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РЕЦЕНЗИЯ 

ОТ  проф. Маргарита Радкова  Цонзарова, дм 

МБАЛ Национална кардиологична болница ЕАД, София 

 

Относно конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в област 

на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално 

направление 7.1 Медицина и научна специалност „Детска кардиология“ 

за нуждите на Катедра „Педиатрия“, Факултет „Медицина“ при МУ-Варна и 

Първа детска клиника към МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД-Варна, обявен в ДВ бр. 

18/08.03.2016г. въз основа на конкурс за академична длъжност „доцент“ 

и  протокол № 18/25.04.2016г) и заповед  № Р-109-184/26.05.2016 на 

проф. д-р К. Иванов, дмн, ректор на Медицински университет Варна за 

назначаване на научно жури.  

Конкурсът се провежда в съответствие на  Правилника за 

приложение на ЗРАСРБ (чл.53 и чл.57) и Правилника за развитие на 

академичния състав и Правилник за условията и реда за придобиване на 

научни степени и звания и заемане на академични длъжности в МУ Варна. 

В обявения конкурс са подадени редовни документи на единствен 

кандидат д-р  Петър Атанасов Шивачев, д.м., асистент към катедрата по 

Педиатрия при МУ Варна. 

 

І.Кратки биографични данни и професионално развитие 

 Д-р Петър Шивачев е роден на 06.04.1957 год. в гр. Варна. 

Завършва средното си образование през  1975 год. и медицина през 
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1983 год. в МУ „Параскев Стоянов“ гр. Варна. В периода 1983 и 1986  г. 

работи като уч. педиатър  в гр. Добрич; 1986-1987г. е ординатор в 

детско отделение на градска болница гр. Варна. От 1987 г. работи  в 

Детска клиника на МБАЛ „Света Марина“ гр. Варна, а през 2015г. е 

началник ДОИЛНН към първа ДК на МБАЛ „Св. Марина”.  

От 2014 г. д-р Шивачев е хоноруван асистент в катедрата по 

Педиатрия на МУ- Варна.  

 Д-р Шивачев има две признати специалности  детски болести 

(диплома № 34597/1989) и детска ревмокардиология  (диплома 

40834/1993).  

  През 2014 год. д-р Шивачев успешно защитава дисертационен труд 

за присъждане на научна и образователна степен „доктор“ на тема  

„Критични вродени сърдечни малформации в района на Североизточна 

България- анализ на резултатите“. 

В кариерното си развитие д-р Шивачев  участва в редица 

квалификационни курсове като:  докторант в проект „Повишаване на 

научния потенциал и възможностите за кариерно развитие в областта на 

медицината, здравеопазването и биотехнологиите” №ВG051PO001-

3.3.06-0028 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

(2013/2014); „Педагогически основи на академичното преподаване” в 

рамките на проект „Създаване на съвременна система за кариерно 

израстване на преподавателите в медицинския университет „Проф.д-р 

П.Стоянов-Варна”  № BG051РО001-3.109-0013; Pediatric Advanced Life 

Support (PALS) Provider's Course (2013); Aortic Valve Disease: New 
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Dimensions in Evaluation and Management, 22 February 2003, Sofia; Курс по 

гръдна радиология (1994). 

Д-р Шивачев притежава лиценз  за професионална квалификация 

по „Неинвазивна функционална кардиологична диагностика в детската 

възраст”(2007);  фетална ехокардиография (2008); ехокардиография в 

детската  възраст (2009); сертификат за експерт по оценка и акредитация 

на лечебни заведения за болнична помощ и диагностично-консултативни 

центрове (2002). 

Д-р П. Шивачев е член на Български лекарски съюз – клон Варна, Съюза 

на учените в България – клон Варна, Българска педиатрична асоциация, 

Дружество на кардиолозите в България, Асоциация на детските 

кардиолози, Българска асоциация по ултразвук в медицината.  

 Консултант за североизточна България по детска кардиология и 

педиатрия от 2002 г.  

