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GODZINA SALA BRUKSELA SALA PARYŻ SALA RZYM 
 

9:45 – 10.15 

 

ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI – REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 

                         AGENDA 

10:15 – 11:05  

GINEKOLOG 
dr Agnieszka Kuczyńska  

Klinika Kriobank 
 

• etapy starań o dziecko 

• niepłodność idiopatyczna  

• stymulacja hormonalna 

• inseminacja 

• in vitro: dla kogo, kiedy oraz jakie 
badania wykonać na 
poszczególnych etapach procedury   
                                            

 

NAPROTECHNOLOGIA W PRAKTYCE  
dr  Maciej Barczentewicz  

Przychodnia Specjalistyczna Macierzyństwo i Życie 
  

•        czym jest naprotechnologia: Medycyna Naprawcza       
          w Prokreacji - w jakich przypadkach może być   
          skuteczna 
•        diagnostyka 
•        metody leczenia farmakologicznego,   
          chirurgicznego i dietetycznego 

 
PSYCHOLOG 

Dorota Gawlikowska  
 InviMed 

• kolejne niepowodzenie, kolejne 
straty ciąży - jak radzić sobie z 
trudami przedłużających się starań 
o dziecko? 

• jak dać sobie nadzieję pomimo strat 
i niepowodzeń? Czy warto korzystać 
z pomocy psychologa w trakcie 
leczenia? 

11:05 – 11:25  
PRZERWA KAWOWA [20 minut] 

11:25 – 12:15  

GINEKOLOG-POŁOŻNIK, 
SPEC. ENDOKRYNOLOGII GIN. I ROZRODCZOŚCI, 

EMBRIOLOG KLINICZNY ESHRE 

dr  Katarzyna Kozioł 
Przychodnia Lekarska nOvum 

 

• transfer: podanie zarodka w 3. czy 
5. dobie – jakie to ma znaczenie?  

• różnice między zapłodnieniem 
komórki metodami: ICSI a ICSI + IVF 
– dla kogo dana metoda 

• czy dzięki in vitro można wykluczyć 
obciążenia genetyczne 
 

 
HOLISTYCZNE LECZENIE NIEPŁODNOŚCI I ENDOMETRIOZY 

dr nauk med. Preeti Agrawal 
ginekolog położnik, specjalista medycyny integracyjnej 

Integrative Medical Center 
 

• program leczenia niepłodności dostosowany 
indywidualnie dla każdej pary 

• Pełna analiza medyczna i holistyczna 
obejmująca sferę ciała, ducha i umysłu 

• Naturalne metody leczenia jako alternarywa 
dla terapii hormonalnych i IVF 

• Life Balancing Retreat - autorski program 
przygotowujący do poczęcia zdrowego dziecka 
 

 
GINEKOLOG-ENDOMETRIOZA  
Nazwisko prelegenta wkrótce 

 
 
 

• nowoczesne narzędzia i najnowsze 
techniki medyczne w leczeniu 
endometriozy 

• znaczenie diety w skutecznym 
leczeniu endometriozy 

• diagnostyka krok po kroku 
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12:15 – 12:35 

 
PRZERWA KAWOWA [20 minut] 

 
12:35 – 13:25 

 
      ANDROLOG/UROLOG 

                      dr Paweł Jędrzejczyk 
Klinika PREMIUM MEDICAL 
 

• niepłodność męska: nowoczesna 
                 diagnostyka i skuteczne leczenie 

• badanie nasienia – podstawowe i 
rozszerzone  

• dodatkowe badania dla mężczyzn: 
hormony, bakterie, inne choroby 

• metody poprawiające jakość 
plemników  

• oligospermia i azoospermia  – jakie 
są szanse na biologiczne ojcostwo 
 

 
GINEKOLOG/ SPEC. ENDOKRYNOLOGII GIN. 

I ROZRODCZOŚCI/ANDROLOG/ 
SENIOR EMBRIOLOGIST ESHRE 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk 
Klinika INVICTA 

PCOS, insulinooporność i inne przyczyny niepłodności a 
ciąża 

• Holistyczne podejście do leczenia niepłodności 
w PCOS i nie tylko 

• Fakty i mity w niepłodności – PCOS, Hashimoto, 
insulinooporność, immunologia etc. 

