9. STRESZCZENIE
9. 1 S TRE SZCZENł-: W .lĘZYK U POLSKI1\l
J'r/~pulhn"

pachwinowa jeSl jwn>m

I nJ.jcz~stszych

schom:n

ch"urglcm~ch

Co roku na

""lecie poMd 20 milion<i\\ pacjcntó" ZOSiaje poddanych pla.'I)cC przepuklin> P'"'hwm""ej. \\
~wiccic

"zachodnim" Ilolym standardem d-irurg;i "ut\\artcj" jest obecnie nupr.. "a lUZyciem

płaskiego

implantu przcpuklinov.'Cgo

plastyku opisana

prz~1

zalet} i mwe "'o/M

si~

są

napowio;:ziowo. Naje/,,';":k) wykonywana jest

Lichtcnstcina (l) , ?lilSljb "pisana przez VaJentiego (V)
z

nmiejSl!ą ilo:klą

wrow,,!m,') \, krajach "trzeciego
pm:puldioowc nic

ułoton~g"

ś"iala"

pmpo.:racyjnych

dolegliwoŚó:'

[lIl~iada

te same

ból"'\)ch Sys!(.'"rnyopieki

Si! n-c,,>dolnc i niedofinanso\\ane. 'U\ndardowc implant)

doS11tl'1lO: a pl aSI) ka o ugruntowanej

skult"CntOŚCi

opisana pl'Rl. Shouldice'a

(SI uwa1.ana jcst za trudną h:chn;c"l'1ie i nic jest stosowana.
Ccl pmcy: prosp<:kl)"na :mari7.ll poro\\l1"",ra ,,)'nikó\' Iccunia trtet:h I!rup
z

rozpozn.1n~ pierv.olną przepukliną pachwino"ą

" /ak;'llo/,ci od rodzaju W} konanej plaslyki, \\

w)~{lr/).~tanicm płaskich

dwÓl.:h grupach operaej .. wykonano /

Zastosowan" lcchnik.. wg. L w grupie pi"N<lCj oraz
lr I.\.-<:;ej \\)'konarJQ
Materiał

przepuklina
zeń.ską.

otwarciu

uproslcmną ,,~racj~

plastyk~

implanl(," pl7.<:puklinowych.

wg. V " grupie drugiej, W grupi"

S.

j me!()(h: had:miu poddano 100 pclooldmch pacjentów z rozpo:tnana p"",""olna
pachwinową

których ZOpcrowlllO.

p..,,,puklin)' nicodprowadzalne i
kanału

~,:l"";wn

u""r;.m~tc.

d)skwalifikac)jroc obo-jmowal) pice

ma=

obcią~ema

1'8"lnc (.\SA IV). Po

pachwinowego i w)'prep'lI·u"ilmU worka przepuklino"ego pacJ~'Ilci zosIali losowo

pr/}<l/lc1cni do grup badan}ch AnalllJe poddano cZ35lrw,mi.1 Ol"'racjl i hospitnJiLlCji.
po"lkłan śród·

bólowycb, Po
obejmując"

chor~:ch

i poop<:racyjn)ch ze szczególnym

l"końc/~niu

7.ebr.mo I,)"iad Iclcforucmie. \\

o..r p""Jcnló', którzy nic chcieli

rrl)rad~u śmierci

nawro1u lob dolcgliwos.:; ból",,)ch r.chrnno do
c.ra.~

nawrotÓw i

dokgl i,,,,śc l

7.llbicg6w pacjentó" IdefUn;,,/.n;c 7..aproszono lHl b"dani" k"mrolnc

"),,iad i badanic fiz}kaln".

\\'\"ojkj; s",dJII

uw,.glę<lnienicm

wysl~p;en;~

pacjcma ")',,iOO

Igl"Sl~

'Hi do kontroli

dU1)c/ąq

,,)·kr)1cgo

rozmÓwc~.

I1Ibicgu w grupie L w)l1iósł 52 mmut)_ \\ grupic \' "6 minul. " grupk S SI

min. W druu wypisu srcdnic dolegliwo5c bólo""
podaniem leku" skali NRS (NuJllcrical Rating
2.0: natomiast podcza> podslm«lWej
Dolcgliwości lnmiejpał)

si~

"~,,I;c~

S~ak) wyni""ł~

aktywności

fiz)cwej

OpcroW3rocj 1\

spo<;,~nku

pu.'."d

II grup.lcb L . 1.58. V . 1.92: V .

,,>niosł)

L • 2.26: V . 2.36: V . 2.68.

po podaniu leku p..,,,c;,,llIiloll"cgo podobnie l'

po~/<:/cgólnych

'"

grupach chor}ch. Czas obserwacji pacjentów

Ul" 'aał

"<t" prLed.ziale 8 - S9 miesięcy. Obserwacji

odleglej poddano 87% pacj~lltó" " grupie L. 92% w grupie V i 97%" grupk S W t)m l"/asic
zaobserwowano l na\\TÓ1" grupic V OraZ I na\\TÓl w grupie S.

J~ki~kolwi"k dokgli\\Ośc,

okolicy operowancj " spoczynku w obsel"\\"3,ji odlegkj ("J'.:RS > O)
'. S - 2 pacjentów. przy bardzo niewielkim
fizycZJlcj srcdnie

dolegliwości były

dolegliwościach pomi~zy

uzyskanego
wyniósł

grupami

n'<:<;o

w gnlpaeh L - 3: V -

na,;ikniu 0.1 - 0.17 NRS. Podczas

wi,bz~ mieszcząc się

Ili~ hyły

~wiadez~nia wskazujących

śte\lmm

~g1aszało

bólo\,"-,

akl)'wllości

w przedziale 0.22 - OJ.

RÓŻllice"

"lOlnc slalycmie. Odsetek pacjelllów 7..adowołonyc h /

subicktp'llic efekt terilpi, jako

całk'l\\itc

wyleczenie

\\ grupach ehor)eh L - 77%: V - 78%: S - 84%.

Wll io"i: Operacje pierwotnych przepuklin pachwillo\\')'ch metodami L. V i S nIc
i,tolnk cw:<m "ykonywanej procedury a wi,c
mkjsc<lwych i odsetek bólu
operaej, i nic
,~Iem ilości

odbiegał

prz.cwlekłego był

zlożono~;<:ią

porównywalny bez

procedury. Liczba

"zgl~du

od danych literaturow)'ch. Rrak r{",m"" r<ii.nie

nawrotów w c?asie obserwacji cI.. ,,}ch

objętych

na

rumią

SI,

powi kłali

zastosowan~ metodę

pomi~dzy

gnlpami pod

badaniem.

Be

