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Tematyka badawcza 
proponowana studentom 
studium doktoranckiego 
(maksimum 100 słów) 

Tematyka badawcza proponowanych prac jest 
związana z rozwojem algorytmów i procedur 
diagnostyki termicznej na drodze bezkontaktowych 
pomiarów w podczerwieni, z elementami Deep 
Learning, w celu wdrożenia ich do obiektywnej, 
ilościowej, nieuraźnej i bezstresowej oceny stanu tkanki 
w wybranych aplikacjach medycznych takich jak: ocena 
głębokości oparzenia, w celu automatycznego 
wyznaczania obszarów wymagających leczenia 
chirurgicznego oraz wyodrębnienia obszarów 
nadających się do leczenia zachowawczego; ocena 
stanu mięśnia sercowego w zabiegach pomostowania 
tętnic wieńcowych metodami klasycznymi jak również 
małoinwazyjnymi oraz w innych zabiegach na otwartym 
sercu; ocena stanu i postępów gojenia się ran 
pooperacyjnych w tym po interwencjach 
kardiochirurgicznych.  

Research subjects proposed 
to doctoral students  (max. 
100 words) 

The research topic of the proposed work is related to 
the development of algorithms and procedures for 
thermal diagnostics through non-contact infrared 
measurements with Deep Learning elements to 
implement them for objective, quantitative, non-stress 
and stress-free tissue assessment in selected medical 
applications such as: , To automatically identify areas 
requiring surgical treatment and to isolate areas suitable 
for conservative treatment; Assessment of myocardial 
infarction in coronary artery bypass grading methods as 
well as by minimally invasive methods and other open 
heart surgery procedures; Assessment of the state and 
progress of healing of postoperative wounds including 
after cardiac surgery. 
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