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Орална хирургия”, ВМА  

 
Относно дисертационния труд на Д-р Красина Пеева Вълчева: 
 
“ Обструкция на назолакрималния канал – поведение и 

лечение “ 
 
Предоставеният ми дисертационен труд съдържа 158 страници и е богато 

онагледен с 97 фигури и 11 таблици. Библиографията включва 255 
литературни източника, от които 9 на кирилица и 246 на латиница. От тях 38 
(14,9%) са публикувани през последните 10 години и 38 (14,9%) през 
последните 5 години, което говори за Актуалност на труда. 
 Непроходимостта на назолакрималния канал е сравнително често 
явление, особено при новородени, кърмачета, малки деца и по-възрастни 
пациенти. Адекватното диагностициране и поведение е атестат за всеки 
офталмолог, педиатър и общопрактикуващ лекар.  

В глава „ Литературен обзор“  е описана анатомията на слъзния апарат, 
която обуславя правилното му функциониране. Обърнато е внимание на 
епидемиологията, симптоматиката, рисковите фактори, съответстваща 
рефракция и терапии при обстукция на слъзоотводящите пътища. 

Обзорът дава информация, която обслужва и представя избраната тема. 
Той  съответства на темата, което показва, че дисертантът е добре запознат с 
изследвания проблем.  

Целта на дисертационния труд е да се извърши оценка на терапевтичния 
подход при пациенти с конгенитална и първично придобита обструкция на 
назолакрималния канал. 

Задачите, които докторантът си поставя са осем и включват 
последователно изпълнение на основните етапи на дисертацията. Те са добре 
формулирани и обосновани, като седма и осма задача биха могли да бъдат 
обединени в една, а имено: “Да се анализира оперативната техника и 
успеваемостта при външна дакриоцисториностомия (ДЦРС) при пациенти с 
първична придобита обструкция на назолакрималния канал (ППОНК)”  

Материал и методи:  
Ретроспективно и проспективно са проследени и анализирани 

резултатите при деца с конгенитална обструкция на носослъзния канал 
(КОНК )( съответно 219 пациента (260 очи) за период от 11 години и 



проспективно 131 пациента (167 очи) за период от 2 години. Контролната 
група се състои от 138 здрави деца. 

Ретроспективно са анализирани 28 пациента (30 очи), оперирани по 
метода на външна ДЦРС, за период от 21 години. 

Родителите на децата, участвали в проспективното проучване  са 
запознати с методиката на изследването  и  за всички пациенти е   получено 
информирано съгласието  за участие в проучването.  

Резултати и Обсъждане:  
Изложението е добре структурирано, обвързано с последователността на 

представяне на резултатите, онагледено с фигури и таблици.  
В представянето на резултатите и тяхното обсъждане се проявява 

умението на дисертанта да борави с научна информация, да прилага в 
статистически методи и да интерпретира получените резултати, като прави 
конкретни предложения за практическо приложение. 

Статистическата обработка показва значимостта на получените 
резултати. 

Осъществена е сравнителна оценка на данните от разгледаната 
литература и получените данни от проведеното проучване.  

Дисертантът прави някои важни за практиката Изводи, а именно, че 
успеваемостта на сондирането при КОНК не се определя от възрастта на 
детето към момента на манипулацията, а от вида на обструкцията. Също така 
дефинира приема на антибиотици от майката по време на бременността като 
рисков фактор за развитие на КОНК. Логично установява, че рефракцията на 
засегнатото око/очи не се влияе от наличието на КОНК.  

Изводите са свързани с поставената цел и задачи. Те имат теоретично и 
приложен характер. 

Някои от по-важните Приноси представляват създаването на алгоритъм 
за диагностика, лечение и проследяване на деца с КОНК, както и направената 
оценка на рисковите фактори за развитие на КОНК. 

 Във връзка с дисертационния труд докторантът е представил списък с 4 
публикации, в които е първи автор. Има и шест научни съобщения в България 
и чужбина, при които също е първи автор.  

На базата на гореизложеното смятам, че представеният ми 
дисертационен труд е добре изработен и засяга тема с практическа 
насоченост. 

Дисертационният труд на Д-р Красина Пеева Вълчева съответства 
на изискванията на Закона за научните степени и звания. Предлагам на 
уважаемите членове на комисията по избора да гласуват положително за 
присъждането  научната степен  “Доктор”. 
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