
DZIEŃ PIERWSZY 

I część: WULWODYNIA / ból anourogenitalny – terapia zespołowa 

godz: 8.30 – 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Godz Czas 
trwania 

           Prowadzący                                   Tematyka 

8.30 – 8.40 10 min dr n. med. Ewa Baszak- 
Radomańska; ginekolog-
położnik, seksuolog; 

Rozpoczęcie, sprawy organizacyjne. Pionierzy w 
terapii: leczenie zespołowe. 

8.40 – 9.40 60 min dr n. med. Ewa Baszak- 
Radomańska; ginekolog-
położnik, seksuolog; 

Wstęp do anatomii dna miednicy. Ból: rodzaje, czynniki 
ryzyka. Wulwodynia: występowanie, definicje, 
różnicowanie, diagnostyka. 

9.40-10.40 60 min dr n. med. Ewa Baszak-
Radomańska 

Choroby współistniejące z wulwodynią: objawy 
dyzuryczne, nietrzymanie moczu, zespół bolesnego 
pęcherza (BPS), żylaki odbytu, szczelina odbytu, zespół 
jelita drażliwego (IBS). PFMD/hypertonic state i PFMD 
/hypotonic state. 

10.40-10.55 15 min                       PRZERWA KAWOWA 

10.55- 11.40 45 min dr n. med. Ewa Baszak-
Radomańska 

Postępowanie w wulwodynii: co lekarz może zrobić?. 
Wykluczenie "red flags" czyli sygnałów zagrożenia u 
pacjentek z wulwodynią, stwardnienie rozsiane, 
odczynowe zapalenie stawów. 

11.40-12.40 60 min dr n. med. Ewa Baszak-
Radomańska 

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

12.40- 13.40 60 min                       PRZERWA OBIADOWA 

13.40-14.25 45 min dr n. med. Ewa Baszak-
Radomańska 

Centralna sensytyzacja u pacjenta z bólem 
przewlekłym 

14.25-15.10 45 min mgr poł./piel. Marta 
Nowosad; 
instruktor tkanek miękkich 
miednicy 

Aspekty prawne, zgody na terapie, powikłania 

15.10- 15.25 15 min                       PRZERWA KAWOWA 

15.25- 16.10 45 min mgr fizj. Paweł Malicki Wielowymiarowy aspekt fizjoterapii w dysfunkcjach 
dna miednicy. 

16.10 –16.55 45 min mgr psych. Agnieszka 
Mazurkiewicz 

Wpływ stresu na funkcjonowanie pacjentek z bólem, 
wieloaspektowe podejście do terapii bólu, możliwości 
terapii psychologicznej 

17.00    



DZIEŃ DRUGI (dla fizjoterapeutów) 

II część: Fizjoterapia w wulwodynii i dysfunkcji mięśni dna miednicy 

 

Godz. Czas 
trwania 

      Prowadzący                            Tematyka 

8.00-9.00 60 min mgr poł./piel. Marta Nowosad  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)  

9.00 – 11.00 120 min mgr poł./piel. Marta Nowosad  Badanie powierzchniowego napięcia mięśni (sEMG). 
Biofeedback w terapii wulwodynii.  Praca z pacjentką 
(na żywo). 

11.00 – 
12.00 

60 min 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)..  

12.00-12.15 15 min                        PRZERWA KAWOWA 

12.15 – 
13.15 

45 min mgr poł./piel. Marta Nowosad Metody uzupełniające w dysfunkcji dna miednicy: 
piłka, dilatatory – opis; biofeedback, 
magnetoledoterapia, laser niskoenergetyczny,  Praca 
z pacjentką (na żywo)  

13.15-14.00 45 min  PRZERWA OBIADOWA 

14.00- 15.00 60 min mgr fizj. Paweł Malicki Anatomia i fizjologia systemu powięziowego, 
powiązania powięziowe dna miednicy, przykłady 
kliniczne. 

                       

15.00- 16.00 60min mgr fizj. Paweł Malicki Fizjoterapeutyczny wywiad ginekologiczny i 
wykorzystanie zebranych informacji do postawienia 
hipotezy terapeutycznej. Przykłady kliniczne 

16.00-17.00 60 min mgr fizj. Paweł Malicki  Strategie leczenia fizjoterapeutycznego 

17.00-17.15 15 min                         PRZERWA KAWOWA 

17.15-18.15 60 min mgr poł./piel. Marta Nowosad Terapia zachowawcza pacjentki z nietrzymaniem 
moczu i zaburzeniami statyki (POP): biofeedback, 
pessaroterapia. 

18.15-18:30 15 min mgr poł./piel. Marta Nowosad Profilaktyka uszkodzenia mięśni dna miednicy w 
czasie porodu. Postępowanie w czasie ciąży 

     18.30   Zakończenie kursu, ankieta i rozdanie certyfikatów 

 

 

 

 

 

DZIEŃ DRUGI (dla psychologów) 

II część: Psycholog w pracy z pacjentką/parą z wulwodynią 



 

 

Godz. Czas 
trwania 

       Prowadzący                                Tematyka 

8.00-  mgr psych. Agnieszka 
Mazurkiewicz 

Wywiad i ustalenie celów w pracy z pacjentką 
doświadczającą bólu urogenitalnego. 1,5 h 
a) pacjentka z bólem 
b) pacjentka z bólem i z trudnościami psychicznymi 
Ocena stanu psychicznego i funkcjonowania pacjentki 
w kontekście przewlekłych, nawracających 
i  dolegliwości bólowych.  
Sposoby radzenia sobie, relacja z partnerem, reakcje 
partnera.  
Ocena obecnych trudności - poziomu stresu PSS - 10 i 
lęku STAI czasem - skala depresji Becka, diagnoza lęku 
uogólnionego GAD.  
Sytuacje generujące przewlekłe napięcie psychiczne 
Ocena potrzeby podjęcia psychoterapii.  
Utrwalone schematy, tendencje i założenia 
utrudniające konstruktywne radzenie sobie.  
Znane pacjentce sposoby radzenia sobie ze stresem - 
omówienie. Ustalenie celów spotkań z pacjentką/parą 
z bólem. 
 

  mgr psych. Agnieszka 
Mazurkiewicz 

Wpływ stresu na funkcjonowanie pacjentek.  (1,5 h) 
Wpływ stresu na nasilenie 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. 

10.45-11.00 15 min                       PRZERWA KAWOWA 

 90 min dr n. med. Ewa Baszak- 
Radomańska; ginekolog-
położnik, seksuolog; 

Zaburzenia pożądania u pacjentek z bólem.  
Teoria reakcji seksualnej u kobiety.  
Terapia wg. Dawida Snarcha. 

12.15-13.15 60 min                      PRZERWA OBIADOWA 

  mgr psych. Agnieszka 
Mazurkiewicz 

Możliwości redukcji napięcia psychicznego i redukcja 
bólu. (3h) 
Trening autogenny, trening progresywny, oddech 
relaksacyjny. 
EEG-biofeedback. Prezentacja i omówienie narzędzia 
do monitorowania postępów terapii. 
Metody stosowane u pacjentek z bólem: tDCS, opis 
metody,  
Wykorzystanie metod neuroplastyczności mózgu u 
pacjentów z bólem przewlekłym 

  mgr psych. Agnieszka 
Mazurkiewicz 

Spotkanie z parą  (1h) 
Rola partnera w terapii redukcji. Tematy do wspólnej 
pracy z partnerami. 

16.15.-16.30 15 min                             PRZERWA KAWOWA 

    

17.45   Zakończenie kursu, ankieta i rozdanie certyfikatów 


