СТАНОВИЩЕ
от проф. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м.
Декан на ФДМ – Варна,
Началник Клиника по ЛЧХ – УМБАЛ „Света Марина”-Варна
на дисертационния труд на
доц. д-p Антон Йорданов Джоров, д.м.
на тема „Скелетни репозиции, раконструкции и
фиксации в лицево-челюстната област“
за получаване на научна степен „доктор на науките”
научна специалност „Хирургична стоматология“
професионално направление 7.2. Стоматология
област висше образование 7. Здравеопазване и спорт

Доц. д-р Антон Йорданов Джоров, д.м. е роден в гр. София. През 1982
г. завършва Медицински Университет – гр. София. До 1987 г. работи по
разпределение в гр. Долна Баня. След конкурс е избран за асистент в
Катедра Орална и Лицево-Челюстна Хирургия на МУ-София, където
работи до 2008 г. Специализира в Клиниката по Лицево-Челюстна
Хирургия на BMA София, а по проблеми на ортогнатичната и
микроваскуларната хирургия във Военна болница Прага и в Хавана към
Националния хирургичен център „Братя Амехерас". Придобива
специалност: „Обща стоматология", „Хирургична стоматология" и
„Лицево-Челюстна Хирургия". Преминава квалификационни курсове
по анестезиология и реанимация, микроваскуларна, ортогнатична,
кранио-фациална хирургия и имплантология.
През 2005 г. защитава дисертация на тема „Актуални хирургични методи
за реконструкции и автогенно възстановяване на долната челюст" и
придобива образователна и научна степен „доктор". През 2008 г. е избран
за доцент. От 2008 г. до 2012 г. е завеждащ диагностично-лечебната
дейност на „Специализирана болница за Активно Лечение по ЛицевоЧелюстна Хирургия" – Университетска, София. От 2012 г. е доцент към
Военно Медицинска Академия София.
От 2013 г. е консултант и гост-оператор към Аджибадем Сити Клиник
МБАЛ Токуда, София.
Автор е на 47 научни публикации, 2 рационализации, 33 доклада представени на наши и международни конгреси и конференции. Провел
е 4 теоретични и практически курса по ЛЧХ.

Участва в написването на учебниците „Лицево-Челюстна и Орална
Хирургия" под редакцията на проф. Р. Угринов и „Орална хирургия" под
редакцията на проф. Д. Атанасов, както и създаването на „Медицински
стандарт по Лицево-Челюстна Хирургия" – приет от Министерството на
здравеопазването.
Общ анализ на дисертационния труд
Представеният дисертационния труд е резултат от дългогодишен опит на
доц. д-р Антон Джоров, д.м. в областта на Оралната и лицево-челюстна
хирургия. Написан е на 378 стандартни страници. Обзорът включва 90
стр., 2 стр. цел и задачи, 93 стр. материал и методи, 68 стр. резултати, 39
стр. обсъждане, 2 стр. изводи, 10 стр. заключение, 37 стр. библиография
и 30 стр. приложения. Структурата и начинът на написване на
дисертацията са съобразени с изискванията на Правилника на МУ –
Варна. Те включват всички основни елементи на общовъзприетата у нас
структурата за представяне на дисертационен труд (въведение,
литературен обзор, цел и задачи, материали и методи, резултати и
обсъждане, обобщени изводи, заключение, приноси, библиография,
публикации и участия в научни форуми, приложения). Дисертацията е
онагледена с 15 таблици, 268 фигури, 9 графики и 3 приложения.
Литературната справка включва 1208 източника, от които 133 на
кирилица и 1075 на латинеца.
Структура на дисертацията
Дисертационният труд разглежда приложението на скелетни репозиции,
реконструкции и фиксации в лицево-челюстната област при фрактури,
зъбно-челюстно-лицеви аномалии, деформации, малформации, дефекти
след лечение на тумори и тумороподобни образувания. Литературният
обзор е написан на 90 стр. В библиографията фигурират 1208
литературни източника. Анализът и заключението на литературния обзор
показва, че авторът познава цялостно проблематиката и може да
дискутира творчески и свободно цитираните данни и факти от
литературата.
Целта е стегнато и правилно формулирана и обобщава основната
стратегия на дисертанта – да се анализират, актуализират и индицират
методите за скелетни репозиции, реконструкции и фиксации в трите
лицеви етажа, за да се оптимизира лечението на болни с фрактури,
аномалии, деформации, малформации и дефекти в лицево-челюстната
област. Съобразно поставената цел са формулирани 8 подробни задачи,
за чието изпълнение са използвани съвременни методи на изследвания и
анализи – методи за скелетни репозиции, реконструкции и фиксации в
горен лицев етаж, методи за лечение на фрактури в среден лицев етаж,
методите за хирургично лечение на зъбно-челюстно-лицеви аномалии,
деформации, малформации и дефекти в среден лицев етаж, методи за

