
 

PIĄTEK 

Aula Rada wydziału 

08:45-10:20 Zabiegowa 
6 prac 
15min/prace 

09:00-16:55 Case niezabiegowe  
32 prace 
10min/prace 

08:45-10:20 6 prac 
(90min+5min) 

09:00-10:25 Cz.1  
8 prac + 5 min 
(1h25min) 

10:30 – OTWARCIE 
11:00 – WYKŁAD GOŚCINNY 

 

12:00-13:45 Case report zabiegowe 
13 prac 
10min/prace 
s. 1h40min 
c. 1h55min 

12:00-12:55 Cz.2 
6 prac + 5 min (55min) 
 

12:00-13:05 Cz.1  
6 prac (0h60min+5min) 

  

13:00-13:30                                30 min - lunch 

13:30-14:45 Cz.2 
7 prac (1h10min+5min) 

13:30-15:05 Cz.3 
8 prac + 5 min 
(1h25min) 

    

  15:05-15:20 15 min przerwy 

  15:20-16:55 Cz. 4 
9 prac + 5 min  
(1h35min) 

 

  



 

SOBOTA 

AULA RADA WYDZIAŁU 

09:00-13:45 Niezabiegowa 
16 prac 
s. 4h30min 
c. 4h45min 
15min/prace 

09:00-10:30 Stomatologia 6 prac,  
15min/pracę 
10min/case 
s. 1h20min 
C. 1h20min 

09:00-10:35 cz. 1   
6 prac (1h30min+5min) 

09:00-10:30 6 prac 
1h20min 

 15 min przerwy    

10:50-12:25 cz. 2   
6 prac (1h30min+5min) 

11:00-15:10 Nauki podstawowe 
14 prac 
s.4h30min 
C.5h00min 

 15 min przerwy   15 min przerwy 

12:40-13:45 cz. 2   
4 prace 
(1h00min+5min) 

11:00-12:50 cz. 1  
7 prac (1h45min+5min) 

   12:50-13:20 30 min - lunch 

   13:20-15:10  cz. 2  
7 prac (1h45min+5min) 

 

 

NIEDZIELA 

Aula Rada Wydziału 

09:00-12:45 WNoZ cz 2 
36 prac, 15 min na 
pracę 
s. 9h30min 
c. 11h05min 

09:00-15:00 WNoZ cz 1 
36 prac, 15 min na 
pracę 
s. 9h30min 
c. 11h05min 

09:00-10:45 cz. 1 
7 prac (1h45min+5min) 

09:00-10:45 cz. 3 
7 prac (1h45min+5min) 

15 min - przerwa 
  

11:00-12:45 cz. 2 
7 prac (1h45min+5min) 

11:00-12:45 cz. 4  
7 prac (1h45min+5min) 

30 min - lunch 

  13:15-15:00 cz. 5  
7 prac (1h45min+5min) 

      

15:00 ROZDANIE NAGRÓD, PODSUMOWANIE STUDENCKICH PROJEKTÓW NAUKOWYCH 

 
  



 

PIĄTEK 
 

SESJA ZABIEGOWA 
AULA 

08:45 – 10:20 
 

1. Ocena wpływu wieku i płci pacjentów na dolegliwości chorych z zespołem kanału nadgarstka 
2. Analiza zastosowanych technik i powikłań po założeniu PEG u dzieci na podstawie 

retrospektywnie zebranego materiału w Klinicznym Oddziale Chirurgii i Urologii Dziecięcej 
WSSD w Olsztynie. 

3. Trombektomia w udarze z zakresu unaczynienia tylnego mózgowia. 
4. Czy możemy przewidzieć wystąpienie urosepsy u pacjentów leczonych z powodu kamicy 

układu moczowego? Analiza czynników ryzyka 
5. Zaćma - odczucia śródoperacyjne pacjentów. 
6. Czy pandemia COVID-19 ogranicza dostęp do doraźnych urologicznych świadczeń 

zdrowotnych? Ocena efektywności reorganizacji leczenia szpitalnego. 
 

