
PIĄTEK (13.03)

SESJA NAUK O ZDROWIU - AULA

9:00 – 10:25

Dziecko w drodze, a ja nie mogę spać – analiza problemu 
bezsenności u kobiet w ciąży

Ocena składu ciała z zastosowaniem metody impedancji 
bioelektrycznej - precyzyjność i wiarygodność pomiaru.

Medyczne pieczywo pomocne w terapii osób z niealkoholową 
chorobą stłuszczeniową wątroby

YouTube as a Source of Patient Information for Stroke: A Content-
Quality, Reliability and Optimisation Analysis

Poziom sulfotransferazy SULT1 E1 oraz steroidowej sulfatazy (STS) 
w tkankach osób chorych na cholestatyczne choroby wątroby

Poprawa komfortu życia pacjentów po spożyciu prebiotycznego 
batonu.

PRZERWA 10:25 – 10:40



PIĄTEK (13.03)

SESJA NAUK O ZDROWIU - AULA

10:40 – 12:00

Wegańskie barwniki kosmetyczne

Wpływ leczenia biologicznego na funkcjonowanie pacjentów z 
chorobami reumatycznymi 

Produkty bezglutenowe- czy mogą być źródłem glutenu?

Wizerunek i kompetencje ratowników medycznych w opinii 
pielęgniarek 

Suplementacja witaminą D w polskim społeczeństwie

Analiza narażenia na agresję personelu medycznego

Analiza zależności pomiędzy stężeniem wybranych 
biopierwiastków, a depresyjnością

współwystępującą z niedoborem testosteronu u mężczyzn

PRZERWA 12:00 – 12:15



PIĄTEK (13.03)

SESJA NAUK O ZDROWIU - AULA

12:15 – 13:35

Właściwości antyoksydacyjne ekstraktów z kwiatów Trifolium 
repens i Trifolium pratense

Napary z matchy jako źródło mikro i makroelementów 

Nieszpułka - zapomniana skarbnica makro i mikroelementów

Niska podaż białka w diecie nadal aktualnym problemem w 
leczeniu onkologicznym

chorych na białaczkę

Czy nasiona roślin wpisują się w trend „super żywności”?

Kamienie milowe zabiegu litotomii.

Measles, Mumps, Rubella - so close, yet so far

LUNCH 13:35 – 14:05 



PIĄTEK (13.03)

SESJA NAUK O ZDROWIU - AULA

14:05 – 15:15 

Wpływ suplementacji witaminy D na przebieg ciąży, porodu oraz 
stan noworodka

Czy faktycznie istnieją pasty do zębów bez zawartości fluoru?

Uzależnienie od Internetu i telefonu komórkowego wśród 
młodych dorosłych

Seksualność kobiet w okresie pomenopauzalnym

Porównanie potencjału antyoksydacyjnego borówki 
amerykańskiej (Vaccinium corymbosum) i borówki brusznicy 
(Vaccinium vitis-idaea)

Analiza opinii studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
na temat Medycyny Stylu Życia i związanych z nią zmian w 
medycznym szkolnictwie wyższym.

Doświadczenia pseudomedyczne na ludziach w okresie II Wojny 
Światowej



PIĄTEK (13.03)

SESJA STOMATOLOGICZNA I CASE REPORT STOMATOLOGICZNY –
RADA WYDZIAŁU

9:00 – 10:25

Ocena wpływu wybranych parametrów fizycznych na twardość 
powierzchni polimerowych wypełnień stomatologicznych w 
badaniu metodą Vickersa.

Wpływ barwników spożywczych na deteriorację elastycznych 
ligatur ortodontycznych – badania wstępne.

Symulacja medyczna zabiegów w chirurgii stomatologicznej na 
podstawie modeli wykonanych w technologii druku 3D.

Analiza częstości używania wśród młodych dorosłych e-
papierosów i innych nowych wyrobów tytoniowych oraz asocjacji 
polimorfizmu genu receptora witaminy D.

Ocena położenia i morfologii wyrostków rylcowatych na 
podstawie badań pantomograficznych.



PIĄTEK (13.03)

SESJA STOMATOLOGICZNA I CASE REPORT STOMATOLOGICZNY –
RADA WYDZIAŁU

10:40 – 12:00

Korelacja sposobu odżywiania ze stanem zdrowia jamy ustnej u 
osób stosujących wyroby nikotynowe.

