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„W internecie sprawdzam fakty, ale medycyny uczê
siê z ksi¹¿ek” – ta parafraza opinii z przedmowy do recen-
zowanej ksi¹¿ki trafnie uzasadnia popularnoœæ i przy-
datnoœæ niektórych drukowanych podrêczników w dobie
elektronicznego obiegu informacji. Do ksi¹¿ek, po które
siêgaj¹ kolejne pokolenia lekarzy, z pewnoœci¹ nale¿y pod-
rêcznik chorób wewnêtrznych Harrisona (17 wydañ).
Jego czêœci¹ jest „Harrison. Neurologia wmedycynie kli-
nicznej” –  drugie wydanie polskie tej ksi¹¿ki w³aœnie uka-
za³o siê nak³adem wydawnictwa Czelej.

Obszerny, 900-stronicowy podrêcznik pod redak-
cj¹ Stephena L. Hausera i Scotta Andrew Josephsona 
zosta³ napisany przez wybitnych znawców tematu (m.in.
A.A. Amato, M.J. Aminoffa, R.B. Daroffa, C.W. Ola-
nowa czy S.B. Prusinera). Jest podzielony na szeœæ czêœci
(Wprowadzenie do neurologii, Objawy kliniczne chorób
neurologicznych, Choroby oœrodkowego uk³adu nerwowego,
Zespó³ przewlek³ego zmêczenia, Zaburzenia psychiatryczne,
Alkoholizm i uzale¿nienie od leków). Zawiera równie¿ mate-
ria³y i pytania do samodzielnego opracowania, bardzo
przydatne w sprawdzaniu nabytej wiedzy.

Podrêcznik skierowany jest do lekarza praktyka,
przede wszystkim internisty i lekarza rodzinnego.
W sposób uporz¹dkowany, przejrzysty i dostosowany do
potrzeb odbiorcy dostarcza aktualnych informacji na temat
rozpoznawania i leczenia chorób uk³adu nerwowego na
podstawie wiarygodnych i aktualnych danych naukowych.

Opracowanie graficzne tekstu, z wyodrêbnionymi na kolo-
rowo fragmentami dotycz¹cymi postêpowania i leczenia,
bardzo u³atwia orientacjê i przyspiesza wyszukiwanie
informacji. Jednoczeœnie mo¿na ³atwo zag³êbiæ siê
w tekst i bez znu¿enia nat³okiem danych czytaæ d³u¿sze
fragmenty.

Podrêcznik zawiera liczne tabele, algorytmy postêpo-
wania i atlas badañ obrazowych. Ryciny znakomicie ilu-
struj¹ poruszane zagadnienia i s¹ bardzo dobrej jakoœci.

Lekarze, którzy na co dzieñ opiekuj¹ siê zró¿nico-
wan¹ populacj¹ chorych, z pewnoœci¹ doceni¹ szczegó³owe
omówienie najczêstszych problemów, z którymi zg³asza-
 j¹ siê pacjenci (bóle g³owy, bóle krzy¿a, zawroty g³owy,
utraty przytomnoœci) i zalecenia dotycz¹ce postêpowa-
nia w najczêstszych przewlek³ych chorobach uk³adu ner-
wowego (choroby naczyniowe i zwyrodnieniowe mózgu).
Na uwagê zas³uguje równie¿ czêœæ poœwiêcona zabu-
rzeniom psychicznym i ich biologicznemu pod³o¿u, któ-
ra stanowi kolejny dowód na d¹¿enie zespo³u autorów do
holistycznego ujmowania problemów, z którymi borykaj¹
siê chorzy, a zatem i ich lekarze.  

Bardzo wysok¹ ocenê podrêcznika obni¿aj¹ nieco
t³umaczenie i redakcja polskiego wydania. Czytelnik napo-
tyka liczne anglicyzmy (norepinefryna, kardioemboliczny,
radiofrekwencyjna, neurotransmittery, multiple myeloma)
i ¿argon (stenoza, zaœlepiona próba); zdarzaj¹ siê równie¿
wyra¿enia niezrozumia³e (wzrost terapii przeciwpadacz-
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kowej), b³êdy literowe prowadz¹ce do nieporozumieñ
(wytrzeszcz têtnicy) lub wskazuj¹ce na niezrozumienie te-
kstu oryginalnego (têtnicza/nietêtnicza neuropatia niedo-
krwienna, choroba Lyme’a). Nazewnictwo bywa niespój-
ne (na jednej tylko stronie: neuralgia trójdzielna, nerwoból
trójdzielny, nerwoból nerwu trójdzielnego). Wystêpuj¹
drobne, ale utrudniaj¹ce lekturê b³êdy sk³adu (np.
odmienna czcionka polskich znaków diakrytycznych
w nag³ówkach wielu tabel). Ksi¹¿kê wydano w dwóch
tomach w miêkkiej oprawie – dla wielu osób taka for-
ma mo¿e byæ niewygodna w codziennym u¿yciu.

Wspomniane niedoci¹gniêcia nie powinny przes³oniæ
znakomitej treœci, czytelnego uk³adu i przemyœlanych ilu-
stracji. Polecam tê ksi¹¿kê studentom medycyny, zw³asz-
cza tym bardziej zainteresowanym naukami neurolo-
gicznymi, a tak¿e wszystkim lekarzom, którzy opiekuj¹
siê pacjentami z chorobami uk³adu nerwowego – zw³asz-
cza lekarzom rodzinnym, internistom, geriatrom, spe-
cjalistom w zakresie rehabilitacji i wszystkim tym, któ-
rzy w pogoni za szczegó³ow¹ specjalizacj¹ nie zatracili
zdolnoœci do ca³oœciowego postrzegania problemów
swoich pacjentów.
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