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OCENA
rozprnw"y na

stopień

ocenił

MProspd.IJ·..·1II1
Vlł/~nlif'go

doktora nauk medycznych k l , S/a"'omino

Ko~ itla

p /IUIJ·4j pr..rpuklin)' fHlrlr,,·ino .. ~j metoda",i:

pt.:

J.idłfl!lISleinlł.

/ Sfw uldice'", ".

są najc:r\,śckj I«zoną patologią wśród

Przepuklin) pilCh"'AOWe

planowych zabiegów

W) konywan)'(h na oddzialach chirurgii ogólnej. Posto;p wiedzy w t)'m ,akrcsic w ostatnich
kilkudziesi~iu

latoc,h pozwolił na wypracowanie now)ch metod opo:TOC)jnych i

wprowad/.\.'1Iie na rynek wielu 1"IOwoczesnych implantów. Vi t)m
zabiegu i okresu rekonwalescencj i
pr.oc-puklin)' z

siallą syntet)'czną

po plast)'ce tam) ka
fizyczną

i

si~

mo~liwość

w

uległo

lontekście podejście

równict rewizji. W dzisiejszych c:r.;l.'iaeh plasl)ka

to Cl'Jtsto zabilg chirurgiijcdną:o dnia. a rekonwalescencjll

o~ie

kilku t)'godnl.

poWTlllU do prucy.

pl-"yWTllcając

aJ;tywwści

Jednak nic we WSf)stkieh szpitalach

chon:mu

aktuałn)mi

post~p t~n

dokonuje

wyt)cmymi towarzystw naulow)"ch

10 w mnieJ!!lym stopniu kmjów wysoko

ro.:wini~tych.

przooe "s7.)'stkim ignorowanie potrzeby /miar.. ale
potudniowej. po.ez

Afr)'k~

do

Połooniowcj

i

całkowitą ~"Jl':Iwność

rodzinnej i sportu.
si~ jedna ~ "wo.

7.astosowanie oowoczl':Snych implantów i metro tak otwartych. jak i
zgodnie z

do

napol)~a

gdzie

baril'fł.

łaparoslopow)ch

na wicle barier. Dotyczy

tak jak w Polscc jest

kr~j6w rozwij ając)'~h się

Łacińskiej

od Azji

Amcl)·ki. W ,)ch kntjach

podstawol\)TI1i harierami są: bnok srr~ do lłpams~opii i zaporowc" ZDSlallych waronkach
ekooomicf.nych

cen~

implantów. Autor oceniancj

prac~

jako widokrotn} uczcstnik misji

humanitarnych wraca do pytania o zastosl)wanic prost)ch i .. pierwOln~ch·· metod
Taopatrzcnia pm..pukliny pachwinowej, Metody te ocenianc dawniej. opismlO na baLie wizji
chirurgii 5[>1"/.00

lilkudziesi~iu

lat.

w)'lIliIgają

wio;<: one Ztcwidowania w ś\\idle dzisicj:w.:ego

stanu "icdl)'.

W tym

ŚWIetle.

piśmicnnictwu.

jak rówTlie~ na podstawie aktualnych. niejooJl(unacznych dan)ch z

kazdc nowe opmcowanic.

s7C1~gólnic

oparte o w}<;()licj jako""i

mctodolOlli~

1

jest cenne i w nosi szereg now) ch

wartości

do d) sl:usj i o sposobach zoopatrzenia prl:epukłin)

plOChwinowej.
Przedstawiona mi do ocen) pmca nlwartajest na 130 stronach. i jest podz.ielOflll na 9
rozdziałów.

We

Doktorant
U'lępie

przedstawił

Autor opisał

obszan)

w~tęp

prohłemalyk~

uWl:ględnieniem. w)"ezerpującet(o

oraz dokładnie

opl-.:lł

leczenia pr.l.cpukJin

projekt badania.

pachwinow)~h.l

1)su hislor)'eznet(o oraz w oparciu o (lł;tuałn) stan wiedzy

medycznej i dane z publikacji naukow)·eh. DoklOr.lm królko
topografie miedniC}. nie Ll\31az/em jednaj. w pracy opisu
struktur. a Iwłas/el.3 topografii nerv.ów.

