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Czy w organizacji szkoleń w zakresie leczenia 
przepuklin w Polsce potrzebne są zmiany? Wyniki 
badania ankietowego przeprowadzonego wśród 
chirurgów operujących przepukliny, a dotyczące 
zakresu stosowania zaleceń międzynarodowych 
towarzystw herniologicznych
Do we need changes in the organization of training in the hernia 
treatment in Poland? A survey on the acknowledgment of the 
recommendations of international hernia societies by surgeons
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STRESZCZENIE:    W leczeniu przepuklin pachwinowych obserwuje się ogromną różnorodność w sposobie postępowania i doborze techniki operacyj-
nej. Praktyka wskazuje, że improwizacja śródoperacyjna i własne modyfikacje oryginalnych technik stały się elementem rutynowe-
go postępowania. Brak obligatoryjnego systemu rejestracji operacji przepuklin powoduje, że faktyczny szczegółowy stan herniologii 
w naszym kraju pozostaje nieznany. Celem pracy było podsumowanie wyników ankiety dotyczącej wiedzy w zakresie leczenia prze-
puklin według standardów opracowanych przez międzynarodowe organizacje herniologiczne oraz poznanie codziennej praktyki 
klinicznej ankietowanych. Podczas Międzynarodowej Konferencji Przepuklinowej w Polsce, która odbyła się 10 grudnia 2016 w Za-
kopanem przeprowadzono interaktywną sesję wśród 106 chirurgów zajmujących się problematyką przepuklin. Chirurdzy udzielili 
odpowiedzi na 66 pytań dotyczących codziennej praktyki chirurgicznej i sposobu podejmowania decyzji w swoich ośrodkach oraz 
27 pytań dotyczących oceny najnowszych światowych zaleceń leczenia pp. Najczęściej stosowaną metodą z użyciem implantu jest 
technika Lichtensteina, stosowana przez 91% lekarzy. 20% chirurgów w operacjach planowych u dorosłych mężczyzn wykorzystu-
je rutynowo metody bez użycia siatki. Prawie 80% ankietowanych nie stosuje metod laparo-endoskopowych (TEP, TAPP). Jedynie 
45,7% chirurgów dobiera technikę operacyjną do danego chorego. Zaledwie 7 z 27 analizowanych rekomendacji uzyskało popar-
cie powyżej 90% respondentów. 9 z 27 rekomendacji poparła mniej niż połowa chirurgów. W przypadku 11 zaleceń, które uzyska-
ły poparcie chirurgów, stwierdzono jednoczesny brak przestrzegania tych rekomendacji w codziennej praktyce. Braki w systemie 
szkolenia i niedofinansowanie procedur medycznych powodują zbyt małą dostępność w Polsce do operacji laparoendoskopowych 
przepuklin pachwinowych. Poprawa wiedzy chirurgów co do sposobu wykonywania operacji przepuklin pachwinowych wraz z do-
stępem do prawidłowo zaprojektowanych szkoleń mogą wpłynąć na poprawę wyników leczenia przepuklin w Polsce.

SŁOWA KLUCZOWE:   przepuklina pachwinowa, przepuklina pachwinowa, zalecenia, naprawa przepukliny

ABSTRACT:   In the therapy of an inguinal hernia, there is a huge variety in the way of treating and the choice of surgical technique. Practice shows 
that the intraoperative improvisation and surgeons’ own modifications of the original techniques have become part of routine pro-
cedure. No mandatory hernia registration system causes the actual detailed herniology status in our country remains unknown. The 
aim of the study was to summarize the results of a survey on knowledge of a hernia according to the standards developed by interna-
tional hernia societies compared with everyday clinical practice. During the International Conference Hernia in Poland, which took 
place on 10 December 2016 in Zakopane we conducted an interactive session among 106 surgeons dealing with hernias. Surgeons 
responded to 66 questions about daily surgical practice and decision making in their centers, and 27 questions for the assessment of 
the world’s latest treatment recommendations regarding groin hernias. The most common method of using the implant technique 
Lichtenstein, used by 91% of doctors. 20% of surgeons in planned operations in adult men routinely uses no mesh technique. Almost 
80% of respondents do not apply TEP or TAPP. Only 45.7% of surgeons customize surgical technique to the patient. Only 7 of the 
27 analyzed recommendation has been accepted by more than 90% of respondents. 9 of the 27 recommendations were approved 
by less than half of the surgeons. In the case of 11 recommendations, surgeons simultaneously failed to comply with these recom-
mendations in daily practice. Deficiencies in the system of training and the underfunding of medical procedures cause insufficient 
TAPP/TEP availability in Poland in an inguinal hernia. Improvement of the surgeons’ knowledge on how to perform surgery for an 
inguinal hernia with access to a properly designed training can enhance the results of treatment of hernias in Poland.
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WPROWADZENIE