Ocena radiologiczna typu retencji zatrzymanych trzecich zębów 
trzonowych w szczęce.

Assessment of suitability of the integrated dental examination 
card SZOPPDP© in comprehensive dental diagnostics and to 
create personalized recommendations for examined children.

Różnicowanie zakażenia bakterią Streptococcus pyogenes a 
wirusem z rodziny Herpesviridae – studium przypadku.

Leczenie ortodontyczne szparowatości za pomocą nakładek 
termoformowalnych

Zespół Sjögrena a objawy schorzenia w jamie ustnej - studium 
przypadku.

LUNCH 13:35 – 14:05



PIĄTEK (13.03)

SESJA NAUK PODSTAWOWYCH – RADA WYDZIAŁU

12:15 – 13:35

Komórki progenitorowe jako nowy marker funkcji endotelium w 
ocenie przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych.

Ocena Wpływu dostępności jonów na Procesy Tworzenia biofilmu 
przez wielolekooporne szczepy Acinetobacter baumannii

Analiza użycia kodonów synonimicznych i par kodonów w otwartych 
ramkach odczytu genomów mitochondrialnych człowieka 
współczesnego, człowieka neandertalskiego i denisowianina.

Opracowanie metodologii ilościowej tomografii emisyjnej w 
badaniach z użyciem 99mTc-Tektrotydu.

Analiza dziedziczenia wybranych cech jakościowych prawidłowego 
fenotypu w grupie młodych dorosłych Polaków.

Czy miejsce izolacji ma znaczenie? Określenie zdolności 
biofilmotwórczych wielolekoopornych szczepów Acinetobacter 
baumannii izolowanych z różnych zakażeń

LUNCH 13:35 – 14:05 



SOBOTA (14.03)

UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI 8:30

PRZEMÓWIENIE ZAPROSZONYCH GOŚCI 8:35 – 8:50

WYKŁADY INAUGRACYJNY 8:50- 9:30

Afryka oczami rezydenta ortopedii

Afryka oczami młodego lekarza dentysty

Innowacyjne metody nauczania na Pomorskim Uniwersytecie 
Medycznym

SESJA NIEZABIEGOWA - AULA

10:00 – 11:25

Czy dieta szpitalna jest dostosowana  do dziennego 
zapotrzebowania na poszczególne makro i mikroelementy wśród 
pacjentów  hospitalizowanych?

The influence of Absolute Lymphocyte Count (ALC) factor on renal 
graft function.

Profilaktyka raka szyjki macicy w ciąży



SOBOTA(14.03)

SESJA NIEZABIEGOWA - AULA

10:00 – 11:25

Kliniczna przydatność oceny sarkopenii w przewidywaniu 
wczesnych powikłań po przeszczepieniu wątroby

Ocena częstości występowania wrodzonych osoczowych skaz 
krwotocznych u dzieci w województwie zachodniopomorskim.

Ocena czynników wpływających czas trwania hospitalizacji 
pacjentów z cukrzycową kwasicą ketonową 

Czy sarkoidoza występuje częściej u pacjentów ze schorzeniami 
estrogenozależnymi?

Korelacja pomiędzy tygodniem ciąży, a niską masą urodzeniową 
płodu w Klinice Położnictwa i Ginekologii PUM w latach 2015-
2019.

PRZERWA 11:25 – 11:40



SOBOTA(14.03)

SESJA NIEZABIEGOWA - AULA

11:40 – 13:00

Epidemiology and outcome of infections in children treated for 
hemato-oncological disorders

Jakość życia pacjentów z chorobą nowotworową w trakcie leczenia 
systemowego.

Określenie zgodności pomiarów nerwu wzrokowego w zależności od 
systemu stabilizacji oka w badaniach optycznej koherentnej 
tomografii

Korelacja pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza pyłami PM2,5 i 
PM10, a ilością hospitalizacji pacjentów z diagnozą schizofrenii w 
Klinice Psychiatrii PUM w latach 2004-2018.

Rak jelita grubego – status mutacji genu RAS i BRAF a leczenie 
systemowe pacjentów.

Badanie aktywności fizycznej wśród dzieci z hemofilią w porównaniu 
do zdrowych rówieśników.

