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Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego pragnę zaprosić Państwa do udziału w II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. 

„Dlaczego kobiety i dzieci umierają w czasie ciąży i porodu?”.

Pierwszy dzień będzie składał się z trzech części: 

w godz.  11.00 – 14.00 –  odbędzie się prezentacja Rocznego Raportu nt.  „Umieralności Okołoporodowej w 2011 r. 

oraz Zgonów Matek”.

w godz. 15.00 – 19.00 –  zostaną przedstawione zagadnienia, których wstępowanie przyczynia się do 

wcześniactwa i zgonów matek – takie jak np. zakażenia (m.in. wirusem HIV oraz AIDS), 

nadciśnienie tętnicze, wrodzone wady płodu, uzależnienia matek (narkotyki, alkohol, tytoń).

w godz. 15.00 – 19.00 –  równolegle będzie prowadzona sesja dla położnych o ich roli w opiece nad matką 

i dzieckiem zgodnie z obowiązującym od 23.09.2010 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Drugi dzień:

To warsztaty, podczas których zostaną przedstawione wzorcowe posiedzenia urazowe dotyczące umieralności 

okołoporodowej i analizy zgonu kobiety w związku z ciążą, porodem i połogiem.

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



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)
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Imię:  ........................................................................................................................................  Nazwisko:  .................................................................................................................

Tytuł naukowy:  ................................................................................................................................................................................................................................................................

Specjalizacja:  ....................................................................................................................................................................................................................................................................

ADRES DO KORESPONDENCJI

Miejsce pracy:  ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Ulica:  .......................................................................................................................................  Nr domu:  ..............................................      Nr lokalu:  ..........................................

Kod: ................................................................  Miasto: ................................................................................................................................................................................................

Tel./tel. komórkowy:  .........................................................................................................  Faks:  ...........................................................................................................................

E-mail:  .................................................................................................................................................................................................................................................................................

Formularz zgłoszeniowy
Formularz należy przesłać faksem lub pocztą na adres:
Medical Communications Sp. z o.o. 
ul. Powsińska 34, 02-903 Warszawa, faks: 22 842 53 63

Dlaczego kobiety i dzieci umierają w czasie ciąży i porodu?

OPŁATA REJESTRACYJNA*  

*  Opłata rejestracyjna obejmuje udział w sesjach naukowych, wstęp na teren wystawy firm, przerwy kawowe oraz lunch w czasie trwania konferencji, materiały konferencyjne, certyfikat.
Podane ceny są cenami brutto.

Wpłaty należy dokonać na konto: 85 1910 1048 2215 9954 5473 0003 

Proszę o wystawienie faktury    
 

              Dane do faktury:  ........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Medical Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 34, zgodnie z ustawą 
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-
ności wydawniczej. Jestem świadomy/a dobrowolności podania moich danych osobowych, prawa dostępu do nich oraz do ich poprawiania.

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

II Konferencja naukowo-szkoleniowa

Data Pieczątka i podpis lekarza


