
*Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w harmonogramie, godziny wykładów 
mogą ulec zmianie. 

 

I Ogólnopolska Konferencja Ginekologiczno-Położnicza 

„Współczesna opieka na każdym etapie życia kobiety” 

8 - 9 kwietnia 2019 r. Kraków 

Hotel Metropolis Design, ul. Wygoda 8 

 

8 kwietnia (poniedziałek) 

13:30  przyjazd i rejestracja uczestników 

13:45-14:00 rozpoczęcie 

14:00-14:35  „Standardy postępowania w przypadku choroby nowotworowej u kobiety 

w ciąży” - prof. UM Beata Pięta, Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych 

14:35-15:15 „Być kobietą... - o problemach ginekologicznych młodych kobiet" - Dr n. 

med. Magdalena Piróg, Pracownik Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej i 

Ginekologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, wykładowca Szkoły dla 

Obcokrajowców Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w 

Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologii i Położnictwa oraz 

Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy  

15:15-15:30 przerwa kawowa 

15:30-16:10 „Postępowanie w bólu pooperacyjnym” - Prof. dr hab. n. med. Jan 

Dobrogowski, Zakład Badania i Leczenia Bólu Katedra Anestezjologii i 

Intensywnej Terapii Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum  

16:10-16:50 „Kontrowersje wokół hormonalnej terapii menopauzalnej. Za i przeciw” – Dr 

n. med. Agnieszka Rajtar-Ciosek, Klinika Endokrynologii Ginekologicznej 

Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie 

18:00  kolacja 

 

9 kwietnia (wtorek) 

08:00-09:00 śniadanie 



*Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w harmonogramie, godziny wykładów 
mogą ulec zmianie. 

 

09:00-09:40 „Problemy pielęgnacyjne pacjentek z owrzodzeniami i przetokami w 

przebiegu nowotworów piersi i narządu rodnego” - Anna Białoń - Janusz, mgr 

pielęgniarstwa, przełożona pielęgniarek w Hospicjum im. św. Łazarza, 

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej  

09:40-10:00 „Rola położnej i pielęgniarki w postępowaniu z bólem przebijającym i 

incydentalnym” - Anna Białoń - Janusz, mgr pielęgniarstwa, przełożona 

pielęgniarek w Hospicjum im. św. Łazarza, Konsultant Wojewódzki w 

dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej 

10:00-10:20 przerwa kawowa 

10:20-11:00 „Nietrzymanie moczu. Lifestyle czy poważny problem społeczny” - dr n. med. 

Paweł Szymanowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego i 

Kierownik Kliniki Ginekologii i Uroginekologii, Wydziału Lekarskiego i Nauk o 

Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 

Specjalizuje się w ginekologii małoinwazyjnej, a w szczególności w 

operacyjnym leczeniu nietrzymania moczu oraz rekonstrukcji dna miednicy 

11:00-12:00 „Rehabilitacja w profilaktyce i leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu" - 

Barbara Golińska mgr rehabilitacji, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

12:15  zakończenie i wyjazd uczestników 

 


