
 
СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Васил Величков Тодоров, д. м. н., 
относно научно-изследователската дейност 

на д-р Светла Василева Стайкова, д.м.,  
и д-р Александър Стоянов Стоянов, д.м.,  

за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област 
Висше образование 7. Здравеопазване и спорт, научно направление 7.1 

Медицина,по научната специалност „нефрология”, шифър 03.01.15, за нуждите 
на Катедрата по предклинични и клинични науки, Факултет по фармация на 
Медицинския университет – Варна и на Клиниката диализа на УМБАЛ „Св. 

Марина” – Варна, обявен в „Държавен вестник”, бр. 6/22. ян. 2013 г. 
 

1. Д-р Светла Василева Стайкова. 
Биографични данни 
Д-р Светла Стайкова е родена през 1963 г. Висше образование, медицина, 

Медицински университет – Варна, завършва през 1987 г. Специалност по 
вътрешни болести придобива през 1993 г., специалност по нефрология – през 
1996 г.  

През 1995 г. започва работа като асистент в МУ-Варна. От тогава до сега е 
последователно асистент, старши и главен асистент в Катедрата по вътрешни 
болести, в УНС по нефрология, диализа и токсикология на МУ-Варна. След 
2000 г. работи и в Клиниката по нефрология и диализа, понастоящем в 
Клиниката по диализа на УМБАЛ „Св. Марина”.  

След защита на дисертационен труд на тема „Някои фактори повлияващи 
имунната активност при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, на 
периодична хемодиализа и след бъбречна трансплантация” получава научната 
и образователна степен „Доктор” през 2001 г.  

Владее английски, руски и турски език. Притежава необходимите умения за 
работа с персонален компютър.  

Научно-изследователска дейност 
Научно-изследователската дейност на д-р Светла Стайкова включва: един 

дисертационен труд; една монография; публикации на научни доклади – 31, от 
които в чуждестранни научни списания – 6 (две от тях в електронни издания) и в 
български научни списания – 25 (като за три от тях има документи, 
потвърждаващи, че са под печат); участие в написването на една книга.  

В 21/31 (67,7%) от публикациите е първи автор. Публикации на д-р Стайкова 

са цитирани 3 пъти. 
От представената справка от Библиотеката на МУ-Варна не може да се 

определи персонален импакт фактор на публикациите в чужди списания . 
Научно-изследователската дейност е в няколко основни направления: 

хронична бъбречна недостатъчност – съдов достъп за хемодиализно лечение, 
психологични проблеми при диализно лечение, костна болест, лечение с 
перитонеална диализа, бъбречна анемия; уроинфекции при възрастни. 

Обобщение на най-важните приноси на научните трудове: 
1. Проучена е структурата на съдовия достъп за хемодиализно лечение. 

Проучени са характеристиките на отделните видове постоянен съдов достъп, 
анализирани са рисковете и усложненията. 

2. Потвърдено е, че артерио-венозната анастомоза остава «златен стандарт» 
на постоянен съдов достъп. Принос с потвърдителски характер е постановката, 
че постоянните съдови катетри и артерио-венозните протеза трябва да се 
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конструират и използват при малка част от пациентите. 
3. Приноси с потвърдителски характер са изводите за постоянни грижи за 

съдовия достъп, за рисковите фактори относно възпалителните и тромбозни 
усложнения и профилактиката им.  

4. Потвърдителски характер имат изводите от проучванията на 
психосоматичното състояние и стреса при започване и провеждане на 
диализното лечение и важната роля на медицинския персонал за 
преодоляването им. 

5. Потвърдителски характер имат резултатите от проучванията на костната 
болест и нейното лечение с някои нови медикаменти, което намалява 
усложненията и подобрява социалния статус на пациентите. 

6. Потвърдителски са изводите от проучванията на перитонеалната диализа 
като сигурен метод на лечение на хроничната бъбречна недостатъчност и 

лечението на бъбречната анемия с еритропоезата стимулиращи агенти. 
Научна активност 
Научните съобщения, изнесени на конгреси и конференции у нас, част от 

които с международно участие, са 44, а на изнесените на конгреси и 
конференции в чужбина – 2. Има участие в пет изследователски проекта и в пет 
клинични проучвания на медикаменти. 

Членство в научни организации: Българско научно дружество по 
нефрология, диализа и трансплантация, ERA-EDTA (European Renal Association 
European Dialysis and Tansplantation Association, ASN (Am. Soc. of Nephrology), 
ISN (Int. Soc.of Nephrology), BANTAO (Balcan Assoc. Nephrol. Dial. Transplantation 
and Artiff. Organs). 

