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1. Божков В. Диагностично- терапевтична стратегия при пациенти с 

холангит –    дисертационен труд – за присъждане на ОНС – „Доктор” 

МУ – Варна 2013г. 

   

        В дисертационния труд се разглежда проблема за диагностично-

терапевтичната стратегия при пациенти с холангит. Извършен е 

ретроспективен анализ на пациенти с усложнени форми на жлъчно-

каменна болест. Пациентите са разделени по пол възраст, вид 

хоспитализация (спешна или планово). Извършен е статистически 

анализ на оплакванията им, параклинични показатели, находката от 

образните изследвания. Представени са бактериалните изолати от 

микробиологично изследване на жлъчка и  последваща антибиограма. 

Представени са извършените оперативни интервенции при пациенти с 

холангит, посочват се критериите за извършването на определена 

хирургична интервениция, а така също и избора на антибактериален 

препарат според най-честите микробни изолати.    

2. Божков В., П. Чернополски, Р. Маджов Оперативни техники за 

поставяне на перитонеални катетри.  Варненски медицински форум, , т. 

3, 2014, брой 1 стр. 29-35. 

 

В настоящето проучването представяме различните видове оперативни 

техники за поставяне на перитонеални катетри, различните видове катетри, 

както и  споделяме нашия десетгодишен опит при пациенти с ХБН, при 

които сме поставили перитонеални катетри. 

 

3. В. Божков, Пл. Чернополски, Р. Маджов, Фелиноза на слезката 

Списание Хирургия 2014 бр. 1 бр. 1: стр. 49-52. 

 

Представен е случай от практиката на пациентка, с рядкото 

заболяване  Фелиноза на слезката.  Получената информация за диагнозата 

е полезна за хирурзи, хематолози, патолози. 

 

http://www.surgery-journal.eu/broeve/2013_2.htm#5
http://www.surgery-journal.eu/broeve/2013_2.htm#5


4. И. Плачков, В. Божков, Пл. Чернополски, Р. Маджов, Б. Балев, В. 

Платиканов Интервенционален контрол на болката при карцином на 

панкреаса в нерезектабилен стадий. Списание Хирургия 2013 бр. 2: стр. 26-

30. 

Представяме използваните в практиката хирургически  и 

интервенционални методи и натрупания опит за контрол на болката при 

нерезектабилни карциноми на панкреаса за подобряване качеството на 

живот на страдащите пациенти. 

 

5. Plachkov I, V. Bozhkov, P. Chernopolsky, R. Madjov – Surgical 

strategy in patients with T4-colorectal cancer. Scr. Sci. Med. 2013; vol. 45 

(suppl. 2): pp. 232.  

 

В статията се представя резултатите от  тринадесетгодишен опит и 

хирургично лечение на  пациенти с колоректален рак. Пациентите са 

разделени по пол, възраст, локализация на тумора, инфилтрация на 

съседни тъкани и органи, постоперативен период и усложнения.  

6. Plachkov I, P. Chernopolsky, V. Bozhkov, P. Arnaudov, R. Madjov – 

Surgical complications in patients with stoma. Scr. Sci Med. 2013; vol. 45 

(suppl. 2): pp.237.  

 

Представя се опита на клиниката при лечението на пациенти  с 

изведена стома. Анализът на пациентите е извършен въз основа на 

извършени предходни оперативни интервенции или интраабдоминална 

патология, довела до извеждането на колостома. Посочени и са и най-

честите усложнения след извеждането на стома.  

 

7. Маджов Р., П. Чернополски, П. Арнаудов, И. Плачков, В. Божков – 

Остра малигнена дебелочревна непроходимост: терапевтични 

възможности Висцерална хирургия 2012; бр.8: стр. 21-31. 

 

 Терапевтичната стратегия при болни с малигнена обструкция на 

дебелото черво се определя основно от локализацията на обструкцията, 

клиничния стадий и общото състояние на пациентите. Лечението на тези 

болни е един от най-предизвикателните клинични сценарии, балансиращ 

между предимствата и недостатъците на хирургичните интервенции и 

процедури с тяхната прогноза, туморна биология и не на последно място 

с качеството на живот на пациента. 

 

8. Маджов Р., П. Чернополски, П. Арнаудов, И. Плачков, И. 

Красналиев, В. Божков – Интрамурална стомашна актиномикоза. 

Висцерална хирургия 2012; бр.8: стр. 31-38. 

http://www.surgery-journal.eu/broeve/2013_2.htm#5
http://www.surgery-journal.eu/broeve/2013_2.htm#5


Описваме клиничен случай на интрамурална стомашна актиномикоза 

и преглед на случаите на абдоминална и стомашна актиномикоза в 

световната литература. Публикуването на такива клинични случаи може 

да помогне на лекарите да подобрят техните знания и усет за това рядко 

и лечимо заболяване. 

