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RECENZJA
dorobku naukowego, caloksztaltu osiagniçć naukowo-badawcrych, dydaktycznych

i organizacyjnych
Doktora
w

Nauk FarmaceutyeznychDoroty Watróbskiej-świetlikowskiej

zwiqzku z postępowaniem habilitacyjnym
zdrowiu

w

w

dziedzinie naukmedycznychi nauk o

dyseyplinie nauki farmaceutyczne

Ocena formalna

Ocene przygotowano
w

w

oparciu o uchwałę nr 55/RSN.NF/2020

dyscyplinie nauk farmaceutycznych działającej

na podstawie

lipca 2018 r. Prawo o szkolnichwie wyższym inauce

komisji habilitacyjnej

w

postępowaniu

Watróbskiej-Świetlikowskiej

Medycznego
medycznych

w

Szczecinie.

i nauk

o zdrowiu

z

Zakladu

o

art.

o powołaniu

w

221. ust 5 ustawy z dnia 20
dniu

16 listopada

nadanie stopnia doktora habilitowanego

Technologi Postaci

Postępowanie zostało wszczęte
w

Rady ds. Stopni Naukowych

Leku Pomorskiego
26 maja

dyseyplinie nauki farmaceutyczne.

2020

w

2020 roku

dr Dorocie

Uniwersytetu

dziedzinie nauk

2

Podstawowe informacje o Habilitantce

Dr
na

n.

fam. Dorota Watróbska-Swietlikowska

2003 roku uzyskała tytul magistra farmacji

w

Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

apteczna

z wynikiem

celującym,

nagrodzonym

medalem

na kierunku

farmacja

Primus inter pares oraz nagrodą

Zakładów Farmaceutyeznych Polpharma S.A. Po uzyskaniu dyplomu magistra,
Dziennych Studiów Doktoranckich na Akademii Medycznej

stypendystka

2003-2007 wykonywalaprace doktorską

Uniwersytetu Medycznego
uzyskala

w

2009 roku

w

Gdańsku

.do 09.2019 r. została zatrudniona
asystent

w

rozprawy doktorskiej:

w

Gdańsku,

Katedrze

tym

w

i

. Badanie dystrybucji šrodków

w

grupie

ciągupierwszych 5 lat (do 03. 2010 roku) jako

w

dydaktycznyech

Katedrze

w

w

kolejnych

pracowników naukowo-dydaktycznych,

Jako starszy wykładowca, oraz

i

od

10.2019

-

w

03.2020 jako adiunkt

9

(do 0.3.2019

latach

okresie 04.2019-09.2019
w

grupie pracowników

Zakładzie Farmacji Stosowanej Gdańskiego Uniwersytetu

Medycznego. Od 10.2020 zmieniła miejsee zatrudnicenia
Zakładu Technmologii Postaci

Od 06.2005

Zakładzie Farmacji Stosowanej Gdańskiego

grupie pracowników naukowo-dydaktycznych,

roku) jako adiunkt

latach

Katedrze i ZakladzieFarmacji Stosowanej Gdańskiego

w

komserwujacych fazach
nowoczesnych submikronowych ukladów dyspersyjnych".
w

w

w

Gdaisku. Stopieńdoktora nauk farmaceutycznych z wyróżnieniem

w

na podstawie

Uniwersytetu Medycznego

jako

Leku

w

Pomoskim

i

obeenie pracuje jako kierownik

Uniwersytecie

Medycznym

w

Szczecinie.

Posiada tytul specjalisty z farmacji aptecznej.

Dorobek naukowy - ocena osiqgnięcia naukowego stanowigcego mnaczgey wklad

w

rozwój

dyscyplinynauk farmaceutyeznych

Jako osiągnięcie naukowe stanowiące podstawę
habilitacyjnego

Dr

do przeprowadzenia

Dorota Watróbska-Šwietlikowska przedstawiła

publikacji zatytuowany:

Optymalizacja skladów mieszanin

do

postępowania

jednotematyczny cykl

zywienia pozajelitowego

twzglednieniem bezpieczeisnwa pacjenta pod wzgledem jakości farmaceutyezne'". Cykltenskłada

.się z 7

oryginalnych prac eksperymentalnych

opublikowanyech
zakresie 0.759

w

zrealizowanych

w

latach

2014

2019

Czasopismach anglojezycznych, posiadajaeyeh wspólezynnik wplywu (1F)

4.011.

