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Recenzja

dzieła idorobku naukowego w postępowaniu habilitacyinym dr n. med.
Katarzyny §korupskiej

Dr n. med. Katarzyna Skorupska ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie i uzyskała tytuł lekarza w 2010 roku. W 2010 roku po zdaniu
Lekarskiego Egzaminu Państwowego rozpoczęta specjalizacją w zakresie położnictwa

iginekologii w

tl

Katedrze i Klinice Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

kierowanejprzez prof. dr hab, n. med. Tomasza Rechbergera.

W 2015 roku obroniła rozprawę doktorską ,, Wpływ histerektomii na jakość
życia pacjentek operowanych z powodu zmian łagodnych ", której promotorem był
prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger. W 2016 roku została zatrudniona na etacie
asystenta w ll Katedrze i Klinice Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Od lutego żażaroku pełni funkcje adiunkta w ll Katedrze i Klinice Ginekologii
mieszczącej się w Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie
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Ocena osiągnięcia naukowego

Osiągnięciem naukowym będącym podstawą wnioskowania o
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego jest cykl 9 oryginalnych prac
dotyczących diagnostyki zaburzeń czynnościowych dolnego odcinka dróg moczowych
araz zaburzeń seksualnych u kobiet. W 6 pracach dr n. med. Katarzyna Skorupska jest
pierwszym autorem i w 3 drugim autorem. Według oceny bibliometrycznej wartość
cyklu prac to 15, 319 lmpact Factor i 575 punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Wszystkie prace wchodzące w skład dzieła powstały po uzyskaniu stopnia

doktora nauk medycznych.
Na jakośćzycia ma wpływ wiele czynników; zaczynając od fizycznych poprzez

psychiczne, aż do społecznych, Zaburzenia statyki narządów miednicy mniejszej

u

kobiet są tymi które najczęściej pogarszają jakośćżycia kobiet i wytwarzają poczucie

niepełnowartościowości.Starzenie

się populacji powoduje, że problem

będzie

narastał.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat, w duzym stopniu, zmienił się sposób leczenia

chorych w uroginekologii. Stanowisko Food and Drug Administration, z ża16 roku,
ostrzegające przed stosowaniem siatek propylenowych w uroginekologii praktycznie

wyeliminowało je z codziennego użycia w większościoddziałów ginekologicznych
i

zmianie uległy dotychczasowe metody postępowania.

Do analizy skuteczności leczenia uroginekologicznego istnieje potrzeba nie
tylko ocena odtworzenia prawidłowej anatomii ifunkcji narządów miednicy mniejszej

ale również ocena poczucia poprawy jakościżycia. Do oceny jakościżycia stosuje się
odpowiednie kwestionariusze i w uroginekologii, od lat uważa się, że jest to najlepsze
narzędzie do oceny zaburzeń czynnościowych dolnego odcinka dróg moczowych, oraz
zaburzeń seksualnych u kobiet.
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W pierwszej pracy cyklu ,, Four
Prolapse

-

-

arm Polyprophylene Mesh for Vaginal Vault

Surgical Technique and Outcom'es

oceną stosowania siatek propylenowych

"

u

habilitantka polemizuje z krytyczną

kobiet

z

zaburzeniami statyki po

wcześniejszejhisterektomii. Wydaje się, ze bezpieczeństwo stosowania siatek jest w

dużej mierze zależne od doświadczenia zespołu operującego

w

uroginekologii.

Wstępne wyniki pracy były prezentowane podczas kongresu

European

Urogynaecological Association w Tel Avivie w 2019 roku.

