
Становище

от доц. д-р Румен Илиев Габровски д . лл. началник на клиника по 

лъчелечение към „КОЦ-Шумен" ЕООД

във връзка с процедурата за придобиване на академичната длъжност 

„Доцент" за нуждите на Катедра „Образна диагностика и лъчелечение" 

Факултет медицина при МУ-Варна от д-р Елица Петкова Енчева-Мицова 

д.м. обявена в ДВ бр.64/05.08.2014 г. и заповеди на ректора на МУ-Варна 

№ Р-109-174/06.10.2014 г. и № Р-109-206/27.10.2014 г.

I Оценка на качествата на кандидата и преподавателската дейност.
Д -р Ьямца У)е7хоаа Еме&а-Ш щ&ва е  уг&ьрдек саецт т ст  по 

лъчелечение и доктор по медицина от 28.11.2012 г. От 2006 г. до сега има 7 
специализации във водещи европейски центрове и 9 обучителни курса в 
чужбина. Д-р Енчева е специализирала в двете най-авторитетни клиники по 
лъчелечение в България: 2004 г. в НСБАЛО-София и от 2005-2013 г. и УМБАЛ 
„Царица Йоанна" София, където под ръководството на проф. Хаджиева 
защитава докторска дисертация. От 2013 г. е главен асистент към Катедрата по 
образна диагностика и лъчелечение и началник на Отделение по лъчелечение 
към УМБАЛ „Света Марина"-Варна. Участва в онкологичния комитет в УМБАЛ 
„Света Марина" - Варна. Тя е активен член на професионалната гилдия на 
лъчетерапевтите в България. Член е на европейската организация по 
лъчелечение и европейската организация по проучвания на рака (ESTRO, 
EACR). Местен организатор е на първия курс на ESTRO в България -  Evidence 
Based Radiation Oncology 5-10 октомври Варна.

Преподавателската дейност на д-р Енчева е в 2 направления:
1. Лектор на основния курс по специалност „Лъчелечение" и на студенти по 

медицина и стоматология. Лектор в колежа за рентгенови лаборанти.
2. Води упражнения на студенти по медицина и дентална медицина и 

рентгенови лаборанти.
Преподавателската дейност и срокът над 2 години след защита на 

докторската дисертация отговарят на изискванията на чл. 24 от Закона за 
развитие на академичния състав в република България за придобиване на 
научното звание „доцент".
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II Направления в научните трудове на д-р Елица Енчева-Мицова.
Основната тема на научните интереси на д-р Енчева е проследяването 

на ранните и късни лъчеви реакции, търсенето на генетични маркери за 
предсказване на индивидуалната лъчечувствителност, намерили задълбо
чен анализ в нейния дисертационен труд. За пръв път в България са 
проучени полиморфизми в областта на XCCR3 гените, като прогностични 
молекуларно- биологични маркери за лъчечувствителност на нормалните 
тъкани в малкия таз.

Темата за лъчевите реакции по-късно отново се проследява от д-р 
Енчева при лъчево-индуцираните сърдечно-съдови заболявания и вторични 
онкологични заболявания. Този проблем за първи път се анализира в 
българската литература, но винаги трябва да се оценява комплексно, полза- 
вреда.

Представянето на нов случай (15-ти в литературата) на радиационно 
индуцираните глиоми, последващи ЛЛ на краниофарингиоми показва 
задълбочено познаване на проблема.

Стремейки се към нови лъчелечебни техники и технологии д- р Енчева 
анализира ролята на хипофракционираното стереотактично лъчелечение 
при рецидивиращ мултиформен глиобластом. Публикацията на тази тема е 
сред първите в световната литература. Тя е в съавторство с Stralenther Onkol. 
2009 ,с общ IF 3.776 , 66 цитирания и с подчертан международен принос.

Безспорен е интереса на д-р Енчева към различни образни методи, 
както за диагностика и стадиране на онкологични заболявания, така и за 
определяне на клиничния мишенен обем. В нейната научна продукция се 
анализира ролята и мястото на РЕТ/СТ при планиране на лъчелечението. 
Анализира се стадирането с РЕТ /СТ на голяма група пациенти (104) с 
колоректален рак, сравнено с конвенционалните методи за стадиране .

Д-р Енчева участва в международна монография на английски език за 
колоректалния карцином. Диагностиката, стадирането и мястото на 
лъчелечението в лечението на колоректалния карцином са сред основните 
направления, представляващи интерес за д-р Енчева. Като принос в 
стадирането на ректалния карцином е докладване на приложението на 
триизмерната (3-D) ендоректална ехография (ЕРЕ) за локорегионално 
стадиране на рак на ректума при 71 болни, което води до увеличаване на 
диагностичната стойност спрямо приложението на ЕРЕ.

Освен към колоректалния карцином научните интереси на д-р Енчева 
са насочени и към други гастроинтестинални тумори- карцином на 
хранопровода, стомаха и панкреаса. Анализират се данните на медицината 
основана на доказателствата относно ролята на ЛЛ и се извеждат препоръки 
за тези заболявания, все още дискутабилни в национален аспект.
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Друг задълбочен анализ е разглежданата роля на лъчетерапията при 
хипофизарните аденоми. Разглеждат се видовете хипофизарни аденоми и 
възможностите за лечение- хирургично, медикаментозно и лъчелечение. 
Представени са съвременните тенденции при лечението на тази 
нозологична единица, показващи актуалността на проблема в България.

С национално значение е разглеждането на функциите и 
задълженията на рентгеновия лаборант при реализиране на лъчелечебния 
процес с цел приравняването им към европейските стандарти и 
дефинирането необходимостта от създаване на отделна специалност 
рентгенов лъчетерапевтичен лаборант.

Обект на интересите на д-р Енчева представляват и съвременните 
тенденции за организиране на лъчетерапевтичен център, представени на 
научни форуми с докладване на възможностите на новосформирания 
център вУМБА/1 " Света Марина" Барна.

Ill Заключение
В списъкът с научните публикации на д-р Енчева са изброени: 1 

монография, 5 публикации в чужди списания, 20 - в наши и 11 в учебници, 
ръководства и сборници; 10 отпечатани резюмета в наши и чужди списания и 
10 без отпечатани резюмета; 2 участия в изследователски проекти. Общият 
импакт фактор на публикациите е 11,905. Броят на цитиранията е общо 73 в 
наши и чужди списания. Прави впечатление, че голяма част от публикациите са 
обзори, но то се дължи на едва 10-годишната практика в лъчелечението и не 
омаловажава научна стойност на публикациите. Това е напълно достатъчно за 
заемане на академичната длъжност „доцент".

Като член на научното жури изразявам поло>кително стстовище за 
кандидатурата на д-р Елица Петкова Енчева-Мицова д.м. за доцент.

Считам, че почитаемото научно жури има пълно основание да присъди 
академичната длъжност „доцент" на д-р Елица Енчева в областта на висшето 
образование 7. „здравеопазване и спорт", от професионално направление 7.1. 
„медицина" и научната специалност „Лъчелечение" за нуждите на Катедрата 
по образна диагностика и лъчелечение към Медицинския факултет на МУ -  
Варна.
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