
Lp. Data Godz. Jednostka/temat badawczy

1. 14.06.2022 09:40

Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - 

Ocena zawartości pochodnych kwasu arachidonowego oraz poziomu nasilenia 

stresu oksydacyjnego w plazmach nasienia mężczyzn 

o obniżonej płodności. 

2. 14.06.2022 10:00
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii - Wybrane aspekty 

współchorobowości i funkcjonowania chorych na hidradenitis suppurativa. 

3. 14.06.2022 10:20
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii - Wybrane aspekty 

współchorobowości i funkcjonowania chorych na hidradenitis suppurativa. 

4. 14.06.2022 10:50

Katedra i Zakład Stomatologii Dziecięcej i Stomatologii Przedklinicznej - 

Właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze innowacyjnych materiałów 

kompomerowych infiltrowanych nanocząsteczkami miedzi oraz srebra 

przeznaczonych dla stomatologii dziecęcej - badania doświadczalne z 

wykorzystaniem Bioreaktora CDC.

5. 14.06.2022 11:10

Katedra i Zakład Stomatologii Dziecięcej i Stomatologii Przedklinicznej - 

Właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze innowacyjnych materiałów 

kompomerowych infiltrowanych nanocząsteczkami miedzi oraz srebra 

przeznaczonych dla stomatologii dziecęcej - badania doświadczalne z 

wykorzystaniem Bioreaktora CDC.

6. 14.06.2022 11:40

Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa, Zakład Pielęgniarstwa 

Anestezjologicznego i Zabiegowego - Wpływ metabolizmu puryn na szlak 

endokannabinoidów w raku jelita grubego

7. 14.06.2022 12:10

Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa, Zakład Pielęgniarstwa 

Internistycznego - Wartość predykcyjna peptydów układu apelinergicznego w 

ocenie ryzyka komorowych zaburzeń rytmu serca 

u chorych z zawałem mięśnia sercowego

8. 14.06.2022 12:40

Katedra Fizjoterapii, Samodzielna Pracownia Ergonomii i Monitoringu 

Biomedycznego - Opracowanie i zastosowanie metody określenia ilościowego 

koaktywacji mięśni kończyn dolnych z wykorzystaniem opartego na badaniu 

elektromiografii powierzchniowej współczynnika koaktywacji w ocenie 

gotowości do powrotu do sportu u pacjentów po rekonstrukcji więzadła 

krzyżowego przedniego stawu kolanowego.  

9. 14.06.2022 13.00

Instytut Chorób Serca - Ocena wpływu ciągłego, powolnego wlewu  roztworu 

chlorku sodu lub glukozy na diurezę oraz skład moczu 

w trakcie odwadniania chorych z ostrą niewydolnością serca

10. 14.06.2022 13:20

Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej - Prognozowanie i 

zarządzanie ryzykiem w przewlekłej chorobie nerek 

z użyciem nowoczesnych technik komputerowych. 
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