Rozwój medycyny opartej na dowodach doprowadził do sytuacji, 
w której wyodrębnia się sprawdzone i skuteczne metody leczenia 
w odniesieniu do wielu schorzeń chirurgicznych. W leczeniu prze-
puklin pachwinowych (pp) obserwuje się nadal ogromną różnorod-
ność w sposobie postępowania i doborze techniki operacyjnej [1–6]. 
Dzieje się tak, mimo że pp stanowią jedną z najczęstszych operacji 
wykonywanych przez chirurgów [7]. Brak wystarczającej skutecz-
ności stosowanych w przeszłości metod napięciowych, oraz niere-
spektowanie kanonów technik beznapięciowych upowszechnianych 
na przełomie XX i XXI wieku, spowodowały, że częstą praktyką jest 
dowolność w leczeniu tej patologii. Różnorodność przypadków kli-
nicznych, z jakimi spotyka się chirurg w swojej praktyce, zmusza do 
indywidualizacji leczenia przy uwzględnieniu sprawdzonych me-
tod. Praktyka wskazuje, że improwizacja śródoperacyjna i własne 
modyfikacje oryginalnych technik stały się elementem rutynowego 
postępowania [8]. Odległe wyniki indywidualnego postępowania 
zwykle nie są analizowane, co uniemożliwia weryfikację skutecz-
ności podejmowanego leczenia. Brak spójnego, obligatoryjnego 
systemu rejestracji operacji pp powoduje, że faktyczny szczegó-
łowy stan herniologii w naszym kraju pozostaje nieznany. Między 
innymi brakuje jakichkolwiek danych na temat liczby wykonanych 
operacji laparoendoskopowych, co jest ewenementem w skali Eu-
ropy. Spośród 10 krajów Europy, które posługują się systemem JGP 
(Jednorodne Grupy Pacjentów), jedynie w Polsce nie można okre-
ślić aktualnej liczby operacji laparoendoskopowych [7]. Brak do-
datkowej refundacji kosztów leczenia zaawansowanymi metodami 
chirurgicznymi przez płatnika powoduje, że chirurdzy rzadko po 
nie sięgają. Dostęp do ośrodków zapewniających leczenie zgodne 
z aktualnymi wytycznymi międzynarodowych towarzystw nauko-
wych jest zróżnicowany. Jednocześnie obowiązujący w Polsce sys-
tem szkolenia nie zapewnia w wystarczającym stopniu warunków 
do rzetelnego nabycia niezbędnych umiejętności z zakresu różnych 
komplementarnych technik chirurgicznego zaopatrzenia pp.

CEL PRACY

Celem pracy było podsumowanie wyników ankiety dotyczącej 
wiedzy w zakresie leczenia przepuklin według standardów opra-
cowanych przez międzynarodowe organizacje herniologiczne oraz 
poznanie codziennej praktyki klinicznej ankietowanych. Uzyska-
ne dane mają pomóc w określeniu stopnia upowszechnienia reko-
mendacji leczenia przepuklin w Polsce oraz wskazać ograniczenia 
w szerszym stosowaniu tych wytycznych.

MATERIAŁ I METODY

Podczas Międzynarodowej Konferencji Przepuklinowej w Polsce, 
która odbyła się 10 grudnia 2016 roku w Zakopanem, przeprowa-
dzono interaktywną sesję wśród 106 chirurgów zajmujących się 
problematyką przepuklin. Wykorzystano nowoczesne oprogra-
mowanie, dzięki któremu odpowiedzi mogły być wprowadzane na 
indywidualne smartfony lekarzy (VoxVote). Ankietowani na ekra-
nie telefonu otrzymywali pytania i warianty odpowiedzi. Osoby, 
które nie korzystały z tej możliwości zaznaczały odpowiedzi na 
papierowych kwestionariuszach. Na poszczególne pytania uzy-
skano od 102 do 106 odpowiedzi. W celu analizy posumowano 
uzyskane wyniki i sporządzono raport. 

Pytania dotyczyły leczenia przepuklin pachwinowych zarówno 
metodami otwartymi, jak i laparoendoskopowymi. Chirurdzy 
udzielili odpowiedzi na 66 pytań dotyczących codziennej praktyki 
chirurgicznej i sposobu podejmowania decyzji w swoich ośrod-
kach, a także 27 pytań dotyczących oceny najnowszych świato-
wych zaleceń leczenia pp.