 

9. Плачков И., П. Чернополски, В. Божков, Р. Маджов   – Кисти на 

жлъчните пътища при възрастни пациенти  Висцерална хирургия 2011; 

бр.7: стр. 72 – 78. 

  

 Извършен е ретроспективен анализ на шестнадесет пациенти с 

вродена кистична дилатация на жлъчните пътища по модифицираната 

класификация на Todani. Опитът на клиниката е споделен в 

диагностичното и оперативното поведение при лечението на КЖП, 

съпоставени с тези в световната практика.  

 

10. Madjov R. , P. Arnaudov, I. Plachkov, V. Bojkov, P. Chernopolsky - 

Surgical options for neoplastic large bowel obstruction. Scr. Sci Med 2012; 

44(1): pp. 21 – 27. 

 

Представяме възможностите за хирургично лечение при пациенти с 

дебелочревна обструкция. Посочват се и най-честите усложнения на 

КРК, както и избора на терапевтично поведение. 

11. Bozhkov V, P. Arnaudov, I. Plachkov, P. Chernopolsky, T. Ivanov, R. 

Madjov – Obstructive jaundice. Scr. Sci. Med. 2011; vol. 43(6) pp.(6)1-

(6)100. 

 

В статията се разглеждат основните симптоми на обструктивния 

иктер. Описани са разликите между доброкачествения и злокачествения 

иктер.  Посочени са основните диагностични и терапевтични процедури 

при двата типа иктер. 

 

12. Plachkov I., P. Arnaudov, V. Bozhkov, Pl. Chernopolsky, R. Madjov - 

Diagnostic and treatment strategy in complicated colon diverticulitis.  Scr. 

Sci.  Med. 2011; vol.43 (5): pp. 413-417.   

  

     Представяме диагностично-терапевтична стратегия при пациенти 

с остър дивертикулит. Извършен епидемиологичен анализ на 

заболяването в световен мащаб. Посочват се и най- честите причини за 

възникването на острия дивертикулит. Анализирани са индикациите за 

оперативно лечение при пациентите с остър дивертикулит. 



 

13. Plachkov I., V. Bozhkov, Pl. Chernopolsky, T. Ivanov -  Small 

Intestine Ileus In Adult Patients Scr. Sci Med 2011; vol. 43(1): pp.13-15.  

  

В статията се представя клиничен случай на пациент с данни за 

висока чревна непроходимост. След извършените образни изследвания 

е установен тънкочревен тумор.Проведено е хирургично лечение. 

Извършен е литературен анализ на данни от световни източници. 

Обсъдена е клиничната картина, методите за образна диагностика както 

и оперативно лечение при пациенти с тънкочревна непроходимост. 

 

14. Bozhkov V., P. Chernopolsky, P. Arnaudov - Gastrointestinal Stromal 

Tumors. Scr. Sci Med 2010; vol. 42 (1): pp. 45-49.     

 

 ГИСТ са редки неоплазми, произхождащи от мезенхимните клетки 

на ГИТ и представляват 1% от всички първични тумори на ГИТ. 

Извършен е обзор на литературните източници, относно 

епидемиологията, патологоморфологията, методите за 

диагностициране, оперативните интервенции и последваща 

химиотерапия. 

 

15. Chernopolsky P., V. Bozhkov, R. Madjov - Thromboembolic 

prophylaxis for oncological patients - general recommendations. Scr. Sci 

Med 2010 vol. 42 (1): pp. 31 – 35. 

 

В статията се анализират основните причини за развитието на 

тромбоемболизъм след онкологични операции. Посочени са основните 

рискови фактори от страна на пациентите за развитието му, прилаганите 

в наши лекарствени средства, както и създаването на медикаменти, 

които да заместят настоящите, при които да бъдат избегнати 

страничните ефекти на настоящите медикаменти.   

 

16. Plachkov I., Pl. Chernopolsky, V. Bozhkov, Pl. Arnaudov - 

Postnecrotic pancreatic pseudocyst complicated with gastric penetration and 

bleeding.  Scr. Sci Med  2010 vol. 42 (2): pp. 99 – 101. 

 

Представяме клиничен случай на пациентка с панкреатична 

псевдокиста манифестираща се с масивна хеморагия и хематемеза след 

спонтанна перфорация на псевдокиста на панкреаса в стомаха. 

Дискутирани са основните усложнения на псевдоскистите на панкреаса. 

 

 



17. Plachkov I., Pl. Chernopolsky, V. Bozhkov, T. Ivanov, A. Lesnichkov 

– Physiological and anatomical preconditions in chronic pancreatitis pain 

treatment. Scr. Sci Med 2010; vol. 42(3): pp.147-151. 

