
 
 

Warsztaty „SZKOŁA WULWODYNII” dla lekarzy GINEKOLOGÓW 
 

SOBOTA w godzinach 9:00-18:15 
Miejsce warsztatów: OŚRODEK TERAPEUTYCZNY TERPA ul Pogodna 34 ; Lublin 

 
 

Forma warsztatów: wykłady, dyskusje, opisy przypadków, zdjęcia z własnego 
archiwum i udostępnionego przez ISSVD, pacjentka z wulwodynią i dyspareunią 
(na żywo), praktyczne podejście z wypracowaniem standardu postępowania, praca 

z fantomem miednicy. 
 

09:00-09:15 mgr JOWITA KRZYŻANOWSKA-KUPCZAK (mgr chemii, MBA, pomysłodawca i 
organizator kampanii WULWODYNIA? ZAPYTAJ LEKARZA – Perfectfarma Warszawa, moderator 
warsztatów)  

•   Rozpoczęcie warsztatów, sprawy organizacyjne.  

•   O kampanii WULWODYNIA? ZAPYTAJ LEKARZA. 

•   Pionierzy w terapii: leczenie zespołowe. Funkcja zespołów interdyscyplinarnych. 

  
09:15-10:45 Dr EWA BASZAK-RADOMAŃSKA (ginekolog - położnik, seksuolog, Terpa, Lublin) 
 

•   Choroby sromu Część I: Choroby sromu powodujące świąd, ostry i przewlekły ból: 

zdjęcia, opisy przypadków. Różnicowanie i terminologia zalecana przez International 

Society of the Study for Vulvovaginal Diseases (ISSVD). 

•   Wulwodynia jako rodzaj przetrwałego bólu i świądu sromu: WSTĘP. Definicja, 

przyczyny, rozpoznanie. Klasyfikacja wulwodynii. 

•   Ocena mięśni dna miednicy u pacjentek z przewlekłym bólem anourogenitalnym 

(projekt sIMAP wg. Marka Jantosa). Dysfunkcja mięśni dna miednicy/ nadmierne 

napięcie (PFMD/hypertonic state) jako przyczyna wulwodynii i chorób współistniejących. 

  

10:45-11:00 Przerwa na kawę 
  
11:00-13:00 Dr EWA BASZAK-RADOMAŃSKA  
 

•   Choroby współistniejące z wulwodynią: żylaki odbytu, szczelina odbytu, świąd 

odbytu, dolegliwości dyzuryczne, nawrotowe zapalenia pęcherza moczowego, Zespół 

Bolesnego Pęcherza (BPS). 

•   Diagnostyka wulwodynii: zbieranie wywiadu, badanie mięśni dna miednicy 

wg. sIMAP (praca z pacjentką na żywo). 

•   Choroby sromu Część II: Choroby sromu powodujące przewlekły ból, 

współistniejące z wulwodynią: LISZAJ PROSTY, LISZAJ TWARDZINOWY, LISZAJ PŁASKI 

I CHOROBA ZOONA. Zdjęcia, opisy przypadków i leczenie. 

•   Choroby sromu Część III: Choroby sromu nie powodujące bólu. 

  

13:00-13:30: Lunch 
  

13:30–16:00 Dr EWA BASZAK-RADOMAŃSKA  
 



•   Obowiązek leczenia bólu, praktyczna strona.  

• Przewlekły ból i centralna sensytyzacja (nadmierna wrażliwość na bodźce bólowe). 

•   Leczenie wulwodynii. Czynniki ryzyka przetrwałego bólu sromu i profilaktyka 

uszkodzeń mięśni dna miednicy.Postępowanie z pacjentką z bólem przewlekłym.  

• Karta wulwodynii (Vulvodynia Chart): wypracowanie postępowania z pacjentką 

z wulwodynią. Co robić a czego nie robić? 

•   Sytuacje szczególne: Wulwodynia u dziecka. Ból sromu i odbytu w następstwie 

zabiegów operacyjnych.  

 

16:00 – 16.15 przerwa na kawę 
  

16:15 - 17:40 Dr EWA BASZAK-RADOMAŃSKA  
 

•   Dyspareunia: ból związany ze współżyciem seksualnym. Diagnostyka różnicowa. 

Postępowanie w zależności od przyczyny. 

•   Pacjentka z dyspareunią w gabinecie: zbieranie wywiadu. Opisy przypadków, 

postępowanie.  

•   Sytuacje szczególne: dyspareunia po porodzie naturalnym czy cięciu cesarskim, po 

menopauzie. 

 

17:40–18:15 mgr JOWITA KRZYŻANOWSKA-KUPCZAK 

 

• Ankieta medyczna i rozdanie certyfikatów. Zakończenie zajęć. 

 

ZAJĘCIA PROWADZĄ: 

 

 
dr n. med.  Ewa Baszak- Radomańska 

 

Specjalista II stopnia w ginekologii, położnictwie i seksuologii. Laureatka nagrody National Vulvodynia 

Association w USA S.Marinoff Vulvodynia Career Development Award (2012), za koncepcję stworzenie 

ośrodka leczenia bólu sromu (wulwodynii) w Polsce.  

W Gabinetach Terpa stworzyła ośrodek diagnostyki i leczenia pacjentek z wulwodynią/przewlekłym 

bólem urogenitalnym we współpracy z zespołem Chronic Urogenital Pain Clinic, Adelaida(Australia), 

prowadzonym przez prof. Marka Jantosa. Spośród 16 tysięcy pacjentek w Gabinetach Terpa w ciągu 10 

lat (2008-2018) konsultowała ok 2 tysiące kobiet z wulwodynią. 

Współautor książki „Seks w stałym związku” oraz rozdziału „Wulwodynia” w Uroginekologia; 2018. 

Autor i współautor wielu publikacji, wykładów, prowadząca warsztaty medyczne m.in. warsztaty: Szkoła 

Wulwodynii dla lekarzy. 



 

   
mgr Jowita Krzyżanowska-Kupczak 

 

Absolwentka UMCS Lublin, wydział Chemii. Ukończyła podyplomowe studia menedżerskie Master of 

Business Administration w Lubelskiej Szkoły Biznesu przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i 

University of Central Lancashire w Preston (Wielka Brytania). Dzięki kilkunastoletniej pracy w branży 

farmaceutycznej zdobyła wiedzę medyczną oraz doświadczenie w pracy z pacjentami i personelem 

medycznym. Uczestnik wielu kursów z zakresu psychologii biznesu. Pomysłodawczyni i Koordynatorka 

projektu „Zobaczyć perspektywy” realizowanego w ramach Norweskiego mechanizmu Finansowego. 

Właścicielka firmy PERFECTFARMA.  

Pomysłodawczyni i organizatorka ogólnopolskiej kampanii medyczno-społecznej  

WULWODYNIA? ZAPYTAJ LEKARZA.  

 

 