Suma punktów (wg listy

wymieniony cykl prac wynosi 370

a ich

czasopism punktowanych

MNiSw) za

sumaryczny Impact Factor 13.450. Habilitantka

sześeiu publikacjach jest pierwszym autorem,

siedmiu pracach autorem korespondencyjnym.

w

dwóch jedyną

autorką

oraz

w

we

w

wszystkich

Dr Dorota Watróbska-świetlikowska

deklaruje

3

Swój udział

w

zaplanowanie

powstaniu prac stanowiących podstawę osiągniçcia naukowego
lub współudział

w

zaplanowaniu

i

.fizykochemicznych, opracowanie wyników
przeprowadzenie korekty
redakcjami

i

i

doświadczeń,

poprzez

przeprowadzenie analiz

ich interpretację, napisanie

manuskryptu,

zatwierdzenie ostatecznej wersji manuskryptu oraz korespondencję

recenzentami.

do

Indywidualny wklad Habilitantki

z

zaprezentowanych prac

stanowiących podstawe wniosku habilitacyjnego potwierdzją współautorzy tych publikacji

w

zalączonych oświadczeniach.
Przedstawione do recenzji publikacje opublikowane

-

latach 2014

w

2019 jako

cykl

stanowiący osiggniçcie naukowe akumulyją istotne dla wspólczesnej praktyki klinicznej pytania
związane optymalizacją
z
żywienia pozajelitowego.

Zywienie pozajelitowe jest metodą inwazyjną,
2ywienia pacjentów

a mimo to pozostaje "zlotym

z niewydolnym przewodem pokarmowym.

standardem"

Reguly prawidłowego doboru

indywidualnych skladnikówi przygotowania mieszaniny do żzywienia pozajelitowego pozwalają

na udoskonaleniejej funkcji terapeutycznych
niepoządanych

.

oraz

na uniknigcie nieprzewidzianych objawów

Prace dr Doroty Wątróbskiej-Swietlikowskiej wskazuja

z jednej

na

strony

potrzebe fizykochemicznej konroli licznych parametrów przystosowujacych optymalny sklad
mieszaniny

do

zywienia pozajelitowego

drugiej natomiast

do

potrzeb indywidualnych

pacjentów z uwzględnieniem ich rozpoznań klinicznych iniedoborów skladników pokarmowych.

W

ustaleniu takiego składu liczy się opinia przcdstawicieli róznych dzicdzin stuzby zdrowia ij

których praktyczna wiedza dotycząca opieki nad pacjentami

lekarza, dietetyka, pielegniarki,

żywionymi pozajelitowo

ma

ogromne znaczenie dla opieki nad tymi

echorymi.

Prace dr Doroty

Watróbskiej-Swietlikowskiej uświadamiaja jednak , żezatworzenie i jakość produktu jakimjest

mieszanina

do

zywienia pozajelitowego bezpośrednio i przede wszystkim odpowiedzialny jest

farmaceuta. Tematy analizowanych zadań badawezych prezentowanych
uwage

do

na indywidualną roę farmaceuty

zywienia pozajelitowego jak

i

w

ścislej

wspólpracy

i

tych pracach zwracają

uzyskiwaniu zarówno optymalnego składu mieszanin

ich przystosowania

rozpoznań klinicznych pacjentów. Cykl prac
znaczenie

w

dr

do

odpowiednich grup wiekowych

Doroty Watróbskiej-Swietlikowskiej

i

podkreśla

wymiany doświadczeń wynikających z obserwacji klinicystów

oraz profesjonalnej wiedzy i umiejętności farmaceuty dla realizacji wspólnych zadań opieki nad
pacjentami2ywionymipozajelitowo.
Mieszaniny

do zywienia

aminowasy, weglowodany,

pozajelitowego skadające się

thuszcze, elektrolity,

pierwiastki

z substancji odżywczych,
šladowe,

są złozonym

jak

lekiem

wysokiego ryzyka.Przedstawione przezdr Dorotę Watróbską-Swietlikowską badania kierowane
sa potrzebą optymalizacji oraz ustalenia zasad tworzenia mieszaniny pozajelitowej
wiedzę literaturową, wzory matematyczne i techniki insntrumentalne.

