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Катедра по Педиатрия и Медицинска генетика, Медицински университет „Проф. Д-р 

Параскев Стоянов“ – Варна. 

Със заповед № Р-109-46/26.03.2014 г. на Ректора на МУ, Варна, издадена въз основа 

на решение на Факултетния съвет на Факултета по медицина към МУ-Варна по протокол 

№36/19.03.2014 г. съм избран за член на Научното жури за защита на дисертационния 

труд на д-р Петър Атанасов Шивачев. 

На първото заседание на Научното жури и със заповед № Р-109-58/14.04.2014 г. на 

Ректора на МУ-Варна съм определен да изготвя становище по процедурата за 

придобиване на образователната и научна степен „доктор“ на д-р Петър Атанасов 

Шивачев. 

Служебен адрес: Варна 9010; бул. “Хр. Смирненски“ №1                        

                              УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД 

                              ел. поща: marrinovs@abv.bg 

Не съм открил пропуски в приложената от д-р Петър Атанасов Шивачев 

документация. Спазени са изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника за 

условията и реда за придобиване на научните степени и заемане на академични длъжности 

в МУ Варна. Нямам конфликт на интереси от участието ми в научното жури. 

Кратка биографична справка за докторанта: Д-р Петър Шивачев е роден през 

1957 г., завършва медицина във ВМИ – Варна през 1983 г. Последователно работи като 

участъков педиатър в Първа градска поликлиника - Добрич, болничен ординатор в Детско 
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отделение на Градска болница – Варна. От 1987 г. и до момента работи като лекар-

ординатор в Детска клиника на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. 

През 1989 г. придобива специалност по детски болести, а през 1993 г. специалност 

по детска ревмокардиология. 

Д-р Шивачев е специализирал в Детска кардиологична клиника на Национална 

кардиологична болница – София, има преминати курсове по инвазивна кардиология при 

деца, неинвазивна функционална кардиологична диагностика в детската възраст, 

пренатална ехокардиография, за които е представил съответните свидетелства и дипломи.  

Значимост на темата: Вродените сърдечни малформации (ВСМ) са един от 

основните и тежки социално значими проблеми на Педиатрията и в частност на Детската 

кардиология. Честотата им у нас е 7-8 на 1000 живородени деца. Критичните вродени 

сърдечни малформации (КВСМ) са важна част от детската сърдечна патология с висока 

болестност и смъртност, поради което са обект на неотслабващ интерес. Групата не е 

еднозначно дефинирана. Отличителна особеност на тези заболявания е изявата им в 

неонаталния период с тежка хипоксемия, сърдечна недостатъчност или кардиогенен шок, 

които застрашават живота. Изискват спешна оперативна или транскатетърна интервенция, 

без която децата загиват. С развитието на съвременната хирургия на ВСМ и на 

интервенционалната кардиология все повече пациенти с тежки и комплексни вродени 

кардиопатии могат да бъдат успешно лекувани. Голяма част от тези интервенции вече 

могат да се извършват при малки кърмачета, новородени и недоносени деца.Успехът от 

лечението е в тясна връзка с ранно поставената и точна диагноза. 

Мястото на вродените кардиопатии в детската патология се определя не само от 

тяхната честота, но и преди всичко от високата смъртност, особено в кърмаческата 

възраст, техният инвалидизиращ ефект и съвременните възможности за лечение. Те са 

водеща причина за детска смъртност. ВСМ заемат основно място в перинаталната и 

детска смъртност от вродени аномалии с честота средно 20-40% от починалите кърмачета 

с малформации и 6-10% от цялата кърмаческа смъртност. 

В литературата честотата на КВСМ се определя от 15% до 25% от ВСМ като 1/3 от 

тях са цианотични. Липсва и общоприета дефиниция на КВСМ, като различията най-често 

са свързани с нозологичната структура на групата и със срока за извършване на 

оперативна или интервентна процедура, или настъпване на екзитус.  

За успешното лечение и добрата прогноза при пациентите с КВСМ са необходими 

екипните усилия на много специалисти. 

На настоящия етап липсва системен анализ на резултати от ранно диагностицирани 

и лекувани у нас деца с КВСМ. Това е първата в България разработка на тази тема с 

изключително разнообразен и труден за обобщаване контингент.   Това прави 

изключително актуална и навременна избраната от дисертанта тема. 

Структура: Дисертационният труд е добре структуриран. Написан е на 157 

стандартни страници. Онагледен е с 36 таблици и 62 фигури. Литературната справка е 
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изчерпателна и съвременна - съдържа 433 заглавия, от които 29 на кирилица и 404 на 

латиница. Над 50% от цитираните източници са от последните 10 години и 128 (около 

30%) от последните 5 години. 