W drugiej pracy dzieła ,, Current trends in urogynecological surgeries

in

Poland" dr n. med. Katarzyna Skorupska przedstawia aktualne trendy postępowania

w uroginekologii i zmiany jakie zaszły w latach 2009
zostały przedstawione na 49

-

-

2017. Wstępne wyniki pracy

tym Kongresie lnernational Continence Society w

Gothenburgu w 2a19 roku.
Trzecia praca dzieła ,, Development and validation of the Polish version of the

Urogenital Distress lnventory short form and lncontinence impact Questionnaire
short form

"

przedstawia propozycję polskiej zwalidowanej wersji kwestionariuszy

Urogenital Distresslnventory-(UD1-6}ilncontinecelmpactQuestionnaire-7(llQ

-7

).

Wyniki pracy prezentowano na lX Kongresie EUGA w 2016 roku w Amsterdamie.

Czwarta praca

,,

Urogynecological and sexual functions after Vecchieti

reconstructive surgery " przedstawia jakośćżycia seksualnego u pac.ientek z zespołem

Mayera

-

Rokitanskyego

-

Kustnera

-

Hausera po operacji naprawczej pochwy

metodą Vecchiettiego. Przy użyciu kwestionariusza FSFI wykazano, że ten typ operacji

wykonany laparoskopowo umożliwia satysfakcjonujące zycie seksualne kobiet.
Piąta publikacja wchodząca w skład dzieła ,, Reability of the Polish version of

the Overactive Blader Symptom Score ( OABSS ) questionnaire: Corielation of the
OABSS with urodynamic study and the UDl

- 6

and llQ

- 7

questionnaires "

przedstawia polską wersję kwestionariusza OABSS, oraz jego walidację w języku
poskim. Jak dotychczas jest to jedyny w języku polskim zwalidowany kwestionariusz
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oceniający objawy pęcherza nadreaktywnego. Wyniki pracy zostały prezentowane
podczas 49

- tego

Kongresu lnternational Continence Society w Gothenburgu w 2019

roku.

Szósta praca dzieła ,, Long

-

term follow up ofsexual dysfunction in women

following allogenic hematopoetic stem cel transplantation

"

przedstawia ocenę

występowania zaburzeń seksualnych u kobiet po rekonstrukcji pochwy, która uległa
zaroŚnięci po zastosowaniu allogenicznego przeszczepu hematopoetycznych komórek

macierzystych. Wyniki pracy prezentowano podczas obrad kongresu lnternational
Continence Society w 2O17 roku we Florencji.
Siódma praca dzieła ,, Are there any differences in quality of life and sexual

functions after various types of hysterectomy

-

does prophylactic salpingectomy

matter ? " analizuje wyniki badań przy pomocy kwestionariuszy SF 36v2 i FSF| kobiet

po operacjach: histerktomii

laparoskopowej nadszyjkowej

(

SLH

l,

całkowitej

histerktomii brzusznej ( TAH ), nadszyjkowej brzusznej histerektomii ( sAH

)

i

histerektomii pochwowej ( VH }. Wykazano, ze najlepszą jakośćżycia prezentują
pacjentki po h isterekto

mi i la pa

roskopowej

na dszyj

kowej.

Ósma praca dzieła ,, Urinary incontinence after hysterectomy

-

does the type

of surgery matter ? ' wykazuje, przy pomocy kwestionariusza King,s Health
Questinnaire ( KHQ }, że usunięcie macicy jest istotnym czynnikiem rozwoju
nietrzymania moczu u kobiet. Praca była prezentowana podczas obrad kongresu
European Urogynaecology Association ( EUGA ) Leading Lights in Urogynaecology w
Warszawie, w 2015 roku.

Dziewiąta praca dzieła ,, Additional secure circular suture during
sphincteroplasty

