
 

СТАНОВИЩЕ 

 

От доц. д-р Георги Тодоров Георгиев, дм., 

Началник Клиника по Кардиохирургия, УБ”Лозенец”, 

Медицински факултет, СУ „Св. Климент Охридски“ 

Вътрешен член 

Относно: Дисертационен труд за присъждане на образователната и 

научна степен „Доктор” по научната специалност код 03.01.37 „обща 

хирургия” на 

Д-р Радосвет Петров Горнев 

на тема: 

„ПРЕВЕНЦИЯ НА УСЛОЖНЕНИЯТА ПРИ РАДИКАЛНИ 

ОПЕРАЦИИ НА КОЛОРЕКТАЛЕН РАК” 

с научен ръководител Проф. д-р Тома Петров Пожарлиев, дмн 

 

съгласно Заповед № РД38-66/10.02.2014. на Ректора на Софийски 

университет „Св. Климент Охридски” 

 

 

 

Представеният дисертационен труд разглежда изключително 

актуалната тема, а именно превенцията на интра- и ранните 

постоперативни усложнения. 

 

Дисертационният труд е написан на 135 страници. Библиографията 

включва 141 автора. Съдържанието е разделено на 10 основни раздела: 

 

1. Въведение 

2. Литературен обзор 

3. Цел и задачи 

4. Материал и методи 

5. Собствени резултати 

6. Обсъждане 

7. Изводи 

8. Приноси 

9. Публикации свързани с дисертационния труд 

10. Библиография 

 



Целта на дисертационния труд е: проучване и изследване честотата на 

усложненията и рисковите фактори при радикални дебелочревни 

операции по повод колоректален карцином, както и да се предложат 

методи за профилактиката им. 

Дисертантът си поставя 5 конкретни задачи за нейното постигане. 

В раздел методи Д-р Горнев ясно формулира основните типове интра- 

и постоперативни усложнения, както и подробно описва основните 

типове дебелочревни резекции в зависимост от локализацията на 

туморния процес. Впечатление прави техниките за превенция на 

инсуфициенция на анастомозата: проба за херметичност на 

анастомозата, прилагането на подвестна илеостома, изпозване на 

стаплери. Авторът представя и метод за прекъсване на чревния сегмент 

с биполярен ток (LigaSure), водещо до намаляване на 

интраоперативното време.  

Д-р Радосвет Горнев прави анализ върху 363 оперирани пациента по 

повод на КРК, като в 85% от тях оператор е бил той. 

Получените резултати са статистически обработени и онагледени  с 17 

фигури и 19 таблици. Авторът представя най-честата локализация на 

туморния процес сред изследваната от него група, както и най-честите 

оперативни интервенции. Представени са придружаващите 

заболявания, имащи основно значение за настъпването на интра- и 

постоперативните усложнение. 

 Дисертантът съобщава за по-голям риск от инсуфициенция на 

анастомозата при предна резекция на ректума и лява хемиколектомия, 

което има прогностична стойност. След проведения анализ и 

обработените статистически резултати, д-р Горнев доказва, че 

рутинното прилагане на проба за херметичност на анастомозата 

позволява своевременна корекция и намалява риска от възникване на 

това сериозно усложнение.  

По отношение на далечните резултати авторът представя 

проследяването на 192 пациента на база едногодишната и 

петгодишната преживяемост. Представените резултати са съизмерими 

със световната литераура, като към момента 98 пациента са със статус 

жив.  

В обсъждането прави впечатление задълбоченото анализиране на 

постигнатите резултати показващи ниска честота на интра- и 

следоперативни усложнение.  

Направените изводи са на база получените резултати и очертават 

важните аспекти на неговата разработка. Авторът извежда 5 приноса на 

дисертационния труд с научна стойност и практическа насоченост.  



Кратки биографични данни и научните интереси на дисертанта  

Д-р Радосвет Петров Горнев завършва медицина през 1990 година в  

МУ-гр. София. Придобива специалност по обща хирургия през 

1996г. От 1991г до 2008г. е последователно ординатор и страши 

ординатор в Хирургично отделение на 1-ва МБАЛ – София 

От 2008 до сега е началник Клиника по хирургия в УБ „ Лозенец”.  

 

През 2006г. завършва магистратура по здравен мениджмънт към УНСС 

– София. От 2011 г. - досега: Хоноруван преподавател по Хирургия, 

Катедра Хирургични болести, Медицински факултет, СУ „Св. Климент 

Охридски". Научните изяви на дисертанта са в областта на 

колоректалната хирургия, лапароскопската хирургия, хирургичната 

онкология и хепатобилиарната хирургия, за което свидетелстват 

многото му участия в международни форуми. Членува в Българско 

Хирургическо Дружество, American Society of Colon and Rectal 

Surgeons, International Association of Surgeons Gastroenterologists and 

Oncologists. Специализирал е в Cliveland Clinic, САЩ през 2003г при 

проф. Стивън Уекснер; Медицински център Любляна 2011 г. при проф. 

Валентин Сойер. 

 

Дисертационният труд отговаря на изискванията за научните степени и 

звания и това ми дава основание да препоръчам на членовете на 

научното жури да присъдят образователна и научна степен ‘‘Доктор‘‘ 

на д-р Радосвет Горнев. 

 

 

 

 

25.06.2014год.                                                        Подпис: ………………..  

                                                       доц. д-р Георги Тодоров Георгиев, дм. 