Ocena wyrównania metabolicznego u dzieci chorujących na cukrzycę 
typu I

LUNCH 14:15 – 14:45



SOBOTA (14.03)

UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI 8:30

PRZEMÓWIENIE ZAPROSZONYCH GOŚCI 8:35 – 8:50

WYKŁADY INAUGRACYJNY 8:50- 9:30

Afryka oczami rezydenta ortopedii

Afryka oczami młodego lekarza dentysty

Innowacyjne metody nauczania na Pomorskim Uniwersytecie 
Medycznym

SESJA ZABIEGOWA – RADA WYDZIAŁU

10:00 – 11:25

Powikłania sercowe operacji kardiochirurgicznych.

Wady rozwojowe żeńskich narządów płciowych – wyzwanie dla 
współczesnej ginekologii operacyjnej?

Retrospektywna analiza przyczyn rehospitalizacji wśród 
pacjentów ze stabilizacją lędźwiową 2 lub więcej poziomów

LUNCH 14:15 – 14:45



SOBOTA(14.03)

SESJA ZABIEGOWA – RADA WYDZIAŁU

10:00 – 11:25

Budowa ściany tętniaka ma związek z jego pękaniem

Radykalne wycięcie pęcherza moczowego metodą laparoskopii, 
ocena wyników onkologicznych i porównanie z metodą otwartej 
cystektomii radykalnej.

Wykrywanie ostrych stanów chorobowych aorty za pomocą 
analizy tomografii komputerowych przez sztuczną inteligencję.

PRZERWA 11:25 – 11:40



SOBOTA(14.03)

SESJA ZABIEGOWA – RADA WYDZIAŁU

11:40 – 12:50

Zastosowanie sztucznej inteligencji w śródoperacyjnym 
wykrywaniu przecieków podczas wewnątrznaczyniowego leczenia 
tętniaków aorty brzusznej.

Analiza chirurgicznego leczenia GERD ze szczególnym 
uwzględnieniem powikłań pooperacyjnych

Ciąża ektopowa – analiza metod leczenia.

Investigation Quality of Life &amp; Functional Status in Patients 
after Partial Laryngectomy

Ustępowanie chorób metabolicznych po rękawowej resekcji 
żołądka

Multidyscyplinarność w leczeniu raka pęcherza moczowego

PRZERWA 12:50 – 13:05



SOBOTA(14.03)

SESJA ZABIEGOWA – RADA WYDZIAŁU

13:05 – 14:15

Opóźnienie w diagnostyce pierwotnych nowotworów kości – czy 
możemy je wykrywać wcześniej?

Przyczyny zgonów z powodu urazów wielonarządowych: analiza 
materiału Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych z lat 2017-
2019.

Ocena ryzyka deterioracji wśród pacjentów leczonych zachowawczo 
z powodu łagodnego urazowego uszkodzenia mózgu.

Porównanie objętości i pola powierzchni kanału prawdziwego i 
kanału fałszywego w rozwarstwieniu aorty typu A i B.

Kliniczna ocena endoskopowego leczenia odpływu pęcherzowo-
moczowodowego u dzieci

Ocena sprawności kończyny górnej po leczeniu operacyjnym 
zerwanego przyczepu dalszego mięśnia dwugłowego ramienia – czy 
możliwy jest powrót do aktywności fizycznej i zawodowej?

LUNCH 14:15 – 14:45



SOBOTA(14.03)

SESJA ZABIEGOWA – RADA WYDZIAŁU

14:45 – 15:55

Wpływ operacji usunięcia skrzydlika na zmianę parametrów 
rogówki

Wczesne wykrywanie nowotworów jąder: czas na pracę u 
podstaw! Postrzeganie raka jądra oraz samobadania jąder przez 
polską populację akademicka.

Współczynnik korekcyjny markera HE4 – nowe narzędzie 
udoskonalające diagnostykę w ginekologii onkologicznej.

Różnice w masie urodzeniowej i wymiarach miednicy u chłopców 
i dziewczynek – czy są to parametry wpływające na 
występowanie wrodzonej dysplazji stawu biodrowego?

Zastosowanie modelu z drukarki 3D w symulacji embolizacji 
tętniaków tętnic trzewnych.

Analiza wpływu wybranych czynników na szybkość szycia 
mikrochirurgicznego.