10:30 – OTWARCIE 
11:00 – WYKŁAD GOŚCINNY 

 

SESJA CASE REPORT ZABIEGOWE 
AULA 

12:00 – 13:05 
 

1. Izolowane zapalenie zatoki klinowej u dzieci. 
2. Left upper sleeve lobectomy in case of non-small-cell lung cancer with infiltration of the 

chest wall – case raport. 

3. A case report of spontaneous pneumocephalus in a 11-year-old boy. 
4. MitraClip u 81-letniego pacjenta z niedomykalnością zastawki mitralnej III stopnia. 
5. Plastyka gigantycznej przepukliny pooperacyjnej: case report. 
6. Pomyślne rokowanie długoterminowe po okołooperacyjnym zatrzymaniu krążenia jako 

manifestacji ciężkiego przebiegu zespołu takotsubo - opis przypadku. 
 
 

13:00 – 13:30 LUNCH 
13:30 – 14:45 

 
1. Unexpected ectopic pancreas during sleeve gastrectomy. 
2. Użycie amputowanej ręki do sporządzenia preparatu anatomicznego: opis przypadku.  
3. Zawał sieci większej jako przyczyna ostrego brzucha u 9-letniej dziewczynki. 
4. Przypadek kliniczny samoistnej odmy śródczaszkowej u 11-letniego chłopca. 
5. Wrodzona perforacja przetoki pępkowo-jelitowej u noworodka - opis przypadku. 
6. Tajemnicze okoliczności powstania przetoki pęcherzowo-pochwowej. 
7. Dlaczego mięśniakomięsak gładkokomórkowy zlokalizowany w nadnerczu stanowi wyzwanie 

diagnostyczne? 

 
 

 



 

SESJA CASE REPORT NIEZABIEGOWE 
RADA WYDZIAŁU 

 

09:00 – 10:30 
 

1. Clinical presentation and treatment of small intestine melanoma.  
2. Nigdy nie lekceważ bólu głowy, czyli o powikłaniach narządowych w przewlekłej chorobie 

nerek. 
3. Niejedno oblicze wodobrzusza – przypadek 54 letniego chorego z rakiem żołądka. 

4. Kardiomiopatia takotsubo prowadząca do powstania skrzepliny w koniuszku serca – opis 
przypadku. 

5. Immunoterapia u pacjentów z oporną i nawrotową ziarnicą złośliwą. 
6. Trudności w diagnostyce i terapii zatorowości płucnej u chorego z licznymi chorobami 

współistniejącymi. 
7. Dziewczynka poza rachunkiem prawdopodobieństwa, czyli późne ujawnienie sferocytozy. 
8. Homeopatia, bioenergoterapia i wlewy witaminowe, czyli czym nie leczyć dziecka z 

chłoniakiem Hodgkina. 
 
 

10:30 – OTWARCIE 
11:00 – WYKŁAD GOŚCINNY 

 

12:00 – 13:00 
 

1. Rzadki przypadek autoimmunologicznego zapalenia mózgu jako zespół paraneoplastyczny w 
raku jajnika po leczeniu chemioterapeutycznym. 

2. A case of HPV infection in patient with uterus didelphys. 
3. A rare anatomical variant as a reason of anginal pain - case report. 

4. Długotrwała obserwacja pacjentki z sarkoidozą z zaostrzeniem choroby w postaci zmian 
skórnych. 

5. Trudności diagnostyczne przewlekłego bólu brzucha. 
6. Mnogie zmiany typu piloleiomyoma (pilar leiomyoma) przedstawione u dwóch pacjentów z 

towarzyszącymi chorobami dermatologicznymi. 
 

13:00 – 13:30 LUNCH 
 
 
 
 
 
 



 

 
13:40 – 15:05 
 

1. Możliwości współczesnej intensywnej terapii leczenia ostrej niewydolności serca na 
przykładzie przypadku klinicznego. 

