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Kraków – warto wiedzieć

Chirurg XXI wieku
– technolog czy artysta?
pism recenzowanych oraz członkiem wielu towarzystw
naukowych. Dodatkowo jest członkiem Kapituły Prix Galien,
honorowym ambasadorem Kongresów Polskich od 2015 roku
oraz dyrektorem Festiwalu Kult-Uro – corocznej imprezy ogólnopolskiej odbywającej się w Krakowie, mającej
na celu promowanie
kultury zdrowotnej
w dziedzinie urologii.
Profesor występuje
tam w nietypowej dla
urologa roli – jest on
bowiem także absolwentem Szkoły Muzycznej im. Grażyny
Bacewicz we Wrocławiu (klasa skrzypiec).
– Trzeba pamiętać, że spośród
globalnej liczby nowotworów (dotyczących całego układu)
25 procent to nowotwory urologiczne.

Fot. echodnia.eu

Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności zaprasza na pierwsze w tym roku spotkanie.
Prof. Piotr Chłosta przedstawi wykład pt. „Chirurg XXI
wieku – technolog czy artysta?” Spotkanie odbędzie się 23 stycznia br. (poniedziałek) o godzinie 18.15
w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, przy
ul. Sławkowskiej 17.
Prof. dr hab. med. Piotr L. Chłosta jest kierownikiem
Katedry i Kliniki Urologii Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie. Prezes Polskiego Towarzystwa
Urologicznego (PTU) od 2015 r. W latach 2008–2015 przewodniczył Sekcji Endourologii PTU, a w latach 2002–2014
był delegatem PTU do Europejskiej Rady Urologii (European
Board of Urology). Laureat wielu nagród, przyznanych
przez towarzystwa naukowe krajowe i międzynarodowe,
redakcje czasopism medycznych o zasięgu międzynarodowym oraz Ministerstwo Zdrowia RP. Członek honorowy
Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich,
Węgierskiego Towarzystwa Urologicznego oraz New York
Section of American Urological Association. Laureat Distinguished Service Award przyznanej przez Europejską Radę
Urologii w roku 2014.
Głównymi kierunkami zainteresowań naukowych i zawodowych prof. Chłosty są urologia onkologiczna, endourologia, urologia laparoskopwa oraz nauczanie urologii.
Jest autorem lub współautorem ponad 250 prac opublikowanych w recenzowanych medycznych czasopismach naukowych w kraju i za granicą, oraz kilkunastu rozdziałów
w książkach. Prof. Piotr Chłosta jest redaktorem i współautorem pierwszego w Polsce Atlasu laparoskopii urologicznej. Prof. Piotr Chłosta wprowadził do rodzimej urologii
szereg nowatorskich metod operacyjnych i oryginalnych
modyfikacji kilku powszechnie stosowanych sposobów leczenia operacyjnego. W przeszłości – jako kierownik Kliniki
Urologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i profesor
nadzwyczajny w Klinice Urologii Centrum Medycznego
Kształcenia Podyplomowego – rozwinął minimalnie inwazyjną metodę biopsji, mającą zastosowanie w przypadku
znacznie zaawansowanego raka pęcherza moczowego,
oraz współtworzył, zaadaptował i wdrożył metodę przezskórnej cystolitotrypsji (PCCL) w leczeniu chorych na
kamicę pęcherza moczowego.
Prof. Chłosta jako pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych urologów na świecie wykonał laparoskopowe wycięcie
zaotrzewnowych węzłów chłonnych u chorych na przerzutowego raka jądra, jako pierwszy w Polsce wytworzył
zastępczy pęcherz jelitowy wyłącznie laparoskopowo oraz
wykonał jako pierwszy urolog na świecie operację wszczepienia sztucznego zwieracza wokoło cewki sterczowej
u mężczyzny metodą laparoskopii. Prof. Chłosta dysponuje największym w Polsce doświadczeniem i materiałem
w dziedzinie uroonkologicznej chirurgii laparoskopowej,
m.in. w zakresie radykalnej laparoskopowej prostatektomii
i radykalnego laparoskopowego wycięcia pęcherza moczowego z rekonstrukcją dróg moczowych. Jest członkiem
rad naukowych wielu krajowych i zagranicznych czaso-
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A ponieważ 80 procent działalności urologa polega na
operacyjnym leczeniu nowotworów, można powiedzieć,
że urologia w dominującej swojej części jest uroonkologią
– mówi prof. Chłosta. – Przykładem może być nerka.
Starożytny Claudius Galenus mówił, że jest ona najelegantszym trzewiem. Rzeczywiście, zarówno struktura,
jak i możliwość tworzenia produktu, który jest rezultatem
oczyszczania organizmu z toksycznych substancji, będących pokłosiem przemiany materii, tego dowodzą.
Niestety, nie jest pozbawiona także stanów chorobowych.
Nerka z wieloma sytuacjami sobie radzi, niestety, także
z wieloma, zwłaszcza z tymi o potencjale onkologicznym,
nie daje sobie rady. I wówczas urolog jest tym lekarzem,
tym człowiekiem pierwszego kontaktu, który jest w stanie
rozstrzygnąć o sposobie zachowania, naprawy czy też
usunięcia dotkniętego chorobą narządu. Przede wszystkim musimy pamiętać o zasadzie: „Cały los w moich rękach”. To pierwsze hasło. Drugie mówi: „Jeśli zadbam, to
wygram”. Trzecie: „Warto żyć dobrze i z Panem Bogiem,
i z urologiem” – niekoniecznie w odniesieniu do przesłania
metafizycznego, ale w przekonaniu, że każdy z nas jest
najlepszym przyjacielem własnego zdrowia, dobrostanu
przez całe życie.
Profesor przypomina, że większość chorób, które
dotykają starzejących się społeczeństw europejskich
i amerykańskiego, to są choroby urologiczne.
Nie jest wykluczone, że w ciągu najbliższego pięćdziesięciolecia urolog stanie się bardziej zauważany
nie tylko w populacji męskiej, ale i żeńskiej. To kluczowa
sprawa zmierzająca do ukazania prawdziwego wizerunku
lekarza urologa, nie tylko jako chirurga układu moczowego,
ale również tego, który dba o nasz dobrostan.
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