 

Статията разглежда подробно невроанатомията на панкреаса. 

Показва и опита на чуждестранни специалисти в областта на 

анатомията и физиологията  на панкреаса. Нагледно е представена 

инервацията на панкреаса.  Показва съвременните тенденции за лечение 

на панкреасната болка. 

 

18. Chernopolsky P., P. Arnaudov, K. Georgiev, V. Bozhkov, T. Ivanov, 

R. Madjov – Abdominal tuberculosis. Report of  5 patients and literature 

review Scr. Sci Med 2009 vol. 41(3): pp. 241 -243. 

 

Представяме пет случая на абдоминална туберкулоза, която се среща 

изключително рядко. Посочва се най - честото разположение на 

инфекцията в гастроинтестиналния тракт, клиничната картина, 

методите за диагностика и извършените оперативни интервенции. 

 

19. Маджов Р., В. Божков, П. Арнаудов, П. Чернополски 

Профилактика и лечение на венозния тромбоемболизъм при 

хирургични пациенти брой 1/2008 Мединфо  –  списанието на семейния 

лекар.  

 

Статията представя значим социален и медицински проблем. 

Представена е характеристика и разликите между нискомолекулния и 

нефракционирания хепарин – предимства и недостатъци. Посочени са 

пациентите с висок и нисък риск за развитие на венозна тромбоемболия. 

Препоръчват се препарати и тяхната дозировка за профилактика на 

венозния тромбоемболизъм. 

 

20. Маджов Р., П. Арнаудов, В. Божков Остър хирургичен корем –  

диагностично – терапевтични проблеми пред общопрактикуващия 

лекар. Мединфо  –  списанието на семейния лекар – брой 7/2006  pp 38-

40. 

 

В статията са описани  най- честите, причини за остър хирургичен 

корем, симптоматологията, клиничната оценка, параклиничните 

изследвания и методите за образна диагностика. Посочваме и 

диагностично- терапевтична стратегия при пациенти с остър 

хирургичен корем. 

 



21. В. Божков, П. Чернополски, Т. Иванов, П. Арнаудов, И. Плачков, 

Р. Маджов. Остър холангит – мултивариационен анализ. Доклади под 

ред. на Д. Дамянов София, Медарт 2014 ISBN 1314 – 297 т.I; стр.261-

269. 

 

Докладът представя ретроспективно проучване  като целта му е е да 

се анализират основните рискови фактори при пациенти с остър 

холангит, да се установи спектъра от бактериалните причинители и 

тяхната чувствителност към най-често прилаганите антимикробни 

препарати. Резултатите са сравнении по пол, възраст и бактериален 

причинител на острия холангит. 

 

22. Т. Иванов, Р. Ненков, П. Арнаудов, Р. Радев, Р. Маджов, В. 

Божков, П. Чернополски. Билиобронхиални фистули – лечебна 

стратегия и постоперативно проследяване. Доклади под ред. на Д. 

Дамянов София, Медарт 2014 ISBN 1314 – 297 т.I; стр. 255- 60. 

 

Представяме рядко по честота усложнение с оформяне на 

патологична комуникация между билиарната и бронхиалните системи 

при лизиране на диафрагмална преграда. Извършен е литературен обзор 

по проблема и е споделен нашия опит в лечението на пациенти с 

билиобронхиални фистули. 

 

23. П. Чернополски, В. Божков, П. Арнаудов, Т. Иванов, И. Плачков, 

В. Драганова, Р. Маджов. Малигнен обструктивен иктер – съвременни 

палиативни интервенции и резултати. Доклади под ред. на Д. Дамянов 

София, Медарт 2014 ISBN 1314 – 297 т.I; стр. 346 – 351. 

 

Докладът представя най-често срещания проблем, с който се 

сблъсква хирурга – определяне на най-подходящия метод за палиация 

на билиарната обструкция при нерезектабилни карциноми на 

хепатобилиарната и панкреатичната системи. Лечението му подобрява 

подобрява много симптоми  и качеството на живот на пациенти с такава 

патология. Успешният билиарен дренаж е свързан с удължен свободен 

от усложнения постоперативен период. Посочваме и  факторите 

оказващи влияние при избора на оперативна интервенция. 

 

24. И. Плачков, П. Арнаудов, П. Чернополски, В. Божков, Р. Маджов 

Хирургично поведение при инфектирани панкреасни некрози. Доклади 

под ред. на Д. Дамянов София, Медарт 2014 ISBN 1314 – 297 т.I; стр. 

411 – 415. 

