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ДАННИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНАТА БИОГРАФИЯ НА ДОКТОРАНТА 

 

Университетско образование:  1990 г. – магистър, хуманна медицина, 

Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” – гр. Варна 

2009г – Магистър по здравен мениджмънт, Медицински Университет – гр. 

Варна 

Професионален стаж:     

От 1990 до 1991г. – лекар – ординатор-педиатър в Поликлиника, гр. Долни 

Чифлик; 

От 1992 до 1993 г. – лекар – ординатор-педиатър във Военно-морска 

болница, Варна; 

От 1995 до 2000г. – лекар-ординатор към Терапевтична клиника, ВМА 

МБАЛ Варна; 

От 2000 до 2007г. – лекар – пулмолог в Интензивно респираторно 

отделение, II-ра белодробна клиника – МБАЛ „Св. Марина”, Варна; 

 От 2007 – 2011 г. – лекар-пулмолог при Отделение по пневмология и 

фтизиатрия, Клиника по вътрешни болести, ВМА МБАЛ – Варна; 

 От 17. 10. 2011 г. – и понастоящем, лекар – асистент в Клиника по 

пневмология и фтизиатрия, УМБАЛ “Св. Марина” и асистент към УНС по 

Белодробни болести и Алергология при Катедра вътрешни болести, Медицински 

Факултет, Медицински Университет – Варна. 

Общо професионален стаж като лекар – 25 години. 

След дипломно образование:  

1997г – придобита специалност по Вътрешни болести; 

2001 – придобита специалност по Пневмология и фтизиатрия 

Притежава сертификати за следните дейности – интензивно лечение на 

белодробните болести и конвенционална бронхология. 

От 20. 05. 2015г. – докторант на самостоятелна подготовка,  по 

професионално направление Медицина, научна специалност Белодробни болести, 
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код 03.01.17., към Катедра по вътрешни болести, УНС Белодробни болести и 

Алергология при Медицински Факултет, Медицински Университет, Варна. 

Член е на Български Лекарски Съюз, Българско дружество по 

белодробни болести и European Respiratory Society. 

                 Владее отлично писмено и говоримо английски, руски и немски език. 

Има отлична компютърна грамотност. 

                Д-р Дарина Митева е утвърден ерудиран лекар и преподавател, със 

забележителна теоретична подготовка, богат клиничен опит и широка обща 

култура. Има опит в работата си като асистент и участва в подготовката на 

студенти на български и английски език. Участва активно като лектор в научни 

конгреси и симпозиуми в областта на белодробните и вътрешните болести.  

 

ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИЯ ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД 

1) Актуалност на проблема 

             Дисертационният труд на д-р Дарина Митева е посветен на един от 

актуалните проблеми в съвременната медицина – пневмонии придобити в 

обществото (ППО). Това е заболяване с висока честота, хоспитализации, 

икономическа тежест и независимо от успехите на съвременното лечение все още с 

висока смъртност (5-15%, а в интензивните отделения до 50%). Съвременните 

препоръки за поведение, оценка на тежестта на заболяването и терапевтичен 

подход при  ППО включват  в клиничната практика скали  за стратификация на 

риска от усложнения и смъртност. Но от най-често използваните, само в една (PSI) 

са отразени, и то частично, някои придружаващи заболявания. Това води до 

подценяване ролята на коморбидитета в протичането на ППО и няма изградено 

единно становище. До този момент в България няма проведени систематизирани 

проучвания за влиянието на съпътстващите заболявания върху тежестта и изхода 

на ППО, което обуславя иновативността на дисертационния труд. Възниква 

необходимост и от въвеждане използването в клиничната практика на биомаркери, 

с по-висока сензитивност и специфичност, които биха подпомогнали 

диагностично-лечебния процес. Особено значение има прокалцитонина (PCT), 

който е значимо повишен при бактериални инфекции, но не и при вирусни. Това би 
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могло да подпомогне клиничното решение за правилно започване на емпирично 

лечение. Някои от съвременните биомаркери на възпалението могат да се 

използват и като предиктори за настъпване на усложнения и по-висок риск от 

смъртност. Все  още са сравнително малко публикациите за използването в 

клиничната практика на някои от включените в дисертационния труд маркери на 

възпалението, вкл. и като предиктори за ранна диагноза, оценка на тежестта и 

диагностично-терапевтичния подход при ППО. Всичко това прави изследвания 

проблем актуален, със значително не само научно, но и клинично практическо 

приложение.   

Заглавието на дисертационния труд вече показва целите на дисертанта, а 

именно изясняване ролята на коморбидитета и някои биохимични маркери в 

определяне тежестта и прогнозата на ППО.  