Lekarze, którzy wzięli udział w badaniu pochodzili z różnych re-
gionów Polski. Najwięcej osób było z województwa małopolskiego 
(n=16), z mazowieckiego i lubelskiego (po 10 osób) oraz z łódzkie-
go, śląskiego i podkarpackiego (po 9 osób). Z innych województw 
było od 2 do 7 lekarzy. Czterdziestu ośmiu lekarzy miało poniżej 
35 lat. W kolejnych dekadach wiekowych (36–45, 46–55, 56–65) 
było odpowiednio 14, 27 i 16 lekarzy. Jedna osoba miała powyżej 
66 lat. Czterdziestu ośmiu lekarzy stanowili specjaliści w chirurgii 
ogólnej, pozostali nie mieli ukończonej specjalizacji. Wśród an-
kietowanych 28 lekarzy operuje rocznie mniej niż 25 pp, 40 chi-
rurgów – od 26 do 50 pp, 29 chirurgów – od 51 do 100 pp oraz 9 
chirurgów – powyżej 100 pp. Sześćdziesięciu jeden ankietowanych 
oceniło, że sprawnie leczy przepukliny, a 21 uważa, że reprezen-
tuje poziom ekspercki.

WYNIKI

Mimo że wszyscy głosujący chirurdzy zgodzili się z zaleceniem, że 
w leczeniu przepuklin pachwinowych preferowane jest stosowanie 

Ryc. 1.  Typ stosowanej techniki bez siatki w sytuacji braku możliwości użycia siatki 
syntetycznej (n=103).

Ryc. 2.  Dwie najczęściej stosowane metody w operacjach przepuklin pachwinowych 
(n=105).
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go z niewielką skośną przepukliną zdecydowana większość ankie-
towanych (92,3%) zastosuje siatkę makroporowatą, podczas gdy 
u starszego otyłego mężczyzny z dużą przepukliną prostą o sze-
rokich wrotach jedynie połowa chirurgów (50%) użyje bardziej 
wytrzymałej i cięższej siatki. Jednocześnie aż 28,3% chirurgów 
podaje, że w miejscu zatrudnienia nie mają dostępu do różnych 
siatek zależnie od techniki, której chcieliby użyć.

Prawie 80% ankietowanych lekarzy nie stosuje metod laparoendo-
skopowych (TEP, TAPP). Tyle samo nie stosuje śródotrzewnowo 
siatek (IPOM) przy leczeniu przepuklin brzusznych. Ma to zapew-
ne powiązanie z wyborem metod operacyjnych w macierzystych 
oddziałach chirurgicznych. W większości placówek, w których 
pracują ankietowani, nie stosuje się metod laparoendoskopowych 
w leczeniu przepuklin pachwinowych i brzusznych (ryc. 3). Niezna-
jomość tych metod znalazła również potwierdzenie przy pytaniach 
o koszty procedur. Większość z ankietowanych nie wiedziała, jaka 
jest orientacyjna cena siatki stosowanej w metodzie TAPP (68%) 
oraz sprzętu do jej mocowania (85%). Pozytywnym zaskoczeniem 
był fakt, że 75% zespołów sal operacyjnych miało dostęp do róż-
nych implantów do chirurgii przepuklin pachwinowych. Trzech 
na czterech ankietowanych chirurgów (75,0%) deklarowało chęć 
wdrożenia metod endo- i/lub laparoendoskopowych, jeśli wyce-
na procedur przez płatnika publicznego uległaby zmianie na ko-
rzystniejszą. Tylko 8,7% lekarzy – nawet przy korzystniejszej re-
fundacji – nie jest zainteresowanych zmianą techniki operacyjnej.

metod z użyciem siatki, co piąty z nich (21 chirurgów) w opera-
cjach planowych u dorosłych mężczyzn wykorzystuje rutynowo 
metody bez użycia siatki. Kolejnych 31,4% chirurgów zaopatruje 
pp bez implantu tylko w przypadkach operacji przeprowadzanych 
w trybie ostrym, a jedynie połowa ankietowanych (48,6%) w każ-
dej sytuacji stosuje implant. Rycina 1 przedstawia rodzaj najczę-
ściej stosowanej techniki zaopatrzenia przepuklin pachwinowych 
bez implantu, w sytuacjach, w których zastosowanie siatki mimo 
wszystko jest niemożliwe. Dodatkowo przedstawiono na rycinie 
rodzaj preferowanej techniki operacji pure-tissue, w sytuacji, gdyby 
to dany chirurg miał być poddany takiemu zabiegowi jako pacjent.

Ankietowani podali, że przy pierwotnej jednostronnej przepukli-
nie pachwinowej najczęściej (91,3%) operują według metody Lich-
tensteina. Gdy z różnych względów preferowana metoda nie może 
być wykorzystana, to 40,9% zaopatruje przepuklinę pachwinową 
z dojścia przedniego bez siatki, a 27,6%stosuje z analogicznego 
dojścia inną metodę z wykorzystaniem implantu (ryc. 2).

Znacząca większość ankietowanych (87,6%) zgodziła się z reko-
mendacją, że chirurdzy powinni być świadomi charakterystyki 
klinicznej stosowanych materiałów implantacyjnych. Inaczej po-
stawione pytanie wskazuje jednak, że dla uzyskania jak najlepsze-
go efektu leczenia, zaledwie 48,6% chirurgów zwraca rutynowo 
uwagę na parametry fizyczne siatki, takie jak porowatość i ciężar. 
W przypadku operacji naprawczej u młodego szczupłego chore-

Tab. I. Zalecenia poparte przez zdecydowaną większość chirurgów.

