
   

Warsztaty „SZKOŁA WULWODYNII”  
dla  

PSYCHOLOGÓW, PSYCHOTERAPEUTÓW I LEKARZY PSYCHIATRÓW 
 
Warsztaty SOBOTA w godzinach 8:00-18:00 
Miejsce warsztatów: OŚRODEK TERAPEUTYCZNY TERPA ul Pogodna 34 ; Lublin 

 
II MODUŁ:  Jak prowadzić pacjentkę/parę z WULWODYNIĄ. 

 
Forma warsztatów: wykłady, dyskusje, opisy przypadków, zdjęcia, praktyczne podejście 

z wypracowaniem sposobu postępowania z pacjentką, parą. 
 
08:00 – 08:15 mgr JOWITA KRZYŻANOWSKA-KUPCZAK (mgr chemii, MBA, organizator kampanii 
WULWODYNIA? ZAPYTAJ LEKARZA – Perfectfarma Warszawa) 
 

• Rozpoczęcie warsztatów, sprawy organizacyjne.  

• Jak prowadzić rozmowę z pacjentką podczas pierwszego wywiadu aby skłonić ją do podjęcia 
terapii i osiągnąć zamierzone cele terapeutyczne. 

 

08:15-10:45 mgr psych. AGNIESZKA MAZURKIEWICZ (psycholog, terapeuta EEG) 
 

• Wywiad i ustalenie celów w pracy z pacjentką doświadczającą wulwodynii/bólu 
urogenitalnego. 

• Ocena stanu psychicznego i funkcjonowania pacjentki w kontekście przewlekłych, 
nawracających, dolegliwości bólowych.  

• Sposoby radzenia sobie, relacja z partnerem i reakcje partnera.  
• Zaburzenia psychiczne współwystępujące z wulwodynią - ocena poziomu stresu, lęku, objawy 

depresji. 

• Sytuacje generujące przewlekłe napięcie psychiczne. 
• Znane pacjentce sposoby radzenia sobie ze stresem. 

• Ustalenie celów spotkań z pacjentką z bólem. 

• Wpływ stresu na funkcjonowanie pacjentek.  
• Wpływ stresu na nasilenie objawów wulwodynii.  

• Wpływ dolegliwości somatycznych na stan psychiczny.  

• Lęk przed współżyciem indukowany doświadczeniami bólu. Mechanizm błędnego koła 
napięcia.  

• Cechy i sposoby funkcjonowania pacjentek z wulwodynią, mechanizmy myślenia. 
 

Przerwa na kawę (15 minut) 

  
11:00-12:00 mgr psych. AGNIESZKA MAZURKIEWICZ  

 

• Możliwości redukcji napięcia psychicznego i redukcja bólu.  

• Trening autogenny, trening progresywny, oddech relaksacyjny. 
 

12:00-12:30 mgr JOWITA KRZYŻANOWSKA-KUPCZAK  
 

• Umowa kompleksowa RODO w gabinecie terapeuty i lekarza. 
 
Lunch  (12:30 – 13:15) 
 

13:15-15:05 Dr EWA BASZAK-RADOMAŃSKA (ginekolog - położnik, seksuolog, Terpa, Lublin) 
  

• Zaburzenia pożądania u pacjentek z bólem.  

• Teoria reakcji seksualnej u kobiety.  



• Terapia wg. Dawida Schnarcha. 

• Farmakoterapia jako leczenie koanalgetyczne:  pregabalina i duloksetyna. 
 
15:05–16:15 mgr psych. AGNIESZKA MAZURKIEWICZ  

• Wykorzystanie metod neuroplastyczności mózgu u pacjentek z bólem przewlekłym. 

• Metody stosowane u pacjentek z bólem: EEG biofeedback, tDCS. 
 

Przerwa na kawę (15 minut) 
 
16:30-17:45 mgr psych. AGNIESZKA MAZURKIEWICZ  

 

• Monitorowanie postępów terapii, pomocne narzędzia. 

• Spotkanie z parą. Rola partnera w terapii. Tematy do wspólnej pracy z partnerami. 
 
17:45-18:00 mgr JOWITA KRZYŻANOWSKA-KUPCZAK  

 

• Podsumowanie i zakończenie II modułu kursu. 
• Przeprowadzenie i ocena ankiety medycznej. 

• Przeprowadzenie i ocena ankiety ewaluacyjnej. 

• Rozdanie certyfikatów. 
 
 