Работата е добре балансирана, състои се от пет части: въведение и литературен обзор 

(33 стр.); цел и задачи (1 стр.); пациенти и методи на изследване (10 стр.); резултати и 

обсъждане (52 стр.); обобщение с изводи и приноси (4 стр.) и 8 приложения.  

Литературен обзор: Написан е на 35 страници – 22% от дисертацията . Разгледано е 

значението на ВСМ и по-специално на КВСМ, тяхното разпространение, значението и 

мястото им в детската патология, високата смъртност, особено в кърмаческата възраст, 

техният инвалидизиращ ефект и съвременните възможности за ранна диагностика и 

лечение.  КВСМ са особено важна част от неонаталната и ранна кърмаческа сърдечна 

патология. Подчертано е огромното значение на навременната диагноза и последващото 

лечение, особено в периода на неонаталния болничен престой, които са жизнено важни за 

намаляване на смъртността от КВСМ. В случаите, когато КВСМ се диагностицират късно, 

след компрометиране на кардиоваскулаторната циркулация, резултатите от последващата 

инвазивна процедура или сърдечна хирургия са неблагоприятни. Подчертано е значението 

на по-ранното диагностициране на тези КВСМ, което имат пренаталната диагностика и 

пулсоксиметричният скрининг. 

Дискутира се фактът, че в  литературата липсва общоприета дефиниция на КВСМ, 

като различията най-често са свързани с нозологичната структура на групата и със срока 

за извършване на оперативна или интервентна процедура, или настъпване на екзитус. 

Специално внимание е отделено на клиничната изява на КВСМ, което зависи основно от 

вида на аномалията, проходимостта на АК и придружаващите сърдечни лезии. 

Последователно са изведени проблемите - липса на общоприет клиничен скрининг, 

пропуски в диагнозата, транспорт на новороденото до специализиран център, 

неблагоприятна естествена еволюция с фатален изход на неразпознатите и нелекувани 

КВСМ и незадоволителните резултати при късно извършена интервенционална процедура 

или хирургична намеса. 

 На базата на данните от литературния обзор са изведени основните нерешени 

проблеми, които са поставени като цел и задачи на дисертационния труд. 

Цел и задачи: Основната цел и свързаните с нея 6 задачи са логично, ясно и точно 

формулирани. 

Пациенти и методи на изследване: Тази част обхваща 10 страници. Проучването е 

ретроспективно за период от 25 години (1987 – 2011 г.).  На базата на ясно дефинирани 

критерии е обособена група от 272 пациенти с КВСМ от общ брой 2730 деца със сърдечни 

заболявания от североизточна България. Пациентите са проследени от раждането за 

средно 6,2 години. Разделени са в 3 групи на базата на хемодинамичен принцип – 

обструктивни лезии на системната циркулация (ОЛСЦ), обструктивни лезии на 

белодробната циркулация (ОЛБЦ) и необструктивни смесващи кардиопатии (НОСК), 

което дава възможност на пациенти от една и съща морфологична група  да бъдат в 

различни групи в зависимост от водещото хемодинамно нарушение. Използвани са 
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достъпните и актуални за времето си диагностични лабораторни, образни и 

интракардиални методи на изследване за поставяне на диагнозата и проследяване на 

болните деца. Приложените съвременни статистически методи гарантират достоверността 

на представените резултати. 

Резултати и обсъждане: Частта обхваща 72 страници, състои се от няколко раздела 

и подраздели, всеки от тях завършва с обсъждане. 

В първите два раздела са представени честотата и началната клинична изява на 

КВСМ, на средна възраст 3,45 дни с водещ симптом цианоза с или без сърдечна 

недостатъчност (СН) - възможност за поставяне на диагноза още в Родилното отделение и 

преди изписване на детето. Това дава основание на д-р Шивачев обосновано да препоръча 

въвеждането на пулсоксиметричен скрининг и консултация с детски кардиолог.  

Особен интерес представлява трети раздел. В него Д-р Шивачев обосновано доказва 

пропуски в поставяне на диагнозата на КВСМ. До 4-ия ден клинично изявени са 82% от 

децата, като диагнозата е поставена при 54%. Останалите 28% от децата с КВСМ остават 

недиагностицирани. Интересна данна е късното диагностициране средно от 8,8 дни при 

децата с пълна транспозиция на големите артерии, което може би тябва по-задълбочено да 

се обсъди. Четиридесет и три от новородените (15,8%) напускат РО с неразпозната КВСМ 

и относителният им дял не намалява и в двата проучени периода (до и след 2000 год.). 

