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Szanowni Państwo,

Co roku w marcu na całym świecie organizowane są wydarzania i inicjatywy, których celem jest
upowszechnianie wiedzy na temat endometriozy. W tym czasie wybrane placówki ochrony zdrowia                         
i organizacje pomagające pacjentkom z endometriozą organizują  wykłady, spotkania i warsztaty                           
oraz   konsultacje medyczne. To również okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy pacjentkami                  
i lekarzami.  W dwudniowej konferencji pt. "Śląski Tydzień Świadomości Endometriozy. Terapia
holistyczna - rozpoznanie empiryczne"   wezmą udział lekarze, psycholodzy i fizjoterapeuci na co dzień
zajmujący się leczeniem endometriozy.
Swój udział w spotkaniu zapowiedzieli m. in. znakomici specjaliści ze Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach – ginekolodzy, chirurdzy, dietetycy. 

– Konferencja poświęcona endometriozie znakomicie wpisuje się w strategię Zabrza - miasta
medycyny. Bardzo się cieszę, że specjaliści ze Szpitala Miejskiego w Zabrzu nie tylko znakomicie leczą
endometriozę ale i chcą i potrafią rozmawiać  o chorobie i popularyzować wiedzę o niej. Wydarzenie
będzie miało formę online,  to oczywiste w  tym trudnym czasie, w którym teraz żyjemy. Tym bardziej
więc inicjatywa prezesa Mariusza Wójtowicza i jego współpracowników jest ważna i godna docenienia
– podkreśla Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

– Endometrioza to schorzenie wielonarządowe i leczone musi być w sposób interdyscyplinarny,
dlatego też zachęcamy lekarzy różnych specjalizacji do udziału w tym przedsięwzięciu. To ważne, by
dzielić się wiedzą o chorobie i możliwościach jej leczenia, docelowo skorzystają na tym diagnozowane
przez lekarzy ginekologów pacjentki  - dodaje dr n. med. Tadeusz Urban - Prezes Okręgowej Rady
Lekarskiej w Katowicach - instytucji, która jest współorganizatorem webinarium.

Endometrioza to przewlekła choroba kobieca związana z występowaniem tkanki wyścielającej macicę
(endometrium) poza macicą. U kobiet cierpiących na endometriozę komórki endometrium gromadzą
się na jajowodzie, jajnikach, otrzewnej, jelitach czy pęcherzu moczowym. To prowadzi do stanu
zapalnego oraz powstania zrostów i torbieli. Przyczyny rozwoju ognisk endometriozy nie są w pełni
znane. Chorobę łączy się z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu odpornościowego, czynnikami
genetycznymi i środowiskowymi.  

– Konferencja to okazja do uporządkowania wiedzy o chorobie i możliwościach jej terapii. Eksperci,
wspólnie z pacjentkami, dyskutować będą o sposobach leczenia endometriozy i codziennym życiu z tą
chorobą. Nie zabraknie  trudnych tematów dotyczących życia seksualnego, bezpłodności                            
czy problemów psychologicznych - mówi dr Mariusz Wójtowicz.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa

Prezydent Miasta Zabrze            Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej       Prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu
dr Małgorzata Mańka-Szulik       dr n. med. Tadeusz Urban                       dr n. med. Mariusz  Wójtowicz MBA Exec.



Organizatorzy

Prezydent Miasta Zabrze 
Dr Małgorzata Mańka - Szulik 

Bezpartyjna Prezydent Zabrza od 2006 r. W 2015 roku
została wybrana na stanowisko przewodniczącego
Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.
Przyczyniła się do utworzenia pierwszego w kraju Związku
Metropolitalnego. Z wykształcenia matematyk. Ukończyła
Uniwersytet Śląski w Katowicach. Stopień doktora
uzyskała na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej 
Dr n. med. Tadeusz Urban 
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Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach od 2018

roku, wieloletni ordynator Oddziału Położniczo-

Ginekologicznego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu.

W latach od 2001- 2008 dyrektor do spraw lecznictwa                        

i dyrektor naczelny tego szpitala. Przez osiem lat pełnił

funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności

Zawodowej w Katowicach, wcześniej był jego wieloletnim

zastępcą. Praca w pionie odpowiedzialności zawodowej

samorządu lekarskiego była połączeniem jego dwóch pasji –

medycyny i prawa.

