
 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

От Проф. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н. 

Ръководител Катедра Акушерство и гинекология при МУ – Варна 

Управител на СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“ ЕООД – Варна 

Относно 

Конкурс за присъждане на академична длъжност „Доцент“ 

Научна специалност „Акушерство и гинекология“ 

Шифър 03.01.45 

Конкурсът е обявен в ДВ бр. 62/06.08.2019г. 

  

на д-р Станислав Христов Славчев, д.м. 

 

ОЦЕНКА НА ПРИНОСИТЕ 

Личните приноси могат да се групират в следните направления: 

I. Приноси свързани с дисертационния труд 

 

Д-р Станислав Славчев е разработил един изключително актуален проблем, 

свързан с радикалната хистеректомия и лимфна дисекция при оптимална 

циторедукция при авансирал яйчников рак. Този труд е разработен много 

съвременно и иновативно, като допринася за лечението на това коварно 

заболяване. 

 

Прави добро впечатление подреждането на приносите на две отделни области: 

научно-практически и научно-теоретични. Искам да изтъкна някои от тях: 

 



 

 

 

Научно-практически: 

1. Проучено е значението на разширената хистеректомия за циторедукцията 

в областта на таза при авансирал ОК. 

2. Представени са честотното разпределение, локализацията и размерите на 

предварителния и остатъчния тумор на оперираните пациентки. 

3. Направен е сравнителен анализ на значими фактори за преживяемостта на 

оперирани пациентки 

4. Показани са предимствата на разширената хистеректомия и лимфна 

дисекция при АОК. 

Научно-теоретични: 

1. Извършена е оценка като прогностичен фактор на ретроперитонеалната 

тазова инвазия в параметри и влагалище при авансирал епителен 

овариален рак. 

2. Анализирана е 5-годишна преживяемост за случаите с ретроперитонеална 

тазова инвазия.    

 

II. Приноси в други тематични направления не свързани с 

дисертационния труд: 

Онкогинекология 

Авансирал епителен овариален рак  

Научните трудове разработват проблемите свързани с карцинома на яйчника 

в авансирал стадий като представят задълбочен литературен обзор и собствено 

научно изследване предимно върху  хирургичното лечение на заболяването.  

Разгледани са съвременните данни относно патогенезата, хистологичната 

класификация, стадирането и видовете хирургия при авансирал овариален 

карцином (АОК).  

 

 



 

 

 

Карцином на шийката на матката IB1, IB2,  II  стадий  

Проучванията разглеждат карцинома на маточната шийка в IB1, IB2, IIB 

стадии. Лечението на тези стадии е комплексно, като възможностите са 

дефинитивна  химио-лъчетерапия или радикална хирургия с опция за адювантна 

и неоадювантна химиотерапия. Изборът на лечение се основава на състоянието 

на пациента и неговото информирано съгласие, биологичната характеристика на 

тумора и опита на хирурга. 

Редки гинекологични тумори  

Представена е научна разработка, която изследва случаите на Warty 

(кондиломатозен) карцином на шийката на матката за период от 10 години в 

пределите на една гинекологична клиника. Този рядък хистологичен субтип е 

установен при 1.94 % от пациентките с карцином на маточната шийка. Направен 

бе анализ по отношение на възрастта на пациентките, преживяемостта, 

локалното и лимфно разпространение на тумора и лимфносъдовата инвазия. 

Отчетен е сравнително благоприятен ход на заболяването в сравнение с по-често 

срещаните хистологични типове.  

Редки случаи в акушерството и гинекологията  

Представен е клиничен случай на аномалия на Мюлеровите канали – Uterus 

didelphys с диагностицирана неразвиваща се бременност във всяка от маточните 

кухини отговаряща на 7-8 г.с. Случаят представлява интерес поради 

изключително рядката  си честота в общата популация и необходимостта от 

разрешаване на свързаните с тази аномалия проблеми на бременността. 

Аномалията е безсимптомна и може да бъде установена при гинекологичен 

преглед или в хода на възникнала бременност. Направен е литературен преглед 

на данните относно ембрионалния произход на аномалията, честотата ѝ, 

клиничната картина и усложненията, свързани с нея. 

 



 

 

 

III. Приноси свързани с монографичния труд „ Съвременни аспекти в 

ранната диагностика и лечение на карциномите на женската 

полова система “ 

Представеният монографичен труд на д-р Станислав Славчев, д.м. 

