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Rak piersi to problem, którego społecznego charakteru nie trzeba dzisiaj dowodzić. 
Marsze różowej wstążki, ruch Amazonek, kampanie medialne, październik – miesiąc 
dedykowany rakowi piersi – to są powszechnie znane sprawy. Wielu myśli, że to solida-
ryzowanie się z chorymi na raka, wspieranie dotkniętych najciężej przez los. Susan 
Sontag uważała, że to społeczna terapia, wspólne leczenie się z lęku przed rakiem, któ-
ry może dotknąć każdego, wszędzie i w każdym momencie życia. W obronie przed roz-
sianym lękiem i przed świadomością, że to każdego i zawsze może spotkać, umiejsco-
wiono raka w piersi dojrzałej kobiety. Dzięki temu nie-bycie kobietą, brak piersi, jak 
gdyby chroni przed rakiem. Te sądy w moim przekonaniu są współ-prawdziwe. Znaczy 
to też, że samo pojęcie RAK PIERSI niesie w sobie wiele różnych treści. Jest ono i wie-
loznaczne i wieloznaczeniowe.

Ale ta tutaj książka jest medyczna. Opisuje rzeczywistą skalę problemu w obiektywi-
zowanych przez epidemiologię danych, opisuje chorobę we wszelkich jej fazach i przeja-
wach. Z tego wywodzą autorzy prawdę o najlepszych dziś metodach leczenia objętych 
wspólną nazwą – LECZENIE OGÓLNOUSTROJOWE. Czy jednak czyni to tę książkę 
wolną od uwarunkowań społecznych? Czy jest ona li i jedynie pracą opartą na wiedzy 
przyrodniczej i prawdzie statystycznej? Czy do jej zrozumienia wystarczy konsensus tu
i teraz praktykujących, wykształconych onkologów? W filozofii nauki wiele miejsca po-
święcono debacie nad zagadnieniem niezbędnej uczonemu samowiedzy. Czy aby upra-
wiać naukę trzeba być świadomym jej paradygmatu? Trzeba nieustannie pamiętać
o przyjętych założeniach, definicjach i uznanych powszechnie za poprawne metodach 
dowodzenia prawdy?

Onkologia, jaką dziś znamy, ukształtowała się ostatecznie dopiero wtedy, kiedy za-
częto systematycznie badać strukturę i funkcje organizmu ludzkiego. Wiąże się to
z wielką dyskusją na temat tego, do jakiej grupy nauk medycyna należy. Dyskusja ta 
przebiegała dramatycznie mniej więcej w drugiej połowie XIX wieku. Jest to udoku-
mentowane tekstami ukazującymi się na łamach najważniejszych czasopism lekarskich 
tamtych czasów. Wreszcie – już pod sam koniec wieku uznano, że medycyna należy do 
nauk przyrodniczych, a co więcej – że jedynie w języku anatomii i fizjologii można 
opisywać ludzkie choroby i ludzkie zdrowie. Od tamtego czasu medycyna kliniczna 
rozwija się w sposób ustabilizowany, to jest wedle zasad normalnej nauki. To ostatnie 
pojęcie pochodzi z dorobku Thomasa Kuhna – wybitnego współczesnego filozofa na-
uki. Jego teoria paradygmatu nauki, mimo licznych zastrzeżeń, uważana jest i dziś za 
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nieodzowne wprowadzenie do filozofii medycyny, ponieważ pozwala ona analizować 
także utajone składniki lekarskiej wiedzy.

Rozwój medycyny, w tym także onkologii, różni się obecnie zasadniczo od rozwoju 
nauk przyrodniczych takich jak biologia, fizyka czy chemia. Lekarze zajmują się nie 
tylko badaniami podstawowymi. Zajmują się także badaniami klinicznymi i praktyką 
kliniczną. Można powiedzieć, że czynnie zajmują się nie tylko nauką, ale także – na 
swój sposób – technologią i techniką. Istotne jest także, że na medycynę składa się 
wiele szczegółowych dyscyplin i nie można oczekiwać w związku z tym, aby myślenie 
medyczne było poddane jednolitemu wzorcowi myślenia naukowego. Zresztą przedsta-
wiciele różnych dyscyplin medycyny konfigurują swoje własne zasady czerpania z nauk 
przyrodniczych i właściwych im sposobów dochodzenia do prawdy.