B~e

zob11l7.Qwał analomię

kanału

oraz

pachioowcgo. je~'O

lego fr.. gmt."1lIU w kontekście po.'l.mieju)ch

rozww.an na lemat etiologii bólu pooperacyjnego. jego l.3pobiegania i lC\:zeni ll . W dalszej
~/~i wst~pu

Doktor.mt omówił anatomię patulogiczną przepuklin. I. uW-l:gl,,·dn.ieniem

"'runlikowan>'eh pr/.el Europejskie Towar/)~I"O PrzcpulJioowe klas) fikaeji lopogntłicl.l>ej i
opisem

rolJellło~i

przepu~lin

dcfcl1ów. Kolejno Autor przc:dstaw;l/.agadnicnic epidemiologii i etiologii

(lf"l.edniej

ścian)

jam) hr/usznej WYlIZujljl.: na

mię

kolagenu. cl'ynnikó\\

genetycznych oraz biochemicl.Tlych i enz}"mat)cln)ch. Ciekawie i trdciwie napisany w~t~p.
kI6r)' wskllZuje n.a dobr4 l11ajOmOŚĆ omawiam:go l.asadruenia i dan)ch lilerarnrow)'ch.
koncz)" opis diagnostyki przepullin o.lllll..ieh i nie1)"pow,>eh. oraz innych JlOwiklari leczenia. z
najb1otniejsl)m bólem przewh:J.I)m.
W podrozdziale
prob1cmatyk~

dolyC7.ącym

lcczenia (1.1 A .) IJoklOranl

W)C~efJlująeo przedstawił

p.~chwino\\Jch

spo50bów /aopatr)'w ania pncpullin

/. uwz81ędnieni~m lechnik

laparoskopowych \\ opcracjoch napntwC7)eh przepuklin / umieszczeniem sialki w pozycji
przedotrl.e\\l1oOwej.

ZOSt:I~

równie1 z kr)1criami ocen}

po""",onc zagadnieniu

,wiązane

skutcczności

uwzgl~dnieni<:m

zabiqu I:

ze wskazaniami do operacji. juk

nawrotów totsame 7 wyl)cmymi Europejskie!;o Towan)slwa
lej

cz~ści

C7ynnika bólowego ornI

Prl.~puk!inowego

PIlIC) AUlor wskazal n.a najbardziej '''Iotne momenty związane z

przepullin br/uSZllyeh.

przedstawił motliwości

7J1:>\()5()wania ró1:nych

(EHS). W

l~?enicm

t~·hnil.:

operacyjnych

w oparciu o najnowsze W)t)C7.!lC L1IS (Europt"J.!l Hemia Societ}). oraz trafnie

zacytowuł

najnowsze dane z piśmiennictwa.
W ro/.J.,jale LaIO:l'lIill i cele pracy Uok!onmt klarownic

ujął ~lłOl;on)

prospeklyW1>CgO. nmdomil.Owancao badania

Spnlw-adzający si~

onll b.>zpicczcnstwa uż)cia Ir.ttCh rodzajów

współcześnie używanych

grupach rownolclllyeh. \\ tym rord/iale w)'da. c
podanie meHxI"logii ich

opi~u

mOllloby

się

cd swojego

do porównania skutCCl.no,;ci
metod operołC~jn)ch w

te \L'i"/czcgó!owienie <;eI6\\ prac) poprzez

wnieś.: wię;:cj klarowllości

do

układu

pracy. Co

prawda hipolel') te 7awierają się w rowliak" '" postlłCi punktó" koncowy"h badania a

2

opisane" roldzia!c 4.1 metod) StOt)stycznc Oj:isują kh
szclegotm\'}ch

pozwoliłob)

na

m02.łiwość

zrealizowane" 7.akresie odpoI\iwzi

I\a

lonll\'lJlC hipotez) bada\\Cl.t.

t'XlTct) OM za/o2.cnia badania powołując

się

poc/ątlowo

na\\TOIÓ\\ \\ porównaniu z metodami napięciowymi.

