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24 marca 2012 r. na Politechnice Wrocławskiej odbędzie się konferencja naukowa na temat 

NaProTechnologii – skutecznej metody leczenia niepłodności. 

NaProTechnologia (ang. NaProTECHNOLOGYTM – Natural Procreative Technology) to metoda 

obejmująca zbiór technik obserwacyjnych i terapeutycznych, wykorzystująca procedury medyczne, 

mająca na celu pomoc w rozpoznaniu momentu korzystnego do zapłodnienia. Oparta jest wyłącznie 

na obserwacji naturalnych mechanizmów prokreacyjnych kobiet i mężczyzn, przez co zaliczana jest 

do metod naturalnego planowania rodziny. Metoda stawia nacisk na naukę umiejętności 

rozpoznawania własnej płodności przez małżonków starających się o potomstwo. 

Celem konferencji jest upowszechnianie wiedzy na temat NaProTechnologii we Wrocławiu, poprzez 

dostarczenie rzetelnych informacji dotyczących podstawowych założeń metody, prezentacji 

osiągniętych dotąd wyników oraz analizie wyzwań płynących z pogarszającego się stanu zdrowia 

prokreacyjnego w Polsce. Odbiorcami konferencji są lekarze (w szczególności ginekolodzy i interniści, 

lecz na sali nie zabraknie także lekarzy innych specjalizacji), pielęgniarki i położne, psychologowie, 

doradcy życia rodzinnego oraz wszelkie osoby zawodowo oraz osobiście zainteresowane leczeniem 

niepłodności. 

Wykładowcami są naukowcy, lekarze oraz nauczyciele NaProTechnologii, na co dzień zajmujący się 

diagnozowaniem problemów z płodnością małżeńską oraz pomocą w poczęciu dziecka. Podczas 

konferencji zaprezentują oni swoje doświadczenia oraz wyniki stosowania metody w kraju 

 i na świecie. Konferencja została objęta patronatem naukowym prof. Marka Ziętka, rektora Akademii 

Medycznej we Wrocławiu oraz patronatem Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. 

Konferencja odbędzie się 24 marca 2012 r. (sobota) w Centrum Naukowo-Badawczym Politechniki 

Wrocławskiej, przy ul. Janiszewskiego 8 we Wrocławiu  (bud. D-20), w godzinach 9:00 – 16:00. 

Dokładne informacje, program oraz zapisy znajdują się pod adresem: 

www.naprotechnologia.wroclaw.pl 

 

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji poniżej. 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

--w imieniu Organizatorów 

Jakub Tarasiuk 

tel. 601 51 27 13 

http://www.naprotechnologia.wroclaw.pl/
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8:00 - 9:00

9:00 - 9:15 Organizatorzy

9:15 - 9:35
prof. Marian Gabryś 

Akademia Medyczna we Wrocławiu

9:35 - 9:55

dr. Agnieszka Chrobak 

Instytut Immunologii Doświadczalnej 

PAN we Wrocławiu

9:55 - 10:15
lek. med. Aleksandra Baryła 

Szpital św. Rodziny w Warszawie

10:15 - 10:35
prof. Stanisław Cebrat 

Uniwersytet Wrocławski

10:35 - 10:50

10:50 - 11:20 
mgr Mirosława Szymaniak 

Instruktor Modelu Creighton, Poznań

11:20 - 12:30

lek. med. Maciej Barczentewicz 

 ginekolog położnik, Przychodnia 

Specjalistyczna Macierzyństwo i Życie, 

Lublin

12:30 - 12:50

mgr Magdalena Machlarz

Przychodnia Specjalistyczna 

Macierzyństwo i Życie, Lublin

12:30 - 13:30

13:30 - 14:00

lek. med. Maciej Barczentewicz 

 ginekolog położnik, Przychodnia 

Specjalistyczna Macierzyństwo i Życie, 

Lublin

14:00 - 14:15
Ilona i Jakub Tarasiukowie

Wrocław

14:15 - 14:55

lek. med. Piotr Klimas 

Szpital Św. Rodziny 

w Warszawie

14:55 - 15:15

dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak, 

Ginekologiczno - Położniczy Szpital 

Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w 

Poznaniu

16:00  zakończenie konferencji

Metody chirurgiczne w NaProTECHNOLOGY – PCOS, 

endometrioza, zrosty

SESJA I: NIEPŁODNOŚC - PROBLEM GLOBALNY

SESJA II: NaProTECHNOLOGY JAKO POMOC W DIAGNOZOWANIU PRZYCZYN 

I LECZENIU OBNIŻONEJ PŁODNOŚCI

SESJA III: NaProTECHNOLOGY JAKO POMOC W DIAGNOZOWANIU PRZYCZYN 

I LECZENIU OBNIŻONEJ PŁODNOŚCI c.d.

Psychologiczny aspekt niepłodności

SESJA IV: PANEL DYSKUSYJNY Z UDZIAŁEM EKPERTÓW

Niepłodność jako wieloczynnikowy problem choroby 

przewlekłej.  Metody leczenia zachowawczego w 

NaProTechnology

Interwencje dietetyczne w postępowaniu diagnostyczno-

terapeutycznym niepłodności i chorób współistniejących

 przerwa obiadowa

Czynnik męski jako jedna z przyczyn obniżonej płodności

Nasze dziecko przyszło na świat przy pomocy 

NaProTECHNOLOGY

Czy odpowiednie odżywianie może poprawić płodność?

Genetyka. Jak zmienia się genom rodziców i jakie niesie to 

konsekwencje dla kolejnych pokoleń

 przerwa kawowa

 rejestracja uczestników

CREIGHTON MODEL FertilityCare system – metoda 

rozpoznawania płodności i diagnozowania zaburzeń zdrowia 

prokreacyjnego

Wrocław, 24 marca 2012 (sobota)

Otwarcie konferencji, powitanie gości, zdefiniowanie celów

Przyczyny i skala problemu niepłodności

Immunologia. Rola układu odpornościowego w prokreacji