W czasach, kiedy praktyka kliniczna nie jest już oparta na niepodważalnym funda-
mencie jednego paradygmatu tradycyjnej biologii, można oczekiwać pojawienia się, jeśli 
nie wręcz – rewolucji, to w każdym razie paradygmatycznej niestabilności. Równocześnie 
siła wielkich odkryć naukowych w medycynie, takich jak wprowadzenie skutecznego 
kontrolowania cukrzycy, hipercholesterolemii, złośliwej niedokrwistości, odkrycie anty-
biotyków, spowodowała oderwanie się lekarzy i całego systemu ich kształcenia od filozo-
fii. Przykładem może tu być obowiązujący od stuleci na Uniwersytecie Kopenhaskim 
wykład z filozofii, który od 1971 roku przestał być obowiązkowy dla kształcących się tu 
lekarzy. To samo zdarzyło się w tamtym czasie na wielu znanych uniwersytetach. 

W tamtym czasie klinicyści zaczynają się interesować przede wszystkim biostatysty-
ką. Za wzór badań klinicznych uznaje się podwójnie ślepą losową próbę terapeutyczną. 
Jednocześnie pojawia wśród entuzjastów tego kierunku rozwoju medycyny świado-
mość, że kontrolowane badania kliniczne prowadzą do pojawienia się nowych rozterek 
etycznych. W 1964 roku Światowe Stowarzyszenie Lekarskie przyjmuje Deklarację Hel-
sińską, w której zostaje zdefiniowany etyczny cel i zasady prowadzenia na dużą skalę 
badań klinicznych. Deklaracja jest także wyrazem zrozumienia faktu, iż praktyka kli-
niczna to nie jest po prostu przyrodnicza nauka stosowana, ponieważ wszelkie decyzje 
kliniczne odwołują się zawsze do sądów wartościujących. Mając tę świadomość, współ-
cześni lekarze dyskutują nie tylko o szansach przeżycia i skuteczności leczenia, ale 
także o jakości życia pacjentów. 

Książka ta w całości przynależy do medycyny faktów. Tym mianem określa się medycy-
nę opierającą się o krytyczne poznawczo badania kliniczne. Zatrzymajmy się zatem przy 
nich. Proces naukowy zaczyna się od obserwacji jednostkowych przypadków. Przejście od 
nich do poziomu praw powszechnych w przyrodzie jest zawsze po trosze nieuprawnione. 
Każdy kolejny pacjent może zadać kłam ustalonemu starannie i w oparciu o rozległe ob-
serwacje prawu. Jest to zagadnienie, które zaprząta umysły empiryków przynajmniej od 
czasów Hume’a. Rozwiązania problemów związanych z myśleniem indukcyjnym, czyli – 
uzasadnieniem przejścia od jednostkowych spostrzeżeń do ogólnej teorii, na razie nie ma. 
Bertrand Russell pisał: „Zasada indukcji jest niezależną zasadą logiczną, której niepodob-
na wywieść z doświadczenia, ani też z innych zasad logicznych; bez tej zasady nauka jest 
po prostu niemożliwa”.1 Tak więc oczywistość prawdy w medycynie faktów opiera się na 
całkowicie nieuzasadnionej logicznie podstawie, o czym warto zawsze pamiętać.