 



Острият панкреатит /ОП/ заема трето място в спешната коремна 

патология. Докато около 80-85% от заболелите при адекватно 

интензивно лечение и корекция на хомеостазата успешно преодоляват 

оточните форми на болестта, то около 15-20% развиват тежката 

некротична форма с висок риск за живота на пациента. Съвременна 

тенденция е лечението на ОП да добива все по-консервативен характер. 

Инфектирането на екстра- и интрапанкреатичните некрози с 

последваща септична полиорганна недостатъчност и/или локални 

усложнения налага използването на различни хирургични подходи. 

 

25. П. Арнаудов, П. Чернополски, В. Божков, Т. Иванов, В. 

Драганова, Р. Маджов Рецидивна ингвинална херния: предполагаеми 

причини и превенция. Доклади под ред. на Д. Дамянов София, Медарт 

2014 ISBN 1314 – 297 т.II; 647- 654 

 

Степента на рецидив след първична пластика на ингвиналния канал 

варира от 0,5 до 15 % в зависимост от вида на хернията (индиректна, 

директна), метода на възстановяване (с меш, собствени тъкани, 

отворена, лапароскопска) и клиничните обстоятелства (планова, 

спешна). Изборът на техника за възстановяване при рецидивна 

ингвинална херния е предимно анатомично основан, в зависимост от 

вида на предходната пластика. Рецидивът е най-често срещаното 

усложнение след операция по повод ингвинална херния. Голям брой 

фактори оказват влияние върху честотата на рецидивиране след 

първична пластика на ингвинална херния. Някои от тези фактори не 

могат да бъдат променени, други могат да бъдат подобрени с оглед 

повишаване степента на успешно възстановяване. Хирургът най-добре 

може да повлияе върху резултата чрез обръщане внимание и на най-

малките детайли на оперативната техника, особено при пластиката.  

 

26. В. Божков, Р. Маджов, Пл. Арнаудов, И. Плачков, Т. Иванов, Пл. 

Чернополски, Д. Чаушев Обтурационен иктер с доброкачествена 

етиология. Спешни състояния в медицината. Първа научно-практическа 

конференция на БЛС 2014 

 

Докладът представя ретроспективен анализ при 513 пациенти с 

механичен иктер хоспитализирани в Клиниката. Представяме  

приложените методи за образна диагностика, интраоперативна находка 

и приложените оперативни техники. Посочени са и основните причини 

за доброкачествен механичен иктер. 

 



27. Р. Маджов, Пл. Чернополски, В. Божков, Д Чаушев Остър 

холецистит. Спешни състояния в медицината. Първа научно-

практическа конференция на БЛС 2014. 

Докладът запознава с честотата на острия холецистит, клиничната 

картина, пораклиниката, методите за образна диагностика и методите на 

лечение – оперативно или консервативно. Представяме и нашия опит в 

лечението на пациенти с остър холецистит. 

 

28. В. Божков, Р. Маджов, И. Плачков, Пл. Чернополски, Пл. 

Арнаудов, И. Красналиев* Фелиноза на слезката.  Случай от 

практиката.  Пета национална конференция по редки болести Пловдив 

2014. 

 

Представен е случай от практиката на пациентка, с рядкото 

заболяване фелиноза на слезката. Получената информация за 

диагнозата е полезна за хирурзи, хематолози, патолози. 

 

29. R. Madjov, V. Bozhkov – Surgical placement of PD catheters XX 

Danube Symposium of nephrology, Varna 28-30 June, 2013 

 

Докладът представя различните видове оперативни техники за 

поставяне на перитонеални катетри, различните видове катетри, както и 

да споделим нашия десетгодишен опит при пациенти с ХБН, при които 

сме поставили перитонеални катетри. 

 

30. Маджов Р., П. Арнаудов,  И. Плачков,  В. Божков, П. 

Чернополски, В. Маджова, Т. Иванов – Значение на стадиращата 

лапароскопия за мултимодалното лечение на гастроинтестиналните и 

панкреатични тумори. Сб. Лапароскопска/ видеоасистирана 

торакоскопска или конвенционална хирургия – препоръки подкрепени с 

доказателства. Доклади под ред. на Д. Дамянов София, Медарт 2012 

ISBN 978-954-397-029-2; 424-430. 

 

Проучването е литературен обзор и ретроспективна оценка на 

възможностите на стадиращата лапароскопия при 52 пациенти с 

първични и вторични абдоминални (гастроинтестинални, 

хепатобилиарни, панкреатични и овариални) неоплазии. Показваме 

предимствата на стадиращата лапароскопия, особено при пациенти, при 

които дори палиативната резекция може да повиши ранния морталитет, 

да задълбочи коморбидните състояния на пациентите и да удължи 

болничния престой. 



 

31. Плачков И., В. Божков, П. Чернополски, Р. Маджов, Б. Балев, В. 