REKOMENDACJA AKCEPTACJA ZALECENIA
(% RESPONDENTÓW)

Zaleca się wzięcie pod uwagę nabytych, chirurgicznych i okołooperacyjnych czynników ryzyka, ponieważ można je potencjalnie modyfikować, co 
będzie miało wpływ na typ wykonanej naprawy. 100

Operacja z dostępu przedniego jest zalecana w przypadku niepowodzenia leczenia po zastosowaniu operacji z dostępu tylnego. 97

Chirurdzy powinni dokonywać wyboru sposobu leczenia zależnie od własnego doświadczenia, lokalnych/krajowych możliwości leczenia oraz 
czynników związanych zarówno z pacjentem, jak i samą przepukliną. 96

W przypadku ewidentnej przepukliny pachwinowej w celu potwierdzenia rozpoznania zaleca się stosowanie jedynie badania fizykalnego. 94

Pomimo że u większości chorych pojawią się objawy, strategia wyczekiwania w przypadku małych i bezobjawowych przepuklin jest bezpieczna, 
ponieważ ryzyko powikłań jest niskie. Decyzja o wyborze postępowania dokonywana jest wspólnie przez pacjenta i chirurga. 92

Zaleca się prowadzenie dyskusji z chorymi na temat czasu wykonania operacji z uwzględnieniem ich warunków społecznych, pracy zawodowej 
oraz ogólnego stanu zdrowia. Niższą liczbę powikłań w operacjach planowych należy przeciwstawić większej liczbie komplikacji w operacjach 
w trybie ostrym.

90

Podczas operacji otwartych, planowa profilaktyczna resekcja nerwu biodrowo-pachwinowego nie jest zalecana, ponieważ nie wpływa na 
zmniejszenie występowania bólu przewlekłego i zwiększa występowanie pooperacyjnych ubytków sensorycznych (niedoczulica). 90

Tab. II. Zalecenia poparte przez nie więcej niż połowę ankietowanych chirurgów.

REKOMENDACJA

AKCEPTACJA ZALECENIA
(% RESPONDENTÓW)

TAK NIE NIE WIEM

Zaleca się stosowanie znieczulenia miejscowego w otwartych operacjach naprawczych odprowadzalnych przepuklin, pod 
warunkiem, że chirurg jest doświadczony w stosowaniu znieczulenia miejscowego i podawaniu miejscowo środka znieczulającego. 52 42 6

Zaleca się zastosowanie siatki w planowych operacjach naprawczych przepuklin udowych. 50 30 20

Zaleca się chorym powrót do normalnej aktywności bez ograniczeń, gdy tylko osiągną komfort w codziennym funkcjonowaniu. 48 48 4

W operacjach otwartych z użyciem siatki, stosowanie profilaktyki antybiotykowej u chorych średniego ryzyka w ośrodkach niskiego 
ryzyka nie jest zalecane. 43 48 9

Z punktu widzenia relacji koszt–efektywność, zalecane jest wykonywanie laparoskopowych operacji naprawczych w trybie 
jednodniowym, z minimalnym użyciem artykułów jednorazowych. 40 25 35

Nagły ostry/silny/wyniszczający ból pooperacyjny zwiększa prawdopodobieństwo urazu naczyniowego lub nerwu. Wczesna 
reoperacja w tym samym dniu jest zalecana w celu wykluczenia lub zaopatrzenia tych powikłań. 25 55 20

Znieczulenie ogólne lub miejscowe wydaje się być korzystniejsze niż regionalne u pacjentów powyżej 65. roku życia. 18 60 22
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jednak duże rozbieżności między akceptacją rekomendacji a ru-
tynowym działaniem czy poglądami. Tak się działo, gdy pytanie 
nie odnosiło się wprost do rekomendacji (tab. IV).

Zaledwie 57,7% chirurgów stwierdziło, że rekomendacje europej-
skie w sprawie leczenia przepuklin miały lub mają wpływ na ich 
postępowanie.

DYSKUSJA

Podejmowanie decyzji terapeutycznych w chirurgii musi opierać 
się zarówno na własnym doświadczeniu, jak i dostępnych dowo-
dach naukowych. Szybki rozwój nauki i wzrastająca liczba publi-
kacji powodują, że w zalewie informacji chirurgowi trudno jest 
samodzielnie wybrać istotne informacje, które mogą przyczynić 
się do poprawy indywidualnych wyników leczenia. W tym celu 
towarzystwa naukowe podejmują wysiłek związany z opracowa-
niem wytycznych w danej dziedzinie. Powołane przez te organi-
zacje grupy robocze dokonują przeglądu aktualnego piśmiennic-
twa i po dokładnej selekcji dostępnych artykułów ustalają zestaw 
rekomendacji. Korzystanie z zaleceń towarzystw naukowych po-
zwala chirurgowi prowadzić leczenie zgodnie z dostępną aktualnie 
wiedzą medyczną. W ostatnich latach wytyczne w zakresie lecze-
nia pp zostały opracowane przez kilka wiodących chirurgicznych 
towarzystw naukowych, m.in. European Hernia Society (EHS), 
International Endohernia Society (IEHS) i European Association 
of Endoscopic Surgery (EAES) [9–11]. Efektem tych prac było 