-

preliminary results on the efficacy of fecal incontinence surgery in

uro8Ynecological patients " oceniała efekty operacji zwieracza zewnętrznego odbytu
,, na zakładkę " z dodatkowym zabezpieczającym szwem okrężnym wokół zwieracza

wykonywanym jednoczasowo
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operacją wysiłkowego nietrzymania moczu, lub

zaburzeń statyki dna miednicy. Badania wykazały istotną klinicznie poprawę po
operacji ale bez całkowitego wyleczenia z nietrzymania stolca.
Podjęta przez habilitantkę tematyka cyklu prac osiągnięcia naukowego stanowi

ciągle nierozwiązany problem naukowy i praktyczny w uroginekologii. Ten cykl prac

stanowi duzy wkład w poznanie jakościżycia kobiet po operacjach zaburzeń
czynnościowych dolnego odcinka dróg moczowych oraz zaburzeń seksualnych

u

kobiet. Dr n. med. Katarzyna Skorupska wyniki badań odniosła do codziennej praktyki
gi

nekologicznej co sta nowi dodatkową wa rtośćspostrzeżeń

Cele

i

na

u

kowych.

hipotezy prac są prawidłowo sformułowane. Metody badawcze

prawidłowe. Literatura dobrana poprawnie. Nie mam żadnych zastrzeżeń, ani uwag
krytycznych do przedstawionego do oceny osiągnięcia naukowego,

Ocena dorobku naukowego.

Według oceny bibliometrycznej dorobek dr n. med. Katarlyny Skorupskiej

znacznie przekracza oczekiwania wobec kandydatów

do stopnia

doktora

habilitowanego. Bez osiągnięcia naukowego, to 32.700 lmpact Factor i 779 punktów

Ministerstwa Nauki

i

Szkolnictwa Wyzszego. Z 17 publikaĄi

pracach jest pierwszym autorem

iw6

z lmpact Factor w

3

drugim autorem. Liczba cytowań, bez

autocytowań, według bazy Web of Science Core Collection to 66 i index'Hirscha

-

5.

Liczba cytowań, bez autocytowań, według bazy Scopus to 69, a index Hirscha również

5. 2.552 punkty lmpact Factor habilitantka uzyskała przed obroną

rozprawy

doktorskiej, a 30.148 po obronie rozprawy.

Tematyka całego dorobku naukowego

jest jednolita i

niezwykle

uporządkowana. Można powiedzieĆ, że Habilitantka swoje życie naukowe poświęciła

uroginekologii,

a

szczególnie etiopatogenezie, diagnostyce

i

leczeniu zaburzeń

czynnoŚciowych dolnego odcinka dróg moczowych i wpływie tych zaburzeń na życie
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seksualne kobiet. Jest uznanym ekspertem w ocenie jakości życia po operacjach

ginekologicznych.

Jej prace były przedstawiane na

licznych konferencjach

i kongresach ogólnopolskich i europejskich.

Główne kierunki zainteresowań naukowych Habilitantki to:
1,. Zaburzenia czynności dolnego odcinka dróg moczowych, zastosowanie toksyny

4 prace, lF

-

2. Zespół pęcherza nadreaktywnego; etiopatogeneza i leczenie ( 2 prace , lf

-

botulinowej

-

prace nieobjęte zbiorem dzieła naukowego (

10,541}.

3.791-l..

3. Wpływ użycia tkanek własnych podczas operacji
6,606

4.

}.

Uwarunkowania schorzeń onkologicznych ginekologicznych u kobiet ( 3 prace,
lF _

5.

na jakośćżycia ( 2 prace lF -

4,z2B).

Prace z szeroko rozumianej ginekologii

{

5 prac, lF

-

6,017

).

Wniosek końcowy

Biorąc pod uwagę sprecyzowany i merytorycznie znacżący dotychczasowy dorobek dr

Katarzyny Skorupskiej ( potwierdzony odpowiednim wskaźnikiem
oddziaływania }, oraz wysoką ocenę osiągnięcia naukowego upoważnia mnie do
stwierdzenia, że w pełni zasługuje na awans naukowy. Habilitantka spełnia kryteria
art. 219 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zwracam się
zatem, z pełnym przekonaniem, do Wysokiej Rady ds. Stopni Naukowych w
dyscyplinie nauk medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z wnioskiem
popierającym nadanie dr n. med. Katarzynie Skorupskiej stopnia doktora

n. med.

habilitowanego.
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