do badania mł.'lodę Shulidice'u Autor niejako

metodu tajesi UZJ1ana i stosowana w świe~ic. to ....

byłoby 7-<1Sięanięcie

dla opi'<a/lcgo

z załol""; OUtOT opisuje fal.l. )e melody z ui)ciml implantu

chara~ te')"lują się mniejs7..ą liczbą

~OOĆ

stanowiły wiarygodoą bazę

prospc-kl)WIleKO. randomizowilJlCKO i j...:lnoośrodlo"cgo badania

lJinicmego.la~o jcdoo

Włączając

szczególov.o l')j3.Śnil i lI7asadnil

i cytując wyniki proc iSlotnyeh dla wlw projektu.

Konkluzje tych ro7.leglyeh. wezdniejs7),h hadaiI
l'łll.SlleKo jako

10 podanic celów

ocen) na ile przeprowadzone badan.ic zoslalo

V. rozdziale Zalo:eniu i (... / fW(lcy AUlor

projektu

iSlotność kliniczną.

nanIŻa

ś\\ietle

chorych na ryzyko nawrotu. i
zalotenia badania eickaw)'m

opinii Komisji Bio....tyczneJ.

I'rl.cdslOwiając

projektlxldania Amor wsk!1l.a1

dla uczestników projektu.

k~lcria włąc7.llj.,ce

scharakteryzował "Ia~iwości

oraz

wykJuC7.uJące

i tedU1ikę wybranych i ocenianych

metod opt"\lIC)jn)ch.jak rowniet panunetl) O(X'nianc" okresie obserwacji. Ponkwa1: nic
wszySq" cdonkowic komisji I' pr/.cwod.zie dobor.>kim

do

pnlC)

są

chirurgami. mo).na

było dołącT.)·t

sehematy ułatwiające .-:rozwnienic techniki opcT3C)jnej lub dokumentację

fotograficzną.

W ocenie rod7.aju przepuklin). I' moim odczuciu nalc:t:a/o kisiej

powszcchnej i ~kom"ndowanej klus) I,kacji EHS. i być
,.,gasIronomiclną"" klasyfikację I'idkości

W ro7.dziale
badane grupy.

/ł)"1Iiki

lalącm.,..

kolej nych wiz)!.

anali/~

natężenia dolegliwości

może pominąć odd:óało"ą.

,,"Orka.

Ooktol3llt przed5\a'1,ia dane demograficzne i charakteryzuje
W} kresy

zalctl10ki

obmzują

In'nd intensywooki bólu w zaleWości od

nalę/.enia

bólu"

jcdnos(c~

czasu orał JXlrownanic

bólowych" skali opisowej podczas koJejn)ch I'il.)·t kontrolnych. W

dodatko\\)ch podrozdzia/\lCh pr-J:cdsla"iooo rownid

~rcdnie

czasy trwania zabicgó"

opt.'TllC)jn)"ch. Clal; hospitalizacji \\ obu badan)'ch grupach. Aulor opisał
powi kłania

Ir,~mać się

także

odnotowane

i obscrwacj\: zv.i:p;aną 7 "Jstąpicnicm IUI"TlJhiw oraz surowk/akó\\ w ok~sie

pooperacyjnym. Dokumentacja wyników jesl prec) l)jll3. pozwala na c/)teJne poro\\l1anie
analizowanych danych 111l'art)"ch \\ badan)d grupach. Doktorant ")'kazal ruelic7.flc
/,alemości istotn~'ch ~1at)

SI) cZllie romią<:e pouczególne mt",""cncjc.

W Tw.Jzialc Dyskusja Autor I'

sposóbobie~t)"n}. świadcząc)

przcdsla\\ ian) ch zagadniel; "TUI. doskonałej aktualnego
badali

poró"TlujlłC

je l innymi

ośmd~ami

pi.śmienni~l " a.

o

pełnej

znajomo,;.ci

omawia wyniki s")ch

oraz z dan)"mi literaruro,,)·mi. O)slmsjajcst

3

podzklollil na
mi,-*i

się

podrtmlział)

, l1Órc" r6\\niet l1aI7UCająjej

Pomimo. ii

Lwięzlość.

d~skusja

na 14 stronach lekslu synle1)'C7.I1le opisuje zarówno genel3lne 1.ast,)S()wanie

\\)·ni lóv.. ich in1erpn:1aCj~.jal i ngrnnic/.enia. Doltorant z:"r...:a UW:l~ trudności l"'f'!o:<J
jakimi staje autor"
podkreśla.