„Съвременни аспекти в ранната диагностика и лечение на карциномите на 

женската полова система ” разглежда съвременен проблем с важно медико-

социално значение. 

Женската полова система е най-честата локализация на злокачествените 

неоплазми при жените. Сред тях най-чести са ракът на ендометриума, шийката 

на матката и яйчника. По-редки са карциномите на вагината, вулвата и 

фалопиевите тръби.  В съвременното общество се наблюдава тенденция към 

повишаване на възрастовата граница при първо раждане и в същото време 

понижаване на възрастта при появата на злокачествените заболявания. Науката 

за гинекологичните епителни неоплазми се базира на технологичния напредък и 

задълбоченото им проучване чрез имунохистохимичен и геномен анализ. 

Последните разработки са в посока за разпознаване на туморните прекурсори и 

терапевтичното поведение. Установен беше човешкият папиломен вирус (HPV) 

като общ етиологичен фактор за повечето карциноми на вулвата, вагината и 

шийката на матката. Инфекцията с HPV може да бъде окачествена като една най-

голямата сексуално трансмисивна епидемия, засягаща младите хора. Прогрес 

настъпи в науката по отношение на патогенезата на серозните тазови карциноми 

и ендометриалния карцином. Търсят се интервенционални и хистоморфологични 

методи с достатъчна диагностична способност за откриването на тези 

заболявания в ранен стадий. Монографията разглежда последователно 

карциномите на женската полова система разделени в отделни глави. Научният 

труд предстaвя наличните до момента данни за епидемиологията, патогенезата и 

рисковите фактори на отделните карциноми, хистопатологичните класификации, 



 

 

 

методите за скрининг, диагноза и стадиране, съвременните препоръки за 

лечението на преинвазивните и инвазивни форми. 

 

НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

Кандидата представя за конкурса дисертационен труд на тема : „Ролята на 

радикалната хистеректомия с илиачна и/или парааортална лимфна дисекция за 

оптимална циторедукция при авансирал епителен яйчников карцином“, 

монография на тема „Съвременни аспекти в ранната диагностика и лечение на 

карциномите на женската полова система“, както и 24 пълнотекстови 

публикации в наши и чужди научни списания, отговарящи на нормативните 

изисквания.  

Участия в курсове 

2009 г. – „Ехографска и доплерова диагностика“ 

2010г. – „Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната 

шийка“ 

2010г. – „Диагностична лапароскопия в гинекологията“ – I-во ниво 

2011 г. – „Високорисково раждане“ 

2011 г. - „Диагностична лапароскопия в гинекологията“ – II-ро ниво 

2016 г.  - „Диагностична хистероскопия“ – I-во ниво 

 

Кратки биографични данни 

Д-р Станислав Христов Славчев завършва висше образование по медицина през 

1996 г в Медицински Университет – гр. Варна. От 1999 до 2008г. работи като 

лекар-ординатор в ЦСМП-Варна и  Противошокова зала към МБАЛ „Св. Анна“ 

– Варна. От  2008 г. и понастоящем работи като лекар акушер-гинеколог в 



 

 

 

Клиника по Гинекология към МБАЛ „Св. Анна“ – Варна. Д-р Славчев владее 

френски, руски и английски езици. През 2009г. придобива специалност по 

Акушерство и гинекология. От 2011г. до 2015г. е редовен асистент към катедра 

АГ – МУ – Варна, от 2016г. до 2018г. е хоноруван асистент. През 2018г. след 

спечелен конкурс заема длъжността „Главен асистент“ към катедра АГ – МУ – 

Варна.  Кандидата придобива ОНС „Доктор“  през 2016г. 

Заключение 

Представената научна продукция от д-р Славчев отговаря на общоприетите 

критерии. Въз основа на наукометричните критерии и учебно-преподавателската 

дейност, смятам, че  д-р Станеслав Славчев, д.м. покрива всички критерии и 

изисквания за придобиване на академична длъжност „Доцент“. 

Позволявам си да препоръчам на уважаемите членове на Научното жури да 

гласуват положително за присъждане на академичната длъжност „доцент“ по 

научна специалност „Акушерство и гинекология” на д-р Станислав Славчев, 

според Правилника за развитие на академичния състав в Медицински  

Университет – Варна.   

 

Дата: 08.11.2019г.           Изготвил:                                                     

Проф. д-р Е. Ковачев, д.м.н. 

 