SOBOTA (14.03)

UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI 8:30

PRZEMÓWIENIE ZAPROSZONYCH GOŚCI 8:35 – 8:50

WYKŁADY INAUGRACYJNY 8:50- 9:30

Afryka oczami rezydenta ortopedii

Afryka oczami młodego lekarza dentysty

Innowacyjne metody nauczania na Pomorskim Uniwersytecie 
Medycznym

SESJA CASE REPORT NIEZABIEGOWE 1 – SALA A

10:00 – 11:05

38-letnia kobieta z nowo rozpoznanym alergicznym zapaleniem 
pęcherzyków płucnych (AZPP) – case report

Analiza leczenia pacjentki z rakiem esicy – studium leczenia 
onkologicznego raka esicy u chorej poddanej zabiegowi 
chirurgicznemu oraz czterem liniom leczenia systemowego.



SOBOTA(14.03)

SESJA CASE REPORT NIEZABIEGOWE 1 – SALA A

10:00 – 11:05

Analiza rzadkiego przypadku współwystępowania nowotworu 
nerki oraz następczo wykrytego niezależnego nowotworu 
pęcherza.

Ponowne infekcyjne zapalenie wsierdzia u pacjenta z chorobą 
Leśniowskiego-Crohna.

Zespół Lemierre’a, typowy obraz kliniczny, rzadki patogen, trudne 
rozpoznanie – opis przypadku.

„Głosy mówią mi, żebym poszła do domu i się wyspała.” Studium 
przypadkulekoopornej schizofrenii.

Liczne maski a jedna choroba? Choroba Whipple’a jako rzadka 
przyczyna zespołu złego wchłaniania

PRZERWA 11:05 – 11:20



SOBOTA(14.03)

SESJA CASE REPORT NIEZABIEGOWE 1 – SALA A

11:20 – 12:20

Guz nadnercza jako rzadka przyczyna przedwczesnego 
dojrzewania u dzieci - opis przypadków

Guzy neuroendokrynne odbytnicy - błędy w postępowaniu. Opis 
dwóch przypadków.

Maska gruczolakoraka płuca - opis przypadku.

Mutacja w genie ACAN – rzadka i mało poznana przyczyna 
niskorosłości. Opis przypadku.

Synchroniczne wstępowanie raka żołądka i chłoniaka żołądka –
opis przypadku.

Niejedno imię chorób autoimmunologicznych w obrębie 
gastroenterologii.



SOBOTA(14.03)

SESJA CASE REPORT NIEZABIEGOWE 1 – SALA A

11:20 – 12:20

Nieznane oblicze Ashwagandhy…

Guz dwunastnicy typu GIST przyczyną przewlekłego krwawienia 
do przewodu pokarmowego – opis przypadku

PRZERWA 12:20 – 12:35



SOBOTA(14.03)

SESJA CASE REPORT NIEZABIEGOWE 1 – SALA A

12:35 – 13:30

Objawy Cabrery i Chapmana i ich rola diagnostyczna w ostrym 
zespole wieńcowym u pacjentów z blokiem lewej odnogi pęczka 
Hisa - opis serii przypadków.

Związek kardiomiopatii takotsubo i prowadzonego leczenia 
onkologicznego u pacjentów z aktywną chorobą nowotworową-
dwa opisy przypadków

Stan po usunięciu gruczołów endokrynnych z powodu rozrostu 
mikroguzkowego nadnerczy, mikrogruczolaka przysadki, raka 
brodawkowatego tarczycy oraz guza o prawdopodobnym 
pochodzeniu z przewodów Wolffa. Opis przypadku i przegląd 
literatury.

Odroczenie zakończenia ciąży trojaczej - opis przypadku

Przypadkowo rozpoznana ciężka niedokrwistość u pacjenta z 
cukrzycą typu 1.



SOBOTA(14.03)

SESJA CASE REPORT NIEZABIEGOWE 1 – SALA A

12:35 – 13:30

Grypa powikłana zapaleniem płuc o niejasnym przebiegu 
klinicznym.

Atypical cutaneous manifestation of B-CLL

LUNCH 14:15 – 14:45



NIEDZIELA (15.03)

SESJA CASE REPORT NIEZABIEGOWE 2 – RADA WYDZIAŁU

10:00 – 11:05

Rola badań obrazowych w diagnostyce rzadkiego przypadku 
pierwotnej nadczynności przytarczyc na przykładzie 15-letniego 
pacjenta.

