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Актуалност на темата   
 

 
От времето на Хипократ „Ubi pus ibi evaqua” е основният принцип при 
лечението на абсцесите. Развитието на хирургията, микробиологията, 
образните  методи и антибиотичната терапия значително подобриха 
резултатите и прогнозата при лечението чернодробните абсцеси. Въпреки 
напредъкa в съвременните диагностични и терапевтични възможности, 
пиогенният чернодробен абсцес си остава сериозен интердисциплинарен 
казус с много нерешени проблеми по отношение патогенезата, лечение и 
прогноза. Забавянето на диагнозата, особено при липса на клинично 
мислене за съществуване на този вид заболяване, неминуемо води до висока 
смъртност. Лошата прогноза за изход от заболяването е при болните в 
напреднала възраст, диабетици, онкоболни, което определя пиогенния 
чернодробен абсцес като медико-социален проблем  консумиращ както 
здравни ресурси, така и изискващ квалифициран човешки потенциал за 
разрешаването му. Известен ми е само един дисертационен труд посветен 
на чернодробните абсцеси в българската хирургична литература. Далеч съм 
от мисълта че подобен интердисциплинарен проблем може да бъде 
разрешен с проучвания в отделни университетски хирургични центрове. . 
Но подобни научни разработки са методичната база за  разработването на 
стандарти, алгоритми, консенсусни препоръки за да се унифицира подхода 
на българската хирургическа общност по проблема. Затова, считам че 
темата е актуална не само за нашата страна, но и в международен план. 
Темата на дисертационния труд на д-р Лисничков е ценна за обогатяване на 
клиничната практика в България 
 

Структура  

 

Становището е изготвено въз основа на представен на електронен носител 
дисертационен труд в обем 152 страници, съдържащ 42 таблици, 56 фигури. 
Структуриран е по правилата за изготвяне на дисертационен труд и е 
умерено балансиран като съотношение между отделните раздели. С 
удоволствие подчертавам максималното онагледяване на текста с 



информативни фигури и таблици. Отделянето на статистическата обработка 
на резултатите в специален раздел показва че автора владее широк обхват 
от статистически методи, за да изпълни целта на проучването си. 
Статистически значимите резултати са обсъдени добре в дисертацията, но 
това обсъждане липсва в автореферата. 
 

Познаване на проблема  

 

Като цяло обзорът отразява съвременното състояние на проблема и показва 
отличната литературна осведоменост на д-р  Лисничков. Използвани са. 169 
литературни източника, от които 45 са на кирилица и 124 са на латиница, 
като значителна част от цитиранията (над 50%) са след 2010 година. По 
своята  информативност и съвременност, литературният обзор може да се 
приеме и като отделна студия по въпроса, показваща възможностите на 
автора за анализиране и обобщаване на литературните данни   

Целта е „..да се проучат, анализират и приложат съвременните 
диагностично-терапевтични стратегии и методи на лечение при пациенти с 
пиогенен чернодробен абсцес, с оглед оптимизиране на крайните резултати 
и намаляване на усложненията и смъртността при този тип болни. "    Тя  е  
формулирана общо и насочва проучването към предимно практическите 
аспекти на проблема 

Задачите са  5, като има известно припокриване във формулировката на 
задача 1 и 2. Приемам представения литературен обзор като изпълнение на 
първата задача  
 

Методика на изследването   
 

Проучваната група година обхваща 103 пациента на 2 ХК на УМБАЛ „Св 
Марина” за периода 2001-2017. Подходящите клинични, лабораторни, 
образно- диагностични, микробиологични, дренажни и оперативни методи 
са приложени за решаване на поставените задачи. Прилаганите научни 
методи са  представени  много детайлно. Статистическата обработка на 
резултатите позволява достигането до обосновани изводи за изследваните 
характеристики. 



Характеристика  и оценка на дисертационния труд и приносите   
 

Дисертационният  труд на д-р Лисничков е посветен на разработването на  
актуална   тема   с  важно   практическо    приложение,    като   е  използвана 
подходяща методика и получените резултати отговарят на поставената цел. 

От  извършените  мащабни  проучвания  са  формулирани  9  извода,  които  
съответстват на представените резултати.   
От формулираните 8 приноса  на дисертационния труд заслужават внимание 
3, 4, 5, 6, 8.  Считам, че формулировката на   първи и втори принос съвпада 
с предмета на частта „Материал и методи“. 
 

Авторефератът отговаря на изискванията на Закона за развитие на 
академичните кадри.   
 

Преценка на публикациите и личният принос на докторанта   

Д-р Лисничков е публикувал резултатите от своя труд пред  научната  
общност  у  нас  Във  връзка  с  дисертацията  си  докторанта  има  
публикувани  2  научни статии в реномирани  български списания, като няма  
публикация в чуждестранно списание.  Авторът е изнесъл съобщения в  2  
научни  форума  в  България  с  данни  от  дисертацията  си, като докладите 
са публикувани в сборници с доклади в пълен текст  Това  е  безспорно  
доказателство,  че  дисертационният  труд  е  лично  дело  на  докторанта,  и 
показва способността му  да интерпретира задълбочено  получените 
резултати.   

Заключение   
 

Предоставената  ми  за  становище    дисертация    на  д-р Атанас Илиев 
Лисничков на  тема   ДИАГНОСТИЧНО – ТЕРАПЕВТИЧНА СТРАТЕГИЯ 
ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПИОГЕНЕН ЧЕРНОДРОБЕН АБСЦЕС " отговаря 
напълно на изискванията на Закона за развитие на академичния  състав в 
Република  България. Това е актуален, много добре планиран  и реализиран 
научен труд.   



Поради   гореизложеното,   давам   напълно   убедено   своята   положителна  
оценка за дисертационния  труд.   
Позволявам си да призова уважаемите членове на Научното жури да  
присъдят  на  д-р Атанас Илиев Лисничков образователна  и  научна  степен 
„доктор" по „хирургия“  към което се присъединявам и аз.   
 
Плевен                                                 доц. д-р П. Тончев дм:   
 
6.02.2019   
 


