
PROGRAM KURSU

Wpływ nowoczesnego sposobu obliczania terminu porodu
na przełom w medycynie i stan zdrowia Polek i Polaków oraz warunki bytu narodów

Wartość powszechnych sposobów rozpoznawania czasu jajeczkowania i czasu płodności
dla młodzieży, małżeństw i rodzin oraz studentów medycyny i wszystkich lekarzy

Kierownik naukowy – Jan Eugeniusz Malinowski* – autor prac habilitacyjnych

Wartością jest nie tylko człowiek, który urodził się i nie tylko człowiek zdrowy!

Organizator: Uniwersytet Otwarty UKSW
Miejsce: Kampus przy ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
Czas trwania kursu – 12 godzin
Termin: Do uzgodnienia z prowadzącymi zajęcia
Opłata: 240 zł
Zgłoszenia: Strona uo@uksw.edu.pl (formularz zgłoszeniowy)

Dzień 1 

Jan Eugeniusz Malinowski
Data jajeczkowania a data porodu

Dzień 2 

Jan Eugeniusz Malinowski
Podstawy naturalnej regulacji poczęć
Wpływ moralności na liczbę małżeństw bezdzietnych
Ocena sposobów rozpoznawania czasu jajeczkowania i czasu płodności
Nowoczesny sposób obliczania terminu porodu
Dodatkowe jajeczkowanie i ciąża przenoszona albo przeterminowana nie istnieją

Marian Lech Malinowski* – Oddział Kliniczny Położnictwa i Ginekologii PSK CMKP
Powikłania wczesne, późne i odległe po cięciu cesarskim, próżniociągu i kleszczach

Dzie  ń   3   

Barbara Łączyńska – nauczycielka sposobów naturalnej regulacji poczęć z dyplomem angielskim (1989)
Zasady pielęgnacji płodności – czystość przedmałżeńska i wierność małżeńska

Jan Eugeniusz Malinowski
Podstawowa temperatura ciała własnym badaniem przesiewowym w onkologii
Organizmy zmodyfikowane genetycznie a niepłodność i rak

* Lekarz (1975) Jan Eugeniusz Malinowski (1951) i student medycyny (2001-2007) Marian Lech Malinowski (1982) w dniu 10 czerwca
2005 roku na I Kongresie Naukowo-Szkoleniowym NASZE KONTROWERSJE W Położnictwie I GINEKOLOGII (Zegrze 2005,
10-11 czerwca) ustalili fizjologiczny czas życia człowieka w łonie rodziców, który wynosi 259-274 dni licząc od daty jego poczęcia się.
Prezes elekt Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego profesor zwyczajny Wiesław Szymański po wysłuchaniu wykładów Jana 
Eugeniusza Malinowskiego „Podstawy naturalnej regulacji poczęć” i „Wpływ moralności na liczbę  małżeństw bezdzietnych” w dniu 9 kwietnia 
2000 roku na II Ogólnopolskim Forum Profilaktyki Zdrowotnej Kobiet (Toruń 2000, 7-9 kwietnia) pod adresem Jana Eugeniusza Malinowskiego 
napisał „Obecność Pana w dobitny sposób przyczyniła się do podniesienia rangi i prestiżu konferencji”.
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