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До Научно жури, 

Конституирано със заповед №Р-109-271/21.07.2017 г. 

На Ректора на МУ – Варна 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

От проф. д-р Чавдар Стефанов Стефанов ДМ, д.м.н. 

Началник КАИЛ – УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив 

Ръководител КАСИМ – МУ – Пловдив 

 

На дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ на тема: 

„Канюлиране на централен венозен път под ултразвуков контрол при деца, имащи нужда от 

интензивно лечение“ на д-р Елеонора Петрова Желева – докторант на самостоятелна форма на 

обучение към КАСИМ – МУ – Варна 

 

Интензивното лечение е тази част от медицинската наука, която, занимавайки се с 

животозастрашаващи състояния, е свързана в най-голяма степен с множество инвазивни и 

рискови манипулации. Съответно на това, рискът от допълнителна ятрогенна увреда, която може 

да влоши допълнително състоянието и дори да бъде фатална, е изключително висок. 

Същевременно, в последните години в интензивното лечение навлязоха множество 

високотехнологични методики, които позволяват прецизна диагностика, наблюдение и лечение 

и значително подобряват безопасността на пациента. Децата, обект на интензивно лечение, 

представляват специфична група, при която, на пръв поглед, елементарни и рутинни 

манипулации, често са технически трудни и свързани с по-висок риск от усложнения. В този 

аспект, смятам, че избраната от докторанта тема е актуална, съвременна и дисертабилна.  

Предоставеният ми дисертационен труд следва приетата за подобен тип научно произведение 

структура и е написан на 169 стандартни страници, от които: 2 стр. Въведение, 42 стр. 

Литературен обзор, 1 стр. Цели и задачи, 30 стр. Обект и методика на клиничното проучване, 33 

стр. Резултати, 20 стр. Обсъждане,2 стр. Изводи, 2 стр. Приноси, 17 стр. Приложения и 9 стр. 

Литература. Онагледен е с 29 цветни фигури и 45 таблици. 
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Заглавието на дисертационния труд е конкретно, точно и дава ясна представа за съдържанието 

му. 

Въведението и литературния обзор изпълняват предназначението си. Съставени са правилно и 

са достатъчно информативни. Те точно и подробно представят методологията на пунктиране на 

централен венозен източник при деца. Описани са анатомо-топографските ориентири и 

спецификата им в детската възраст. Детайлно са представени рисковете и усложненията при тази 

манипулация. Акцентуирано е върху опита и способностите на извършващия я лекар. 

Изключително подробно и обективно са изброени и описани възможностите на ултразвуковото 

изследване за идентифициране на централната вена, предимствата му при използването му при 

канюлацията и значимото намаление на усложненията и процента на неуспешните пункции. 

Изброени са и недостатъците на ехографската методика при тази манипулация – сложността на 

тениката, възможностите за артефакти, значението на различните трансдюсери и т.н. 

Обобщените литературни данни дават достатъчна обосновка за провеждане на клинично 

проучване, което да бъде база на настоящата дисертация. 

Целта на научния труд изхожда от направения литературен обзор и ясно отразява идеята на 

докторанта за провеждането на проучването.  

Задачите,  които си поставя д-р Желева за изпълнението на целта, са осем. По мое мнение техния 

брой е твърде голям за този труд. Според мен трябва да отпадне първата задача, а именно: „Да 

приложим обща анестезия или седо-аналгезия при избрания контингент болни деца“, като 

нямаща директна връзка с целта. Предлагам последните три задачи, като свързани с 

усложненията и малпозицията на катетъра да бъдат обединени в една, която, примерно, да 

добие следния вид: „Да проследим и отчетем настъпилите усложнения и процента на 

малпозиция на катетъра при използването на двете методики.“ Въпреки тези мои забележки, 

смятам, че задачите са относително правилно формулирани и обслужват поставената цел.  

Разделът „Обект и методика на клиничното изследване“, в представената ми научна работа, 

предизвика в мен твърде противоречиви чувства. Първото му изречение е: „Това проспективно 

проучване ще се проведе ... и т.н.“?! По-нататък постоянно се използва бъдеще време, няма 

описание на демографскикте характеристики на включените пациенти, не е упоменат техния 

брой, няма разделяне на групи по клинични или други признаци, представени са поредица от 

празни таблици, в които, евентуално ще бъдат нанесени и обобщени данните на пациентите и 

т.н., т.е. описано подробно е едно бъдещо проучване на етапа на неговото планиране, но не и 

методологията на вече проведено такова. Първоначалното ми решение беше рецензията ми да 

приключи на този етап. Все пак, след като се запознах с автореферата на дисертационния труд, 
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видях, че в него този раздел е организиран и представен по съвсем различен начин и отговаря 

на изискванията за научно изследване. Тук вече присъстват нужните данни, характеризиращи 

тази част от проучването – даден е броят на пациентите – 82 деца на възраст от 11 дни до 17 

години, разделени са на групи – пункция по анатомични ориентири и под улзтразвуков контрол. 