Przedmowa

13

Próbę swoistego „obejścia” tego faktu podejmuje w swoich rozważaniach Karl Pop-
per, filozof skądinąd bardzo popularny wśród największych uczonych lekarzy XX wie-
ku.2 Popper otóż uważał, że przekonanie, iż nauka rozwija się na zasadzie przechodze-
nia od obserwacji do teorii, jest błędne. W swojej pracy z 1965 roku pisał: „Przekonanie, 
że możemy rozpocząć od obserwacji, bez jakiejkolwiek teorii, jest po prostu niedorzecz-
ne. Obserwacja ma zawsze charakter selektywny. Trzeba wiedzieć, co się obserwuje
i dlaczego; trzeba mieć określone zainteresowania, jakieś stanowisko, jakiś problem. 
Pierwszym elementem procesu poznania naukowego nie jest obserwacja, ale postawie-
nie hipotezy, którą można krytycznie potwierdzić za pomocą obserwacji i eksperymen-
tów”.3 Takie podejście prowadzi Poppera do konkluzji, iż celem poczynań naukowych 
nie jest weryfikacja hipotez, lecz ich falsyfikacja. Jedną z metod falsyfikacji jest podda-
wanie wyników badań obróbce statystycznej. Od wyboru metody statystycznej i uzna-
nego w niej poziomu istotności zależą w znacznym stopniu wyniki badań. 

Kiedy czyta się pełne statystycznych danych artykuły w naukowych czasopismach 
onkologicznych, to nie można tracić z oka faktu, iż wnioski w nich zawarte są wyni-
kiem myślenia indukcyjnego. Nawet tak proste miary jakości leczenia jak pięcioletnie 
przeżycie w chorobie nowotworowej są wynikiem zastosowania tego rodzaju myślenia. 
Tak więc zasada falsyfikacji pozostaje daleka od oczywistości. Mówiąc językiem Poppe-
ra, jest: „zbliżaniem się do prawdy”.

To, co stanowi przedmiot badania naukowego jest niezależne od badacza, ma cha-
rakter nie-przejściowy. Natomiast wszelkie teorie naukowe są zmienne i mają charakter 
przejściowy. Stąd tak ważny jest możliwie najaktualniejszy komunikat w tej sprawie. 
Daje on bowiem możliwość krytycznego myślenia, powstawania nowych pomysłów, 
wysuwania nowych, śmiałych hipotez i prowadzenia sumiennych badań. Jest to dla 
myślących lekarzy znacznie więcej niż poprawna metoda naukowa. To jest po prostu 
sposób życia.

Działalność lekarza zajmującego się nauką prowadzi do pojawienia się kontaktów 
międzyludzkich, a dalej interesów człowieka. Jeśli ta działalność jest badaniem struk-
tury i funkcji człowieczego organizmu, to mamy do czynienia z medycyną biologiczną 
nastawioną na zapobieganie chorobom, leczenie. Jest bezpośrednio powiązana z tech-
niką. Trzeba tu w pełni docenić znaczenie nauk przyrodniczych, przeciwstawiając się 
jednak przekonaniu, iż narzędzia poznawcze tych nauk są wystarczające. Potrzebne są 
metody empiryczne medycyny społecznej. Ta wiedza także służyć będzie dobrze intere-
sowi technicznemu.

Poza interesem technicznym w planie poznania współczesnej medycyny pojawi się 
jeszcze interes praktyczny. Tym mianem Habermas4 określa rozwój rozmaitych sposo-
bów porozumiewania się ludzi. Pisze w swojej książce Wiedza i interesy ludzkie: „Język 
jest również środkiem panowania i władzy społecznej. Służy on legitymizacji stosunków 
zorganizowanej siły”.5 W interesie ludzi leży wszelkie przeciwdziałanie załamaniu się 
komunikacji. Dotyczy to zarówno wymiaru indywidualnego życia, jak i zbiorowej trady-
cji, do której wszyscy należymy. Możliwość swobodnego porozumienia i „dobrowolnego 
wzajemnego uznania” jest warunkiem skutecznego działania, czyli jest właśnie „intere-
sem praktycznym”. Jest to kwestia niezmiernie doniosła w sytuacji, w której znajduje 
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się onkologia. Lekarze i pacjenci podejmują nieustanny trud przełamania tego, co nie-
sie ze sobą język urzędowy, urzędnicy starają się przełamać zakłamanie, jakim nacecho-
wany jest język emocji i lęku. Powstaje potrzeba stworzenia możliwie obiektywnej 
metody badania postaw, motywów, celów i innych zjawisk intencjonalnych. Badania 
empiryczne prowadzone taką metodą mogłyby dopomagać w zrozumieniu stosunków 
społecznych kształtowanych przez chorobę nowotworową zarówno w obrębie poszcze-
gólnych grup społecznych, jak i między nimi. Taka wiedza może stanowić podstawę 
koniecznych posunięć administracyjnych. Taką potrzebą jest zwiększenie wiarygodno-
ści i dobrych intencji płatnika. Badanie motywów, norm, wartości i postaw jest bardzo 
ważne dla zrozumienia stosunków społecznych. Istnieje potrzeba traktowania społecz-
nej onkologii jako czegoś istotniejszego niż technika postępowania ze środowiskami 
traktowanymi przez władzę jako roszczeniowe.