2. Osteosarcoma pęcherza moczowego jako jeden z najrzadszych nowotworów na świecie- opis 
przypadku. 

3. Trudności diagnostyczne zaburzeń wielonarządowych jako przykład kompleksowego 
spojrzenia na pacjenta pomimo występowania u niego wyraźnych pierwszoplanowych 
objawów. 

4. Uszkodzenie wątroby w przebiegu COVID-19 – opis przypadku.  
5. Wpływ leczenia enzymatycznego preparatem Myozyme na postęp choroby i rozwój dziecka 

z   ciężkim zaburzeniem metabolicznym na przykładzie 3,5-letniej dziewczynki z Zespołem 
Pompego. 

6. Wrodzone pełnoobjawowe zakażenie wirusem cytomegalii 
7. Zatrucie srebrem u 4-letniej dziewczynki. 

 
15:20 – 16:45 
 

1. Zdążyć na czas i wygrać walkę z białaczką. 
2. Ciąża, czyli stan, gdy pod opieką jest dwóch pacjentów: opis przypadku ciężkiej 

niedokrwistości z niedoboru żelaza u matki i wysięku opłucnowego o nieznanej etiologii u 

płodu. 

3. 14 letni pacjent z udarem żylnym w przebiegu niewyrównanej nadczynności tarczycy. 
4. „Co zostanie po Duncanie?” - przypadek pacjenta z duplikacją Xq25. 
5. „Dzieci kontra pandemia” - przypadek 7-letniej pacjentki z zespołem PIMS-TS po 

bezobjawowym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. 
6. Ocena zmian w płucach w scyntygrafii perfuzyjnej płuc oraz w tomografii komputerowej u 

czterech pacjentów po przejściu infekcji wirusem SARS-CoV2 - raport wstępny. 
7. Riedel’s thyroiditis or anaplastic thyroid carcinoma – difficulties in differentiation and 

diagnosis. 
8. Pierścień naczyniowy czy Bateria- pułapka diagnostyczna u dziecka. 
9. Prenatal diagnosis of congenital anomalies of the kidneys and urinary tract in a fetus with 

tuberous sclerosis complex - case report. 
 
  



 

SOBOTA 
 

SESJA STOMATOLOGICZNA I CASE REPORT STOMATOLOGICZNY 
RADA WYDZIAŁU 

09:00 – 10:30 

1. Epulis - case report. 
2. Evaluation of efficiency manual Myofascial Trigger Point Therapy(MTrPt) applied to muscles 

of stomatognathic system in extreme isolation conditions. 
3. Ocena motywacji i częstości wyboru past naturalnych stosowanych do higienizacji jamy 

ustnej - badanie ankietowe. 
4. Włókniak języka – opis przypadku. 
5. „Ranula - opis przypadku” 
6. Analiza zmian w nawykach zdrowotnych populacji polskiej podczas pandemii spowodowanej 

wirusem SARS-COV 2 z szczególnym uwzględnieniem nawyków higieny jamy ustnej.  
 

SESJA NAUK PODSTAWOWYCH 
RADA WYDZIAŁU 

 
11:00 – 12:50 

1. Czy ołów może wywierać wpływ na stężenie kwasów tłuszczowych w przewodzie 
pokarmowym szczurów? 

2. Aktywność MMP-9 i MMP-2 w jelitach szczurów narażonych na fluor. 

3. Aktywność oksydoreduktazy ksantynowej w osoczu ubogo/bogatopłytkowym u pacjentów z 
COVID-19 w porównaniu do pracowników służby zdrowia z nabytą odpornością. 

4. Analiza ekspresji białka TOX na komórkach chłoniaka z obwodowych limfocytów T. 
5. Analiza porównawcza użycia par kodonów w genach na chromosomach płciowych człowieka.  
6. Evaluation of the contamination rate of the 3 types of face covers with the particular 

microorganism – aerobic bacteria, yeasts and molds after the 3 hours exposure time during 
COVID-19 pandemic. 

