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Dr n. med. Szymon Bakalczuk - ginekologia
Dr n. med. Leszek Bergier – diagnostyka laboratoryjna
Prof. Barbara Bilińska - biologia
Prof. Barbara Darewicz – urologia, seksuologia
Prof. Grzegorz Jakiel - ginekologia
Prof. Piotr Jędrzejczak - ginekologia
Prof. Roman Kotzbach - ginekologia
Prof. Krzysztof Kula – choroby wewnętrzne, andrologia kliniczna EAA
Prof. Maria Laszczyńska - biologia
Dr hab. Grzegorz Ludwikowski - ginekologia
Dr hab. med. Katarzyna Marchlewska - biologia
Prof. Marek Mędraś – choroby wewnętrzne, endokrynologia
Dr n. med. Elżbieta Oszukowska - urologia, andrologia kliniczna EAA
Prof. Małgorzata Piasecka - biologia
Dr n. med. Aleksandra Robacha – psychiatria, seksuologia
Prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer – pediatria, endokrynologia, andrologia
kliniczna EAA
 Dr n. med. Maria Szarras-Czapnik – endokrynologia i diabetologia dziecięca,
seksuologia
 Dr hab. med. Renata Walczak-Jędrzejowska – biologia, diagnostyka laboratoryjna
 Lek. med. Jan Karol Wolski – urologia, urologia dziecięca, chirurgia dziecięca
Przewodniczący: prof. Piotr Jędrzejczak piotrjedrzejczak@gmail.com
Zastępca: prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer jolanta.slowikowska-hilczer@umed.lodz.pl
Zadania Komisji:
 Kwalifikacja kandydatów do egzaminu
 Przygotowanie i wybór pytań egzaminacyjnych
 Przeprowadzenie egzaminu
Certyfikat PTA bez egzaminu otrzymują:
 Lekarze - członkowie Komisji
 Lekarze posiadający Certyfikat European Academy of Andrology (EAA) z andrologii
klinicznej

Certyfikat jest wydawany po przesłaniu drogą mailową do Przewodniczącego Komisji i
Zastępcy:
 Podania z prośbą o wydanie certyfikatu androloga klinicznego PTA, z wykazaniem
działalności andrologicznej
 Życiorysu
 Spisu wszystkich publikacji z wyróżnieniem publikacji o tematyce andrologicznej
lub
 Certyfikatu EAA
Kandydaci do egzaminu powinni spełniać następujące wymagania:
 Specjalizacja z urologii, endokrynologii, ginekologii lub inna, jeśli wykażą się
działalnością andrologiczną
 Staż przynajmniej 2 lata w poradniach, gdzie są pacjenci andrologiczni
(andrologiczna, urologiczna, endokrynologiczna, leczenia niepłodności)
potwierdzony przez kierownika poradni
 Odbycie w ciągu ostatnich 3 lat obowiązkowych kursów organizowanych w
ramach PTA w Poznaniu i w Łodzi
 Odbycie w ciągu ostatnich 3 lat przynajmniej 1 kursu organizowanego przez inne
ośrodki i organizacje (np. EAA, CMKP) o tematyce:
o niepłodność męska
o zaburzenia endokrynologiczne w andrologii
o zaburzenia urologiczne w andrologii
Mogą to być kursy obejmujące wszystkie zagadnienia lub jedno z nich, ale wówczas
konieczne jest odbycie kursu z każdego zagadnienia osobno (łącznie co najmniej 3
kursy)
 Uczestnictwo w przynajmniej 2 konferencjach o tematyce obejmującej wszystkie
zagadnienia andrologiczne (np. konferencje Polskiego Towarzystwa
Andrologicznego, European Congress of Andrology lub International Congress of
Andrology). Nie są zaliczane pojedyncze sesje na konferencjach np.
ginekologicznych
 Przynależność do PTA od co najmniej roku
 Zalecana, ale nie obowiązkowa, jest publikacja o tematyce andrologicznej
(dodatkowy 1 punkt za co najmniej 1 publikację doliczany do wyniku egzaminu)
 Konieczne jest przesłanie poniższych dokumentów do prof. Piotra Jędrzejczaka i
prof. Jolanty Słowikowskiej-Hilczer:
o Podanie z prośbą o możliwość przystąpienia do egzaminu z andrologii
klinicznej
o Życiorys z wykazaniem działalności andrologicznej
o Certyfikaty z obowiązujących kursów
o Certyfikaty z uczestnictwa w obowiązujących konferencjach
o Potwierdzenie stażu w poradniach, gdzie są pacjenci andrologiczni
o Potwierdzenie przynależności do PTA
o Spis publikacji o tematyce andrologicznej

Obowiązkowe kursy do certyfikatu z andrologii klinicznej:






Ilość kursów: 2
Czas trwania kursów: 50 godzin (5 dni po 10 godzin lekcyjnych)
Miejsce, gdzie odbywają się kursy: Łódź i Poznań
Każdy kurs zakończony sprawdzianem: 10-20 pytań testowych
Daty, program i ceny kursów będą podawane 2 miesiące przed egzaminem na
stronie internetowej PTA
 Ilość miejsc ograniczona do 50
Egzamin jest przeprowadzany według następujących zasad:
 liczba członków Komisji – 3 lub więcej, w zależności od ilości egzaminowanych
 1 raz w roku przed konferencją PTA
 Egzamin testowy - 60 pytań z zakresu: anatomia i fizjologia męskiego układu
płciowego, różnicowanie płci i rozwój płciowy, niepłodność męska, zaburzenia
endokrynologiczne i urologiczne w andrologii, diagnostyka andrologiczna
 Test zalicza co najmniej 45 dobrych odpowiedzi (75%)
 Wyniki przesyłane są mailowo do każdego uczestnika indywidualnie
Materiały do przygotowania do egzaminu PTA:
1. Materiały udostępniane podczas kursów PTA
2. Aktualne podręczniki polsko- i anglojęzyczne z zakresu andrologii, endokrynologii
(również endokrynologii dziecięcej), urologii, medycyny rozrodu
3. Czasopisma o tematyce andrologicznej m.in. Postępy Andrologii Online,
Andrology
4. Aktualne Rekomendacje European Association of Urology (EAU) i European
Academy of Andrology (EAA)

