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СТАНОВИЩЕ 

 

От проф. д-р Николай Габровски, дмн, началник Клиника по 

неврохирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, гр. София. 

 

Относно дисертационен труд за придобиване на научната степен  

„Доктор на науките“ на тема: „Предотвратими грешки и усложнения в 

неврохирургията“ от доц. д-р Явор Петков Енчев, дм, началник на Клиника по 

неврохирургия на УМБАЛ „Света Марина“ гр. Варна.  

 

Съгласно решение от заседание на Факултетен съвет на факултет 

„Медицина“ при Медицински Университет- Варна (Протокол № 2/11.05.2015г.) и 

със заповед № Р-109-146/20.05.2015 г. на Ректора на МУ- Варна. 

 

 

В един от фундаменталните за поколения неврохирурзи трудове 

„Мозъчна хирургия: предотвратяване и контрол на усложненията“, авторът, 

Майкъл Апузо поставя на първите три места: грешен пациент, грешна страна и 

грешно ниво. Този факт ясно демонстрира значимостта на проблема разискван 

в настоящия дисертационен труд за световната неврохирургична практика. 

Безспорно, усложненията винаги са били и вероятно винаги ще бъдат част от 

хирургичното изкуство. Съществения въпрос е доколко можем да предотвратим 

част от тях. Това е и целта на проучването представено от доц. д-р Енчев - 

„Предотвратими грешки и усложнения в неврохирургията“. 

Дисертационният труд е представен на 386 страници и включва 46 

таблици, 22 фигури, библиографска справка от 371 литературни 

източника. Структурата е балансирана и според изискванията за такъв 

вид научна работа. 

Литературния обзор е подробен, обхваща различни аспекти на 

проблема и със своята изчерпателност дава ясна и цялостна представа 

за съвременното състояние на познанието и практиките в превенцията на 

неврохирургичните усложнения. Въз основа на тази информация са 
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синтезирани нерешените проблеми и е дефинирана целта: да се 

разработи и въведе рутинно в клиничната практика универсален 

неврохирургичен чеклист, целящ превенция на случаите на всички форми 

на хирургия на грешно място, на усложненията дължащи се на 

некоректно позициониране на болните за оперативно неврохирургично 

лечение и на усложненията последица на неналичност/неподготвеност 

или неизправност на необходимата за конкретната интервенция 

апаратура, както и да се анализират резултатите от приложението на 

този чеклист във времето. 

Тази цел съответства на съвременните тенденции в хирургичните 

специалности за редуциране на риска от усложнения с чеклист – 

практика заимствана от други високотехнологични области като 

авиационната, ядрената, химическата и други индустрии. 

Поставените задачи позволяват постигането на научната цел, а 

събрания материал е достатъчен, за да се направи пълноценна 

статистическа обработка и изводи. Направен е анализ на периода преди и 

след въвеждане на Универсалния неврохирургичен чеклист в Клиниката по 

неврохирургия на УМБАЛ „Св. Марина“: период от 1 година и 8 месеца (396 

операции) с данните преди въвеждането на чеклиста и период от 2 години и 3 

месеца (1089 оперативни интервенции) с данните след въвеждане на чеклиста.  

Авторът на дисертационния труд е подходил нестандартно като е 

избрал тема, която не е свързана с изучаване на конкретна нозологична 

единица, а е в областта на управление и организация на процесите в 

неврохирургията. Намирам това за похвално. Търсенето на системни 

проблеми и дефинирането на методите за тяхното преодоляване, 

особено по един толкова достъпен и лесно възпроизводим начин е едно 

от съществените предимства и принос на дисертационния труд. 

Трябва да се спомене, че липсата на достатъчен брой усложнения 

не дава възможност ясно да се прецени ролята на чеклиста за 

предотвратяването им. Този проблем не е решен в световен мащаб тъй 

като е естествено желанието на всеки хирург да не споделя детайли за 
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своите неуспех. Това прави измерването на резултатите в подобни 

проучвания особено трудно.   

В представената серия, липсата на усложненя от типа грешен 

пациент, грешно ниво и други, след въвеждане на универсалния 

неврохирургичен чеклист е ясно доказателство за ползата от 

въвеждането му в ежедневната неврохирургична практика. В този смисъл 

бих призовал за по-широкото му прилагане и в други клиники и 

обобщаване на опита от по-голям брой клинични центрове. 

В заключение мога да заявя, че представеният от доц. д-р Явор 

Енчев научен труд отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и на правилника 

на Медицински Университет - Варна. Дисертацията отразява една упорита 

работа по особено важен за съвременната неврохирургия проблем – 

предотвратяването на някои грешки и усложнения като го разглежда 

задълбочено. Направените изводи имат пряко отражение в ежедневната 

неврохирургична клиничната практика. Поради гореизброеното давам 

своя положителен вот за присъждане на научна степен „Доктор на 

науките” на доц. д-р Явор Енчев.  

 

 

 

 

09.06.2015                                   (проф. д-р Николай Габровски) 


