
 

 

 

 

Program konferencji „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy 

poprzez działania zachęcające kobiety z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego do badań 

profilaktycznych”  

30 sierpnia 2019 r., Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, ul. P. 

Ściegiennego 2 – sala lustrzana 

9.00 – 9.20 – powitanie gości: moderator konferencji – mgr Julia Piotrowicz – Kielecki Dom pod 

Fontanną   

- wystąpienie mgr Marzeny Pyk – Zastępcy Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii 

- wystąpienia zaproszonych gości 

9.20 – 9.40 – Etiopatogeneza raka szyjki macicy. Diagnostyka i leczenie stanów 

przednowotworowych - dr Maciej Skuza, specjalista ginekologii i położnictwa, Świętokrzyskie 

Centrum Matki i Noworodka 

9.40 – 10.00 – Cytologiczne ABC. Rola diagnostyki cytologicznej w profilaktyce raka szyjki macicy 

– mgr Ewa Chwalińska, położna środowiskowo – rodzinna, Kielce 

10.00 - 10.20 - Nieszczęścia chodzą parami. Rola mężczyzn w profilaktyce i epidemiologii raka 

szyjki macicy – dr Małgorzata Wojtczak – kierownik Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej w Chęcinach – partner projektu „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki 

macicy poprzez działania zachęcające kobiety z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego do badań 

profilaktycznych” 

10.20 – 10.40 – Prawdy i mity o szczepieniach przeciwko HPV. Korzyści dla kobiet i mężczyzn - 

mgr Ewa Ziemkiewicz, Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kielcach 

10.40 – 11.00 – Styl życia a nowotwory. Co każda kobieta może zrobić dla swojego zdrowa – 

Małgorzata Stelmach, Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet, Warszawa 

11.00 – 11.20- Stereotypy w onkologii. Jak z nimi walczyć? – mgr Małgorzata Piłat, psycholog, 

kierownik Zakładu Psychoonkologii ŚCO 

11.20 – 12.00 - Kiedy wielu partnerów służy profilaktyce RSM. Dlaczego razem mogliśmy wygrać - 

mgr Izabela Opalińska, Zakład Profilaktyki Onkologicznej ŚCO + liderzy profilaktyki -

podziękowania 

12.00 – 12.30 – przerwa kawowa 

12.30 – 13.00 – Czy mieszkanki KOF są Europejkami? Epidemiologia raka szyjki macicy. 

Województwo świętokrzyskie na tle Polski i Europy – dr Kamil Zalewski - specjalista ginekologii i 

położnictwa – prezydent Europejskiej Sieci Młodych Ginekologów Onkologów (ENYGO), członek 

zarządu Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (ESGO) 

13.00 – 13.20 - Rak to nie wyrok. Metody leczenia raka szyjki macicy z perspektywy ośrodka 

akredytowanego przez ESGO (Europejskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej) – dr Kamil 

Zalewski, specjalista ginekologii i położnictwa, ENYGO/ESGO 

13.20 – 14.00 – obiad 

14.00 – 14.30 – Kino RSM - projekcja filmów edukacyjnych dotyczących profilaktyki RSM 

14.30 - 15.00 – podsumowanie konferencji 

Uczestnicy konferencji otrzymują materiały piśmienniczo – edukacyjne oraz poczęstunek w 

przerwie kawowej i lunch. Bezpłatne miejsca parkingowe znajdują się przed Wojewódzkim 

Domem Kultury oraz na terenie stadionu piłkarskiego Suzuki Arena (wjazd od al. Legionów) 


