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O CZASOPIŚMIE
Zaburzenia męskiego układu płciowego dotyczą osób
w różnym wieku i w większości przypadków prowadzą
do niepłodności, która nabrała już rangi choroby cywilizacyjnej. Najczęściej identyﬁkowanymi nieprawidłowościami są hipogonadyzm, zaburzenia seksualne, wady rozwojowe narządów płciowych, nowotwory jąder i prostaty.
Ze względu na specyﬁczne i coraz bardziej zanieczyszczone
środowisko antropogeniczne dotyczą one głównie społeczeństw rozwiniętych, w tym również Polski, i stanowią
istotny oraz narastający problem medyczny, społeczny,
demograﬁczny, a także zdrowia publicznego. Nauka, która
zajmuje się ﬁzjologią i zaburzeniami męskiego układu
płciowego w aspekcie nauk podstawowych i klinicznych,
to andrologia. Ponieważ jest to młoda dziedzina nauki,
jeszcze do niedawna niezadowalający stan wiedzy ograniczał możliwości diagnostyki oraz leczenia zaburzeń
męskiego układu płciowego. Jednak w ostatnich latach
obserwuje się niezwykle dynamiczny rozwój andrologii,
szczególnie molekularnej, spowodowany wprowadzeniem
nowych metod badawczych z zakresu biochemii, biologii
i genetyki molekularnej. Andrologia staje się dziedziną
interdyscyplinarną integrującą wiedzę z różnych dyscyplin
medycznych i naukowych. Informacje związane z tymi
zagadnieniami z trudem docierają do lekarzy i osób zainteresowanych w naszym kraju, ponieważ jest niewiele literatury w języku polskim, a wykłady wygłaszane podczas
konferencji nie zawsze wyczerpująco wyjaśniają wątpliwości dotyczące m.in. postępowania diagnostycznego,
terapeutycznego, rekomendacji czy też proponowanych
algorytmów. Stąd też potrzeba stworzenia czasopisma prezentującego wiedzę andrologiczną lekarzom różnych specjalności, diagnostom laboratoryjnym i przedstawicielom
nauk podstawowych. Czasopismo „Postępy Andrologii
Online” powstało z inicjatywy Polskiego Towarzystwa
Andrologicznego, które zainteresowane jest integracją
środowiska osób zajmujących się różnymi aspektami
męskiego układu płciowego, uzupełnieniem i poszerzeniem ich wiedzy, a także poprawą opieki zdrowotnej nad
mężczyznami w naszym kraju.
Celem czasopisma jest: 1) dostarczenie istotnych
informacji na temat ﬁzjologii i patologii męskiego układu
płciowego, 2) propagowanie praktycznej wiedzy andrologicznej kierowanej do szerokich kręgów odbiorców,
3) wymiana poglądów i opinii na temat zagadnień klinicznych oraz wyników badań doświadczalnych oraz

4) przekazywanie informacji dotyczących konferencji
i kursów o tematyce andrologicznej.
Proponowana tematyka czasopisma to: 1) andrologia
kliniczna z uwzględnieniem etiopatogenezy, diagnostyki
i leczenia m.in. zaburzeń rozwojowych, niepłodności
i procesów starzenia mężczyzn, 2) nowatorskie metody
diagnostyczne, 3) andrologia doświadczalna rozwijająca
się w oparciu o nauki podstawowe oraz 4) inne interdyscyplinarne tematy związane z dziedziną andrologii.
Czasopismo kierowane jest do lekarzy specjalności
bezpośrednio lub pośrednio związanych z andrologią,
m.in. urologów, endokrynologów, ginekologów, pediatrów, ale także do lekarzy rodzinnych spotykających się
z coraz częstszym problemem niepłodności partnerskiej
i problemami starzejących się mężczyzn. Ponadto naszą
intencją jest zdobycie zainteresowania diagnostów laboratoryjnych odgrywających istotną rolę w prawidłowym
postępowaniu terapeutycznym opartym na szerokim
panelu testów i badań, których wdrożenie wciąż wymaga
odpowiednich i wyczerpujących szkoleń z diagnostyki
andrologicznej, w tym seminologicznej. Mamy nadzieję,
że nasze czasopismo wzbudzi również zainteresowanie
biologów zajmujących się czynnością męskiego układu
płciowego w ramach nauk podstawowych, a także lekarzy
weterynarii oraz innych osób, które znajdą informacje
poszerzające ich wiedzę i kształtujące opinię z zakresu
szeroko pojętych nauk andrologicznych.
Zachęcamy Państwa do publikowania prac oryginalnych, kazuistycznych i krótkich komunikatów, jak
również prac poglądowych, opracowanych w kondensacyjnej, dydaktycznej i przystępnej formie. W pracach
tych autorzy powinni przedstawiać aktualny stan wiedzy
światowej oraz swoje opinie. Chcemy, aby czasopismo
spełniało rolę informatora i przewodnika w dziedzinie
andrologii oraz stanowiło forum dyskusyjne. Ponadto,
zapraszamy do publikowania artykułów będących tłumaczeniem publikacji ukazujących się w języku angielskim,
które przedstawiają istotne postępy w andrologii.
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