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z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach organizacji konferencji oraz marketingowych, związanych z prowadzeniem działal-
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Do 30.10.2012 r. Na miejscu

Udział w wykładach/1 dzień 300 zł 320 zł

Udział w wykładach i warsztatach/2 dni 350 zł 400 zł

Pielęgniarki, położne,
 opieka psychologiczna, studenci 150 zł 200 zł
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II KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
Warszawa, 23-24 listopada 2012 roku

Komunikat nr II

Data Pieczątka i podpis lekarza



Miejsce obrad: Hotel Hilton, ul. Grzybowska 63, 00-844 Warszawa

Informacje  dotyczące konferencji znajdują się na stronie www.konferencja.ginekologia.pl

Adres do korespondencji: 
Medical Communications Sp. z o.o. 
ul. Powsińska 34, 02-903 Warszawa, faks: 22 842 53 63
e-mail: konferencjaIMiD@medical.pl
z dopiskiem: „Konferencja Dlaczego kobiety...”

Warszawa, 23–24 listopada 2012 r. 

Piątek 23.11.2012 r.

Prezentacja Rocznego Raportu nt. „Umieralności Okołoporodowej oraz Zgonów Matek”
11.00 – 11.10 Powitanie gości, otwarcie obrad – Dr n. med. Tomasz Maciejewski
11.10 – 11.30 Prezentacja Raportu z 2011 roku – Prof. dr hab. n. med. Michał Troszyński
11.30 – 11.50  Umieralność okołoporodowa z uwzględnieniem trójstopniowej opieki perinatalnej w roku 2011 

– Prof. dr hab. n. med. Stanisław Radowicki
11.50 – 12.10 Umieralność okołoporodowa noworodków w roku 2011 – Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich
12.10 – 12.30 Przerwa kawowa
12.30 – 12.50 Zgony matek – Dr n. med. Tomasz Maciejewski
12.50 – 13.10 Umieralność okołoporodowa w Szwecji – Prof. dr hab. n. med. Janusz Marcickiewicz
13.10 – 13.30  Wskaźniki zdrowia prokreacyjnego i sytuacja Polski na tle Europy 

– Dr n. med. Katarzyna Szamotulska
13.30 – 14.30 Lunch
14.30 – 14.50 Pozapołożnicze przyczyny zgonów matek – Prof. dr hab. n. med. Jerzy Leibschang
14.50 – 15.10  Zakażenia jako przyczyna zgonów matek i noworodków 

– Prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski
15.10 – 15.50  Wady płodu jako przyczyna umieralności płodów i noworodków 

– Prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski; 
 Wady wrodzone jako przyczyna umieralności płodów i noworodków – Dr n. med. Ewa Obersztyn
15.50 – 16.10  Nadciśnienie tętnicze w ciąży i jego powikłania jako jedna z głównych przyczyn umieralności matek 

i noworodków – Dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn
16.10 – 16.20 Przerwa kawowa
16.20 – 16.40  Sterydoterapia i neuroprotekcja w porodzie przedwczesnym – czy zwiększają szanse przeżycia 

noworodków – Prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk
16.40 – 17.00 Nowotwory w ciąży jako przyczyna zgonów matek – Dr n. med. Krzysztof Gawrychowski
17.00 – 17.30  Zakażenia wirusem HIV/AIDS – czy zwiększają ryzyko zgonu matek – Dr hab. n. med. Andrzej Horban;
  Zakażenia wirusem HIV/AIDS – czy zwiększają ryzyko zgonu noworodków i niemowląt

– Prof. dr hab. n. med. Magdalena Marczyńska
17.30 – 17.50 Przerwa kawowa
17.50 – 18.20  Picie alkoholu przez kobiety ciężarne jako przyczyna poronień i wad wrodzonych u dzieci 

– Mgr Teresa Jadczak-Szumiło (PARPA)
18.20 – 18.40  Ciąża i poród a stosowanie substancji psychoaktywnych innych niż alkohol 

– dyrektor Piotr Jabłoński (Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)
18.40 – 19.00  Uzależnienia od tytoniu jako przyczyna zgonów noworodków i kobiet w okresie ciąży, porodu 

i połogu – Prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński

15.00 – 19.00 SESJA DLA POŁOŻNYCH
  Standard opieki w ciąży i porodzie – rozporządzenie MZ z 23.09.2010 r. – jak wpłynęło na jakość opieki 

położniczej – doświadczenia własne – Dr n. med. Wojciech Puzyna

Sobota 24.11.2012 r.

9.00 – 12.00 „POSIEDZENIE URAZOWE” – sesja interaktywna z udziałem:
 położników –  Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Bręborowicz; 

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś 
 neonatologa – Prof. dr hab. n. med. Magdalena Rutkowska
 patomorfologa – Dr n. med. Teresa Klepacka
 neurologa dziecięcego – Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Szczepanik 
 prawnika – Prof. dr hab. n. med. Eleonora Zielińska (Wydział Prawa i Administracji UW)

Szanowni Państwo,

zgodnie z Państwa sugestiami przekazanymi podczas poprzedniej konferencji serdecznie zapraszamy 

na II Konferencję pt. „Dlaczego kobiety i dzieci umierają w czasie ciąży i porodu?”, która odbędzie się 

w dniach 23–24 listopada 2012 roku w Warszawie. Tematyka spotkania jest uzupełnieniem i rozwinięciem 

zagadnień proponowanych przez Państwa.

Udział wybitnych specjalistów – ekspertów z poszczególnych dziedzin perinatologii – sprawi, że poziom merytoryczny 

spotkania spełni Państwa oczekiwania.

Szczegółowy program oraz dodatkowe informacje dotyczące konferencji znajdą Państwo na stronie: 

www.konferencja.ginekologia.pl.

Mamy nadzieję, że uczestnicy konferencji oprócz niezapomnianych wrażeń naukowych, zachowają w pamięci miłą 

atmosferę warszawskiego spotkania. 

Zapraszając Państwa do Warszawy,

pozostajemy z szacunkiem

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Leibschang
Przewodniczący  

Komitetu Naukowego Konferencji

Dr n. med. Tomasz Maciejewski
Przewodniczący

Komitetu Organizacyjnego Konferencji