Interesujące były informacje o tym, co decyduje o wyborze meto-
dy operacyjnej. W 45,7% przypadków ankietowani deklarowali, że 
metodę leczenia dostosowują do chorego i schorzenia. Mniej niż 
połowa lekarzy (43,8%) twierdzi, że operuje jedną metodą, nieza-
leżnie od stanu pacjenta lub choroby, a kolejnych 10,5% zaznaczy-
ła, że decyzję o metodzie leczenia pacjenta podejmuje przełożony. 

Jedynie 66,6% chirurgów zgadza się z zaleceniem, że u kobiet za-
leca się wykonywanie operacji naprawczych metodami laparoen-
doskopowymi, a jedynie połowa respondentów (50,0%) zgadza się 
z rekomendacją, że w planowych operacjach naprawczych prze-
puklin udowych u kobiet wskazane jest użycie siatki. Rodzaj sto-
sowanego leczenia przepuklin pachwiny u kobiet przez ankieto-
wanych chirurgów przedstawiono na rycinie 4.

Połowa ankietowanych chirurgów (50,0%) zgadza się z rekomen-
dacją, że chorym można zalecić powrót do normalnej, nie ograni-
czonej niczym aktywności, kiedy tylko osiągną komfort w codzien-
nym funkcjonowaniu. Odzwierciedla to rodzaj przekazywanych 
chorym zaleceń pooperacyjnych, przedstawionych na rycinie 5.

Pytania w omawianej ankiecie miały dwojaki charakter. Z jednej 
strony starano się poznać stopień akceptacji dla rekomendacji 
EHS, z drugiej – postępowanie w codziennej praktyce medycznej. 
Stopień akceptacji zaleceń EHS był różny, w części był on w pełni 
popierany (tab. I). 

Podobnie wysoką akceptację (79–96%) miały rekomendacje doty-
czące szkolenia w chirurgii przepuklin: dotyczące reoperacji przez 
ekspertów, konieczności zaawansowanego szkolenia oraz warun-
ków, które musi spełniać ośrodek referencyjny.

Akceptowano rekomendacje dotyczące: wykorzystania metod 
endolaparoskopowych w chirurgii przepuklin pachwinowych, 
możliwość operacji pp zarówno z dostępu przedniego, jak i tyl-
nego, porównywalność metody TEP i TAPP (tak – 49%, nie wiem 
– 48%), stosowania TAPP/TEP przy operacjach przepuklin obu-
stronnych, konieczności stosowania metod endolaparoskopowych 
przy nawrocie po operacji sposobem Lichtensteina (oraz vice versa) 
oraz wskazań do endolaparoskopii jako metody z wyboru. Duże 
wątpliwości (tak – 53%, nie – 11%, nie wiem – 7%) budziła reko-
mendacja o konieczności mocowania implantu przy pp prostych 
z szerokimi wrotami (M3 wg EHS). Wartość tych deklaracji jest 
jednak ograniczona, gdyż jedynie co czwarty ankietowany chirurg 
wykonał operację endolaparoskopową w okresie 3 miesięcy przed 
wypełnianiem ankiety.

Część rekomendacji EHS akceptowała jedynie nie więcej niż po-
łowa ankietowanych (tab. II).

W stosunku do części rekomendacji określenie własnego zdania 
było trudne dla co najmniej 20% ankietowanych (tab. III).

Pytanie, na ile deklaracje ankietowanych są zbieżne z ich prakty-
ką chirurgiczną? W tym celu, przed ankietowym pytaniem o re-
komendacje, starano się poznać rutynowe postępowania lekarzy 
(pytania były nieco modyfikowane). Po części teoria pokrywała 
się z praktyką. Przykładowo było tak w zakresie stosowania sia-
tek 3D. Ankietowani akceptowali rekomendację, by nie stosować 
ich w operacjach z dostępu przedniego (86%) i podawali, że ich 
faktycznie nie używają (89%). W części zagadnień pojawiały się 

Ryc. 3.  Stosowanie metod laparoendoskopowych w ośrodkach reprezentowanych przez 
chirurgów biorących udział w głosowaniu oraz umiejętność samodzielnego 
stosowania przez nich tych metod (n=105).

