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Dzieła wybitne, ponadczasowe, o fundamentalnym 
znaczeniu dla teorii i  praktyki medycyny zdarza-
ją się niezmiernie rzadko. Niewątpliwie należy do 
nich podręcznik „Fizjologia oddychania według 
Nunna”. Należy zadać pytanie, czy książka wyda-
wana od niemal 50 lat to ciągle ten sam podręcznik? 
Otóż w  tekście pozostał specyficzny klimat stwo-
rzony przez Johna Francisa Nunna w  pierwszych 
wydaniach dzieła polegający na umiejętnym kom-
pilowaniu wiedzy fizjologicznej z praktyką klinicz-
ną i wynikami badań naukowych. Naukowy język 
płynnie przechodzi tu w  beletrystyczną retorykę, 
a czasami wręcz popularnonaukową narrację. Takie 
podejście absorbuje wyobraźnię Czytelnika i  nie 
pozwala oderwać się od tekstu, który niezauważal-
nie przemyca nowoczesną wiedzę dotyczącą układu 
oddechowego. Nowoczesną i  aktualizowaną, po-
nieważ kiedy profesor Nunn przechodził w 1991 r. 
na emeryturę wybrał na sukcesora i  kontynuatora 
swojego dzieła profesora anestezjologii Andrew 
B. Lumba pracującego w Szpitalu St. James Uni-
wersytetu w Leeds (Wielka Brytania). Lekarz ten 
dzięki temu, że potrafił połączyć umiejętności z wy-
bitną wiedzą z zakresu fizjologii i kliniki układu od-
dechowego, stał się znakomitym autorem kolejnych 
wydań podręcznika, w  tym wydania VIII, które 
teraz w polskiej wersji językowej, wraz z zespołem 
tłumaczy i redaktorów, oddajemy do rąk PT Czy-
telnika.

Tekst książki składa się z trzech podstawowych 
części opisujących kolejno: fizjologię oddychania 
z  elementami biomechaniki układu oddechowe-
go, wpływ różnych stanów patologii i fizjologii na 
zmiany funkcji oddechowych organizmu oraz wy-
brane elementy patofizjologii i  strategii leczenia 
najistotniejszych schorzeń układu oddechowego, 
w  tym leczenia zabiegowego i  terapii respirato-
rem. W  tym kontekście niezwykle interesujący 
jest rozdział 25, porównawczo odnoszący się do 
fizjologii oddychania zwierząt. Autor wymaga od 
Czytelnika znajomości podstaw biochemii, bio-
fizyki i  fizjologii, gwarantuje jednak zarazem, iż 
systematyczne studiowanie tekstu, łącznie z  do-

datkowymi, końcowymi rozdziałami, uzupełni 
ewentualne niedostatki w tym zakresie. Na uwagę 
zasługuje również bogaty materiał uzupełniający 
przekazywaną treść, jakim są efektowne, a  zara-
zem ważne merytorycznie ryciny i  tabele. W po-
szczególnych częściach książki tworzą one nieza-
leżny ciąg zawierający skondensowaną informację, 
która ułatwia zrozumienie nawet najtrudniejszych 
zagadnień i przenosi Czytelnika w niemal wirtu-
alną podróż po układzie oddechowym.

Możliwość redagowania kolejnego polskiego 
wydania podręcznika „Fizjologii oddychania we-
dług Nunna”, również dla mnie, poprzez nawią-
zanie do minionych lat, stanowi niezwykle oso-
bistą wycieczkę w przeszłość. Ponad 35 lat temu, 
kiedy rozpoczynałem pracę zawodową, ten właśnie 
podręcznik rekomendowano mi jako podstawowy  
dla wykształconego intensywisty i  anestezjologa. 
Dwa podstawowe problemy, z  którymi się wów-
czas zetknąłem, to fizyczna niedostępność książki 
wydawanej w małym nakładzie oraz, co ważniejsze, 
trudność zrozumienia zawartych w niej treści oraz 
hermetyczny język. Mając na względzie powyższe 
niedogodności wraz z  Zespołem Redakcyjnym 
Wydawnictwa Medipage dołożyliśmy wszelkich 
starań, aby podręcznik AD 2019 był dostępny, zro-
zumiały, a zarazem przydatny dla jak najszerszego 
kręgu Czytelników. Zapewne znajdą się w  tym 
gronie lekarze chorób wewnętrznych, pulmono-
lodzy, kardiolodzy, specjaliści intensywnej terapii 
i ratownictwa medycznego, anestezjolodzy, a także 
pediatrzy i neonatolodzy. Korzyści z lektury mogą 
odnieść również przedstawiciele przedmiotów te-
oretycznych fizjologii czy patomorfologii. Cho-
ciaż tekst jest niewątpliwie trudny, może jednak 
sprawić, że niektórzy studenci medycyny zain-
spirowani magią narracji Autora połkną bakcyla 
medycyny intensywnej czy pulmonologii. Jako za-
łożyciel Polskiej Szkoły Wentylacji Mechanicznej 
i Terapii Oddechowej, której ideą jest, podobnie jak 
w przypadku redagowanego Dzieła, łącznie teorii 
i  praktyki leczenia układu oddechowego, pragnę 
pogratulować prof. Andrew B. Lumbowi autorstwa 
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znakomitego podręcznika. Jestem przekonany, że 
na długie lata, stanie się on podstawowym teks-
tem, przygoto wującym lekarzy do rozważnej pracy 
z  niewydolnymi oddechowo pacjentami. Życzę 
wszystkim Czytelnikom konstruktywnej lektury 
przydatnej im samym, ale przede wszystkim ma-
jącej służyć dobru naszych pacjentów. Zgodnie 
z intencją J.F. Nunna umożliwi to osiągniecie za-
łożonego celu jakim jest zindywidualizowane po-
dejście i precyzyjniejsza terapia, dające optymalne 
możliwości leczenia nawet najciężej chorych pa-

cjentów. Taka też jest zawarta w  tym Dziele in-
tencja i przesłanka nowoczesnej medycyny drugiej 
dekady XXI wieku. 
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