Tematy warsztat6w:
1. Zumba@

Fitness.

2. Sala operacyjna iako codzienne miejsce pracy chirurga
dziecigcego i instrumentariuszki.

rytuaty sali operacyjnej.
- wr6gczy przyjaciel?
5. Opracowanie materialu klinicznego do diagnostyki
3. Tajemnice i

4. Bakterie na naszej sk6rze

onkologicznej.
6. Jak kom6rki uktadu immunologicznego ,,ziadaiq"
i kiedy wybuchajE?
7.

wroga

Oznaczaniewybranych witamin w materiale

biologicznym.
8. Oznaczanie

wybranych wgglowodan6w w materiale

biologicznym.
9.

Oznaczanie stq2enia bialekw materiale biologicznym.
lqda Tw6j paso2yt.

TO.Zobacziak

11. Tajemniczy Swiat fl uorescencji.

12. Medyczne,,Kolo Fortuny".

73.Zaeraj i uratuj!
ratuj na sygnale!
15. ,,Trudne sprawy" na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
16. ,,Grey's Anatomy" - blok operacyjny.
77. silkowe nietrzymanie moczu - czgsty problem,
o kt6rym warto porozmawiai.
18. Czym jest starzenie - jak sie zmieniamy, co siq dzieje
z naszym organizmem i czy mo2emy te procesy zatrzymai
poprzez odpowiednie od2ywianie?
14. Smialo

19. Poczuj sig jak... SENIOR.
20. Dlaczego kontuzie sig zdarzajA? Ocena ryzyka urazu
podczas
noSci fizycznej.

ak

21. Profilaktyka w dyskopatii odcinka led2wiowo-

krzy2owego krggoslupa.
22. Badanie skladu mieszanin barwnik5w za pomocA
ch

romatografi i cienkowa rstwowej.

23. Roilinne surowce olejkowe stosowane w lecznictwie,

kosmetyce i perfumerii.
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