w

oparciu

o

4

Sposób przygotowania bezpiecznej

i

żywieniowej

stabilnej mieszaniny

wymaga od

farmaceuty przeprowadzenia obliczeń matematycznych dotyczących składu przygotowywanego
oraz właściwej kolejności ich mieszania.

produktu., wykorzystania odpowiednich składników
Zdaniem autorki stosowane

w

ilošci
praktyce wzory matematyczne nie powinny ograniczyé

dodawanych elektrolitów do mieszaniny do zywienia pozajelitowego. Dr Dorota WątróbskaSwietlikowska

do

przedstawia swoje wyniki doświadczeń dla oceny trwalości mieszaniny

z wykorzystaniem

zywienia pozajelitowego

na

obserwacji mikroskopowej, która pozwala

indywidualne dostosowanie ilości dodawanych elektrolitów dla bezpiecznej terapii zywieniowej.

podkresla, że dodatkowo do innych technik instrumentalnych

Habilitantka

praktyce, jak

laserowa oraz

dyfrakcja

mikroskopowe są niezbędnym
mikroskopu

ma

badań trwalości

elementem

fotonowej, obserwacje

korelacji

spektroskopia

stosowanychw

mieszanin. Wykorzystanie

fizycznej

uzasadnione znaczenie dla pomiarów trwałości fizycznej emulsji thuszczowej

poprzez detekeję niepożądanych duzyeh

kropli olejowych.

Zywienie pozajelitowe dotyczy wielu grup pacjentów z licznymi rozpoznaniami

wymagających indywidualnej

klinicznymi,

potrzebuje zmienionego, przystosowanego

których stan kliniczny

Głównym

odzywezych oraz podawania leków.

składników

noworodki

Doroty Watróbskiej-Swietlikowskej są

u

opieki. Na szczególną uwagezashugują pacjenci,

do

stanu zdrowia składu

kierunkiem zainteresowania

weześniaki

oraz pacjenci

z

dr

przewlekłą

chorobąnerek.

W 2ywieniu
wymaga

pozajelitowym wcześniakówi dzieci prawidtowy dobór mieszaniny dożylnej

i
dostosowaniajakościowego ilościowego składu zawartych

w

niej składników nie tylko

dla zapewnienia wlaściwej homeostazy energetycznej, ale także dla uzupełnienia niezbędnych
witamin

i

mikroelementów decydujących

różnych etapachjegorozwoju. Wcześniaki
pacjentów

.

Prace

dr

wapniowych

i

,

noworodki są szczególnie trudną

że

w

tej

fosforanowych

i

na

wymagającą grupą

ze

stałly

kontakt

warunkiem bezpiecznego zbilansowanego skladu dożylnej

mieszaniny zywieniowej podawanej
obserwacji podkreśla

i

funkcjach rosnącego organiznmu

Doroty Watróbskiej-świetlikowskej przekonją,

i farmaceuty jest

neonatologa

o prawidłowych

tej

grupie pacjentów.

Autorka

w

swojej indywidualnej

grupie bezpieczne jest stosowanie wylącznie organicznych soli

z uwagi na

brak zagrożenia wytrącania osadu.

w

Watróbska-$wietlikowskaanalizuje takže ryzyko podawaniaemulsjithuszczowej

Dr Dorota
neonatologii

i

zwracauwage na warunki bezpiecznego przechowywania handlowych preparatów thuszczowych
przeznaczonych do zywienia pozajelitowego.
U pacjentów

Swietlikowskej

z

przewleklymi chorobami nerek badania dr

nie wykazaly niekorzystnego

Doroty Wątróbskiej-

wpływu równoczesnej podaży torasemidu i

furosemdu na wlaściwości fizykochemiczne mieszaniny

do żywienia pozajelitowego, wskazując

na możliwość
jej wykorzystaniajako bezpiecznego leku podawanego z

tymi diuretykami.