ІІ.Научно-изследователска и научно-приложна дейност 

Представените научни трудове, отразените приноси, импакт факторът и 

цитиранията отговарят на наукометрични критерии. В конкурса д-р 

Шивачев участва с  156 научни публикации и участия в конгреси и 

конференции, които включват дисертационен труд, хабилитационен 

труд, 38 публикации в български и 5 в чуждестранни списания, 2 

публикации в сборници и  99 участия с научни съобщения в 

международни и национални научни конгреси и конференции; 20 

публикувани резюмета в български и 11 публикувани резюмета  в 

международни списания. Д-р Шивачев е  самостоятелен автор в 3, първи 

автор  в 22, втори в 10 и съавтор в 12 от статиите. 
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Цитирания. В приложената справка  от  медицинска библиотека на МУ –

„Проф.Д-р П.Стоянов”-Варна индивидуалният импакт фактор на 

публикации е  2.831. Има  11 цитирания на научните трудове , от които  8 

в български списания и учебници и  3 в чуждестранни списания. Научната 

продукция на д-р Петър Шивачев се отличава с разнообразие на 

тематиката, като обхваща общопедиатрични проблеми, редки, генетични 

синдроми, като разбира се, авторът се фокусира върху сърдечносъдовите 

заболявания в детската възраст.  

 

Анализ на научните трудове на д-р Петър Шивачев 

Основните направления в трудовете на д-р Шивачев са в областта на 

сърдечно-съдовите заболявания в детската възраст с подчертан интерес 

към критичните вродени сърдечни малформации, които са и тема на 

дисертационния труд  „Критични вродени сърдечни малформации в 

района на североизточна България – анализ на резултатите”. Авторът 

анализира една от най-сложните групи вродени сърдечни малформации 

(ВСМ), които са важен проблем  за ежедневната практика, поради факта 

че тези ВСМ се характеризират с неблагоприятна естествена еволюция и 

висока смъртност, ако не са диагностицирани своевременно. Принос с 

практическа стойност е препоръката на автора за въвеждане на пулс-

оксиметрията като скрининг в неонатологичните отделения с оглед ранна 

диагностика. С определена практическа стойност са и въведените от 

автора алгоритми за диагноза и поведение в контекста на подобряване 

прогнозата при пациентите с критични ВСМ. Дисертационният труд е 

продукт  на личния опит на д-р Шивачев. 
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Хабилитационния труд на д-р Шивачев - „Сърдечни тумори в детската 

възраст„ е една полезна монография, която запълва една празнина в 

нашата литературата. Тя е структурирана в 2 части:обща  и специална 

част.  В общата част се разискват честотата, разнообразието в клиничното 

протичане, границите и възможностите на отделните неинвазивни 

изследвания и тяхното място в диагностиката, диференциално 

диагностичните трудности, методи на лечение и прогнозата на 

сърдечните тумори. Авторът изтъква различията на сърдечните тумори в 

детската възраст и при възрастни пациенти.  Авторът спазва определен 

диагностичен подход, като изтъква значението на различните образни 

изследвания, данни от хистологичното изследване, както и молекулярния  

и генетичен анализ, които са маркери с висока диагностична стойност. 

В специалната част се разглеждат отделните форми на сърдечните 

тумори като авторът  фокусира  вниманието върху най-важните  образни 

изследвания, които имат диагностична стойност. В изложението логично 

най-много място е отделено на първичните доброкачествени сърдечни 

тумори, които съставляват 90% от туморите в детската възраст. 

Монографията е ценно помагало за детски кардиолози, педиатри и  

общопрактикуващи лекари. 

Научните трудове на д-р Шивачев могат да се групират в следните 

направления: 

Основното направление в научните разработки на д-р Шивачев са 

вродените сърдечни малформации (ВСМ). Известно е, че ВСМ имат 

разнообразна клинична изява в зависимост от анатомичните варианти, 

разнопосочна естествена еволюция и терапевтично поведение. Д-р 
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Шивачев в своите публикации се стреми да обхване това многообразие, 

което е  от критична важност за своевременната диагностика и лечение.  

