
 ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 05 năm 2022 

 

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

 

Tên luận án: “Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị 

bẹn đặt tấm lưới nhân tạo trước phúc mạc qua đường vào ổ bụng”. 

Ngành: Ngoại khoa   Mã số: 9 72 01 04 

Họ và tên nghiên cứu sinh: TRƯƠNG ĐÌNH KHÔI 

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. PHẠM ANH VŨ  

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 

Những đóng góp mới của luận án: 

Luận án đã góp phần làm rõ các chỉ định của kỹ thuật TAPP đối với phẫu 

thuật điều trị thoát vị bẹn, đặc biệt thoát vị bẹn có biến chứng (cầm tù, nghẹt). 

Luận án đã cho thấy tính an toàn và tính hiệu quả của kỹ thuật TAPP đối 

với điều trị thoát vị bẹn ở người trưởng thành. 

Luận án đã ứng dụng bảng điểm Carolina, là bảng điểm chuyện biệt đánh giá 

chất lượng cuộc sống của bệnh nhân sau phẫu thuật thoát vị có sử dụng tấm lưới. 

Trên đây là những thông tin về đóng góp mới của luận án. 

Kính mong Hội đồng và Quý Thầy chấp thuận và cho phép luận án được 

bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế. 

Trân trọng cảm ơn. 

 

       Người hướng dẫn khoa học Nghiên cứu sinh 
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CONTRIBUTIONS OF THE THESIS 

 

The thesis title: “Clinical evaluation of laparoscopic transabdominal 

preperitoneal mesh repair for inguinal hernias”. 

Specialty: Surgery   Code: 9 72 01 04 

PhD student: TRUONG DINH KHOI 

Scientific supervisor: Assoc/Prof, PhD PHAM ANH VU  

Training unit: University of Medicine and Pharmacy, Hue University 

The new contributions of the thesis are as follows: 

The thesis has contributed to clarifying the indications of the TAPP 

technique for surgical treatment of inguinal hernia, especially complicated 

inguinal hernia (incarcerated or strangulated hernia). 

The thesis has shown the safety and effectiveness of the TAPP technique 

for inguinal hernia treatment in adults. 

The thesis has applied the Carolina Comfort Scale, a quality of life assessment 

pertaining specifically to patients undergoing hernia repair with mesh. 

As mentioned above, the thesis has addressed the new essential 

contributions to the field of general surgery. 

I would be grateful if the thesis would be approved and presented in front 

of the jury board of Hue University. 

Sincerely, 

 

 Scientific supervisor PhD student 

 

 

 

 Assoc/Prof, PhD PHAM ANH VU TRUONG DINH KHOI 