2) Структура, оформление и автореферат 

 Представеният дисертационен труд е структуриран по възприетите у нас 

правила. Той включва въведение, литературен обзор, цел и задачи, материал и 

методи, резултати онагледени с таблици и фигури, обсъждане, заключение, изводи, 

приноси, и книгопис, в обем от 180 страници и добре онагледен с 31 таблици и 49 

фигури. 

 Обзорът е написан в обем от 66 страници, като съставлява 36% от 

дисертационния труд, отговарящо на изискванията. В него много точно и 

премерено са представени най-важните въпроси свързани с разработвания проблем. 

Представени  са всички съвременни клинични данни за оценка на тежестта, 

протичането и прогнозата на ППО. Включено е детайлно описание на най-често 

използвани в практиката скали – PSI, CURB-65, SMART-COP. Представени са 

данни от последните години за ролята на коморбидитета в протичането, тежестта и 

прогнозата на ППО, като детайлно са разделени по честота и системи.  Подробно е 

разгледано значението на използваните лаболаторни показатели и маркери на 

възпалението при заболяването.  

Много добре са представени разделите за значението на CRP, 

прокалцитонин и D-dimer при ППО. Изключително детайлно е разгледано 

значението на възпалителните маркери, и в частност ролята на PCT за емпирично 
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насочване към възможен патоген, предиктивно значение за тежест, усложнения и 

смъртност. Представени са съвременните виждания за клиничния подход при ППО 

с оглед динамичната им оценка.   

Много добро впечатление прави ясното и точно мнение на дисертанта по 

всички засегнати въпроси, като всички твърдения са напълно верни. В 

заключението на литературния обзор д-р Дарина Митева представя обобщения, от 

което са формулирани заключения за мястото и клиничното значение на 

представения проблем, оформени са предпоставки за актуалността и 

необходимостта от провеждане на по-детайлни проучвания в тази насока. 

          Литературният обзор е изграден на базата на 298 източника от български и 

чужди автори. Книгописът включва 13 публикации на кирилица и 285 на латиница 

от последните десет години. Използваните материали показват добро познаване от 

дисертанта на постигнатите резултати, включително и тези от български автори. 

Цитациите са точни и коректни. Като цяло литературният обзор показва 

задълбочената предварителна подготовка на автора по проучвания проблем, 

написан е на добър български език с ясни изречения и точна мисъл.  

          Приемам представеният автореферат, който възпроизвежда добре и в 

достатъчна степен дисертационния труд.    

          3) Научна хипотеза, цел и задачи на дисертацията 

 Целта и задачите на дисертационния труд са формулирани точно и 

отговарят на заглавието. Включени са 8 задачи с конкретен характер, изпълнението 

на които съответства на поставената основна цел, с оглед защитаване на 

изградената хипотеза в дисертационния труд. Поставените задачи изискват за 

осъществяването им собствен принос от страна на дисертанта. Те са достатъчно  на 

брой, като авторът се е ограничил от включване на излишно голям брой задачи. 

          4) Проучени болни и ползвани методи за изследване 

 Разделът материали и методи е представен добре от д-р Дарина Митева в 

обем от 4 страници, като са обособени в отделни части: подбор на участниците и 

използваните методи на изследване. Дизайнът на проучването е издържан и 

съобразен с изискванията за прецизност и достоверност. Дизайнът на проучването 

е одобрен от Етичната Комисия към Медицински Факултет, Варна.  

 Дисертационният труд е разработен върху 1292 пациенти с ППО лекувани в 

Клиниката по пневмология и фтизиатрия , УМБАЛ „Св. Марина”, Варна за периода 
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от 2012 до 2015г. Прави впечатление големия брой пациенти, обхванати в това 

проспективно-ретроспективно проучване, което е предпоставка за достоверен и 

качествен анализ на получените резултати и корелативни връзки между 

променливите. 

           Пациентите с ППО са подбрани по правилно изработени критерии. 

Извършен е анализ за проверка на достоверността на резултатите при този брой 

пациенти, който е с висока степен на достоверност. 

          Използваните методи за изследване на пациентите са описани подробно 

(клинични, инструментални, хематологични и биохимични показатели), 

включително и биомаркери на възпалението – CRP, PCT (при 160 пациенти) и D-

dimer (при 144), като последните са изследвани в динамика на 4 – 5 ден. За оценка 

тежестта на пневмонията са използвани международно утвърдени скали – PSI, 

CURB-65, критериите на IDSA/ATS. 

         Статистическите данни са обработени с помощта на специализиран 

статистически пакет – SPSS за Windows, версия 20.0. Използвани са следните 

статистически методи: вариационен и корелационен анализ, интервални оценки – 

доверителна вероятност (сигнификантност) – р<0.05. Използвани са: дисперсионен 

анализ (ANOVA), анализ за оценка на риска; многофакторен линеен регресионен 

анализ. 