Платиканов – Интервенционален контрол на болката при карцином на 

панкреаса в нерезектабилен стадий. Сб. Лапароскопска/ 

видеоасистирана торакоскопска или конвенционална хирургия – 

препоръки подкрепени с доказателства. Доклади под ред. на Д. Дамянов 

София, Медарт 2012 ISBN 978-954-397-029-2; 430-436 

 

Представяме използваните в практиката ни хирургични и 

интервенционални методи за обезболяване при карцином на панкреаса, 

да споделим и да сравним получените резултати и изработим модул на 

поведение при тези болни за подобряване качеството им на живот. 

 

32. Маджов Р., П. Чернополски, П. Арнаудов, И. Плачков, В. Божков 

– Ятрогенни лезии на жлъчните пътища. Сб. Лапароскопска/ 

видеоасистирана торакоскопска или конвенционална хирургия – 

препоръки подкрепени с доказателства. Доклади под ред. на Д. Дамянов 

София, Медарт 2012 ISBN 978-954-397-029-2; 469-477 

 

Ятрогенните лезии на жлъчните пътища представляват значим 

клиничен проблем, изискващ сериозни медицински, социални и 

финансови средства. Диагностично-терапевтичният подход при тези 

лезии се определя от: времето на разпознаването им; големината на 

увредата на жлъчния тракт; състоянието на пациента и възможностите 

на оперативния екип. Представяме нашия опит в лечението на 

ятрогенни лезии на ЕХЖП за период 2001-2011 при 64 пациенти. 

 

33. Плачков И.,  В. Божков, П. Чернополски, П. Арнаудов, Р. Маджов 

– Честота и поведение при билирагия след хепато – билиарни 

оперативни интервенции. Сб. Лапароскопска/ видеоасистирана 

торакоскопска или конвенционална хирургия – препоръки подкрепени с 

доказателства. Доклади под ред. на Д. Дамянов София, Медарт 2012 

ISBN 978-954-397-029-2; стр. 484-490 

 

Представяме най-честите причини за следоперативни билирагии, 

сравняваме честотата им в световен мащаб и нашите резултати и да 

споделим хирургичното ни поведение и тактика при решаване на този 

значим проблем. 

 

34. Плачков И, В. Божков, Т. Иванов, Пл. Чернополски, Р.  Маджов – 

Първични злокачествени тъночревни тумори. сб. Ретроперитонеални и 

редки абдоминални тумори; ISBN 978-954-397-020-9;185-197 под ред. 

Д. Дамянов. София, Медарт 2011; стр 321-325. 



 

Първичните злокачествени тумори на тънкото черво са редки и се 

манифестират с неспецифични симптоми. Необходимо е оптимизиране  

на диагностиката на тези тумори с използване на всички съвременни 

методи. Представяме нашия клиничен опит в лечението на 18 пациенти 

с тънкочревни неоплазии, клинична картина, парклиника, методи за 

образна диагностика, оперативни интервенции и хистологичния тип на 

тънкочревния тумор. 

 

35. Чернополски П., Р. Маджов, В. Божков, П. Арнаудов, Т. Иванов, 

И. Плачков -  Палиативни интервенции при пациенти с малигнен 

обтурационен иктер. Сборник доклади ISSN: 1314-2097 под ред. Д. 

Дамянов; София 2010 т. І; стр.114-120. 

 

Извършен е ретроспективен анализ на опита на клиниката за 

петгодишен период в извършването на палиативни интервенции при 

пациенти с малигнен обтурационен иктер. Сравнени са данните на 

клиниката с източници от специализираната литература. Пациентите са 

сравнени по пол, възраст, локализация на тумора и извършената 

оперативна интервенция. 

 

36. Иванов Т., В. Божков,  П. Чернополски, И. Плачков, Р. Маджов -  

Хирургично лечение на усложнената чернодробна ехинококоза. 

Сборник доклади ISSN: 1314-2097 под ред. Д. Дамянов; София 2010 т. І; 

стр. 316-323. 

 

Докладът представя хирургичното лечение на усложнената 

чернодробна ехинококоза. Предвид ежегодно нарастващия брой на 

случаите на ехинококоза се увеличава броя на усложнените форми. 

Извършен е ретроспективен анализ на пациенти оперирани в клиниката 

за периода 1992-2009г.   

 

37. Маджов Р., И. Плачков, В. Божков, П. Арнаудов,  П. 

Чернополски,   –   Гастро - интестинални стромални тумори. 

Диагностично - терапевтична стратегия. Сборник доклади ISSN: 1314-

2097 под ред. Д. Дамянов; София 2010 т. І; стр.868-874. 