I3ndomi~.)"anym

badaniu" przypadlu procedur chirurgiC"l.n)ch. AUlor

-re IIhiwnym ogrnnicz:cniem bOO:miajesl m ała

liczebność

grup. podaje jednal. te

pi~Lno jw prace na grupach nmiejsz)"ch, Wspomniane przcze nmit: "Cl.eśnicj

LL!lZC1.cgólowicnic

założeń

pntCy o kUllkrelnc pl1ania.

inlervenlion. oomparalor. oulcomc)
badania, Pr-.. wie 4 Slrony AUlor

pomogłoby

poswi~a

na

wc

być moż~

v.laściv.,m

pr7ed~l.awienie

ehiru'l!ó" niemieckich. Wnioski z lej ankie1)

,.)dają się

wg. schemalU PICO (patienl.
lieZt:bności

dobraniu

ankiety z

berlińskicgo

grup do

spolkania

\\-l.Tl\SlaJac~

w5wywac na

maczenie mC10d bez implantu. To citla"e. lecz zabndJo kr)"C""/l·...'j ocen, faklu. Ż:'
ankiclowani

mogą być

pod

wpły"t'tn

r6;btrch opinii. a sam

ankietując}

(K.J. Conle) jeSl

"ielolclnim 7wo1ennikiem metod)' Shouldice·u. Pomimo dobrc"go przt:prOwad1.enia d}skw;ji
prowad1.!!,ej do właściwych wnioskó'" m1,ło trJlion). moim zdaniemjt:sl .Qmykający
dysku!óję

cylal z Kirka. który

kw~slionuje wartoŚĆ badań

perfekcji i enluzjazmu chirurga dla ,da,ncgo wyboru.
amcl")kański~j

Sllr~tr)

naukowych i

podkreślu wurtość

Wolałh)m tu znaleźć ne~IOrJ

chirurgii

J. M. McGrecvy'cgo (Gmin J kmia and Surgical Trolh. American Joumal (if

/998; / ~,.,: 301 -30·1).

pr/epuklin. a chirurdzy
ocenic "Iasnych

~óry napisał.

muszą być

dOŚwiadc/.""';

t.t nie ma absolutnej pl1l"d) \\

łeczcniu

pr/)gmowani na zmian~. Olwan::i na nowe idee. uc/ci,,; w

i ll")l)C7.nie mysiąt)", Ten wniosek hardziej paliuje do

przedstawionej dysertacji. poniewal Autor v.łaśnie talim krytycyzmem

się

W)l3zat.

W ro:aL:iale Wnioski Doktorant .ws1OSO\\-a1 fonn~ punkiową. Oslatnic zdanie lego
rtwJJ.iału

jest "nioskiem

nirodpowiudającym

zaloteniu prJCy, nic

pylania w mclod9ch i celach, W mojej opinii mowa
wnioski kJaro\\llie
cZ)1cJnika ,,')'nili

odnosiłyhy

prac>

postawiolłO

było LL\l.czcgólowić

oo"icm lego

cd..: pracy. WÓWCZi15

si" do poSIa"10n)'ch celów. Jakko!"iek dla uwa1ncgo

sa całkowicie jl1:;ne i ,,")'nikają z zapru.emowancgo materiału.

LIl>/'·/cgólo"il.'Tlic moglob} pomóc '" ich clspozycji. Wydaje się. te jest 10 :>I.c/egółnie walne
w procach skicrowan)ch do chirurgó"

ceniąC}ch

sobie ja.<;n} i konkretn) p,..,.eklll_

Prnc~ uzupełnia aktualoc piśmiennict,,!) la"icrnjącc

215 po/}cji. Dobór

piśmienniet"ajcst trufn)". obszcm}. obejmuje pozycje zaro"",o rodzime. jak
"~"sL~lm ang1ojęzycZlle.