Już pierwszy rozdział tej książki prezentuje ważny dla współczesnej medycyny ob-
szar: obszar epidemiologii. Epidemiologia tradycyjna zajmowała się przede wszystkim 
chorobami zakaźnymi. W jej perspektywie choroba to wynik oddziaływania między 
czynnikami patogenetycznymi, środowiskiem i organizmem ludzkim. Wypracowany
w tradycyjnej epidemiologii model choroby jest zbieżny z jej mechanicznym pojmowa-
niem. Współczesna epidemiologia nowotworów dąży do uwzględnienia holistycznej 
koncepcji choroby, posiłkuje się metodami statystycznymi pozwalającymi uchwycić 
istotne korelacje między różnymi i różnorodnymi zmiennymi. To znaczy, że odchodzi 
się od badania mechanizmu sprawiającego, że pacjent zapada na chorobę nowotworo-
wą. Bada się status mechanizmów społecznych, zdarzenia psychiczne, związki między 
ciałem i umysłem pacjenta. Wszystko to służy statystycznemu przedstawieniu korelacji 
pozwalających przewidzieć przyszłość populacji. Nie zakłada to żadnej wiedzy dotyczą-
cej ukrytego indywidualnego mechanizmu chorobowego.

Świetnym przykładem jest tu historia walki z nałogowym paleniem papierosów.
W trakcie jej prowadzenia okazało się, że nie wystarcza kompetentna pewność, iż wsku-
tek palenia papierosów można zachorować na nowotwór oraz ogłoszenie tego wszem
i wobec. Trzeba jeszcze rozległej wiedzy psychospołecznej, badań na temat motywacji
i wreszcie stworzenia modelu skutecznej presji społecznej, by osiągnąć znaczące rezulta-
ty. Sama wiedza o mechanizmie choroby nie ma w istocie żadnego znaczenia, choć 
akurat w tym przypadku – stanowiła punkt wyjścia myślenia epidemiologicznego.

Liczba zachorowań na raka piersi rośnie w sposób dramatyczny. Autorzy tej książki 
pokazują jednak, że zasadniczo zmienia się także skuteczność metod jej leczenia. Jest 
to proces żmudny, oparty na trudzie przyrodniczego poznania i statystycznej niejedno-
znaczności. Prowadzi jednak do tego, że na raka piersi choruje się przewlekle, że cho-
robę tę coraz skuteczniej można kontrolować, że rosnąca liczba zachorowań nie prze-
kłada się na proporcjonalny wzrost umieralności.

Postawa całego społeczeństwa wobec problemu leczenia raka piersi jest z natury 
rzeczy określona przez całokształt interesów i sposób podziału władzy. Badania w za-
kresie społecznej onkologii są zatem koniecznym uzupełnieniem wiedzy empirycznej. 
Tym bardziej, jeśli panuje przed tą chorobą lęk. Lęk bowiem jest nie tylko objawem 
patologicznym. Lęk umożliwia nam często dostęp do samopoznania.
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