Progresja niewydolności wątroby w wyniku nieregularnego 
przyjmowania leków u pacjentki z chorobą Wilsona

Nawrotowa gorączka - sztuka diagnozy

Czy można mieć AIDS bez HIV? – nabyty niedobór odporności jako 
powikłanie przewlekłej sterydoterapii – opis przypadku.

Autoimmunologiczna anemia hemolityczna z udziałem zimnych 
aglutynin - rzadka manifestacja zakażenia wirusem Epsteina-Barr



NIEDZIELA (15.03)

SESJA CASE REPORT NIEZABIEGOWE 2 – RADA WYDZIAŁU

10:00 – 11:05

Perforacja wyrostka robaczkowego u 3-tygodniowej dziewczynki

Podejrzenie zespołu Jacobsa u 9-miesięcznego chłopca – opis 
przypadku klinicznego

Niedokrwistość Blackfana-Diamonda u dziecka. Powikłania

PRZERWA 11:05 – 11:20



NIEDZIELA (15.03)

SESJA CASE REPORT NIEZABIEGOWE 2 – RADA WYDZIAŁU

11:20 – 12:15

Przypadek 14-letniego chłopca z niedoborem wzrostu po 
przeszczepie wątroby w 2 miesiącu życia

Manifestacja kliniczna malformacji podkorowej u wcześniaka.

Dlaczego 24-latek przestaje mówić? - Afazja w przebiegu ostrej 
białaczki szpikowej.

Chyba sobie poradzę. Opis przypadku: Schizofrenii 
hebefrenicznej.

Jeden na milion. Opis przypadku: Toksyczna nekroliza naskórka.

An unusual course of meningococcal sepsis in a 17-month-old girl. 
Case report

Klozapina lekiem ostatniej szansy? Opis przypadku pacjentki z 
lekooporną schizofrenią paranoidalną

PRZERWA 12:15 – 12:30



NIEDZIELA (15.03)

SESJA CASE REPORT NIEZABIEGOWE 2 – RADA WYDZIAŁU

12:30 – 13:35

The unusual presentation of lymphoma in a 9-year-old boy

Bezpieczeństwo personelu medycznego oraz hospitalizowanych 
pacjentów w przypadkach leczenia szpitalnego chorych zakażonych 
2019nCoV

Prospektywna obserwacja przypadku wrzodziejąco-węzłowej 
tularemii

Kwestionariusz MMPI-2 w praktyce psychiatrycznej: czy osobowość 
człowieka da się umieścić na skali? Studium przypadku.

Rodzinna polipowatość gruczolakowata z pozajelitowymi 
manifestacjami

Krioglobulinemia i chłoniak grudkowy pozawątrobową manifestacją 
przewlekłego zakażenia HCV

Pacjent po przeszczepieniu nerki z chorobą rzadką – opis przypadku.

LUNCH 13:35 – 14:05

ZAKOŃCZENIE KONFERNCJI 17:00



NIEDZIELA (15.03)

SESJA CASE REPORT ZABIEGOWE– AULA

10:00 – 11:05

Bielactwo przyczyną powypadkowych powikłań?

Multistage endovascular treatment of a thoracoabdominal aortic 
aneurysm in post-heart transplant patient.

Jak zimna kończyna dolna uratowała życie diagnozując trzy tętniaki 
rzekome zespolenia

Od tętniaka aorty brzusznej do kolostomii – infekcja protezy z 
przetoką aortalno-jelitową

Czy nowotwór można pomylić z ciążą? Endometrialne mięsaki 
podścieliskowe jako problem diagnostyczny 

Drenaż otrzewnowy przy zapaleniu wyrostka robaczkowego- kiedy 
zakładamy? 

Przetoka aortalno-przełykowa – chirurgiczne wyzwanie 
diagnostyczne                

Czy ludzki organizm jest zdolny do autoprzeszczepiania narządów 
węwnętrznych?- opis przypadku

PRZERWA 11:05 – 11:20



NIEDZIELA (15.03)

SESJA CASE REPORT ZABIEGOWE– AULA

11:20 – 12:20

Siedem laparotomii, czyli od nowotworu złośliwego do zespołu 
krótkiego jelita.

