
РЕЦЕНЗИЯ 

 

От акад. Дамян Николов Дамянов 

 

на д-р Пламен Цветанов Арнаудов, дм, участник в конкурс за доцент по 

хирургия за нуждите на Втора клиника по хирургия към Катедра „Хирургични 

болести” на Медицински университет – Варна 

 

 

Конкурсът е обявен в ДВ бр. 42/03.06.2016 г. за доцент по хирургия в 

област на висше образование 7.здравеопазване и спорт, професионално 

направление „медицина” и научна специалност „хирургия”. Научното жури е 

определено със заповед на ректора № Р-109-290/29.072016 г. В конкурса за 

участие се явява един кандидат – д-р Пламен Цветанов Арнаудов, дм.  

Д-р Арнаудов следва медицина във ВМИ Варна през 1980 -1986 г. От 

1986 до 1992 г. работи като ординатор в Общинска болница – Провадия. През 

1992 г. след конкурс постъпва като асистент в Катедрата по хирургични 

болести на Медицински университет – Варна, УМБАЛ „Св. Марина”, където 

работи до момента вече в позицията на главен асистент. През 1993 г. получава 

специалност по хирургия. Следователно има общ медицински стаж 29,5 години, 

работи като хирург 25,5 години, а е университетски преподавател 24,5 г. През 

2015 г. след успешна защита на дисертация на тема „Рецидивна ингвинална 

херния – възможности за оперативно лечение” му е присъдена научната степен 

„доктор по хирургия”.  

В конкурса  д-р Арнаудов участва с 1 монография на тема 

„Конвенционална херниология”, издадена от университетско издателство във 

Варна през 2016 г. и 35 реални публикации. Към тях трябва да бъдат добавени 

участия с научни доклади: 27 в български национални прояви и 14 – в 

чуждестранни конгреси. Всички участия в чуждестранни конгреси, проведени в 



Атина, Букурещ, Истанбул, Прага, Синая, Пекин, Неапол и др. са с 

публикувани резюмета в размер на 1 – 1,5 страница в авторитетни научни 

списания, половината от които са с импакт-фактор.  

Статиите са публикувани в 19 български списания и 16 научни сборници. 

По своята тематика те обхващат основни области от хирургията. На 

чернодробно-жлъчната хирургия се падат 9 статии, свързани тематично с 

усложнената жлъчна патология като холангит, ятрогенни лезии, 

следоперативна билирагия, билиобронхиални фистули, синдром на Мирици, 

както и еханичен иктер; във връзка с чернодробната патология са темите 

чернодробни травми, пиогенен чернодробен абсцес, както и казус за гигантски 

интрахепатален холангиокарцином. В статиите се предлага опитът на 

клиниката с участието на автора, както и избраната линия на хирургично 

поведение. 3 статии са свързани с третирането на тежкия некротичен 

панкреатит и инфектираните панкреатични некрози, както и усложнената 

псевдокиста на панкреаса. 4 статии са свързани с интересни наблюдения в 

хирургичната патологияна стомаха като съчетание на карцином MALT-

лимфом, актиномикоза, диск по стомашно-чревния тракт, както и използването 

на стадиращата лапароскопия при стомашни и панкреасни тумори. 3 статии са 

свързани с операции на дебелото черво при дебелочревен обтурационен илеус и 

усложнена дивертикулоза. В областта на херниологията има 5 статии, свързани 

с принципно обсъждане на съвременните принципи за хирургично лечение, 

третирането на бедрените хернии, на херниите на предната коремна стена, на 

рецидивните ингвинални хернии и използването на синтетични тъканни 

протези при последните. Шест допълнителни статии са свързани с други теми 

като абдоминална ехинококоза и усложненията при нея, инфектирани рани, 

венозен тромбоемболизъм, 5 случая на абдоминална туберкулоза и 1 случай на 

феминоза на слезката с две сродни публикации.  

Сродна тематика имат 14-те научни доклади с публикувани резюмета в 

чуждестранни конгреси.  Основната част са свързани с жлъчно-панкреатичната 



патология (ятрогенни лезии, хирургия на папила Фатери, ХДА при рак на 

панкреаса, хирургично третиране на малигнената билиарна обструкция, 

хирургично лечение при панкреатични псевдокисти, централна панкреатична 

резекция за тумор). 3 резюмета са свързани с чревната патология (малигнен 

обтурационен илеус, жлъчен илеус, малки чревни тумори). 4 други съобщения 

са по темите стадираща лапароскопия, диск и рецидивна ингвинална херния.  

На сродна тематика са и 27 доклада в български научни прояви.  

6 от съобщенията в български списания и сборници са на английски език. 

Д-р Арнаудов е самостоятелен автор в 2 публикации, първи автор – в пет, втори 

– в 11, трети и следващ – в 19.  

Представил е справка за 31 цитата от български и чуждестранни автори, 

без да може да бъде колко са чуждестранните цитати. Приносите в неговите 

трудове са с научно-приложен характер. Като такива могат да бъдат приети: 

1. Уточнената честота на рецидивите по опита на клиниката и 

предразполагащите фактори за това, възприети като предиктори за 

повишен риск от рецидивност. 

2. Практическата препоръка да не се оперират едновременно двустранни 

хернии, особено с конвенционални пластики със собствени тъкани.  

3. Предложена модификация на метод за двуслойно протезиране с платно 

при лечение на рецидивни ингвинални хернии с преден достъп.  

4.  Препоръка за отложено третиране на усложнения некротичен панкреатит 

след 10-я ден от началото му, както и за избягване на екстензивни 

процедури при пациенти с органна недостатъчност. 

5. Представяне на собствен опит в трудната за решение и за избор на 

коригиращ метод област на ятрогенните лезии на жлъчните пътища. 

6. Въвеждане на стадиращата лапароскопия при оформяне на 

мултимодалното лечение на гастроинтестиналните и панкреатичните 

тумори. 



7. Извършване на мултивариационен анализ при оформяне на поведението 

при пациенти с остър холангит.  

Д-р Пламен Арнаудов има учебна натовареност между 226 и 240 учебни 

часа със студенти по медицина от представено удостоверение от 2010 г. насам. 

Известен е като отдаден на учебния процес и добре приет от студентите 

преподавател. Д-р Арнаудов е дългогодишен опитен хирург с изявена 

хирургична активност и при спешни, и при планови хирургически намеси. 

Притежава добра хирургична техника и опит в хирургичната диагностика, 

които с свързани с добрите резултати от консервативното и хирургично 

третиране на пациентите. Присъден му е „Златен плакет” на МУ – Варна за 

висок професионализъм и принос за развитието на хирургията в университетска 

болница „Св. Маринов”.  

В заключение д-р Пламен Арнаудов е хирург с утвърдено име в 

университетска болница „Св. Марина”, с признание от колегите и пациентите 

си. Успешно защити дисертация, довела до придобиване на необходимата 

научна степен „доктор по хирургия”. Качествен преподавател с голяма учебна 

натовареност. Представената научна продукция е в необходимия обем, 

съответстващ на изискванията в МУ – Варна, със забележката, че 

представените чуждестранни доклади и като обем и като качество заместват 

изискването за реални публикации в чуждестранни списания. Всичко това ми 

дава достатъчно доводи, за да препоръчам на научното жури д-р Пламен 

Цветанов Арнаудов, дм да бъде избран за доцент по хирургия.  

 

Рецензент: 

         

София, 8 август 2016 г.      Акад. Д. Дамянов 