Д-р Шивачев в редица публикации разглежда групата на критичните ВСМ 

в тяхното  клинично  многообразие, нерядко с критично протичане и 

животозастрашаващи симптоми непосредствено след раждането. Авторът 

подчертава  значението на ранната диагностика за прогнозата и 

резултата от лечението.  От изключително важно значение е очертаване 

на рисковите фактори при критични ВСМ като предиктори за 

следоперативна смъртност. Познаването на тези фактори е предпоставка 

за по-добър оперативен резултат. Авторът изтъква необходимостта от 

въвеждане на по-ефективни стринингови програми в неонатологичните 

отделения като пулс-оксиметрията за ранно откриване на тези критични 

ВСМ. 

Д-р  Шивачев изтъква значението на  феталната ехокардиография, като 

важен, водещ  диагностичен метод, а интервенционалните процедури 

като  животоспасяваща процедура при някои критични ВСМ. Подчертава 

значението на екипния подход при пренаталната диагностика на ВСМ. 

Редица ВСМ се обединяват в една група на т.нар. общокамерна 

хемодинамика като се изтъкват особеностите на Фонтан циркулацията и 

възможните късни следоперативни  усложнения. Последните години са 

белязани от успешното хирургическо лечение на тази група на тежки, 

комплексни кардиопатии. В хода на последяването на оперираните 

пациенти се срещат и усложнения като протеин губеща ентеропатия- 

едно усложнение с лоша прогноза и нерядко фатален изход.  
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Д-р Шивачев обръща внимание върху факта, че дори след успешно 

оперативно лечение е възможно късно развитие на това усложнение 

(години след операцията), което налага активно проследяване на тези 

пациенти с оглед ранното откриване на усложненията.  

В редица  публикации д-р Шивачев изтъква водещата роля на 

ехокардиографията в диагностицирането на ВСМ. 

В много публикации са представени казуистични случаи на редки ВСМ 

като аорто-левокамерен тунел;  Редки синдроми, съчетани със сърдечно 

засягане, като синдрома на Poland, който се съчетава с декстрокардия и 

нормален абдоминален ситус ; полиспления синдром в съчетание с 

комплексна кардиопатия, където се дискутират трудностите в 

сегментарната ехокардиографска диагноза. Съчетанието на ВСМ с 

аномалии във висцералния ситус представляват предизвикателство пред 

всеки клиницист.  Диагностиката изисква прилагането на различни 

образни изследвания, като ехокардиографията има първостепенно 

значение.  

Във връзка с успешната хирургия на ВСМ се увеличава значително броя на 

възрастни с ВСМ, и днес техният брой е  по-голям от броя на децата с 

ВСМ. Тази група пациенти се нуждаят от проследяване поради 

възможността от късни усложнения, като авторът изтъква  

необходимостта от  екипен подход в грижите за тях.    

 Друго направление в научно-изследователската  дейност на д-р Шивачев 

са придобитите сърдечно-съдови заболявания. В тази част авторът 

споделя опита на клиниката в  областта на възпалителните заболявания 

на миокарда и перикарда. Една публикация е насочена към ОПЛ със 
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заостряне на вниманието към значението на ранната диагностика и 

лечение за благоприятния изход на заболяванията и избягване  

хронифициране на процесите с неблагоприятен изход. Публикуваният 

обзор на тази тематика разглежда етиологията, патофизиологията, 

клиничната изява, диганостичните проблеми, както и лечението и изхода 

на тези заболявания. В обзор за болестта на Kawasaki с представяне на 

собствен материал, се изтъква значението на това  често придобито 

сърдечно заболяване в детска възраст, чиято честота се увеличава. 

Препоръката е ранна диагноза и ранно започване на лечението за 

профилактика на коронарното засягане.  

  Принос за българската педиатрична литература е разглеждането на  

туморите на сърцето в детската възраст. На тази тема е посветен 

хабилитационния труд на д-р Шивачев, както и поредица от публикации. 

Авторът изтъква първостепенното значение на ехокардиографското 

изследване като метод на избор в поставянето на диагнозата.  