Łożysko centralnie przodujące wrośnięte w pęcherz moczowy – istota 
współpracy między lekarzami różnych specjalności

Powikłanie po replantacji przedramienia spowodowane krępulcem 
zaciśniętym na kikucie w czasie długotrwałego transportu - opis 
przypadku

Anaplastyczny chłoniak wielkokomórkowy jako powikłanie 
wszczepionych implantów piersi 

Całkowita pankreatektomia w leczeniu IPMN - trudne śródoperacyjne 
decyzje terapeutyczne

Extending life for 9 years. Lung transplantation as a method for end 
stage Chronic Obstructive Pulmonary Disease



NIEDZIELA (15.03)

SESJA CASE REPORT ZABIEGOWE– AULA

11:20 – 12:20

Splenektomia z zaskoczenia – przypadek 56 - letniego mężczyzny z 
bólami brzucha

Gdzie dren powinien być? Rzadkie powikłanie układu zastawkowego 

PRZERWA 12:20 – 12:35



NIEDZIELA (15.03)

SESJA CASE REPORT ZABIEGOWE– AULA

12:35 – 13:35

Guz mostka, czyli rzadki przypadek odosobnionego guza 
plazmocytowego

Hemangioblastoma u pacjentki w podeszłym wieku

Izolacja ujść żył płucnych metodą kriobalonową redukuje napady 
dławicy Prinzmetala i zaburzeń repolaryzacji w zapisie 
elektrokardiograficznym – analiza przypadku

Jatrogenne uszkodzenie tętnicy biodrowej zewnętrznej.

55 year old patient with testicular hydrocele and ascites – case report

Krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych w przebiegu zapalenia 
naczyń u pacjenta z łuszczycą – opis przypadku. 

Niewydolność serca a usuwanie źródeł infekcji

The Use of Open Window Thoracostomy in the Management of Post 
Pneumonectomy Pleural Empyema due to Trauma

LUNCH 13:35 – 14:05



NIEDZIELA (15.03)

SESJA CASE REPORT ZABIEGOWE– AULA

14:05 – 15:05

Endometrioza jako możliwa przyczyna wystąpienia niedrożności lub 
zwężenia przewodu pokarmowego – opis przypadku

Niecodzienne leczenie pacjenta pediatrycznego z ostrym zapaleniem 
trzustki i chorobą przewodów żółciowych

Zakrzepowe zapalenie zatoki jamistej – opis przypadku

Olbrzymia przepuklina mosznowa prawostronna.

Pott’s Puffy Tumor - rare but important complication of sinusitis

Pęknięcie tętniaków rzekomych aorty  – domino powikłań. Jak 
kolejno występujące komplikacje mogą doprowadzić do śmierci 
pacjenta

Rozległa zakrzepica żył głębokich kończyny dolnej w przebiegu 
zespołu May-Thurnera

Twin anemia-polycythemia sequence – a case report

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI 17:00



NIEDZIELA (15.03)

SESJA PLAKATOWA DLA DOKTORANTÓW

10:00 – 11:15

Związek pomiędzy wybranymi eikozanoidami, a stężeniem 
hormonów w surowicy w zależności od występowania zespołu 
metabolicznego u mężczyzn z łagodnym rozrostem gruczołu 
krokowego.

Jakość życia seksualnego wśród pacjentów z cukrzycą

Ocena podejmowania profilaktycznych konsultacji medycznych przez 
biegaczy województwa łódzkiego

Potassium metabisulfite – a promising approach for lung cancer 
treatment

Reocena dostępności poradni endokrynologicznych dla dorosłych 
pacjentów w Polsce

Funkcjonowanie poznawcze pacjentów z wodogłowiem 
normotensyjnym przed i po leczeniu operacyjnym.

PRZERWA 11:15 – 11:30



NIEDZIELA (15.03)

SESJA PLAKATOWA DLA DOKTORANTÓW

11:30 – 12:30

Związek pomiędzy funkcją tarczycy a wartościami lipidogramu – czy 
taki oczywisty?

Ocena ilości i jakości DNA w wybranych elementach 
zeszkieletowanych szczątków ludzkich

o wysokim stopniu degradacji

Wskaźnik BMI a występowanie objawów depresyjnych wśród 
szczecińskich piątoklasistów

Małe ofiary wielkich zbrodni – metodologia identyfikacji szczątków 
dzieci na przykładzie zmodyfikowanej procedury badawczej projektu 
PBGOT

Analiza obrażeń kranialnych okołośmiertnych ofiar obozu KL Stutthof 
(1939-1940).

LUNCH 13:35 – 14:05

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI 17:00


