
O wytycznych postępowania  
diagnostyczno-teraputycznego

Ewolucja metod rozpoznawania i leczenia chorych na nowotwory układów chłonnego 
i krwiotwórczego nakazuje podejmowanie aktualizacji wytycznych, które powinny się opie-
rać na wiarygodnych dowodach naukowych. Poprzednie wydanie opracowania „Zalecenia 
postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych” ukazało się 
w 2013 roku. Od tego czasu zaszło wiele zmian uzasadniających przygotowanie kolej-
nej edycji, której opracowanie było możliwe dzięki współpracy specjalistów z większości 
ośrodków hematologicznych w kraju. Przystępując do pracy, zespół redakcyjny miał na 
uwadze to, że standardy powinny służyć lekarzowi pomocą przy podejmowaniu określo-
nych decyzji, w tym zaoszczędzeniu czasu potrzebnego na opracowanie określonej stra-
tegii diagnostyczno-leczniczej, jednak nie zastępują one podstawowej wiedzy medycznej, 
którą należy czerpać z podręczników akademickich i doświadczenia zawodowego zespo-
łów wielodyscyplinarnych.

Najważniejszą zasadą podczas tworzenia opracowań o charakterze wytycznych 
powinna być świadomość wielospecjalistycznego podejścia w opiece nad chorymi na 
nowotwory oraz poziom dowodów naukowych uzasadniających wybór określonego spo-
sobu postępowania. Konieczne są opracowania ukazujące perspektywę postępowania 
uwzględniającą zarówno aktualne standardy, jak i nowe wartościowe wyniki badań, po-
chodzące z wiarygodnych, wysokiej jakości doniesień naukowych, w tym randomizowa-
nych badań klinicznych, przeglądów systematycznych, metaanaliz, opisów przypadków 
klinicznych. Dynamiczny rozwój badań naukowych paradoksalnie sprawia, że obecnie 
możliwości szerokiego testowania nowych cząsteczek są znacznie ograniczone. Jedyną 
możliwością umieszczenia ich w wytycznych, wśród uznanych sposobów postępowania, 
pozostaje zatem opinia ekspertów. Powyższe założenia znajdują odbicie nie tylko w te-
matyce poszczególnych rozdziałów, ale także w ujednoliconej strukturze redagowania ich 
kolejnych podrozdziałów.

Opracowanie niniejszej publikacji było możliwe dzięki współpracy wielu Ekspertów. Za 
ich wkład wniesiony w przygotowanie „Wytycznych” serdecznie dziękuję. Dziękuję także 
pracownikom Wydawnictwa Via Medica, a w szczególności Pani Redaktor Joannie Gaj-
kowskiej, za wielki trud włożony w korektę tekstu i koordynację całości prac edytorskich. 
Wyrażam nadzieję, że „Wytyczne” przyczynią się do poszerzenia i usystematyzowania 
wiedzy lekarzy na temat nowoczesnych metod rozpoznawania i leczenia chorych na no-
wotwory układów chłonnego i krwiotwórczego, w tym zwłaszcza w zakresie prawidłowości 
ich wykorzystania na podstawie wiarygodnych dowodów naukowych.
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