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.                          
Z wykształcenia lekarz  i menedżer, działacz samorządowy              
i związkowy. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej im.
Ludwika Waryńskiego w Katowicach, specjalista II stopnia                     
z zakresu położnictwa i ginekologii. Posiada ponad 30letnie
doświadczenie zawodowe w branży medycznej jako lekarz                    
i menedżer. Uzyskał Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji                 
w kategorii „Menedżer i lider społeczno-gospodarczy”.                      
We wrześniu 2019 uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi
nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej.

Dr n. med. Mariusz  Wójtowicz
MBA Exec. 



Harmonogram 
11 marca 2021
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9:45 Logowanie do platformy 

10:00 Przywitanie gości - organizator/moderator dr n. med. Mariusz Wójtowicz MBA Exec. -
Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. Wojciecha Starzewskiego - Szpital Miejski      
w Zabrzu 

10:10 Przywitanie gości -  dr Małgorzata Mańka - Szulik Prezydent Miasta Zabrze

10:20  Przywitanie gości - moderator dr n. med. Tadeusz Urban Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej

10:30 „Żyj z całych sił” - endometrioza odpowiednio leczona nie wyklucza normalnego życia -
wykład -  dr n. med. Mariusz Wójtowicz MBA Exec. - Szpital Miejski w Zabrzu

11:00 Użycie techniki laparoskopowej w operacji endometriozy - wykład-  Prof. dr hab. n. med.
Rafał Stojko - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

11:30 Endometrioza a seksualność kobiety - wykład - Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-
Plinta  - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

12:00 Endometrioza u nastolatek - wykład - Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop -
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

12:30 Czy endometrioza prowadzi do raka jajnika? - wykład - dr hab. n. med. Wojciech Cnota -
Szpital Miejski  w Rudzie Śląskiej

13:00 Udział układu immunologicznego w powstawaniu i rozwoju endometriozy - wykład -      
prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kondera-Anasz

13:30 - 14:30  Panel dyskusyjny - Porozmawiajmy o endometriozie – spotkanie otwarte
panelistów z uczestnikami. Specjaliści pomogą uporządkować wiedzę, podpowiedzą jak
budować wzajemne relacje  z pacjentką na trudnym etapie diagnozy. 
Podpowiemy jak rozmawiać z rodziną i przyjaciółmi - co i kiedy mówić oraz  czego czasem
mówić nie warto. Dzięki temu świat relacji chorej kobiety może stać się odrobinę bardziej
przyjazny i dający wsparcie, którego oczekuje.

 



Paneliści 

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka
Drosdzol-Cop

Prof. dr hab. Zdzisława Danuta
Kondera-Anasz
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Prof. dr hab. n. med. Violetta
Skrzypulec - Plinta

 

Profesor  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

wieloletni kierownik katedry Wydziału Nauk

Farmaceutycznych w Sosnowcu; Katedry i Zakładu

Immunologii i Serologii. Promotor oraz recenzent

kilkudziesięciu prac doktorskich, habilitacyjnych.  Autorka

wielu  publikacji naukowych poruszających tematykę m.in.

raka jajnika - ciągłego aktualnego problemu

diagnostycznego.

Polska ginekolożka-położniczka, endokrynolożka, seksuolożka,
profesor nauk medycznych, prorektor Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach. W 1996 habilitowała się w zakresie
medycyny na podstawie pracy "Wpływ podawania kwasu
acetylosalicylowego ciężarnym z gestozą na przebieg ciąży               
i porodu oraz wybrane hormony regulacji gospodarki
wodnoelektrolitowej". W 2009 otrzymała tytuł naukowy
profesora nauk medycznych.Pełniła lub pełni liczne funkcje,
m.in. kierowniczki Katedry Zdrowia Kobiety, dziekana Wydziału
Nauk o Zdrowiu SUM, prorektora ds. rozwoju i promocji uczelni.
(od 2016 - 2020). 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Specjalistka
położnictwa i ginekologii, seksuologii oraz ginekologii
dziecięcej i dziewczęcej (jako jedna z czterech polskich
lekarzy uzyskała międzynarodowy tytuł specjalisty w tej
dziedzinie - International Fellowship on Pediatric and
Adolescent Gynecology). Zajmuje się leczeniem kobiet w
każdym okresie życia oraz dziewczynkami od urodzenia do 18
roku życia (m.in. leczeniem zaburzeń miesiączkowania,
infekcji, endometriozy, przewlekłego bólu miednicy mniejszej,
zaburzeń endokrynologicznych).



