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Prostata szczura – płat dorsalny. Immunohistochemiczna lokalizacja (brązowe zabarwienie) desminy w miocytach gładkich otacza-
jących pęcherzyki gruczołowe (panel lewy) i cytokeratyny (klon MNF 116) w cytoplazmie komórek nabłonka gruczołowego (panel 
środkowy). Komórki TUNEL-pozytywne (z zabarwionym na brązowo jądrem komórkowym) w nabłonku gruczołowym i zrębie (panel 
prawy). Mikroskop świetlny. Mikrofotografi e autorstwa dr n. med. Marty Grabowskiej, Katedra i Zakład Histologii i Biologii Rozwoju, 
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

e-ISSN 2353-8791

ICV = 47,08

25

P O S T Ę P Y  A N D R O L O G I I  O N L I N E ,  2 0 1 5 ,  2   2  ,  2 5  2 5

Rekomendacje medyczne (zwane inaczej wytycznymi 
lub zaleceniami) są dokumentem, który tworzony jest 
w celu zapewnienia jednolitego postępowania diagno-
stycznego i terapeutycznego w danej dziedzinie medycyny. 
Takie dokumenty stosowane były w medycynie podczas 
całej jej historii. Jednak w przeciwieństwie do wcześniej-
szych zaleceń, które oparte były często na tradycyjnych 
praktykach, niesprawdzonych teoriach i irracjonalnych 
wierzeniach, nowoczesne wytyczne medyczne oparte 
są na aktualnych danych uzyskanych w badaniach nauko-
wych, co nazywane jest medycyną opartą na dowodach 
(EBM, ang. evidence based medicine). Rekomendacje są for-
mułowane przez uznanych specjalistów z danej dziedziny 
i  powstają jako konsensus ich opinii na dany temat.

Andrologia jest dziedziną medycyny, która powstała 
na pograniczu endokrynologii, urologii, medycyny 
rozrodu, seksuologii i pediatrii, dlatego rekomendacje 
odnośnie postępowania w zaburzeniach andrologicz-
nych są często tworzone w ramach różnych specjalizacji. 
Europejska Akademia Andrologii (EAA, ang. European 
Academy of Andrology), której zadaniem jest m.in. kształ-
cenie w dziedzinie andrologii, poleca lekarzom andro-
logom oraz kandydatom do zdobycia tytułu andro-
loga klinicznego zapoznanie się z Rekomendacjami 

Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU, ang. 
European Association of Urology). Przedstawiciele EAA 
i EAU wypracowali bowiem wspólny program nauczania 
tematyki andrologicznej. 

W 2015 r. ukazało się nowe, zaktualizowane wydanie 
Rekomendacji EAU. Aby ułatwić polskim lekarzom zapo-
znanie się z tymi Rekomendacjami, Polskie Towarzystwo 
Andrologiczne (PTA) podjęło się ich tłumaczenia na język 
polski. Dotychczas zostały przetłumaczone rekomen-
dacje odnośnie postępowania w męskim hipogonady-
zmie, zaburzeniach seksualnych u mężczyzn i w męskiej 
niepłodności. Polskie wersje Rekomendacji EAU będą 
się ukazywały w częściach w czasopiśmie „Postępy 
Andrologii Online”, a także będą umieszczone na stronie 
internetowej PTA. Mamy nadzieję, że Rekomendacje 
podniosą wiedzę i umiejętności lekarzy zajmujących 
się problemami andrologicznymi w Polsce, a także będą 
pomocne w wyjaśnieniu często kontrowersyjnych zagad-
nień.
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