Във всяка група децата са разделени на подгрупи според тяхната възраст, дадено е телесното 

тегло, пола, класа по ASA, показанията за ЦВК, нозологията и т.н. Има пунктуално описание на 

техническото изпълнение на канюлацията на централна вена при деца. Така представен този 

раздел, който за жалост присъства само в автореферата, но не и в моя екземпляр на научния 

труд, напълно изпълнява основната си функция – да покаже, че проучването е проведено по 

общоприети научни методики; че са включени относително хомогенни групи пациенти; че 

разделянето им в групи, които след това ще бъдат сравнявани, е направено по логичен и научно 

издържан начин; че използваните технически и клинични прийоми, отговарят на стандартите в 

нашата специалност. Затова, приемам, че поради грешка в моя екземпляр на дисертацията е 

останал стар текст от началния етап, в който изследването е било планирано. Надявам се, във 

вариантите, които са били изпратени на другите членове на уважаемото Научно жури, този 

раздел да е бил актуалния. Все пак, искам да пожелая на дисертанта, в бъдеще да проявява 

повече внимание и да проверява екзактно научните си текстове за подобни пропуски. В 

противен случай, тези грешки, най-вероятно, няма да бъдат посрещнати с проявеното от мен 

разбиране и благосклонност и могат да доведат до негативни резултати при едно иначе 

стойностно проучване.  

В следващата част на научната работа са показани резултатите от проучването. Прецизно и 

достатъчно добре онагледено със схеми и фигури са представени успеваемостта на пункцията в 

различните групи, причините за неуспех, продължителността на процедурата и усложненията й. 

При статистическата обработка, която детайлно е представена в Приложение №4, са използвани 

общоприети и доказали точността си методи, които са доказателство за обективността на автора 

и липсата на спекулативни резултати. От особен интерес за мен беше ултразвуковото изследване 

с отчитане на пространствените взаимоотношения на съдовите структури, които още един път 

показват значението на различните вариатети в топографската анатомия за успешните 

инвазивни манипулации.  

Главата „Обсъждане“, принципно, е най-важната във всеки дисертационен труд. В конкретния 

случай, тази част е добре структурирана. В дискусионен и обективен стил са сравнени 

резултатите на автора с публикуваните такива в световната клинична практика. Представените 

резултати категорично показват предимствата на ултразвуково навигираната техника пред тази, 

при която се ползват анатомични ориентири. Сто процентовата успеваемост, по-малкия брой 
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опити за канюлация и минималните усложнения при използването на ехографска методика 

демонстрират, че прилагането й е свързано с повишена безопасност за пациента и висока степен 

на сигурност за извършващия манипулацията. Отчетено е значението на опита на анестезиолога 

и при двете групи пациенти. Отново, високо оценявам, частта в този раздел, която дискутира 

ултразвуковия метод за изследване на съдовата анатомия и направените въз основа на това 

препоръки за положението на детето при канюлацията.  

На базата на резултатите и обсъждането им логически са направени и изводите от цялата 

проучване. Те са девет на брой. Принципно аз съм съгласен с тях, но смятам, че броят им е 

прекалено голям. Бих предложил, тези от тях, които обобщават сходна материя да бъдат 

обединени. Например, могат изводи 1,2 и 3 да бъдат представени заедно, както и изводи 4, 5 и 

6.  

Обобщавайки проучването си д-р Желева, е извела и своите научно-теоретични (2 на брой) и 

научно-практически (три) приноси. Аз се съгласявам с нея, но смятам, че дисертантът е проявил 

известна скромност, като се е ограничил само с тях. Към научно-теоретичните приноси аз бих 

добавил и, че: „За пръв път в България е сравнен метода с ултразвукова навигация и 

конвенционалния такъв при канюлиране на централна вена при деца“, а към научно-

практическите: „За пръв път в България е направена ултразвукова оценка на вариатетите на 

топографското разположение на големите съдове при деца и са дадени препоръки за безопасно 

и успешно провеждане на пункцията на централна вена“. 

Библиографията на използваните в дисертационния труд публикации съдържа 135 заглавия, от 

които 5 са от български автори. Литературните източници са подредени по азбучен ред, 

цитирани са правилно според приетия в науката начин и в по-голямата си част са от последните 

10 години, което още веднъж показва актуалността на проблема.  

Авторефератът на научната работа е написан на 70 страници и е правилно структуриран. Той 

дава пълна представа за проведеното проучване, резултатите, изводите и приносите му. Както 

беше вече упоменато, в една значителна и много важна част авторефератът значително допълва 

дисертацията и поправя някои от пропуските в нея. 

В края на моя анализ на представения ми за оценка научен труд искам да обърна внимание на 

една стилистична грешка в него, която се повтаря изключително често и в други подобни работи. 

Това е неправилната употреба на граматическите времена. Дисертацията описва и анализира 

вече проведено проучване и в нея не трябва да се използват сегашно или бъдеще време, освен 

в твърде редки изключения. Правилното граматично време е минало свършено – бях, бяха, беше 



5 
 

и т.н. Това е и граматическото време, което се ползва в световната научна публицистика. 

Препоръчвам на дисертанта и на всички негови настоящи и бъдещи колеги, преди предаването 

за публикация на научните си произведения внимателно да ги преглеждат и да поправят 

подобни стилистични грешки. 

В заключение, независимо от направените до тук в моята рецензия забележки, смятам, че 

представения ми дисертационен труд изпълнява основните изисквания, а именно – да покаже, 

че дисертантът може да събере и обобщи научните данни по даден проблем, въз основа на тях 

да планира, проведе и анализира резултатите от конкретно проучване и да популяризира 

резултатите от него. Поради това, аз давам своя глас „За“ присъждане на научната и 

образователна степен „Доктор“ на д-р Елеонора Петрова Желева и призовавам останалите 

членове на уважаемото Научно жури да направят същото. 

 

Пловдив 

29.08.2017 год. 

........................................ 

(проф. д-р Ч. Стефанов) 

 

 

 


