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СТАНОВИЩЕ 

 

 

 

от доц. д-р Пламен Недев д.м. - ръководител катедра по Неврохирургия и УНГ 

болести при МУ-„Проф. Д-р. П. Стоянов“- Варна 

 

относно дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен 

„Доктор“ на д-р Светла Василева Димитрова – Банска на тема “ Съвременни 

методи за оперативно лечение на разстройствата на дишането по време на сън“ 
Научна специалност: 03.01.35. Оториноларингология 

 

 

Докторантът Д-р Светла Василева Димитрова - Банска – работи като началник 

ПК по УНГ болести при МИ-МВР-София. Специалист по Оториноларингология от 

25.07.2007г. Завършила е множество курсове на следдипломно обучение.  

 

Обща харектеристика на дисертационния труд: 

 

Дисертационният труд съдържа общо над 154 страници, онагледен е със 152 

фигури, 87 таблици, 71 диаграми и приложения. Книгописът включва 400 заглавия, от 

които 3 на кирилица и 397 на латиница. Цитирани са актуалните български и чужди 

автори за последните години. 

В последните години проблемът за разстройствата на дишане по време на сън са 

обект на множество изследвания и публикации от различни специалности – 

неврология, пулмология, физиология и т.н. Тепърва започват споровете относно 

консервативното и хирургичното лечение на състоянието. В тази връзка темата, 

засегната от докторанта е актуална и дисертабилна.  

Дисертация на тема третиращи подобни проблеми е защитена през 1991 т.е 

преди 23 години.  

 

Обща структура – увод, литературен обзор, цел и задачи, материал и методи, 

резултати и обсъждане, изводи, приноси, литература. 

Дисертацията е добре структурирана и подредена.  

Литературният обзор е задълбочен, актуален и са включени повечето от 

съвременните автори, както у нас, така и в чужбина. 

Целта на дисертацията е да се докаже, че при правилен подбор на пациенти и 

адекватно избрана хирургична техника, оперативното лечение има място и като първи 
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метод на избор за лечение на всички форми на разстройства на дишането по време на 

сън. Задачите отговарят за постигане на научната цел на изследването и те са : 

1. Да представим прилаганите към момента методи за оперативно лечение на 

хъркането, UARS и OSA с техните индикации, предимства и недостатъци. 

2. Да разработим скринингови методи за поставяне на диагнозата ( наличие, вид 

и тежест на дихателното разстройство), идентификация на нивата и степента на 

анатомична обструкция (налага ли оперативна намеса) и на тази база – избор на 

адекватна хирургична техника - създаване на удобен за използване в практиката 

„Предоперативен протокол ”. 

3. Да разработим точни и ясни критерии за оценка на постигнатите резултати. 

4. Да разработим „Протокол ефективност” – възможност за систематизирана 

преоценка на състоянието на пациентите след оперативните намеси и откриване на 

причините, в случаите на неуспех. 

5. Да установим най-честите нива на обструкция и съотношението единично към 

множество нива при пациентите с различни по тежест РДПС. 

6. Да установим в кои случаи хирургичното лечение е най - ефективно и кои от 

симптомите, свързани с РДПС се повлияват в най - висока степен след оперативна 

намеса.  

Като клиничен материал д-р Василева-Банска представя за 4 годишен период 

(2009 - 2012 г), като са прегледани и лекувани чрез хирургични методи 196 пациенти с 

разстройство на дишането по време на сън  разпределени в 5 групи.  

Проучванията са самостоятелни и осъществени в МИ-МВР и в ДКАРЦ „Хил 

клиник” АД, гр. София.  

Приложените диагностични методи са анамнеза, предна риноскопия, 

ендоскопия, тест на Cottle, риноманометрия и акустична риноманометрия, цифрови 

фотографски снимки, параклинични изследвания, антропометричен анализ, 

функционален анализ и др. са напълно съответсващи на поставената цел и задачи и 

отговарят на съвременните изисквания. 

Описани са прегледно и ясно самостоятелни и собствени оперативни техники, 

подкрепени с достатъчен снимков и доказателствен материал. 

Резултатите са коректно представени и анализирани в критичен стил. Те не се 

отличават съществено от тези на други автори, третиращи техниките на оперативните 

интервенции. За първи път е представена оригинална оперативна техника. 

Обсъждането е аналитично и задълбочено, а изводите съотвестват на 

поставените задачи. Публикациите по темата са достатъчни на брой и представят добре 

опита на автора.  

   Научни постижения с приносен характер са формулирани в 9 точки и са в 

съответсвие с разработения дисертационен труд. Оригинален принос е и разработената 

и внедрана оперативна методика на мекото небце. 

Направените изводи съответствуват на поставените задачи и могат да послужат 

като оринтир за бъдещи разработки на тази тема и могат да бъдат полезни в 

ежедневната практика. 
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Заключение 

В заключение считам, че представеният дисертационен труд тема “ Съвременни 

методи за оперативно лечение на разстройствата на дишането по време на сън“ 

отговаря на изискванията на Закона за научните степени и звания и Правилника за 

неговото приложение. 

Отчитайки положителните страни на дисертацията и нейните приноси, крайната 

ми оценка е положителна и си позволявам да препоръчам на почитаемото жури да 

присъди “ на д-р Светла Василева Димитрова – Банска образователна и научната степен 

„доктор”  

 

 

 

10.06.2014г.      /...................................../ 

 

Гр. Варна      доц. Д-р Пламен Костов Недев д.м 

 

 

 

 

 

  


