki na ka˝dym etapie rozwoju
choroby i czynników rokowniczych. Obszerne omówie-

nia poparte sà obficie cytowanym piÊmiennictwem, które
– jakkolwiek cz´sto pochodzi z ubieg∏ych dekad – spe∏nia
generalnie wspó∏czesne wymogi stawiane, przez zasady
Evidence Based Medicine.
Pomijajàc treÊci, które zazwyczaj znajdujemy w podr´cznikach ginekologii onkologicznej, podkreÊliç nale˝y,
˝e omawiany podr´cznik autorów amerykaƒskich posiada istotny walor odró˝niajàcy go od innych wydawnictw
tego typu. Prócz jednostek chorobowych klasycznie zaliczanych do onkologii ginekologicznej znajdujemy w nim
nie tylko opis chorób gruczo∏u piersiowego, ale równie˝
pi´knie opracowany rozdzia∏, omawiajàcy procesy nowotworowe innych narzàdów kobiecej miednicy mniejszej. W praktyce onkologicznej jest to wiedza niezb´dna
i znakomicie si´ dzieje, ˝e nie trzeba jej szukaç w innych
podr´cznikach. Podobnie niezwykle przydatny jest rozdzia∏ omawiajàcy problem wspó∏istnienia cià˝y i procesów
nowotworowych, powsta∏ych nie tylko w narzàdach p∏ciowych.
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Z wszystkich rozdzia∏ów przebija ogromne praktyczne doÊwiadczenie Autorów – patrzà Oni na problemy
rozpoznawania i leczenia nowotworów narzàdów p∏ciowych kobiety z wielu punktów widzenia, uwzgl´dniajàc
ró˝ne mo˝liwoÊci post´powania, których wady i zalety
starajà si´ obiektywnie przedstawiç czytelnikom. Bez wàtpienia jest to walor ksià˝ki, z której lektury korzyÊç mogà
odnieÊç nie tylko wy˝ej wspomniani lekarze szkolàcy si´,
ale równie˝ wykwalifikowani ju˝ specjaliÊci w onkologii ginekologicznej (na marginesie: czy nie czas ju˝ rozpoczàç
w Polsce powa˝nà dyskusj´ nad oficjalnym wprowadzeniem takiej specjalizacji?).
JeÊli mielibyÊmy mówiç o mankamentach, to w pewnym stopniu jest nim anachronicznoÊç niektórych stwierdzeƒ, opartych na poglàdach, którym ho∏dowano w okresie poprzednich amerykaƒskich wydaƒ podr´cznika. Autorzy omawiajà na przyk∏ad doÊç szczegó∏owo ró˝ne metody
brachyterapii radem, która nawet w naszym kraju ustàpi∏a od dawna miejsca automatycznemu ∏adowaniu nast´pczemu êród∏ami promieniotwórczymi. „Remote after-loading”, wspó∏czesna metoda brachyterapii, wspomniana
jest w podr´czniku pobie˝nie i z pewnoÊcià zas∏uguje na
szersze omówienie – nale˝a∏o bez wàtpienia t´ cz´Êç podr´cznika uaktualniç. Z obecnej perspektywy zauwa˝a si´
równie˝ brak omówienia wspó∏czesnej roli chemioterapii u chorych na raka szyjki macicy – Autorzy widzà jà
(jak przed laty) g∏ównie w przypadkach zaawansowanych
lub nawrotach, a na stronie 117 stwierdzajà wr´cz: „Post´p
wspó∏czesnej chemioterapii nowotworów nie wp∏ynà∏ znaczàco na post´powanie w zaawansowanych klinicznie postaciach raka szyjki macicy”. Poglàd taki nie da si´ obroniç
w Êwietle wiedzy, jakà posiadamy dzisiaj!
JeÊli jednak za∏o˝yç, ˝e omawiana „Ginekologia onkologiczna” b´dzie jednym ze êróde∏, z których czerpaç
b´dà wiedz´ krytyczni Czytelnicy, spe∏ni ona z pewnoÊcià
swoje zadanie dydaktyczne.
Wyrazy uznania nale˝y skierowaç do Redaktora Naukowego podr´cznika i ca∏ego zespo∏u PT T∏umaczy, którzy oddali nam w r´ce tekst potoczysty i rzeczywiÊcie polski, nie noszàcy choçby Êladu sk∏adni j´zyka, z którego
by∏ t∏umaczony.
Podobnie nienaganna jest forma wydawnicza – dok∏adnoÊç korekty, jakoÊç papieru, a tak˝e czytelnoÊç druku, tabel i rycin zas∏ugujà na najwy˝sze uznanie. ˚al tylko,
˝e fotografie nie sà kolorowe.
W sumie zatem mamy do czynienia z podr´cznikiem
godnym polecenia, nie tylko adeptom ginekologii onkologicznej, ale równie˝ jej zaawansowanym profesjonalistom.
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