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REGIONALNA KONFERENCJA EDUKACYJNA PT. 
 

„USPOKÓJ SWÓJ PĘCHERZ 

 - PROFILAKTYKA, DIAGNOSTYKA, LECZENIE” 
 

4 marca 2022 (piątek), godz. 9:00 - 13:00 

Rejestracja uczestników: od godziny 08:30 

Hotel Novotel Katowice Centrum, Aleja Roździeńskiego 16, 40-202 Katowice 

 
Stowarzyszenie „UroConti” ma przyjemność zaprosić wszystkie osoby z podejrzeniem lub  

ze zdiagnozowanymi schorzeniami układu moczowo-płciowego, a także wszystkich 

zainteresowanych tematyką profilaktyki, diagnostyki i leczenia schorzeń pęcherza moczowego na 

bezpłatną konferencję, która odbędzie się 4 marca 2022 roku w Katowicach. 

W programie trzy wykłady specjalistów:  

➢ dr n. med. Honorata Błaszczyk (Łódź), lekarz rodzinny  

➢ lek. Wojciech Michalik (Chorzów), lekarz urolog 

➢ dr n. med. Dariusz Szmydki (Chorzów), lekarz urolog 

 

Specjaliści opowiedzą m.in. o diagnostyce i metodach leczenia schorzeń układu moczowo-płciowego 

w tym neuromodulacji nerwów krzyżowych.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hotel Novotel Katowice Centrum, al. Roździeńskiego 16, 40-202 Katowice 

 
Zachęcamy do zgłaszania udziału: 

  Przez formularz rejestracyjny: KLIKNIJ TUTAJ 

Telefonicznie: 22 279 49 04 lub 22 279 49 02 

E-mailowo: biuro@ocinfo.pl  

 

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA 

https://docs.google.com/forms/d/1Yk2UBuLVZqssJQT2kFSlk7_Wi80cVBblia57fN1YWE4/edit
mailto:biuro@ocinfo.pl
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USPOKÓJ SWÓJ PĘCHERZ 

 - PROFILAKTYKA, DIAGNOSTYKA, LECZENIE” 
 

PROGRAM* 
 

 

WYKŁADOWCY 
 

dr n. med. Honorata Błaszczyk (Łódź), lekarz rodzinny 

Specjalista medycyny rodzinnej. Prezes Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych  

w Polsce. Aktywnie praktykujący lekarz rodzinny. Nauczyciel i kierownik specjalizacji w zakresie medycyny 

rodzinnej w akredytowanym ośrodku kształcenia lekarzy rodzinnych w Łodzi. Współautor 5 podręczników dla 

lekarzy i studentów. Kierownik naukowy programu edukacyjnego dla lekarzy ukazującego się na łamach 

periodyku Medycyna Praktyczna - Lekarz Rodzinny.  
 

lek. med. Wojciech Michalik (Chorzów), lekarz urolog 

Chirurg i urolog z 35-letnim doświadczeniem zawodowym. Uzyskał specjalizację urologiczną w 1989 roku  

w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Obecnie jest Zastępcą Ordynatora w Śląskim 

Centrum Urologii „Urovita”. Przez cały okres swojej kariery aktywnie uczestniczy w zjazdach i konferencjach 

naukowych, dzięki czemu na bieżąco zapoznaje się z nowatorskimi technikami leczenia. Jest autorem 14 prac 

naukowych. Specjalizuje się w schorzeniach męskich narządów płciowych, a także chorobach nerek i pozostałych 

części układu moczowego u mężczyzn i kobiet. Wykonuje zabiegi oraz operacje urologiczne. 

 

dr n. med. Dariusz Szmydki (Chorzów), lekarz urolog 

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Zajmuje się kompleksowym 

leczeniem i diagnostyką schorzeń układu moczowego takich jak kamica nerkowa, schorzenia zapalne, 

nowotworowe, wady rozwojowe, stany pourazowe, zaburzenia mikcji. Posiada odpowiednie doświadczenie  

i aktualną wiedzę opartą o najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Nieustannie 

doskonali umiejętności zabiegowe uczestnicząc w licznych zjazdach i szkoleniach, dlatego w sposób profesjonalny 

przeprowadza diagnostykę i leczenie schorzeń układu moczowo-płciowego mężczyzn i kobiet. 
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9:00 - 09:45 

PRZYCHODZI PACJENT DO LEKARZA (PROFILAKTYKA, DIAGNOSTYKA, 

LECZENIE ZACHOWAWCZE) 

dr n. med. Honorata Błaszczyk (Łódź), lekarz rodzinny 

09:45 - 10:30 
LECZENIE SPECJALISTYCZNE 

lek. med. Wojciech Michalik (Chorzów), lekarz urolog 
 

10:30 - 11:00 Przerwa na kawę 
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11:00 - 11:30 
NEUROMODULACJA NERWÓW KRZYŻOWYCH - JAK TO DZIAŁA? 

dr n. med. Dariusz Szmydki (Chorzów), lekarz urolog 

11:30 - 12:15 OKRĄGŁY STÓŁ - DYSKUSJA Z UDZIAŁEM PACJENTÓW I LEKARZY 
 

12:15 - 13:00 Zakończenie i poczęstunek 

  *Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie 