7. Indeks kolonizacji Candida jako narzędzie wczesnego rozpoznania IZG 

 
12:50-13-20 LUNCH 

 
13:20 – 15:10 

1. Narażenie na fluor a ekspresja mRNA cyklooksygenaz w mózgu szczurów uzależnionych od 
morfiny. 

2. Ocena podobieństwa adhezyny fimH wśród uropatogennych szczepów Escherichia coli oraz 
Klebsiella pneumoniae. 

3. Preekspozycja na fluor a reaktywność astrogleju w mózgach szczurów uzależnionych od 
morfiny. 

4. Wpływ miR-27b na regulację ekspresji genu PINK1 u chorych z pierwotną marskością 
żółciową wątroby.  

5. Wpływ niskich stężeń fluorku sodu na zmiany w ekspresji genów kodujących żelatynazę A i B 
oraz ich inhibitory w komórkach ludzkiego glejaka linii U-87MG.  

6. Wpływ spożycia ołowiu na poziom pochodnych kwasów tłuszczowych w mięśniu sercowym u 
szczurów. 

7. Efektywność hipoksji normobarycznej w redukcji dysfunkcji śródbłonka. 

 



 

SESJA NIEZABIEGOWA 

AULA  

09:00 – 10:35 

1. Ewolucja odporności humoralnej SARS CoV-2 wśród pracowników Samodzielnego 

Wojewódzkiego 

2. Szpitala Zespolonego (SPWSZ) w Szczecinie – dane serologiczne z „pierwszej linii frontu. 

3. Uszkodzenie obwodowego układu nerwowego w przebiegu sarkoidozy. 

4. Analiza półilościowa badań układu kostnego u chorych po alloplastyce stawu biodrowego w 

materiale Zakładu Medycyny Nuklearnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w 

Szczecinie. 

5. Obciążenie pacjentów geriatrycznych lekami o aktywności antycholinergicznej. 

6. Ocena przydatności NLR jako markera remisji u chorych na schizofrenię 

10:50 – 12:25 

1. Określenie zakresu norm dla standardowych wartości wychwytu (SUVmax, SUVmean) w 

wątrobie dla obrazów SPECT/CT pacjentów badanych przy użyciu analogu somatostatyny 

99mTc-HYNIC-Tyr3-octreotyd. 

2. Renal Manifestations in Patients with Tuberous Sclerosis Complex. 

3. FOLFIRINOX - za czy przeciw w leczeniu systemowym raka trzustki. Badania na podstawie 

jednego ośrodka. 

4. The frequency and course of SARS-CoV-2 infection in patients with rheumatic diseases. 

5. The influence of modifiable and non-modifiable factors on patients suffering from 

endometriosis. 

6. Ocena czynników wpływających na natężenie lęku przed hipoglikemią u kobiet z cukrzycą 

typu 1. 

12:25-12:40 LUNCH 

12:40 – 13:45 

1. Analiza występowania objawów ocznych u pacjentów z rozpoznaniem COVID-19. 

2. Analiza wpływu noszenia masek FFP (KN95) na czynność układu oddechowego oraz 

równowagę kwasowo-zasadową organizmu człowieka 

3. Porównanie użycia siatek centylowych Fenton, Intergrowth-21st i WHO w populacji polskich 

noworodków. 

4. Safety and efficacy study of intravitreal autologous bone marrow-derived lineage-negative 

(Lin−) cells therapy in retinitis pigmentosa. 

 

  



 

NIEDZIELA 

 

SESJA NAUK O ZDROWIU 
AULA 

 09:00- 10:45 
 

1. Analiza wpływu c wirusem SARS-COV2 na nawyki i zachowania zdrowotne w populacji 
polskiej. 

2. Zhakuj swoje żywienie – ocena zależności między rejestrowaniem spożywanych produktów a 
nawykami żywieniowymi. 

3. Aktywność fizyczna jako czynnik modyfikujący poziom stresu i lęku u kobiet ze 
zdiagnozowaną endometriozą. 

4. COVID-19 vaccination willingness among Polish high-school students before and after a peer-
based educational intervention. 