Paneliści 
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Dr hab. n. med. Wojciech Cnota

Członek Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa
Ginekologicznego, który przygotował: Rekomendacje Polskiego
Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące postępowania                  
w zakresie diagnostyki prenatalnej. Od wielu lat prowadzi
wykłady i ćwiczenia na kursach organizowanych przez Sekcję
Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
Tematyka tych zajęć obejmuje przede wszystkim diagnostykę
ultrasonograficzną w perinatologii i ginekologii onkologicznej.
Współzałożyciel, wykładowca Śląskiej Szkoły Ultrasonografii                  
i Nowoczesnych Metod Diagnostycznych.

Prof. dr hab. n. med. Rafał Stojko

Specjalista ginekologii i położnictwa oraz specjalista ginekologii
onkologicznej. Kierownik Katedry I Oddziału Klinicznego
Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej WNoZ SUM
w Katowicach. Dyrektor ds. medycznych Szpitala Zakonu
Bonifratrów w Katowicach. Redaktor Naczelny „Ginekologii
Polskiej”. Przewodniczący sekcji Ginekologii Operacyjnej PTGiP
Autor i współautor 203 publikacji i rozdziałów książkowych.
Promotor 10 zakończonych prac doktorskich
Opiekun 14 specjalizacji z zakresu ginekologii, położnictwa                   
i ginekologii onkologicznej. 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.                          
Z wykształcenia lekarz  i menedżer, działacz samorządowy              
i związkowy. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej im.
Ludwika Waryńskiego w Katowicach, specjalista II stopnia                     
z zakresu położnictwa i ginekologii. Posiada ponad 30letnie
doświadczenie zawodowe w branży medycznej jako lekarz                    
i menedżer. Uzyskał Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji                 
w kategorii „Menedżer i lider społeczno-gospodarczy”.                      
We wrześniu 2019 uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi
nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej.

Dr n. med. Mariusz  Wójtowicz 
MBA Exec. 



Harmonogram
12 marca 2021
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10:00 Przywitanie gości, omówienie przebiegu konferencji - moderator - dr n. med.
Magdalena Kościelniak-Ziemniak - Szpital Miejski w Zabrzu 

10:30 Pomoc psychologiczna w endometriozie - wykład - mgr Anna Pacut-Zielińska - Szpital
Miejski w Zabrzu              

11:00 Zdrowy tryb życia a endometrioza, jak wspomóc pacjentkę podczas rehabilitacji  -
konsultacje z fizjoterapeutami – mgr Paweł Kociubiński, mgr Kamila Lisowska - Szpital
Miejski w Zabrzu

11:30 Diagnostyka laboratoryjna w endometriozie -wykład -  dr n. med. Aleksandra Janusz,  
 dr n. med. Joanna Janusz  - Katedra Immunologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

12:00 Dieta a endometrioza. Odpowiednia dieta wsparciem leczenia endometriozy - wykład.
W ostatnich latach wiele badań naukowych koncentruje się na związku diety z ryzykiem
występowania endometriozy - mgr Nicola Szeja - Szpital Miejski w Zabrzu

12:30 Omówienie pakietów badań diagnostycznych dla pacjentek 

13:00 - 14:00  Panel dyskusyjny z uczestniczkami konferencji oraz ekspertami z dziedziny
psychologii, dietetyki, fizjoterapii oraz diagnostyki laboratoryjnej 



Paneliści 
Dr n. med. Aleksandra Janusz

W 2018 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych. Praca
doktorska, której tematem badań była endometrioza, realizowana była w
Katedrze i Zakładzie Immunologii i Serologii Wydziału Nauk
Farmaceutycznych  w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach. Od listopada 2018 pracownik ŚUM w Katowicach,
zatrudniony w Katedrze  i Zakładzie Immunologii i Serologii Wydziału
Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, na stanowisku specjalisty.
Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Hematologów                                     
i Transfuzjologów, oraz Kolegium Medycyny Laboratoryjnej oraz uczestnik
zjazdów naukowych. Autor prac naukowych z zakresu immunologii,
transfuzjologii, transplantologii i  botaniki.

Dr n. med. Magdalena Kościelniak-
Ziemniak
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Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Hematologów                                           
i Transfuzjologów oraz Kolegium Medycyny Laboratoryjnej, uczestnik
zjazdów naukowych. Autor prac naukowych z zakresu immunologii,
transfuzjologii, transplantologii i botaniki. Od ponad 20 lat wykładowca
na kursach podstawowych i doskonalących. W 2007 roku na podstawie
decyzji Ministra Zdrowia uznającego  dotychczasowy dorobek naukowy                
i zawodowy za równoważny ze zrealizowaniem programu specjalizacji             
w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, dopuszczona                        
do egzaminu państwowego, który umożliwił uzyskanie tytułu specjalisty
w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej.  W październiku
2018 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych. Praca doktorska,
której tematem badań była endometrioza, realizowana była w Katedrze                 
i Zakładzie Immunologii i Serologii