Ryc.4. Stosowane metody leczenia przepuklin pachwiny u kobiet (n=105).
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Przedstawione w pracy wyniki pokazują istotną rozbieżność 
pomiędzy teoretyczną wiedzą chirurgów a praktyka kliniczną. 
W wielu aspektach lekarze zgadzają się z zawartymi w reko-
mendacjach stwierdzeniami, ale jednocześnie nie respektują 
tych wytycznych w prowadzonym przez siebie procesie tera-
peutycznym. Wbrew danym płynącym z piśmiennictwa o bez-
pieczeństwie stosowania siatek makroporowatych również 
w środowskach czystych i skażonych, nadal jedynie połowa 
chirurgów prowadzi leczenie z wykorzystaniem siatki zarówno 
w operacjach planowych, jak i w trybie ostrym [12]. Pozostali 
chirurdzy stosują w swojej praktyce różne metody napięciowe 
bez użycia siatek, przy czym rekomendowana w tych przypad-
kach metoda Shouldice’a stosowana jest tylko przez niespełna 
połowę chirurgów [13]. Co ciekawe w sytuacji, gdyby to ankie-
towani chirurdzy mieli być pacjentami i być poddani operacji 
naprawczej bez użycia siatki, to większość z nich chciałaby być 
operowana właśnie metodą Shouldice’a. Może to świadczyć 
o tym, że mimo przekonania chirurgów o skuteczności tej me-
tody, poziom wyszkolenia w prawidłowym przeprowadzaniu 
tej operacji jest niewystarczający [3, 14].

opracowanie przez grupę HerniaSurge pierwszych światowych 
wytycznych leczenia pp, poddanych następnie ocenie chirurgów 
biorących udział w Kongresie EHS w Rotterdamie w 2016 roku.

W Polsce odległe rezultaty leczenia pp pozostają nieznane. Brak 
obligatoryjnego rejestru pp, a także powierzchowna sprawoz-
dawczość w systemie ubezpieczenia zdrowotnego, nie sprzyjają 
uzyskiwaniu wiarygodnych danych na temat prowadzonego le-
czenia. Sytuacja ta nie zmienia się od wielu lat, mimo że operacje 
pp należą do jednych z najczęściej wykonywanych procedur chi-
rurgicznych w Polsce [7]. Ogólnopolska konferencja z udziałem 
chirurgów zainteresowanych tematem leczenia przepuklin pa-
chwinowych stanowi dobrą okazję do poznania: wiedzy chirur-
gów na temat przepuklin, sposobów podejmowania przez nich 
decyzji terapeutycznych oraz ich opinii na temat aktualnych zale-
ceń międzynarodowych towarzystw medycznych. Na podstawie 
zebranych danych można wskazać obszary wymagające działań 
naprawczych zarówno w zakresie poprawy wiedzy medycznej, 
szkolenia, jak i aspektów organizacji systemu leczenia przepu-
klin pachwinowych w Polsce.

Tab. IV. Rozbieżności pomiędzy odsetkiem chirurgów akceptujących zalecenia i stosowaniem ich w praktyce.

Rekomendacja

Stosowanie 
zalecenia 
w praktyce 
(%)

Akceptacja 
zalecenia
(%)

W przypadku ewidentnej przepukliny pachwinowej w celu potwierdzenia rozpoznania zaleca się stosowanie jedynie badania fizykalnego. 66 94

Zaleca się, aby chirurdzy byli świadomi charakterystyki klinicznej stosowanych przez siebie siatek. 49 88

Przed- i okołooperacyjne miejscowe stosowanie środka znieczulającego, takie jak blokada nerwów pachwinowych i/lub podpowięziowe/
podskórne znieczulenie nasiękowe są zalecane we wszystkich otwartych operacjach naprawczych przepuklin pachwinowych. 46 60

Chirurgia jednodniowa jest zalecana dla większości chorych z przepuklinami pachwinowymi, pod warunkiem dobrej organizacji opieki 
po wypisie z ośrodka leczącego. 32 76

W operacjach otwartych z użyciem siatki, stosowanie profilaktyki antybiotykowej u chorych średniego ryzyka w ośrodkach niskiego 
ryzyka nie jest zalecane. 30 43

Zaleca się stosowanie klasyfikacji EHS w celu prowadzenia badań naukowych, doboru odpowiednich metod leczenia i prowadzenia 
audytów jakości leczenia. 28 71

Pragmatyczna resekcje nerwów biodrowo-pachwinowego i/lub biodrowo-podbrzusznego są zalecane w przypadku jatrogennego 
uszkodzenia nerwu lub w sytuacji, gdy przebieg nerwu/nerwów koliduje z umieszczoną siatką. 18 70

Znajomość anatomii nerwów i ich śródoperacyjna identyfikacja jest zalecana w celu zmniejszenia występowania przewlekłego bólu 
pooperacyjnego przepuklin pachwinowych. 13 80

Zaleca się stosowanie znieczulenia miejscowego w otwartych operacjach naprawczych odprowadzalnych przepuklin, pod warunkiem że 
chirurg jest doświadczony w stosowaniu znieczulenia miejscowego i podawaniu miejscowo środka znieczulającego. 6 52

Zaleca się chorym powrót do normalnej aktywności bez ograniczeń, gdy tylko osiągną komfort w codziennym funkcjonowaniu. 5 48

Tab. III. Zalecenia budzące najwięcej wątpliwości wśród ankietowanych chirurgów.