5. Could the internet predict an increase in new COVID-19 cases? The infodemiological study of 
the SARS-CoV-2 pandemic in Poland. 

6. Czy karmienie piersią niemowląt ma przed Tobą jakieś tajemnice?  
7. Czy kombucha na bazie różnych herbat może stanowić źródło wybranych mikroelementów w 

diecie? 
 

11:00 – 12:45 
 

1. Czy kraj pochodzenia i forma suplementu spiruliny (Arthrospira platensis) mają wpływ na jej 
potencjał antyoksydacyjny? 

2. Czy studia medyczne zachęcają studentów do aktywności fizycznej? 
3. Częstość występowania zespołu jelita nadwrażliwego wśród studentów medycyny. Badanie 

przekrojowe w grupie studentów medycyny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w 
Szczecinie. 

4. Dieta wegetariańska i dieta ketogeniczna – trendy zainteresowania Polaków w latach 2004-
2021. 

5. Efektywność rehabilitacji kardiologicznej wśród pacjentów po zabiegu kardiochirurgicznym z 
uwzględnieniem przewlekłej choroby nerek.  

6. Jestem żywiony pozajelitowo - czy jest to dla mnie lepsze niż szpitalne jedzenie? 
  



 

SALA RADY WYDZIAŁU 
09:00 – 10:45 
 

1. Matcha jako źródło fluoru. 
2. Nasilenie objawów depresyjnych u pacjentów z różnymi typami raka tarczycy. 
3. Ocena zaburzeń układu ruchu u pacjentów z zaburzeniami czynności tarczycy, cukrzycą i 

otyłością. 
4. Sport w czasach zarazy – wpływ pandemii COVID-19 na aktywność fizyczną i masę ciała 

Polaków. 
5. Strategie radzenia sobie ze stresem a zdrowie psychiczne nauczycieli w czasie pandemii COVID-

19. 
6. The effect of obesity on childbirth. 
7. Edukacja medyczna w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w czasie pandemii COVID-19 - 

badanie opinii wśród studentów. 
 

11:00 – 12:45 
 

1. Wpływ okresu pandemii COVID-19 na samopoczucie u osób pracujących w ochronie zdrowia 
i/lub studiujących kierunki medyczne. 

2. Wpływ pandemii COVID-19 na aktywność fizyczną u studentów.  
3. Wpływ pandemii na zachowania zdrowotne i samopoczucie u młodych dorosłych 

zamieszkujących Polskę. 
4. Wskaźnik masy ciała BMI a nasilenie objawów depresyjnych u pacjentów z chorobą 

zwyrodnieniową kręgosłupa leczonych operacyjnie. 
5. Zależność między strategiami radzenia sobie z bólem a poziomem odczuwanego bólu u 

pacjentów z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa leczonych operacyjnie. 
6. „Superfoods” – czy faktycznie są super? 
7. Wpływ pandemii COVID19 na stan emocjonalny oraz występowanie zaburzeń snu u osób 

dorosłych. 
 

13:15 – 15:00 
1. Kamienie milowe zabiegu litotomii 
2. Zachowania zdrowotne i funkcjonowanie psychospołeczne w dobie pandemii COVID-19. 

Wyniki wstępne ogólnoświatowego badania COH-FIT. 
3. Ocena zaburzeń nastroju oraz kontroli emocji, wśród kobiet z zespołem policystycznych 

jajników, w zależności od masy ciała. 
4. Wirtualna rzeczywistość w rehabilitacji - ocena świadomości fizjoterapeutów. 
5. Covid-19 compromises in the medical practice and the consequential effect on endometriosis 

patients.  
6. Właściwości antyoksydacyjne alkoholowych ekstraktów z płatków róży damasceńskiej, 

kwiatów chabra bławatka i kwiatów hibiskusa. 
7. Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na leczenie onkologiczne? 

 
 

15:00 ROZDANIE NAGRÓD, PODSUMOWANIE 


