
   

Warsztaty „SZKOŁA WULWODYNII” dla TERAPEUTÓW 
ON-LINE LIVE 

 
Data warsztatów: SOBOTA 8 czerwca 2019r. w godzinach 8:15-18:00 

 
Miejsce warsztatów: udział możliwy z każdego miejsca na świecie z dostępem do Internetu ze stałym 

sygnałem, warunkiem jest rejestracja do dnia 15 maja 2019r. 
 

Liczba miejsc: ograniczona z uwagi na dostępną ilość „kodów” przydzielanych w procesie rejestracji. 
Decyduje data rejestracji. Zarejestrowany uczestnik otrzyma dostęp tylko do jednego „tokena”. 
 

Forma warsztatów: wykłady on-line transmitowane „ na żywo” z ośrodka TERPA w Lublinie, 
wykłady, opisy przypadków, zdjęcia, praca w zespole terapeutycznym (lekarz ginekolog, fizjoterapeuta, 

psycholog/psychiatra).  
 

I MODUŁ: WULWODYNIA / ból anourogenitalny – terapia zespołowa 
 
08:15-08:45 mgr JOWITA KRZYŻANOWSKA-KUPCZAK (mgr chemii, MBA, organizator kampanii 

WULWODYNIA? ZAPYTAJ LEKARZA, Perfectfarma Warszawa, trener i moderator warsztatów)  
 

• Rozpoczęcie warsztatów, sprawy organizacyjne.  

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

• Czego oczekują od personelu medycznego pacjentki z wulwodynią? 
  

08:45-10:40 Dr EWA BASZAK-RADOMAŃSKA (ginekolog - położnik, seksuolog, Terpa, Lublin)  

 

• Ból: rodzaje, czynniki ryzyka.  
• Przetrwały ból sromu - wulwodynia: występowanie, definicje, różnicowanie, diagnostyka. 

• Choroby współistniejące z wulwodynią: objawy dyzuryczne, nietrzymanie moczu, zespół bolesnego 
pęcherza (BPS), żylaki odbytu, szczelina odbytu, zespół jelita drażliwego (IBS).  

 
Przerwa na kawę (15 minut) 
 

10:55-12:40 Dr EWA BASZAK-RADOMAŃSKA 
  

• Postępowanie w wulwodynii: rola lekarza. Wykluczenie "red flags" czyli sygnałów zagrożenia u 
pacjentek z wulwodynią.  

• Ból związany ze współżyciem seksualnym: dyspareunia i pochwica. Dilatatory.  
• Sytuacje szczególne: wulwodynia po zabiegach operacyjnych, po porodzie, wulwodynia u dzieci. 

 

Przerwa na Lunch  (12:40 – 13:40) 
 

13:40–14:25 Dr EWA BASZAK-RADOMAŃSKA  
 

• Centralna sensytyzacja u pacjenta z bólem przewlekłym. 
 

14:25-15:10 mgr poł./piel. MARTA NOWOSAD (terapeutka i instruktorka terapii tkanek miękkich 
miednicy) 
 

• Aspekty prawne, zgody na terapie, powikłania. 
 

Przerwa na kawę (15 minut) 
 

15:25-16:10 mgr fizj. PAWEŁ MALICKI (fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta tkanek miękkich 
miednicy) 



 

• Wielowymiarowy aspekt fizjoterapii w dysfunkcjach dna miednicy. 
 
16:10-17:00 mgr psych. AGNIESZKA MAZURKIEWICZ (psycholog, terapeuta EEG) 
 

• Wpływ stresu na funkcjonowanie pacjentek z bólem, wielokierunkowe podejście do terapii bólu, 
możliwości terapii psychologicznej. 
 

Przerwa na kawę (15 minut) 

 
17:15-18:00  mgr JOWITA KRZYŻANOWSKA-KUPCZAK 

 

• Zakończenie i podsumowanie. 

• RODO w gabinecie terapeuty. 
• Przeprowadzenie testu i ankiety ewaluacyjnej. 

 

Uczestnicy warsztatów, którzy zarejestrowali się i zakończyli I MODUŁ z udzielonymi 
prawidłowymi odpowiedziami na pytania testowe mogą rejestrować się i uczestniczyć w  

II Module - ZAJĘCIA PRAKTYCZNE w 5-osobowych grupach w ośrodku TERPA w Lublinie. 
 