лечение на мандибуларни фрактури, които не налагат междучелюстна
имобилизация, дистракционна остеогенеза в комплексното лечение на
хемифациални микрозомии, създаване на класификация на зъбночелюстно-лицевите аномалии, деформации и малформации, която да
послужи за основа на хирургичното им лечение, проучване на
възприемането на лицата със зъбно-челюстно-лицеви аномалии и
деформации от околните хора и как те оценяват постигнати резултати
от ортогнатични реконструкции, възстановяване на мандибуларни
дефекти чрез автогенни свободни, васкуларизирани трансплантати и
дистракционна остеогенеза.
Материал и методи
Подбрани са клинични, рентгенови и лабораторни методи, които са
обективни и гарантират достоверност на получените резултати.
Методиките са подробно описани, така че да могат да бъдат осъществени
и от други изследователи, а изследванията са направени много съвестно
и последователно структурирани и документирани. Представеният
материал е достоверен, убедителен и достатъчен за логично представените
резултати и обобщени изводи – 343-ма лекувани болни с фрактури,
аномалии, деформации, малформации, посттравматични, постаблативни
дефекти, тумори и тумороподобни образувания на скелетните структури
в ЛЧО за период от 10 години. Използвани са съвременни лечебни,
диагностични и статистически методи за представяне на наблюдаваната
съвкупност – статистическа групировка и графични статистически
изображения.
Анализ на резултатите Представените резултати са лично дело на доц.
Джоров и негова основна заслуга. Резултатите са демонстрирани по един
лесен за възприемане начин и са онагледени с много снимки, фигури и
таблици.
Изводи
Проведените клинични, рентгенови и лабораторни изследвания дават
възможност да бъдат направени редица обобщения за всяка една от
поставените задачи. Доц. д-р Антон Джоров прави деветнадесет основни
извода свързани със скелетни репозиции, реконструкции и фиксации в
лицево-челюстната област.
Приноси
Приносите на дисертационния труд са актуални и с голямо значение за
оралната и лицево-челюстна хирургия и в частност за репозиции и
реконструкции в лицево-челюстната област. Приносите са лично дело на
доц. д-р Антон Джоров, резултат от неговата преподавателска, научна и
практическа дейност.

Преценка на публикациите по дисертационния труд
В дисертационния труд и автореферата е представен списък от 11
публикации, отпечатани в наши и чуждестранни списания, свързани с
дисертационната тема.
Автореферат
Авторефератът отговаря на изискванията и напълно отразява основните
резултати, постигнати в дисертацията. По един прегледен и ясен за
читателя начин в резюмиран вид, той дава представа за цялостното
оформяне на работата, методите, резултатите и основните изводи.
Лични впечатления
Доц. д-р А. Джоров е всеотдаен клиницист, организиран, трудолюбив,
отговорен, амбициозен, с желание за усъвършенстване и развитие на
научния си потенциал.
Заключение
Представеният от доц. д-р Антон Йорданов Джоров, д.м.
дисертационен труд на тема „Скелетни репозиции, реконструкции и
фиксации в лицево-челюстната област“ за придобиване на научна
степен “Доктор на науките” съдържа научни и научно-приложни
резултати, които отговарят на Закона за развитие на академичния състав
в Република България и Правилника за развитие на академичния състав
на МУ-Варна. Написан на коректен научен език, труда показва
теоретични знания и практически професионални умения по
специалността и демонстрира качества и умения за самостоятелно
провеждане на научни изследвания. Целта и задачите са ясно
формулирани и разработени и достатъчни за защита на тезата.
Клиничният материал е достатъчен по обем, научните съждения са
коректни, базирани на статистическите доказателствата. Поради всичко
това считам, че дисертационния труд отговаря на изискванията за
придобиване на научна степен “Доктор на науките” и ми дава основание
да дам положителна оценка, и да предложа на Научното жури
положителен вот за присъждането на НС “Доктор на науките” на доц.
д-р Антон Йорданов Джоров, д.м.
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