AUlor

,,}l3/.3ł się jego dobrą /.najomością

"''I korzySIał w swojej pracy. Układ rozprawy jc:~t łogiczn}

i

i pr/ede

umiejętme

3 jej strona I!rafic~.n.' przcjrl)'sla.

Umies7.cwne" lelście labcle, ,,)'kresy oral ,",cin)" ułatwiają 7.apoznanic się z prru;:~ j~k

4

róv.nid trafnie ją
b/ędóv.

ilustrują.

literowJeh nic dO~lrlegl~m istotnych
Podsumov..ując,

i starannie

wykonał pracę nau~ową

na~ładu

~6v. SI) list)czn)'ch

prm:ę I~k. Sławomira Ko~icła <x~niam

Stworzenie badania o eharal.:terze
du!cgo

polszezY~llI j

I'r.oca napisana jest popruv.na

o V.1·sokiej

lło'lmości

prospe~t)wlP."j

róv.nic~

oraz gramat)czn~eh.

v.ysoko.

i wysokim

Do~torunt

po~iomic

;.aplanowaJ

n:lUkov.1·m.

i randomizowancj "",by klinicznej wymaga

procy i zastosowania nov.ocl.esnyeh

ro;unania w tcmllCie prolC). ale

oprócz ni<,licm>eh

narz~zi

wsklUuje na

badawuych. Dowodzi to

umiejlf"tność

zjednywania sohie

partnerów dla I"l:alil,ov. Bnych zamicrz.en kliniclll)'ch i naukov.1·ch. co stanowi dohr)"
prognostyk na prL)·s;lość. K6v.ruei: v.1'hór h:malu pracy jcsl barW,o
zapotnehowanie

~rodowiska

a~lualn)

i odpowiada na

medycznego. Poprzez konstrolcję pracy Doktorant polilLuje nic

I)lko wynik badania i w)'nili IO:C/-"TIia dla dan)'Ch metod. Wynikiem. choC nieopisanym
v.proSl. w pracy jest v.niosd o v.yl.5zości
wprowadzonego

międly

wicrszami

lo:chni~i

kom~nt:lr/a.

Lichlcnsteina. W ynil.a on z

n tym,

~c

gd) cbor/y nic mogli

zoperowani metodami z ranc:lomi/ACji. odrLllca.10 kh z baU;mia i operowano
Lichtcnsteina. Gdyby lU
praca

nabrałaby

czo;ś'-'

pracy.jcsljOO)'nic

V.1jścic

wskazówką

m~hl<ią

pnie) 7..oSlaJa \\]4Cwna do badania. dysku)ji i wnioskowania,

duto )/eTSZCgo charakteru i 1$lut}ła na

wano pokusie si\, o ml.ic

być

wyroŻlli<:nie. Myśl~.

!c czasami

ponad sl.andan:l. Ta uwaga nic umnicjszajC'rlnak chanll.ll'ro

dla pr;)szłcj larier) duktoranta.

"wa/.anl. 1.e roznrnwa doktorska kk.

SławQmir~

Kozida pl.: ,.PrfJ!ipd t)"wnu ocena

p/a. tylii pnt.>puliliny pad",·ino"'I.>j metodami: 1. ;dll"ns ft.> ;na, Valenfiego J Sh ouldice 'II. " jesl
)~gnwnym
spełnia

dorobkiem. prezentuje wanośt naw.owll i przC'rle ws-;-)stl.im

praktyczną

or..,.

V.1'lTlOgi stawiane pracom na 5topil'li doltOftl naW. med)cznych. dlatego l'Iawiam

Wysokiej Rad/_ie V. ydziału Nauk u Zdrov.iu Ś1ąski<,lOU Univ.ers}1C1U Med)cznego wniosek o
Jopuszczcnic IekaTl.ll Slav.omim Konela do dalSl)ch etapów prz.ev.odu dol.torskicgo.

H Maciej smic~i,

•
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5