          5) Резултати и обсъждане 

          Получените резултати са представени и онагледени добре в обем от 75 

страници, като напълно обхващат всички поставени задачи от дисертанта. В този 

раздел резултатите са добре онагледени в таблици и фигури, с добре подчертани 

статистически зависимости, като са съпроводени с обсъждане. Подробно е 

представена ролята на социално значимите съпътстващи заболявания за клиничния 

ход на ППО, както и подробен анализ на значението им за протичането и тежестта 

на пневмонията, риска от усложнения, необходимост от лечение в интензивни 

звена, както и вътреболнична смъртност. Изключително интересни са резултатите с 

предиктивен характер за риск от усложнения и смъртност при използване Индекс 

на коморбидностите на Charlson. Коректно са интерпретирани получените 

резултати от изследването на биомаркерите на възпалението, като е установено че 
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стойностите на CRP са били сигнификантно по-високи при ППО с бактериален 

причинител, положителна корелация с тежестта на заболяването и повишен риск за 

смъртност, особено при стойност над 200 mg/L. От изключително значение са 

получените резултати при изследване на прокалцитонин – изходни стойности и в 

динамика. Те са били сигнификантно по-високи при пациенти с бактериална ППО, 

което може да насочи към правилно започване на емпирично лечение. Съществува 

позитивна корелационна зависимост с тежестта на протичане, риск от усложнения, 

необходимост от интензивно лечение и смъртност. Този показател в съчетание с 

използваните скали за оценка на ППО има висока предиктивна стойност и 

чувствителност, и може да се използва в диагностично- лечебния процес и при 

проследяване на пациентите.  

Изключително важна е цялостната интерпретация на резултатите, с анализ 

на протичането на ППО, риска от усложнения и вътреболнична смъртност, в 

контекста на комплексната оценка – клинични скали, коморбидитет, биомаркери на 

възпалението. Чрез обобщение на получените резултати д-р Дарина Митева 

защитава изградената от нея хипотеза. Получените резултати са съпоставени с тези 

на други български и чуждестранни изследователи, които са били достъпни в 

използваната литература. Изпълнена е основната цел на настоящото проучване. 

Въз основа на получените резултати дисертантът изгражда оригинален алгоритъм 

за поведение при пациенти с ППО, базиращ се на основни рискови критерии, 

представени чрез получените резултати и тяхната интерпретация. Те са с клинична 

и практическа значимост, включвайки 4 нива на лечение – амбулаторно, 

конвенционално вътрешно отделение, отделение с интензифицирано лечение и 

лечение в интензивно отделение. Въз основа на така създадения алгоритъм има 

възможност да се идентифицират високорисковите пациенти, и в първите 

решаващи часове от развитието на ППО да се изгради правилно дигносстично-

лечебно поведение.   

             6) Извод, научни приноси и препоръки 

            Представените десет основни извода от дисертанта характеризират детайлно 

получените резултати. Те са ясно и точно формулирани и са резултат от прецизно 

изпълнение на поставените задачи и цел на дисертационния труд.  
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             Дисертационният труд на д-р Дарина Митева има подчертано приносен 

характер в научно-теоретичен и научно-методичен аспект. Основните приноси на 

дисертационния труд са:  

1. За първи път в България е проведен систематизиран анализ на влиянието на най-

честите социално значими заболявания върху протичането и прогнозата при ППО.  

2. Изключително важен резултат е оценката на кумулативния риск на 

придружаващите заболявания чрез CCI за риска от развитие на усложнения и 

смъртност при ППО, което се провежда за първи път в страната ни. 

3. За първи път в България е оценена ролята на PCT в диагностиката и протичането 

на ППО при голям брой пациенти, проследена в динамика.  

4. Разработен е профил на пациентите с повишен риск от смъртност при ППО въз 

основа на коморбидитета и някои биомаркери на въпалението, и на базата на 

CURB-65 e разработен алгоритъм за избор на място на лечение и контрол на 

пациентите с ППО, което има подчертан оригинален принос в дисертационния 

труд.  

               Нямам съществени забележки и препоръки в така изложените резултати и 

направените изводи от дисертанта. Д-р Митева използва много компетентно 

получените данни и ги анализира обективно. 

               Във връзка с дисертационния труд д-р Дарина Митева има 4 отпечатани 

публикации в национални периодични реферирани издания, от които две на 

английски език в списание „Торакална медицина”.  Дисертантът има две участия в 

международни конгреси, като резюметата са публикувани в суплемент на списание 

с висок импакт фактор –  European Respiratory Journal, и две участия в национални 

медицински конгреси.  

               7) Заключение 

               С разработването на дисертационната тема д-р Дарина Николова Митева 

си е поставила амбициозна и много трудна задача, с която се справя много добре. В 

настоящия момент по този проблем се работи много, той е изключително актуален, 

защото неговото разрешаване е тясно свързано с ранното (своевременно) 

откриване, правилен диагностично-терапевтичен подход и добър контрол на една 
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