Rekomendacja

Akceptacja zalecenie
(% respondentów)

tak nie nie wiem

Z punktu widzenia relacji koszt–efektywność, zalecane jest wykonywanie laparoskopowych operacji naprawczych w trybie 
jednodniowym z minimalnym użyciem artykułów jednorazowych. 40 25 35

Stosowanie tzw. siatek lekkich w operacjach naprawczych przepuklin pachwinowych (otwartych i laparoendoskopowych) może 
wykazać pewne krótkoterminowe korzyści (zmniejszony ból pooperacyjny i krótszy czas powrotu do zdrowia). 56 10 34

Wykonywanie otwartych operacji naprawczych bez użycia siatki w wybranej grupie chorych lub przy określonym typie przepukliny 
(np. u młodych mężczyzn z przepukliną skośną o wąskich wrotach – L1) jako alternatywy dla metody Lichtensteina wymaga dalszych 
badań.

51 26 23

Znieczulenie ogólne lub miejscowe wydaje się być korzystniejsze niż regionalne u pacjentów powyżej 65. roku życia. 18 60 22

Zaleca się zastosowanie siatki w planowych operacjach naprawczych przepuklin udowych. 50 30 20

W przypadku operacji czystych i czystych–skażonych wykonywanych w trybie pilnym zaleca się zastosowanie metod z użyciem siatki 
monofilamentowej o dużych porach. 59 21 20
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bólowe, odpowiedni dobór znieczulenia, prawidłowa technika znie-
czulenia miejscowego i umiejętność identyfikacji nerwów pachwiny 
i postępowania z nimi, stanowią niewątpliwie kolejny obszar, z któ-
rym szkolący się chirurdzy powinni być szczegółowo zapoznani.

W wynikach głosowania zwraca uwagę wyraźny brak poparcia 
chirurgów dla rekomendacji z zakresu profilaktyki antybiotykowej 
i zaleceń pooperacyjnych w odniesieniu do aktywności fizycznej. 
Zalecany brak konieczności rutynowego stosowania profilaktyki 
antybiotykowej chirurdzy przeciwstawiają uwarunkowaniom lokal-
nym własnych placówek medycznych, w których często w obrębie 
tego samego oddziału przez kilka dni hospitalizowani są pacjenci 
z różnymi schorzeniami, m.in. ze skażonymi lub zakażonymi rana-
mi. Stąd obawa o medyczne i prawne konsekwencje ewentualnego 
zakażenia zmusza chirurgów do podejmowania decyzji o prowa-
dzeniu profilaktyki antybiotykowej [25–26]. Podobny stereotyp 
funkcjonuje w zakresie konieczności powstrzymania się od wy-
siłku fizycznego w obawie przed nawrotem. Opinia ta, utrzyma-
na z czasów leczenia przepuklin metodami napięciowymi, ciągle 
pokutuje zarówno wśród chirurgów, jak i pacjentów. Niestety to 
zbędne wydłużanie okresu zwolnień lekarskich, powoduje wzrost 
społecznych kosztów leczenia [27].

Wytyczne towarzystw naukowych często stanowią podstawową 
linię obrony w postępowaniach wyjaśniających ewentualne nieko-
rzystne zdarzenia medyczne. Leczenie zgodne z obowiązującymi 
rekomendacjami zwykle potwierdza staranność w prowadzonym 
procesie terapeutycznym. Niestety co trzeci chirurg twierdzi, że 
wytyczne towarzystw naukowych nie mają wpływu na podejmo-
wane przez niego decyzje. Liczne rozbieżności pomiędzy wiedzą 
teoretyczną a praktyką kliniczną zmuszają do zastanowienia się, 
w jaki sposób należałoby dokonać połączenia obu tych aspek-
tów leczenia. Wydaje się, że usystematyzowany system szkolenia 
wszystkich chirurgów w trakcie specjalizacji, stanowiłby okazję do 
wyjaśnienia wielu elementów leczenia i upowszechniłby aktualne 
wytyczne w tym zakresie [28].

