List do Czytelników/Letter to Readers

Drodzy Czytelnicy
„Endokrynologii Polskiej”,
W bieżącym numerze czasopisma przedstawiamy
Wam, w części Szkolenie podyplomowe, aktualizację
rekomendacji dotyczących diagnostyki i leczenia raka
tarczycy. Zachęcamy Was serdecznie do zapoznania
się z tą pozycją, która jest wynikiem wielomiesięcznej
wspólnej pracy zespołu Autorów.
Jest oczywiste, że w świetle szybko zmieniających
się poglądów na algorytm diagnostyki i leczenia raka,
wynikających z postępu, jaki się dokonuje w zakresie
naszych możliwości lekarskich, odpowiedniej aktualizacji muszą też ulegać rekomendacje.

Wcześniej aktualizowaliśmy rekomendacje co
5 lat, a teraz aktualizacja co rok jest wręcz niezbędna.
Zdajemy sobie sprawę, że tak szybki postęp wiedzy medycznej wymaga od nas, lekarzy, wielkiego wysiłku dla
nowoczesnego leczenia i tym samym dla dobra chorych.
Podkreślamy, że aktualizowane właśnie rekomendacje, które ukazują się w druku na początku
2018 roku, już w kwietniu bieżącego roku zostaną
poddane dyskusji pod kątem siły rekomendacji i jakości dowodów wspierających.
Zachęcamy do aktywnego śledzenia tego procesu.

W imieniu Zespołu Autorów,
Prof. dr hab. n med. Barbara Jarząb

Dear Readers of
„Endokrynologia Polska”,
In the postgraduate education part of this issue, we
would like to present to you the 2018 Update of the
Guidelines of Polish National Societies Diagnostics
and Treatment of Thyroid Carcinoma. The current
update, the result of an intensive cooperation between
many Experts, took several months.
It seems obvious, that the dynamic evolution of
algorithms of diagnostics and treatment of cancer,
requires corresponding coverage in recommendations. Earlier, our recommendations were revised
every 5 years, however now, we understand that the

update is just inevitable once a year. We do realize that
this dynamic research progress requires considerable
effort to meet modern standards of treatment.
We would like to underline that the updated
recommendations, which will be issued at the beginning of 2018, will be already put under discussion
and special attention in April and will be given to
the strength of recommendation and quality of supporting evidence.
We would like to encourage you to follow this
process.

On behalf of co-authors,
Prof. dr hab. n med. Barbara Jarząb

