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a summary of publication:
The aim of this work was to assess the results of treatment przepuklin inguinal Desardy way
in the ward Chirurgicznym Jędrzejowie since the beginning of its implementation in June
2002 to the end of the year 2004.
For this purpose drawn up a questionnaire which was sent by mail to all operated, who then
reported to the survey or inspection odsyłali completed questionnaire.
Rated 38 out of 47 patients called to survey. Early Post-operative complications were reported
in 4 patients. Nor was przepukliny relapses. 97% of patients responded positively to a
question about satisfaction with the effect of the operation.
Based on the survey can be considered a method Desardy for a simple and effective way to
repair przepuklin flank.
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Wyniki leczenia przepuklin sposobem Desardy u 47 operowanych
streszczenie publikacji:
Celem pracy była ocena wyników leczenia przepuklin pachwinowych sposobem Desardy w
Oddziale Chirurgicznym w Jędrzejowie od początku jej wdrożenia w czerwcu 2002 roku do
końca roku 2004.
Do tego celu sporządzono ankietę, którą rozesłano pocztą do wszystkich operowanych, którzy
następnie zgłaszali się do badania kontrolnego lub odsyłali wypełnioną ankietę.
Oceniono 38 pacjentów spośród 47 wezwanych do badania. Wczesne powikłania
pooperacyjne stwierdzono u 4 chorych. Nie stwierdzono nawrotów przepukliny. 97%
pacjentów odpowiedziało pozytywnie na pytanie o zadowolenie z efektu operacji.
Na podstawie przeprowadzonego badania można uznać metodę Desardy za prosty i skuteczny
sposób naprawy przepuklin pachwiny.

