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ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ  

- 

НАЗНАЧЕНО СЪС ЗАПОВЕД № 467/17.07.2020 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

От доц. д-р Георги Папанчев, д.м, Катедра “Oрална хирургия”, 

Факултет по дентална медицина, Медицински университет - Варна 

 

Адрес и контакти: 

Варна 9000, бул. “Цар Освободител” № 84А 

Тел: 0889306465 

 

 По процедура за защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и 

научна степен “Доктор” в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт по 

професионално направление 7.1. Медицина, докторска програма обща хирургия.  

Автор на дисертационния труд: д-р Светослав Славков 

Тема: „Диагностични, лечебни и епидемиологични особености при болни с тумори на 

слюнчени жлези – 10 годишен опит“ 

Научен ръководител: Проф. д-р Антон Джоров, дмн 

 

 1. Общо представяне на процедурата и докторанта:  

Представеният комплект материали на хартиен и електронен носител е в съответствие с 

Процедура за придобиване на ОНС “Доктор” в област на висшето образование 7. 

Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина, докторска програма 

Обща хирургия. 

 

Бележки и коментар по документите: 

 Дисертационният труд включва необходимите за разработване на дисертационен труд 

раздели. 

 Авторефератът отговаря на всички изисквания на Закона за развитие на академичния 

състав в Република България.  
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 Литературният обзор е изчерпателен, добре е структуриран и отразява съвременните 

тенденции на научното познание по избраната от дисертанта тема. 

 

Биографични данни и кариерно развитие:  

 Д-р Светослав Василев Славков е роден на 19.01.1970г. През 1996г. завършва дентална 

медицина във Факултет по Дентална Медицина, МУ, София. През 2002г. придобива 

специалност “Орална хирургия”, а през 2007г. “Лицево-челюстна хирургия”. Ръководител е 

на специализанти по“Орална и лицево-челюстна хирургия”.  

Оценка за личното участие на докторанта в дисертационния труд  

 Лицево-челюстната хирургия е хирургична специалност с мултидисциплинарен 

характер. Тя разглежда клиниката, диагностиката и лечението на хирургичните болести на 

лицето, лицевите и челюстни кости и на горните отдели на шията. В този смисъл в тази 

хирургична специалност намират пресечна точка специалности, като: гнойно-септична 

хирургия, ортопедия и травматология, онкология, пластично-възстановителна хирургия, 

УНГ и др. Освен това се разглеждат и болести на органи и системи, характерни само за тази 

област от човешкото тяло. Такива са и заболяванията на слюнчените жлези. Така хирургията 

на слюнчените жлези е раздел от специалността, изискващ специфични познания и умения. 

Всяка една разработка в тази област представлява интерес за медицинската наука и практика. 

 Всичко това определя избраната от дисертанта тема за актуална и значима. 

 Д-р Славков е направил критичен анализ на литературата по темата, което му дава 

основание да формулира точно целта на своето проучване : „Чрез провеждането на 

сравнителни изследвания и анализ на основните параметри на туморите на слюнчените 

жлези да бъде предложена методика за ефективно диагностициране и планиране на 

оперативния обем, с цел намаляване на рецидивите и следоперативните усложнения и 

повишаване на качеството на живот и преживяемостта на болните“.  

За постигане на целта си поставя следните задачи:  

 1. Класифициране на пациентите според техния пол, възраст, локализация на 

туморния процес и давност на заболяването. Дефиниране на разпределението на болните 

по хистологична находка и първични и вторични (метастатични и рецидивиращи) 

тумори. 

 2. Анализ на подходите за лечение на пациентите с тумори на слюнчените жлези 

(включително и анонимна анкета с въпроси, засягащи качеството им на живот след 

оперативната интервенция). 
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 3. Създаване и прилагане на методика за диагностика, терапевтичен подход и 

проследяване на пациентите с тумори на слюнчените жлези и оценка на крайния 

следоперативен резултат. 

Клиничният материал, подбран за разработката е достатъчен и включва 185 лица: на 

възраст от 12 до 84 години, от които 91 мъже и 94 жени, изследвани в периода 2007 – 2017 г. 

Методите на изследвания в дисертацията са: социологически (анкетни и 

документални), клинични, лабораторни, хистологични и статистически. 

Статистическият анализ е направен въз основа на следните методи за анализ: 

 ➢ Дескриптивен  

 ➢ Корелационен  

 ➢ Параметричен: коефициент на Pearson (Pearson correlation). 

 ➢ Непараметричен: коефициент на Spearmans (Spearmans rho). 

 ➢ Графичен – графично изобразяване на статистическите данни за онагледяване и 

анализ. 

Статистическата обработка на данните е извършена със статистическия пакет SPSS за 

Windows 15. За графичните изображения е използвана програмата Microsoft Excel. 

Въз основа на получените и обработени данни са направени 12 извода. Те са значими 

предимно за практикуващите лицево-челюстни хирурзи. 

 

Заключение: 

 Дисертационният труд на д-р Славков съдържа научни и научно-приложни резултати, 

които представляват оригинален принос в науката и отговарят на всички изисквания на 

Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за 

прилагане на ЗРАСРБ . Дисертационният труд е резултатен и значим и изцяло  лично дело на 

докторанта. Поради тези причини предлагам да се присъди на д-р Светослав Василев 

Славков образователнатаи научна степен “ДОКТОР” в област на висшето образование 7. 

Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина, докторска програма 

Обща хирургия. 

 

14.09.2020г.                                    Изготвил становището: 

Доц. д-р Георги Папанчев, д.м 