  

Гастроинтестиналните стромални тумори са най- честите 

мезенхимни тумори на ГИТ. Статията представя хистопатологична 

характеристика, клиничната картина, методите за диагностика и 

оперативното лечение  на ГИСТ и опита на световните хирургични 

школи.  

 



38.  Маджов Р., Пл. Чернополски, В. Божков, П. Арнаудов, И. 

Плачков, Т. Иванов -  Ятрогенни лезии на жлъчните пътища – дни на 

спешната хирургия 26-28.10.2010г.  

 

Ятрогенните лезии на жлъчните пътища представляват значим 

клиничен проблем, изискващ сериозни медицински, социални и 

финансови средства. С въвеждането на лапароскопската 

холецистектомия зачестиха случаите на ятрогенни лезии на жлъчните 

пътища. Ранното им откриване води до своевременно решение на 

проблема.  Представяме нашия опит в лечението на ятрогенни лезии на 

ЕХЖП за период 2001-2009 при 59 пациенти. 

 

39. Маджов Р., П. Арнаудов, В. Божков,  П. Чернополски, Т. Иванов-  

Некректомия и лапаростомия при некротичен панкреатит в сб Сепсис. 

Лапаростомия, изд. МУ – Плевен  2010; стр. 54-63; ISBN 978-954-756-

092-5. 

 

Докладът представя опита на Клиниката при лечението на 

Некротичния панкреатит. Извършен е ретроспективен анализ на 

клиничната картина, методите за образна диагностика, лечението, 

оперативните интервенции и усложненията, които сме наблюдавали при 

тези пациенти. 

 

40. Маджов Р., К. Иванов, В. Игнатов, В. Божков, Н. Колев -  Остър 

некротичен панкреатит. Анализ на болни за десетгодишен период.  в 

Остър Панкреатит под ред. На Д. Дамянов; Медарт 2010; стр. 106- 114; 

ISBN 978-954-397-017-9.  

 

През последното десетилетие се отбелязва съществен напредък в 

разбирането за патофизиологията и цялостната диагностично-

терапевтична стратегия при пациентите с остър панкреатит. В 

настоящето е налице тенденция за интензивно лечение в началните 

периоди, по- консервативен подход и/или миниинвазивни процедури.  

 

41. Божков В., П. Арнаудов, К. Георгиев, П. Чернополски, М. 

Божкова, Р. Маджов -  Постоперативни раневи инфекции  в спешната 

хирургия  – рискови фактории и етиологична структура стр. 31-36. ІІ - 

ра Национална хирургична среща Свиленград 23-25.10.2009г.   

 

Съвременните подходи за анализ на хирургичните инфекции са 

значително променени през последните години. Представяме 

ретроспективни данни за честотата на постоперативни раневи 



инфекции, етиологичните причинители и рисковите фактори за 

развитието им. Анализираме резултатите при пациентите, при които се 

прилага емпирична антибактериална терапия за предотвратяване на 

постоперативните инфекции. 

 

42. Арнаудов П., В. Божков, П. Чернополски, Р. Маджов -  

Използване на синтетични мрежи в хирургията на предната коремна 

стена Сб. Доклади под ред. на Д. Дамянов София,  2007; ISBN 978-964-

8329-92-7; стр.60- 65. 

 

Статията разглежда проблема с рецидив след ингвинална 

херниотомия. Въпреки  съвременни схващания за анатомията на 

ингвиналния канал, въвеждането на нови синтетични материали в 

хирургията, въвеждането на нови техники, процентът на рецидивите 

остава относително висок. Извършваме ретроспективен анализ на 

оперираните в клиниката пациенти с рецидивни хернии. Предлагаме и 

собствена методика за възстановяване на ингвиналния канал при 

рецидивни хернии. 

 

43. Маджов Р., П. Арнаудов, В. Божков  -  Пиогенен абсцес на черен 

дроб - Сб. Доклади под ред. Д. Дамянов. София, Медарт 2006; ISBN - 13 

978-954-8329-85-9; 127-133.  

 

Целта на настоящето проучване е анализ резултатите от 

диагностично – терапевтичния подход при пациенти хоспитализирани в 

Клиниката с пиогенен абсцесс на черния дроб с оглед оптимизиране на 

резултатите – ранни и отдалечени. 

 

44. Маджов Р., П. Арнаудов, В. Божков Синдром на Мирици  Сб. 

Доклади под   ред. Д. Дамянов. София, Медарт 2006; ISBN - 13 978-954-

8329-85-9; 304 – 310.  

 

Представяме рядко, но сериозно усложнение на жлъчно-каменната 

болест, което може да бъде обект както на конвенционалната и 

лапароскопската хирургия. Представяме класификациите на Синдрома 

на Мирици. Извършен е ретроспективен анализ на оперираните през 

клиниката пациенти. 