5

W Swoich analizach dr Dorota Watróbska-świetlikowska zwraca uwage

na potrzebę

optymalizacji kosztów leczenia pacjentów zywionych pozajelitowo, poprzez opracowanie

modelowych mieszanin standardowych do żywienia pozajelitowego

w

warunkach domowych.

Autorka przedstawia mozliwość zmnicjszenia kosztów terapii zywieniowej
pacjenta związany

z

zamieszkania,

co 2

nawet

mniejszą

częstotliwością

wzrost wygody dla

do jego

mieszaniny

transportu

miejsca

tygodnie. Zaspokojenie potrzeb żywieniowych dla wiçkszej liczby

oraz metody dystrybucji mieszanin żywieniowych

chorych

i

do

domóv

moga

korzystnie

rozwiązywać problemy terapii żzywieniowej.

Uzyskane przez dr Dorotę Wątróbską-Šwietlikowską wyniki mają charakter poznawczy
Problematyka zadań badawezych realizowanych

praktyczny.

w

i

ramach cyklu stanowiącego

naukowe wpisuje się we współczesne potrzeby udoskonalenia zasad żywienia

Osiągnięcie

pozajelitowego oraz zrozumieria mozliwości ich regulacji dla indywidualnego przystosowania

do potrzeb pacjentów i osiągnięcia oczekiwanego celu terapeutycznego.

W podsumowaniu stwierdzam, że cykl prac dr
stanowiących osiągnięcie naukowe

Doroty Watróbskiej-Šwietlikowskiej

charakter nowatorski

ma

i

wnosi nowe wartości poznawcze

dla dalszych badań izadań aplikacyjnych.

Informacje o wykazywaniu
wigcej

ni

jednej

uezelni,

się

istotnq aktywnościqnaukowg albo artystyczng realizowanq

instytucji

naukowej lub

instytucji kultury,

w

w

szczególności

n.

farm

zagranicznej

Dokumentacja publikacji:

Sumaryczny Impact Factor wszystkich opublikowanych prac dr
Watróbskiej-Swietlikowskiej (prace wchodzące
w

ten sklad) wedlug

w

sklad osiągniçcia naukowego i nie wchodzące

Journal Citation Reports (JCR), zgodnie

listy

wynosi 30.729 asumaryczna punktacjaMNisW 734,liczba cytowań

wg bazy Web of Science (Wos) 55, a index

MNiSW

364. Udzial Habilitantki

w

z rokiem opublikowania

publikacji (bez autocytowai)

Hirscha 5. Prace nie-wehodzące

naukowego dotyczą 9 prac eksperymentalnych

Doroty

w skład

osiągnięcia

o lącznym wskažniku IF

17.279, punktaçji

nie-wehodzących

skład osiągnięcia

realizacji prac

naukowego polegał na zaplanowaniu doświadczeń,

w

samodzielnym przeprowadzeniu analiz

fizykochemicznych, opracowaniu wynikówi ich interpretacji, napisaniu manuskryptui pełnieniu
funkeji
w

autora

korespondencyjnego. Problematyka zawarta

w

tych pracach

oraz

metody badawcze

nich zawarte potwierdzają wieloletnie zdobywanie doświadczeń praktycznych przez dr Dorote

Watróbska-Swietlikowską

w

zakresie technik analizowania fizycznej stabilności mieszanin

wienia pozajelitowego, sporządzania emulsji submikronowych,analizfizykochemicznych.
2y

do

6

Dopelnieniem oceny dorobku naukowego
informacje o udziale Habilitanki

w

realizacji

dr Doroty Watróbskiej-$wietlikowskiej są

2 grantów: jakogtówny wykonawca

wgrancie

wgrancie Narodowego Centrum

Komitetu

Badai Naukowych (2006-2008) orazjakowykonawca

Nauki (2011-201. Tematykabadawczaobu grantów dotyczyła poszukiwania nowoczesnych
submikronowych układów dyspersyjnych.

Dr Dorota Watróbska-Swietlikowska dokumentuje proces dokształcania się instytucjach
naukowych

:w

tym staż naukowy

doktorancki

Farmaceutycznych Polfa S.A. (2004),

and

2 staze

Dziale Kontroli

w

naukowe podoktoranckie

Pharmaceutical Science (Irlandia, 2016) oraz

(Irlandia,2016).