WNIOSKI

Brak precyzyjnego określenia liczby i rodzaju wykonywanych ope-
racji naprawczych przepuklin pachwinowych w Polsce uniemożliwia 
weryfikację skuteczności prowadzonego leczenia i przestrzegania 
rekomendacji towarzystw naukowych. Braki w systemie szkolenia 

Prowadzenie leczenia w zgodzie z wytycznymi zmusza chirurga 
do indywidualnych doborów metody i implantowanego materiału 
zarówno do konkretnego pacjenta, jak i do własnego doświadcze-
nia. Niestety ograniczenia placówek medycznych w zaopatrzeniu 
w siatki syntetyczne o różnorodnej charakterystyce, oraz częste 
zjawisko narzucania w danym ośrodku obowiązującej wszystkich 
techniki operacyjnej, powoduje, że zamiast dobierania metody 
operacyjnej do chorego, dobiera się chorych do stosowanej w da-
nym ośrodku metody operacyjnej. Jest to szczególnie zauważalne 
w przypadku metod laparoendoskopowych. Mimo ogromnej przy-
chylności chirurgów do tej metody oraz chęci nabycia umiejętności 
stosowania technik TAPP i/lub TEP w praktyce klinicznej, nadal 
zbyt mało chirurgów biegle się nimi posługuje. Nawet w ośrod-
kach, w których te techniki są stosowane, nie wszyscy chirurdzy 
mają możliwość wykonywania operacji tymi metodami. Liczba 
chirurgów – dla których ta technika stanowi podstawową metodę 
operacyjną – jest jeszcze mniejsza. Należy pamiętać, że badanie 
ankietowe prowadzone było wśród chirurgów szczególnie zainte-
resowanych leczeniem przepuklin, zatem w skali całego kraju sy-
tuacja może być jeszcze gorsza. Przy tak nielicznej grupie lekarzy 
wykonujących te operacje, trudno będzie zrealizować liczne za-
lecenia międzynarodowych organizacji, m.in. w zakresie leczenia 
przepuklin u kobiet, nawrotów po wcześniejszych operacjach na-
prawczych z dostępu przedniego oraz przepuklin obustronnych, 
w przypadku których technika TAPP lub TEP jest nieodłącznym 
elementem kompleksowego postępowania [15–16]. Mimo obo-
wiązku udzielania wszystkim chorym zrozumiałych i pełnych in-
formacji na temat alternatywnych metod leczenia, nadal blisko 
połowa chirurgów nie informuje chorych o możliwości leczenia 
laparoendoskopowego pp. Znajduje to zresztą potwierdzenie w da-
nych, że ponad połowa ankietowanych chirurgów nigdy nie ode-
słała pacjenta z pp do innego lekarza lub innego ośrodka. Niestety 
braki w powszechnym wyszkoleniu chirurgów w technice TAPP 
i TEP oraz przekonanie o nieopłacalności prowadzenia leczenia 
technikami laparoendoskopowymi powoduje, że chorzy w Polsce 
mają ograniczony dostęp do nowoczesnych metod leczenia. Wy-
daje się, że systemowa poprawa wyszkolenia w tym zakresie w ra-
mach obligatoryjnego szkolenia podczas specjalizacji z chirurgii 
ogólnej mogłaby wpłynąć na poprawę powszechnej dostępności 
tych metod leczenia w Polsce [17–18]. Jednocześnie uwzględnie-
nie korzyści w zakresie relacji koszt–efektywność, które płyną 
ze stosowania metod laparoskopowych umożliwiających szybki 
powrót do pełnej aktywności zawodowej, powinno promować 
ośrodki wykonujące właśnie te świadczenia [19]. Co ciekawe na-
dal w niewielu ośrodkach prowadzi się leczenie w trybie jedno-
dniowym, mimo ewidentnych korzyści ekonomicznych płynących 
z takiego postępowania [20, 21]. Jedną z przyczyn może być zbyt 
rzadkie wykorzystywanie znieczulenia miejscowego w operacjach 
pp z dostępu przedniego.

Zmniejszenie liczby nawrotów po operacjach pp na skutek wpro-
wadzenia metod beznapięciowych pozwoliło zwrócić uwagę chi-
rurgów na kolejny aspekt leczenia, mianowicie ból pooperacyjny 
[22]. Mimo ustalonego standardu postępowania, nadal zbyt mało 
chirurgów stosuje ostrzykiwanie rany po operacji, co stanowi sku-
teczną metodę leczenia bólu po zabiegu [23]. Jednocześnie zauwa-
ża się dużą różnorodność postępowania w odniesieniu do nerwów 
okolicy pachwiny, szczególnie w sytuacji kolizji z implantowaną 
siatką. Stosowane w wielu przypadkach nacinanie siatki bądź jej 
skracanie, nie powinno mieć miejsca, ponieważ może wpłynąć na 
zwiększenie liczby nawrotów [24]. Zatem postępowanie przeciw-

Ryc. 5.  Rodzaj przekazywanych chorym zaleceń pooperacyjnych dotyczących 
powstrzymania się od podejmowania wysiłku fizycznego (n=104).
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wykonywania operacji przepuklin pachwinowych wraz z dostę-
pem do prawidłowo zaprojektowanych szkoleń mogą wpłynąć na 
poprawę wyników leczenia przepuklin w Polsce.

i niedofinansowanie procedur medycznych powodują zbyt małą 
dostępność w Polsce do operacji laparoendoskopowych przepu-
klin pachwinowych. Poprawa wiedzy chirurgów co do sposobu 
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