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Profesor Piotr Ch?osta zaprasza do ?amania urologicznego tabu na Festiwalu
KultUro [1]
30 wrze?nia i 1 pa?dziernika w Krakowie odb?dzie si? druga edycja Festiwalu KultUro, który promuje
profilaktyk? i prze?amuje strach przed badaniami urologicznymi. Inicjatorem przedsi?wzi?cia jest profesor
Piotr Ch?osta, prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego i konsultant naukowy Klinki Urologii
?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii.
Urologia, profilaktyka, muzyka i sztuka – tak w skrócie mo?na opisa? Festiwal KultUro, wydarzenie, którego
za?o?eniem jest ?amanie tabu mówienia na temat chorób uk?adu moczowego oraz zaproszenie ?rodowiska do
pog??bionej dyskusji o profilaktyce. W tym roku w ramach Mi?dzynarodowego Tygodnia Urologii stolic? Ma?opolski
odwiedz? czo?owi specjali?ci z ca?ej Europy, którzy b?d? rozmawia? o najnowszych trendach w urologii i dzieli? si?
swoj? wiedz? z pacjentami. Pomys?odawc? wydarzenia jest profesor Piotr Ch?osta – ?wiatowej s?awy urolog,
prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego, kierownik Katedry i Kliniki Urologii Uniwersytetu
Jagiello?skiego, konsultant naukowy Kliniki Urologii ?CO oraz cz?onek zespo?u EndoPower – ostro
brzmi?cej grupy rockowej, w której sk?ad wchodzi trzech profesorów urologii i dwóch profesjonalnych muzyków.
Profesor Ch?osta przybli?a tematyk? profilaktyki prozdrowotnej wychodz?c poza schemat konferencji naukowych,
odwo?uj?c si? do nowych ?rodków ekspresji – muzyki i sztuki. Pierwsza edycja KultUro odby?a si? w grudniu
ubieg?ego roku. Zainteresowanie tak nietypow? form? dyskusji o problemach chorób uk?adu moczowego przesz?o
naj?mielsze oczekiwania organizatorów. Profesor Ch?osta zdecydowa? si? kontynuowa? to przedsi?wzi?cie w
poszerzonej formule.
Tegoroczna, druga edycja Festiwalu odb?dzie si? w dniach 30 wrze?nia - 1 pa?dziernika i zostanie poprzedzona
kampani? profilaktyczn? pod has?em #prawdziwyprzyjaciel, której celem jest podkre?lenie, ?e urologa nie nale?y
si? obawia?, przeciwnie – na jego pomoc mo?na liczy? w sytuacjach zagro?enia zdrowia, a nawet ?ycia.
Wydarzenie podzielono na kilka bloków tematycznych. Pierwszy dzie? Festiwalu (30 wrze?nia) skierowany jest do
?rodowiska medycznego. W ramach sekcji „Nauka i technologia” zaplanowano XIII Spotkanie Sekcji Adeptów
Urologii, debaty ekspertów z udzia?em m. in. prof. Louisa Denis i prof. Hendrika Van Poppela oraz czo?ówki
polskich specjalistów. Wa?nym punktem b?dzie równie? posiedzenie czterech towarzystw naukowych: Kolegium
Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Polskiego Towarzystwa
Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Urologicznego – w celu wypracowania wspólnej strategii na rzecz
pacjentów z problemem nietrzymania moczu.
W trosce o zdrowie pacjentów 1 pa?dziernika, zorganizowane zostan? ca?odniowe konsultacje medyczne w
Klinice Urologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W ramach Dnia Otwartego Kliniki z bezp?atnych porad
b?dzie mog?o skorzysta? nawet kilkaset osób. Równolegle w Mi?dzynarodowym Centrum Kultury odb?dzie si?
Sesja Pacjencka, której celem jest wspieranie dialogu mi?dzy lekarzami a pacjentami. Program wydarzenia
obejmuje równie? obchody European Prostate Cancer Awareness Day, zorganizowane przez stowarzyszenie
Europa Uomo, zrzeszaj?ce najlepszych specjalistów z 23 krajów Europy, zwie?czone otwarciem Europa Uomo
Hub – jedynej zamiejscowej siedziby stowarzyszenia.
Dodatkowo planowana jest premiera aplikacji mobilnej przeznaczonej dla m??czyzn, zach?caj?cej do
przeprowadzania bada? profilaktycznych. To pierwsze, nowatorskie rozwi?zanie zaproponowane pacjentom w
Polsce.
Na zako?czenie tej edycji Festiwalu odb?dzie si? koncert pt. „EndoPower i Przyjaciele” po??czony z wystaw?
rysunków polskich satyryków oraz „Studium cia?a” autorstwa dr. Tomasza Wiatra, urologa i rysownika. Na scenie
Muzeum In?ynierii Miejskiej wyst?pi?: EndoPower, Janusz Grzywacz, Frei Warschu i Kurtyna Siemiradzkiego.
Szczegó?owe informacje oraz aktualno?ci na stronie www.festiwalkulturo.pl [2]
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Narysowali walk? z rakiem!
Czo?owi polscy rysownicy i urologowie. Te dwie odleg?e specjalizacje po??czy Festiwal Kulturo – wyj?tkowe
wydarzenie w ?wiecie medycznym i kulturalnym, które odb?dzie si? w Krakowie w dniach 30 wrze?nia i 1
pa?dziernika.
Z jednej strony Henryk Sawka i Jerzy Krz?towski, znani z ostrej kreski i satyrycznego spojrzenia na ?wiat. Z
drugiej – profesorowie Piotr Ch?osta, Louis Denis czy Hendrik van Poppel, s?awni na ca?? Europ? specjali?ci w
dziedzinie medycyny, która u wi?kszo?ci m??czyzn wci?? wywo?uje paniczny strach. Urologia kojarzy si? bowiem z
nieprzyjemnym badaniem i nadal jest w Polsce tematem tabu. By zmieni? ten zakrzywiony obraz, organizatorzy
Festiwalu – najwi?ksi fachowcy w kraju, zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Urologicznym – postanowili
odczarowa? urologi? w kulturalny sposób. Do wspó?pracy zaproszeni zostali najlepsi polscy rysownicy: Pawe?
Jaro?ski, Andrzej Lichota, Jarek Koz?owski, Jerzy Krz?towski, Henryk Sawka i Dariusz Wójcik. W ciekawy i
zabawny sposób zinterpretowali tematyk? schorze? n?kaj?cych m??czyzn (zwykle po 40-stce). W swoich
ró?norodnych pracach arty?ci zwrócili uwag? na nies?ychan? wag? profilaktyki i bada?, które cz?sto mog?
zaoszcz?dzi? zdrowie, a nawet uratowa? ?ycie.
Prace satyryków b?dzie mo?na podziwia? 1 pa?dziernika na wystawie towarzysz?cej koncertowi fina?owemu
festiwalu „EndoPower i Przyjaciele”.
Szczegó?owe informacje na temat festiwalu na stronie www.festiwalkulturo.pl [2]
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