Следващо направление в научните разработки на  д-р Шивачев е 

артериалната  хипертония (АХ) в детската възраст, като социално значимо 

заболяване, поради нарастващата му честота всред детската популация. 

Изтъква се ролята на  хигиенно-диетичния режим на живот като 

етиологичен фактор за ранното отключване на АХ. Авторът подчертава 

значението на редовното измерване на артериалното  налягане при всяко 

посещение на личния лекар. В анализът на едно голямо изследване на 

987 ученици се установява честотата на рисковите фактори за АХ като 

фамилност (58.47%), липса на физическа активност (78.52%), 

тютюнопушене (10%) и наднормено тегло (1.71%). Едно друго изследване 
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на 3493 юноши потвърждават тези данни. Симптоматична АХ авторът 

намира при 14.18%, най-често свързана с паренхимно бъбречно 

заболяване, бъбречна поликистоза, стеноза на бъбречна артерия и 

надбъбречен тумор.    

В няколко публикации д-р Шивачев разглежда системни 

заболявания на съединителната тъкан и васкулити.  Авторът описва 2 

случая с дерматомиозит с късна клинична изява, както и 10 деца с 

реактивен артрит.  

В 3 съобщения д-р Шивачев обсъжда ритъмно-проводни нарушения 

при деца, които се срещат  по-често при децата с подлежащо сърдечно-

съдово заболяване и  по-специално след оперативна корекция на ВСМ. Те 

обаче се  срещат и при деца без сърдечно заболяване. Тяхната значимост 

се определя от факта, че могат да бъдат  животозастрашаващи. Авторът 

разглежда  26 деца с тахиаритмия, като се обсъждат етиологията, 

подлежащата кардиопатия и лечението.   

 Разностранните научни интереси на д-р Шивачев се простират и в 

областта на сърдечно-съдови усложнения при несърдечни заболявания, 

на които той посвещава над 20 публикации и съобщения. В тях авторът 

разглежда засягането на сърдечно-съдовата система при несърдечни 

заболявания като хематологични, ендокринни, белодробни, бъбречни,  

като се подчертава необходимостта от екипен подход при решаването на 

проблемите на тези пациенти.  

ІІІ.Учебно-предователска дейност. Преподавателската дейност на д-р 

Шивачев включва обучение на стажант-лекари, СДК по педиатрия и 

детска кардиология. Д-р Шивачев е хоноруван преподавател към 
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катедрите по физиология и патофизиология и педиатрия за студенти-

медици ІІ и V курс  педиатрия за специалност „Инспектор по обществено 

здраве“. Учебната натовареност със студенти (за последните 3 семестъра) 

е 282 уч.ч. Д-р Шивачев изнася 30 семинара/годишно и 12 колегиуми. 

Д-р П. Шивачев е ръководител на специализант по детска кардиология. 

Оригиналните научни приноси на д-р Шивачев са свързани със 

задълбоченият анализ на критичните ВСМ с установена честота, структура 

и поведение. Препоръка на въвеждане на пулс-оксиметричен тест в 

неонатологичните отделения в България за ранно откриване на критични 

ВСМ; създаване на алгоритъм за диагноза и поведение при тези 

пациенти. 

Принос с теоретично и практическо значение е монографията „Тумори на 

сърцето в детската възраст“,  необходима както за детските кардиолози, 

също така и за общопрактикуващите лекари и педиатри.  

Заключение. Д-р Петър Атанасов Шивачев е изграден специалист- детски 

кардиолог, с голям клиничен опит, който  се представя като   задълбочен 

изследовател в областта на детската кардиология. Представената научна 

продукция е резултат на дългогодишната му  дейност.  

Д-р Шивачев е дългогодишен консултант по педиатрия и детска 

кардиология за Североизточна България. 

 Познавайки професионалното развитие и цялостната дейност на д-р 

Петър Шивачев и неговите личностни качества като високоетичен, 

компетентен и отдаден на пациентите си лекар  ми дават основание  да 

препоръчам на членовете на почитаемото жури да гласуват положително 

за избора на д-р Петър Атанасов Шивачев, д.м. за „доцент“ по научна  
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