 

45. Bozhkov V., R. Madjov, P. Chernopolsky, P. Arnaudov, I. Plachkov, T. 

Ivanov Small  Intestinal Tumors. CCS&ESS Joint Conference Beijing 15.05-

17.05 2015. 

  



     Тънкочревните тумори се характеризират с ниска честота. Диагнозата 

се поставя в късен етап от заболяването поради асимптоматичното 

протичане и неспецифичната клинична картина. Представяме нашия опит в 

лечението на 23-ма пациенти с тънкочревни тумори. Представяме 

симптомите довели до хоспитализацията на пациентите, образната 

диагностика, оперативната интервенция като и хистологичния тип на 

тумора.  

 

46. R. Madjov, P. Arnaudov, V. Bozhkov, P. Chernopolsky, D.Chaushev,   

Surgical treatment and outcome in GISTs  Surgical treatment and outcome in 

GISTs  European Surgery suppl.1 S44 2015. 

Гастроинтестиналните стромални тумори представляват 80% от 

мезенхимните тумори на ГИТ. Статията представя локализацията, 

хистопатологична характеристика, клиничната картина, методите за 

диагностика и оперативното лечение  на ГИСТ. Хирургичното лечение 

е стандартен метод на лечение.Резултатът от хирургичното лечение се 

определя от големината на тумора и митотичната му активност. 

Непълната хирургична резекция и наличието на метастази са признак за 

лоша прогноза за заболяването. 

       

47. R. Madjov, P. Arnaudov, K. Georgiev, V. Bozhkov, I. Plachkov, P. 

Chernopolsky, D.Chaushev – Gallstone ileus. Results and follow-up in 18 patients 

HPB Symposium Bucharest 2015. 

 

Представяме нашия опит в лечението на пациенти с билиарен илеус. 

Описваме, клиничната картина, резултатите от образните изследвания, 

интраоперативната находка, извършената оперативна интервенция. 

Обсъждаме причините довели до развитието на заболяването. 

 

48. R. Madjov, P. Arnaudov, V. Bozhkov, I. Plachkov, P. Chernopolsky, T. 

Ivanov - Treatment strategy for pancreatic pseudocysts: Results in 168 patients – 

Journal of Translational Medicine and Research Vol 20 suppl I S10-11. 

 

Целта на статията е да определят индикациите, лечението и резултатите 

от оперативното лечение или алтернативни дренажни процедури при 

пациенти с псевдокисти на панкреаса. Представяме лечението на 168 

пациенти, 145 от които са оперирани. Получените резултати показват, че 

извършването на кистойеюностомия е с най- добра прогноза при 

дългосрочното проследяване на пациентите. 

 



49. R. Madjov, P. Arnaudov, I. Plachkov, V. Bozhkov, P. Chernopolsky, T. 

Ivanov – Management of Malignant colonic obstruction. Decision making 

analysis – Chirurgia 2014; vol. 109, suppl. 1:S62. 

 

Докладът представя медицинския проблем малигнена дебелочревна 

обструкция и нуждата от спешна оперативна интервенция. Представяме 

ретроспективно проучвание на 396 пациенти оперирани в клиниката. 

Пациентите са разделени по пол, възраст, локализация на тумора, 

инфилтрация на съседни тъкани и органи, постоперативен период и 

усложнения. 

 

50. P. Arnaudov, R. Madjov, P. Chernopolsky, I, Plachkov, V. Bozhkov, T. 

Ivanov – Recurrent inguinal hernia: Possible cause and prevention. Chirurgia 

2014; vol. 109, suppl. 1:S158. 

 

Статията разглежда проблема с рецидив след ингвиналната 

херниотомия. Извършваме ретроспективен анализ на оперираните в 

клиниката пациенти с рецидивни хернии. Предлагаме и собствена 

методика за възстановяване на ингвиналния канал при рецидивни 

хернии. 

 

51. P. Chernopolsky, R. Madjov, P. Arnaudov, I. Plachkov, V. Bozhkov, T. 

Ivanov – Malignant biliary obstruction: treatment options and results. Chirurgia 

2014; vol. 109, suppl. 1:S439. 

 

Докладът представя най-често срещания проблем, с който се 

сблъсква хирурга – определяне на най-подходящия метод метод за 

палиация на билиарната обструкция при нерезектабилни карциноми на 

хепатобилиарната и панкреатичната системи. Успешният билиарен 

дренаж е свързан с удължен свободен от усложнения постоперативен 

период. Посочваме и  факторите оказващи влияние при избора на 

оперативна интервенция. Извършен е ретроспективен анализ на 

оперираните в клиниката пациенти. Обсъден е изборът на оперативна 

интервенция и качеството на живот на пациентите в следоперативния 

период. 