"Potrójna absolwentka" ŚUM. W 2005 r ukończyła kierunek Analityki
Medycznej ŚAM, w 2011   z wyróżnieniem uzyskała tytuł dr n. med kończąc
studia podyplomowe ŚUM a następnie w 2016 uzyskała tytuł specjalisty z
Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej. Posiada bogaty dorobek naukowy
(IF 10,98) publikując w czasopismach o zasięgu krajowym jak i
zagranicznym. Jest współautorem dwóch Monografii. Wyniki prac
badawczych były prezentowane na ponad 35 konferencjach krajowych  i
zagranicznych.  Uznany ekspert z zakresu normatywnych badań
biozgodności wyrobów medycznych IVD klasy III. Udział Narodowym
Programie Polskie Sztuczne Serce w latach 2007-2012 oraz w kilku
projektach polskich, jak i  międzynarodowych. 

Moderator

Dr n. med. Joanna Janusz



Paneliści 

mgr Paweł Kociubiński

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego, Kierownik
Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Szpitala Miejskiego w Zabrzu.
W pracy zawodowej  zajmuje się  schorzeniami narządu
ruchu, neurologicznymi oraz reumatologicznymi. 
Specjalista w prowadzeniu  rehabilitacji po zabiegach
neurochirurgicznych, ortopedycznych w tym
endoprotezoplastyce, rekonstrukcji więzadeł, artroskopowym
leczeniu stawów oraz  po urazach kręgosłupa. .
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 mgr Kamila Lisowska 

Specjalista fizjoterapii posiada wieloletnie doświadczenie
w pracy z kobietami. Zajmuje się fizjoterapią i zdrowiem
kobiet w trakcie ciąży oraz po porodzie.  Pomaga
zrozumieć swoim pacjentkom  jak fizjoterapia wpływa
na poprawę jakości życia kobiety ciężarnej jak również
uelastycznia mięśnie, zmniejsza obrzęki, zmniejsza bądź
likwiduje dolegliwości bólowe. 
Specjalizuje się w profilaktyce, diagnozowaniu i łagodzeniu
dolegliwości charakterystycznych dla ciąży oraz połogu.

 mgr Anna Pacut - Zielińska

Podstawę merytoryczną w jej pracy stanowi wiedza                
i doświadczenie z zakresu neuropsychologii, psychologii,
biologicznego i fizycznego funkcjonowania człowieka oraz
podejścia systemowego w psychoterapii. Prowadzi terapię
indywidualna, rodzinną oraz konsultacje dla opiekunów
osób chorych i niesamodzielnych.
Zajmuje się także pracą terapeutyczną i wsparciem osób           
z chorobami somatycznymi w tym przewlekłymi oraz                 
z osobami doświadczającymi innych trudnych sytuacji
życiowych i traumy.



Rejestracja

informacje dotyczące rejestracji oraz logowania
znajdują się na stronie www.izba-lekarska.org.pl
rejestracja następuje przy użyciu platformy Śląskiej Izby
Lekarskiej
w wybranym przez uczestnika dniu o godz. 9.30
zostanie uruchomiona możliwość logowania do
systemu.
udział w konferencji jest bezpłatny
każdy uczestnik otrzymuje 11 punktów edukacyjnych
pytania dotyczące udziału w konferencji prosimy
kierować pod : kursy@izba-lekarska.org.pl lub pod 

informacje dotyczące rejestracji oraz logowania
znajdują się na stronie www.szpitalzabrze.pl 
zgłoszenie proszę wysłać na adres 
 nkmiecik@szpitalzabrze.pl w tytule  wpisując: "Śląski
Tydzień Świadomości Endometriozy - 12.03.2021". 
rejestracja następuje po otrzymaniu informacji
zwrotnej  zawierającej login oraz hasło do platformy
w wybranym przez uczestnika dniu o godz. 9.30
zostanie uruchomiona możliwość logowania do
systemu.
udział w konferencji jest bezpłatny
pytania dotyczące udziału w konferencji prosimy
kierować pod nkmiecik@szpitalzabrze.pl  lub pod 

Rejestracja uczestników na koferencję zostaje
uruchomiona 15 lutego 2021 r. Zakończenie rejestracji
nastąpi 5 marca 2021 r.

Sposób rejestracji:

11 marca 2021 r. 

       nr tel. 605 088 580

12 marca 2021 r. 

       nr tel. 603 295 888
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