
   

Warsztaty „SZKOŁA WULWODYNII”  
 

II MODUŁ dla FIZJOTERAPEUTÓW 
 
Warsztaty jednodniowe – 29 luty 2020 SOBOTA w godzinach 8:00-18:15 
Miejsce warsztatów: OŚRODEK TERAPEUTYCZNY TERPA ul Pogodna 34 ; Lublin 
Koszt warsztatów – 2700zł brutto 
 
TEMAT: Fizjoterapia w wulwodynii i dysfunkcjach mięśni dna miednicy. 
 
Forma warsztatów: praca z pacjentką-na żywo, wykłady, dyskusje, przykłady kliniczne. 
 
08:00-08:10 mgr JOWITA KRZYŻANOWSKA-KUPCZAK (mgr chemii, MBA, organizator kampanii 
WULWODYNIA? ZAPYTAJ LEKARZA–Perfectfarma Warszawa)  
 

• Rozpoczęcie, sprawy organizacyjne. 
  

08:10-09:00 mgr fizj. PAWEŁ MALICKI (Międzynarodowy Terapeuta Metody Manipulacji Powięzi wg. 
Stecco i dyplomowany Fizjoterapeuta, od 6 lat pracuje z pacjentkami z wulwodynią) 
 

• Anatomia i fizjologia systemu powięziowego, anatomia dna miednicy u kobiety, przykłady 
kliniczne.  

• Dysfunkcja mięśni dna miednicy: PFMD/hypertonic state i PFMD /hypotonic state, 
konsekwencje kliniczne (np. różnicowanie postaci nietrzymania moczu).  
 

09:00-09:45 mgr fizj. PAWEŁ MALICKI  
 

• Fizjoterapeutyczny wywiad ginekologiczny i wykorzystanie zebranych informacji do 
postawienia hipotezy terapeutycznej.  

• Ustalenia planu terapeutycznego,  przykłady kliniczne.  
 
09:45-10:45 mgr fizj. PAWEŁ MALICKI  
 

• Demonstracja terapii pacjentki z wulwodynią w oparciu o metodę Manipulacji Powięzi.  

• Omówienie możliwych reakcji pozabiegowych, czego pacjentka nie powinna robić, najczęstsze 

błędy terapeutyczne. 

Praca z pacjentką (na żywo)  
 
Przerwa na kawę (15 minut) 
 
11:00-11:45 mgr poł./piel. MARTA NOWOSAD (terapeutka i instruktorka terapii tkanek miękkich 
miednicy) 
  

• Diagnostyka PFMD/hypertonic state u pacjentek z bólem: projekt Integrated Pain Mapping and 
Assesment Protocol (skrócona wersja: sIMAP) wg M.Jantosa.  

 
Praca z pacjentką ( na żywo )  
 
11:45-12:30 mgr poł./piel. MARTA NOWOSAD  
 

• Badanie powierzchniowego napięcia mięśni (sEMG).  
• Biofeedback w terapii wulwodynii.   

 
Praca z pacjentką ( na żywo )  



 
Lunch  (12:30–13:15) 

 
13:15-15:30 mgr poł./piel. MARTA NOWOSAD 
 

• Terapia miednicy u pacjentki z wulwodynią i PFMD / hypertonic state.   
• Terapie interwencyjne w bólu sromu: po zabiegach w zakresie miednicy – ból sromu, ból 

odbytu, w dyspareunii po porodzie.  
 

Praca z pacjentką (na żywo)  
 
15:30-17:00 mgr poł./piel. MARTA NOWOSAD  
 

• Metody uzupełniające w dysfunkcji dna miednicy: pessaroterapia w POP, biofeedback, 
magnetoledoterapia, laser niskoenergetyczny,  wizualizacja.  
 

Praca z pacjentką (na żywo)  
 
Przerwa na kawę (15 minut) 
 
17:15-18:00  mgr poł./piel. MARTA NOWOSAD  
 

• Zgoda na terapię. Na co należy pacjentkę przygotować?  
 
18:00-18:15  mgr JOWITA KRZYŻANOWSKA-KUPCZAK  
 

• Zakończenie II modułu kursu, ankieta, rozdanie certyfikatów. 
 
 

                                                     

                                  mgr fizjoterapii Paweł Malicki 

    

mgr pielęgniarstwa i położnictwa Marta Nowosad 

                                                                                                            
 

                                                                                                                                    mgr Jowita Krzyżanowska-Kupczak 

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. 

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).     

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. Właścicielka 

firmy PERFECTFARMA. Pomysłodawczyni i organizatorka ogólnopolskiej kampanii medyczno-społecznej 

WULWODYNIA? ZAPYTAJ LEKARZA. 