Naukowym

w

School

w

ośrodkami

naukowymi,

zarówno

w

w

ofPharmacy

Parku Technologicznym

nawiąrywaniu współpracy naukowej z

macierzystej Uczelni, jak

ośrodkami dotyczą oceny wpływu modyfikacji skladu

i

z krajowymi

i parametrów

technologicznych

właściwości emulsji submikronowych przeznaczonych do podania pozajelitowego.
Watróbska-Swietlikowska
Doświadezalnej

Makrocząsteczkowych

and

Zakladach

realizowala

swoje prace

we

Uniwersytetu Gdańskiego,

wspótpracy

Laboratorium

of

Bayrent, Niemcy, Faculty

Dr

z naukoweami
Biofizyki

Politechniki Wrocławskiej, Barier Polymer Institute

Optical Microscopy,University

i

Gtówne kierunki badaweze we wspólpracy z innymi

zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Fizyki

w

Efektem tych szkoleń byly publikacje z IF

Na wyróżnienie zastuguje aktywność Habilitantki
innymi

Jakości

of

na

Dorota

Instytutu

Agregatów

KeyLab ofElectron

Pharmacy, Department

PharmaceuticalTechnology and Cosmetology, Serbia.

Dodatkowym tematem

zainteresowania

dr

Doroty Watróbskiej- Swietlikowskiej

byly

produkty degradacji kurkuminy oraz galusanu epigalokatechiny badane wewspólpracyUrology
z

USA. Efcktem tej wspólpracy byly publikacje z lF.
of
Research Center University Toledo,
Wysoką aktywność dr Doroty

Watróbskiej-Swietlikowskiej

platformy dla wyznaczania nowych kierunków badań

w

w

poszukiwaniu wspólnej
2ywienia pozajelitowego

zakresie

podkreslaja jej kontakty z lekarzamii farmaceutami. Habilitantka dokumentuje swoją współpracę

z

wielospecjalistycznym Szpitalem

im

Stanley Dudricka

w

Skawinie, Kliniką Pediatri

Gastroenterologii Alergologii iZywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Katedrą
Biologii

i

Zywienia

Botaniki Farmaceutycznej Gdariskiego Uniwersytetu Medycznego, Kliniką Pediatrii
i

Chorób

Metabolicznych Instytutu-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa.

Efekty tych kontaktów zaowocowaly wspólnymi publikacjami

w

polskich czasopismach

poświęconych żywieniu pozajelitowemu.

Dr

Dorota Watróbska-Swietlikowska

zjazdach naukowych.

udowodniła aktywny

udział

w

10 konferencjach i

Dr Dorota Watróbska-świetlikowska
Towarzystwa Farmaceutycznego,
i

jest czlonkiem towarzystw naukowych: Polskiego

Polskiego Towarzystwa 2Zywienia Pozajelitowego,Dojelitowego

Metabolizmu, Europejskiego Towarzystwa Zywienia Klinicznego iMetabolizmu.

Dr DorotaWątróbska-Swietlikowska
studiów

za wykonaną

oraz

uzyskała 2 nagrody

pracę doktorska)

oraz

2

naukowe (za osiągniecia podczas

wyróżnienia

na

doniesienia

za

międzynarodowych konferencjach naukowych.

Osiqgnigcia dydaktyezne, organizacyjne orazpopularyujące naukę lub sztukę

Dr

Dorota Wątróbska-Świetlikowska wykazała aktywne zaangażowanie

dydaktyczną poprzcz szerokieuczestnictwo
II,

IV

i

V

roku Farmacji

Praktyczna, Biofarmacja.

Dr

farmaceutów
studiów

takich

na

działalność

prowadzeniu zajęć praktycznych dla studentów

przedmiotów jak: Technologia Postaci Leku, Farmacja

Habilitantka

swoim dorobku dydaktycznym wymienia takze

w

przygotowywania wykładów

samodzielnośé

Famacji

z

w

w

i

zajeć fakultatywnych dla studentów V

Dorota Wątróbska-Świetlikowska prowadzila takže zajęcia doszkalające
kursach specjalizacyjnych

zzakresu żzywienia

roku

dla

pozajelitowego oraz dla kursantów

Podyplomowych WydziałuFarmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
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