• Starania naturalne vs. leczenie in vitro – 
optymalne decyzje i indywidualizacja terapii 

• Procedury embriologiczne zwiększające 
skuteczność IVF i metody wspierające leczenie 

• Zdrowe dziecko dzięki badaniom genetycznym 

 

 
ENDOKRYNOLOG/GINEKOLOG HASHIMOTO 

dr Magdalena Jagiełło  
Doktormagda.pl 

 

• hashimoto – jak zdiagnozować 
chorobę 

• jak skutecznie leczyć chorobę 
• jakie choroby towarzyszą hashimoto 
• dlaczego u niektórych osób leczenie 

hormonalne nie przynosi poprawy  
• hashimoto jako skutek całościowego 

rozregulowania funkcji układu 
odpornościowego 

13:25 – 13:45 PRZERWA KAWOWA [20 minut] 

13:45 – 14:35  
GINEKOLOG-POŁOŻNIK, SPECJALISTA 

LECZENIA NIEPŁODNOŚCI 
dr. Magdalena Golańska-Wróblewska 
Klinika Salve Medica Łódź/Warszawa 

 

• immunologia w leczeniu 
niepłodności – diagnostyka, 
badania, leczenie 
 

 
DIETETYK KLINICZNY/DIETETYK MEDYCZNY 

 WSPARCIE ŻYWIENIOWE PRZY INSULINOOPORNOŚCI, 
PCOS/PCO  

Ewa Czarnacka 
Przychodnia Specjalistyczna Macierzyństwo i Życie 
• indeks glikemiczny, indeks insuliny, indeks sytości – 

bilansowanie posiłku w IO 

• czynniki wpływające na gospodarkę 
węglowodanową w IO 

• produkty pożądane i niekorzystne w jadłospisie w IO 

• testy nietolerancji pokarmowej IgG zależnej – dieta 
eliminacyjna w IO 

• insulina a zaburzenia płodności 

• zaburzenia gospodarki węglowodanowej a 
PCOS/PCO 

 
DIETETYK KLINICZNY 

WSPARCIE ŻYWIENIOWE PRZY HASHIMOTO  
mgr Sylwia Leszczyńska 

Instytut Sanvita  
 

• postępowanie żywieniowe 
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14:35 – 14:55 

 
PRZERWA KAWOWA [20 minut] 

14:55 – 15:45  
SPECJALISTA POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII, 

SPECJALISTA ENDOKRYNOLOGII 
GINEKOLOGICZNEJ I ROZRODCZOŚCI 

dr hab. med. Iwona Szymusik 
Klinika Gameta 

• pierwsza wizyta niepłodnościowa: 
Jak przyspieszyć diagnostykę i 
leczenie niepłodności? 

 
ZIOŁOLECZNICTWO 

dr n. med. Ewa Kuchowicz 
Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych 

  

•  Cud narodzin? Naturalnie! 
Zastosowanie ziół w profilaktyce i terapii 
chorób 
  

 
DIETETYK 

mgr Adrianna Barczyńska  
Klinika InviMed 

 

• wsparcie żywieniowe przy 
endometriozie  

 
15:45 – 16:05 

 
PRZERWA KAWOWA [20 minut] 

16:05 – 17.15  
GINEKOLOG 

  prof. Piotr Andrzej Laudański 
 OVIklinika 

 

• poronienia nawracające – 
przyczyny, leczenie 

• procedury i leczenie po nieudanych 
in vitro 

 
LECZENIE ZA GRANICĄ 

Aleksander Więcki, Jakub Dejewski  
Eggdonationfriends.com 

 

• leczenie IVF za granicą  

• czy popularne miejsca docelowe w Europie są 
wystarczająco bezpieczne 

• jak sprawdzić klinikę przed wyjazdem 
 

 
PSYCHIATRA 

 dr Maja Herman  
Instytut AMICI 

 

• hashimoto – stany depresyjne – czy i 
w jaki sposób można sobie z nimi 
poradzić? 

 


