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XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego,
Kraków, 22-25 września 2005 r.
Numer 4 (56, 2005) Endokrynologii Polskiej –
Polish Journal of Endocrinology, zawiera streszczenia 311 prac zakwalifikowanych do przedstawienia podczas XVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Publikujemy je jako
9 wykładów plenarnych (PL), wygłaszanych na
3 porannych sesjach, które Komitet Naukowy
Zjazdu dedykuje trzem wybitnym polskim
endokrynologom. Są to sesje plenarne imienia
Tadeusza Pawlikowskiego, Walentego Hartwiga
i Jerzego Tetera. Na każdą z tych sesji składają
się trzy wykłady plenarne dotyczące endokrynologii molekularnej i chorób tarczycy, patofizjologii cukrzycy i towarzyszących jej zmian naczyniowych, roli cytokin w patogenezie nowotworów, histochemii guzów przysadki, leczeniu
nowotworów
neuroendokrynnych,
otyłości
u dzieci i zdrowiu dorosłych, etiopatogenezie
zespołu policystycznych jajników (PCO) oraz
ewolucji poglądów na hormonalne leczenie
kobiet po menopauzie.
Jeden dzień Zjazdu – sobota 24.09.2005 r. –
przeznaczono na Sesję Ustawicznego Kształcenia
Podyplomowego, zorganizowaną z udziałem
Kliniki Endokrynologii CMKP w Warszawie.
Symultanicznie tłumaczona na jęz. polski Sesja
zatytułowana „Postępy światowej endokrynologii” zawiera 10 wykładów na tematy najbardziej
aktualne dla współczesnych zagadnień klinicznych, przedstawionych przez wykładowców
o światowej renomie.
Oddawany do rąk Czytelników numer
Endokrynologii Polskiej zawiera streszczenia
19 wykładów programowych (PR), z których
każdy rozpoczyna jedną z 19 sesji tematycznych.
Wykłady te, o szczególnych walorach dydaktycznych, mają na celu wprowadzenie w tematykę
wszystkich 20 sympozjów. Składają się na nie
streszczenia 116 ustnych doniesień sympozjalnych (S), które uzyskały szczególnie wysokie
oceny trzech niezależnych recenzentów, z uwagi
na ich oryginalność, nowoczesność zastosowanej techniki badawczej lub szczególnie duże
znaczenie praktyczne.
Numer ten zawiera też 195 streszczenia często
doskonałych prac, przedstawianych przez uczestników Zjazdu w ramach 17 sesji plakatowych (P).
Każda z tych prac stanowi temat do dyskusji,
prowadzonych pod kierunkiem Przewodniczących Sesji Plakatowych.

Oddawany dziś do rąk Czytelników 4 numer
Endokrynologii Polskiej, zawierający materiały
XVIII Zjazdu PTE, powinien przyczynić się do
twórczej, konstruktywnej dyskusji na temat
dalszego swobodnego rozwoju wszystkich
kierunków naszej endokrynologii.
Prof. Stefan Zgliczyński
Redaktor Naczelny
Warszawa, 8.08.2005 r.
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