 Учебно-преподавателската дейност включва: 
А. Обучение на студенти: Практически упражнения и лекции на студенти 

във Факултета по медицина и в Медицинския колеж; обучение на стажант-
лекари. 

Б. Следдипломно обучение: Теоретично и практическо обучение на лекари, 
специалиращи нефрология и вътрешни болести.  

Учебна натовареност – няма справка в изпратените документи 
Диагностично-лечебна дейност  
Д-р Светла Стайкова има две признати специалности – по вътрешни болести 

и по нефрология. 
Има допълнителна квалификация по конвенционалана ехография на 

коремни органи и повърхностни структури и ултразвукова съдова диагностика. 
Участвала е в курс по Доплер сонография през 2004 г. и по перитонеална 

диализа – през 2007 г. Провела е и шест краткотрайни курса с продължителност 
по 2-3 дни в чужбина и София. 

 
2. Д-р Александър Стоянов Стоянов. 
Биографични данни 
Д-р Александър Стоянов  е роден през 1953 г. Висше образование, 

медицина, Медицински университет - Варна, завършва, с много добър успех от 
курса на следване и с отличен успех от държавните изпити, през 1982 г. 
Специалност по вътрешни болести придобива през 1989 г., специалност по 
нефрология – през 1991 г.  

От 1982 до 1986 г. работи като ординатор в Добрич и цехов лекар във Варна. 
От 1986 г. до сега е последователно асистент, старши и главен асистент в МУ-
Варна, в Катедрата по вътрешни болести, в УНС по нефрология, диализа и 
токсикология. След 2000 г. работи и в Клиниката по нефрология и диализа, 
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понастоящем в Клиниката по диализа на УМБАЛ „Св. Марина”.  
След защита на дисертационен труд на тема „Някои аспекти на 

адекватността на хемодиализата и пътища за нейното оптимизиране” получава 
научната и образователна степен „Доктор” през 2002 г.  

Владее добре английски и руски език. Притежава необходимите умения за 
работа с персонален компютър.  

Научно-изследователска дейност 
Научно-изследователската дейност на д-р Александър Стоянов включва: 

един дисертационен труд; една монография; публикации на научни доклади – 
25, от които в чуждестранни научни списания – 4 и в български научни списания 
– 21; участие в написването на пет книги, от които две на английски език, 
издадени съответно в Румъния и в Италия; участие в изработването на една 
Национална програма за диализно лечение; една рационализация.  

В 16/25 (64,0%) от публикациите е първи автор. 
От представената справка от Библиотеката на МУ-Варна може да се 

определи персонален импакт фактор на публикциите в чужди списания 0,677. 
Научно-изследователската дейност е в няколко основни направления: 

хронична бъбречна недостатъчност – ранна диагноза, особености при 
възрастни, лечение с перитонеална диализа и хемодиализа, урейно-кинетично 
моделиране, уремична токсичност, качество на живот; афереза; ранна диагноза 
на бъбречните заболявания. 

Обобщение на най-важните приноси на научните трудове: 
1. За първи път у нас с урейно-кинетично моделиране са изследвани 

факторите, компрометиращи постигането на адекватна диализна доза.  
2. За първи път у нас с урейно-кинетично моделиране е проучено влиянието 

на интензивността на диализата върху показателите на белтъчния прием.  
3. Потвърдена зависимостта между дозата на еритропоетина за поддържане 

на таргетни стойности на хемоглобина и диализната доза. 
4. Особен принос, с важно практическо значение, е внедрената в клиничната 

практика собствена компютърна програма за oпределяне на дозата на 
хемодиализата и хранителния статус на пациентите. 

5. За първи път у нас са установени повишени стойности на плазмения 
лептин при хемодиализирани и е изследвано очистването му с различни 
диализни мембрани. 

6. За първи път в България е проведено и е описано лечение с 
моноклонална LDL-афереза на пациенти с хомозиготен тип хиперлипидемия.  

9. Монографичният труд „Лечение на хроничното бъбречно заболяване” има  

стойност на много полезно теоретично и практическо ръководство за лечение 
на хроничната бъбречна недостатъчност както за лекари и студенти, така и за 
пациенти. 

Научна активност 
Броят на научните съобщения, изнесени на конгреси и конференции у нас, 

повечето от които с международно участие, е 26, а на изнесените на конгреси и 
конференции в чужбина е 11. Резюметата на 21 съобщения, изнесени в 
България и на всички изнесени в чужбина, са публикувани в сборниците на 
научните събития. 

Членство в научни организации: Българско научно дружество по 
нефрология, диализа и трансплантация, ISN (Int. Soc.of Nephrology), ISPD (Int. 
Soc.of Perit. Dialysis). 
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