 

52. I. Plachkov, P. Chernopolsky, V. Bozhkov, R. Madjov, – Procedures for 

pain control in uresectable pancreatic cancer Hepatogastroenterology book of 

abstracts 2012 p.67. 

 

Контролът на болката при нерезектабилни карциноми на панкреаса е 

съвременен и актуален проблем. Представяме използваните в 

практиката ни хирургични и интервенционални методи за обезболяване 



при карцином на панкреаса, да споделим и да сравним получените 

резултати и изработим модул на поведение при тези болни за 

подобряване качеството им на живот. 

 

53. Madjov R, Plachkov I, Arnaudov P, Bozhkov V et al. – Surgical 

Treatment and Outcome in GISTs.     Abstr. book 23
rd

 WC of IASGO 2012; 

p.49.  

 

ГИСТ са редки неоплазми, произхождащи от мезенхимните клетки 

на ГИТ и представляват 1% от всички първични тумори на ГИТ. 

Извършен е обзор на литературните източници, относно 

епидемиологията, патологоморфологията, методите за 

диагностициране, оперативната интервенция и последваща 

химиотерапия. 

 

54. Rossen Madjov, Plamen Arnaudov, Ilko Plachkov, Plamen 

Chernopolsky Vasil Bojkov- Bile duct injuries – Long-term results and 

follow-up Abstr. book 22
nd

 WC of IASGO 2012. 

 

Ятрогенните лезии на жлъчните пътища представляват значим 

клиничен проблем, изискващ сериозни медицински, социални и 

финансови средства. Диагностично-терапевтичният подход при тези 

лезии се определя от: времето на разпознаването им; големината на 

увредата на жлъчния трак; състоянието на пациента и възможностите на 

оперативния екип. Представяме нашия опит в лечението на ятрогенни 

лезии на ЕХЖП за период 2001-2011 при 64 пациенти. 

 

55. Rossen Madjov, Krasimir Georgiev, Plamen Arnaudov, Vasil Bojkov, 

Plamen Chernopolsky, Todor Ivanov - Laparoscopic diagnosis and staging of 

abdominal malignancies. Hepatogastroenterology vol.55 Oct 2008 suppl. I 

A103.  

 

Проучването е литературен обзор и ретроспективна оценка на 

възможностите на стадиращата лапароскопия при 52 пациенти с 

първични и вторични абдоминални (гастроинтестинални, 

хепатобилиарни, панкреатични и овариални) неоплазии. Показваме 

предимствата на стадиращата лапароскопия, особено при пациенти, при 

които дори палиативната резекция може да повиши ранния морталитет, 

да задълбочи коморбидните състояния на пациентите и да удължи 

болничния престой. 

 



56. Madjov R, Arnaudov P., Georgiev K., Bojkov V. – Surgery for 

carcinoma of Vater papilla. Hepatogastroenterology vol.54 Sept. 2007 suppl. 

I A42. 

 

Карциномът на папилата на Vater е рядко заболяване. Статията 

представя нашия опит в лечението на 48 пациенти с тази патология. 

Пациентите са разпределени по пол и  възраст. Посочваме най- честите 

симптоми довели до хоспитализация на пациентите, методите за 

образна диагностика и извършените оперативни интервенции. 

 

57. Madjov R, Arnaudov P., Georgiev K., Bojkov V. – Jatrogenic bile 

duct injuries –  Early and late operations. Hepatogastroenterology vol.54 

Sept. 2007 suppl. I A42. 

 

Ятрогенните лезии на жлъчните пътища представляват значим 

клиничен проблем, изискващ сериозни медицински, социални и 

финансови средства. Диагностично-терапевтичният подход при тези 

лезии се определя от: времето на разпознаването им; големината на 

увредата на жлъчния трак; състоянието на пациента и възможностите на 

оперативния екип. Представяме нашия опит в лечението на ятрогенни 

лезии на ЕХЖП за период 2001-2011 при 64 пациенти. 

 

58. Madjov R, Arnaudov  P., Glinkov S., Georgiev K.,  Kehajov T. 

Bojkov V. – Choledochoduodenostomy for palliation in patients with 

advanced pancreatic cancer. Hepatogastroenterology vol.52 Aug. 2005 suppl. 

I A161. 

 

В статията се разисква холедоходуоденостомията като палиативна 

оперативна интервениция при пациенти с нерезектабилен карцином на 

панкреаса. Изводите, до които достигнахме са, че тази операция 

осигурява бърз и продължителен дренаж на жлъчката, нисък 

морбидитет ниска честота на дуоденални язви и средство на избор при 

нерезектабилни карциноми на панкреаса. 

 

 


