
 

   
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.  

 

 

      
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 psychologii Agnieszka Mazurkiewicz 

 

Psycholog, terapeutka EEG biofeedback II stopnia. Doktorantka studiów dziennych w Zakładzie 

Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Psychoterapeutka w trakcie 

szkolenia w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii IPZ w Warszawie rekomendowanej przez Polskie 

Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Z kobietami z wulwodynią 

pracuje od 5 lat, prowadząc około 80 pacjentek rocznie w programie RECOVER. 

 

 

        
mgr fizjoterapii Paweł Malicki 

 

Fizjoterapeuta, dyplomowany terapeuta uznanych metod terapeutycznych takich jak: PNF 

(Proprioceptive Neuromuscular Fasilitation), FDM ( Fascial Distortion Model),  Fascial 

Manipulation wg Stecco,  Współczesnych Metod Diagnozowania i Leczenia Tkanek Miękkich, 

uczestnik międzynarodowych szkoleń i konferencji z zakresu fizjoterapii i technik powięziowych. Z 

pacjentkami z wulwodynią pracuje od 5 lat. 

 

 

    
mgr pielęgniarstwa i położnictwa Marta Nowosad 



 

Terapeutka i instruktorka Pain Mapping (IMAP) and Pelvic Myofascial Therapy (metodą Marka 

Jantosa), specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. 

Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji oraz współautorka publikacji o tematyce rehabilitacji w 

wulwodynii . W ciągu 10 lat pracowała z ponad 500 kobietami i parami z bólem ano-urogenitalnym, 

wykorzystując rekomendowane metody terapii (terapię tkanek miękkich miednicy, sEMG i 

biofeedback, laseroterapię). 

 

    
mgr pielęgniarstwa Joanna Sawka 

 

Magister pielęgniarstwa, absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie.Terapeutka i instruktorka 

Pain Mapping (IMAP) and Pelvic Myofascial Therapy (metodą Marka Jantosa). W Gabinetach Terpa 

pracuje z kobietami z bólem urogenitalnym.  