Отнася се основно за КВСМ с ОЛСЦ и НСКП. В същия раздел е направен анализ на 

естествената и следоперативна еволюция. Естествената еволюция е проучена при 48,5% от 

болните. Фатален изходът е регистриран при всички проследени 125 деца. Средната 

възраст на смъртта е 19,6 дни, като до края на неонаталния период смъртността достига 

75%. 

В пети, шести и седми раздел на дисертацията са представени данните от 

интервенционалната  и оперативна  активност,  резултатите от тях и анализ на общата 

смъртност. Интервенирани са 140 деца, значимо повишаване на активността се наблюдава 

след 2000 година. Средната възраст на първата интервенция е 28 дни, като 35% от КВСМ 

са оперирани след неонаталния период. Оперативна смъртност е висока - 40%. Данните 

сочат и висока обща смъртност - 67%. Не се установява значима разлика в проучените 

групи болни. Оценката на оперативните резултати е извършена по скала създадена от 

автора. Анализът на оперативните резултати е затруднен поради това, че се обхваща дълъг 

период от време през който са настъпили промени в поведението при КВСМ, показанията 

за интервенция и прилагане на различни оперативни техники. В анализа си върху 

факторите, оказващи влияние на оперативните резултати д-р Шивачев изтъква, че част от 

тях изискват допълнителен задълбочен анализ.  

В осми раздел използвайки съвременни статистически методи, авторът определя 

рисковите фактори, повлияващи прогнозата и преживяемостта на пациентите: вида на 

КВСМ, хемодинамиката, синдроми и съпътстващи аномалии, наличието на цианоза като 

водещ клиничен синдром, липсата на сърдечен шум, депресивното състояние при 

раждане, местоживеене на детето – град или село, които предсказват фатален край в 85% 

от случаите. 
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В последния девети раздел на дисертацията авторът предлага алгоритми за 

поведение. Диагностичният алгоритъм изисква близка колаборация на екип от 

специалисти от болничната и доболнична помощ – акушер-гинеколог, неонатолог, детски 

кардиолог, личен лекар, въвеждане на рутинен пулсоксиметричен скрининг на децата 

преди изписване от РО. Терапевтичният алгоритъмът предлага следващите етапи – 

начално стабилизиране на пациента, специализиран медицински транспорт с подходящо 

оборудване и реанимационен екип до център от трето ниво с възможности за 

интервенционално или оперативно лечение. Подчертана е необходимостта от по-широко 

приложение на простагландини в неонатологичните отделения. 

Изводи: Изводите, 8 на брой са много подробни, изчерпателни и реално представят 

резюме на изпълнената цел и поставените задачи на дисертационния труд. 

Приноси: Предствените приноси са реални и категорично приемливи. За първи път 

у нас е проведено комплексно проучване на група пациенти с КВСМ от района на 

североизточна България. Установена е честотата и нозологичната структура на КВСМ и е 

представено реалното състояние на проблема за период от 25 години. Особено ценно от 

практична гледна точка са представените алгоритми за диагноза и поведение при 

новородените с КВСМ - оптимизиране на клиничното изследване, въвеждането на 

рутинен пулсоксиметричен скрининг и по-широко приложение на простагландини в 

неонатологичните отделения, препоръки за специализиран транспорт на тежко болни 

новородени, включително с КВСМ. 

Представени са 3 публикации в пълен текст в наши периодични списания и 3 

резюмета от национални научни форуми. Авторефератът отговаря на изискванията на 

ЗРАСРБ..  

Заключение. Дисертационният труд на д-р Петър Атанасов Шивачев третира един 

изключително актуален мултидисциплинарен медицински и социален проблем. Този труд  

е резултат на 25-годишен собствен опит и дава реална представа за детското 

здравеопазване и в частност при децата с КВСМ в североизточна България, което може да 

се отнесе и за страната. Поставената цел е постигната, задачите са изпълнени. Изводите са 

точни, изчерпателни и ясно формулирани. Приносите имат не само научна, но и 

практическа стойност. Представените публикации и научни съобщения отговарят на 

изискванията. 

Убедено препоръчвам на уважаемото Научно жури да гласува положително и 

присъди образователната и научна степен „доктор“ на Д-р Петър Атанасов Шивачев. 

16.05.2014г.                          Изготвил становището:  

Варна                                                                       (Доц. Д-р Лъчезар Маринов, дм)  


