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Temat rozprawy: Prospektywna ocena plastyki przepukliny pachwinowej metodami :
Lichtensteina , Valentiego i Shouldice'a

Operacja przepukliny pachwinowej należy do najczęściej wykonywanych operacji
w oddziałach chirurgii ogólnej w Polsce. Statystyki podają , że w Polsce liczba
wykonywanych

operacji przepuklin

wynosi

od

60 tys . do 85 tys . rocznie ,

proporcjonalnie wzrasta tez liczba publikacji naukowych
poszczególnych metod operacyjnych. Za

złoty

standard

implantu do plastyki przepukliny pachwinowej
poprzeczną

techniką

Lichtensteina .

wszczepieniem siatki , do których
dynamicznej

samoregulującej

Dinamica) . Dla
operacyjnymi
podjął się

właściwej

niezbędna

jest

się

uważa się

wiele

powięzią

nad

modyfikacji

plastyk

z

m.in . plastyka Valentiego, czyli metoda
(wł.

protezy
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oceny efektów leczenia poszczególnymi metodami
odległa
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obserwacja pacjentów. Doktor

prospektywnej analizy porównawczej leczenia chirurgicznego trzech grup
Pierwszą grupę

chorych po operacji naprawczej pierwotnej przepukliny pachwinowej .
stanowili

użycie

obecnie

umieszczonego

Istnieje

należy

dotyczących skuteczności

pacjenci poddani operacji sposobem

drugą

Lichtensteina ,

pacjenci

operowani sposobem Valentiego , trzecią pacjenci operowani bez wszczepienia siatki ,
metodą

Shou ldice'a . W grupie Shouldice'a wykonywano

operację

w modyfikacji

Barwella (2 warstwy plastyki) . Średni czas obserwacji pacjentów wyniósł od 2 lat w
grupie Valentiego , 2 lata i 7
grupie Lichtensteina
doktora
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Przedłożona
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w grupie Shouldice'a , do 3 lat i 8

mi przez

posiada klasyczny

jednostronnym wydrukiem komputerowym i
rozdziałów

typowy

z odpowiednio

układ ,

zawiera

Wysoką
układ

metody statystyczne), wyniki ,

dyskusję ,

dla pracy doktorskiej . Jest ona

Pod
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większość
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anglojęzycznych

jest

z ostatnich lat.

Rozprawa zilustrowana jest 55 rycinami i 44 tabelami . Praca opatrzona jest
streszczeniami w
jej

zawartości.

języku

polskim i angielskim.

Obszerny

wstęp

zawiera

czytelnika w problem leczenia
przepuklin , epidemiologię ,
implantów oraz

powikłania

porównawczą

3

dotyczącymi

zasługuje

fakt,

że

rozprawy doktorskiej odpowiada

podrozdziały ,

w których autor wprowadza

przepuklin . Omawia rys historyczny chirurgii
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analizę
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badanej grupy (100 pacjentów) w porównaniu z innymi

tego tematu nie jest co prawda bardzo
wykonał

wszystkie zabiegi

były

dobierane losowo, a grupy pacjentów

duża ,

ale na

uwagę

sam doktorant. Metody operacyjne

porównywalne pod

względem

były

wieku , masy

ciała , oraz oceny ryzyka powikłań pooperacyjnych wg skali ASA. Średni czas odległej
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znamienne statystycznie interpretowano

p<0.05. Opracowanie wyników przeprowadzone

zostało

w oparciu o pakiet

komputerowego oprogramowania statystycznego - Statistica 12. Doktorant analizuje
własne

wyniki
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i obserwacji klinicznych , a na koniec tych

będących odpowiedzią

wniosków,
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Shouldice'a
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było różnic pomiędzy

chorych

objętych

dobór pod

wykazują, że
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podobne w badanym okresie obserwacji i

całkowitym

grupami pod
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merytorycznym

przygotowaniu teoretycznym doktora
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dostępnym

doktora
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liczby

być

unikalne ze

analizowanych parametrów u pacjentów, porównanie 3
operacyjnych , a

także przeprowadzoną dojrzałą dyskusję

techniki operacyjne w aspekcie innych
pewnych drobnych

błędów.

etiologii przepuklin, poruszany
Powyższe

niepotrzebny.
rozprawy ,

prawidłowo

niedociągnięcie

skonstruowanej pod

wykazał

samodzielnym

się

gruntowną

rozwiązywaniu

na

współczesnych

omawiającą

się

w
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być
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w dyskusji
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metod
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tematu

i

liczbę

zastosowane

na ten temat. Autor nie

wstępie,

we

względu

zawarty w dyskusji fragment

niewątpliwą wartość praktyczną.

dla chirurgów
doktorskiej

już

niewielkie

doniesień

się , że

Wydaje

które znajduje

tematu operacji przepuklin , opracowanie

się

wydaje

doniesień ,

mającej

w rozprawie

umiejętnością

w

postawionego sobie celu badawczego. Rozprawa

doktorska p.t. Prospektywna ocena plastyki przepukliny pachwinowej metodami:
Lichtensteina , Valentiego i Shouldice'a" w
pracom na
warunki

stopień

określone

pełni

odpowiada warunkom stawianym

naukowy doktora nauk medycznych. Rozprawa doktorska

spełnia

w art.13 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki ( Dz.U. Nr
65 , poz. 595, z

późno

zm.).
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