
Рецензия 

 

от проф. Димитър Василев Таков, д.м. ВМА – София, Клиника по Гастроентерология 

 

Относно: Kонкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент”по научната 

специалност Гастроентерология 0301-14, в областта на висшето образование 7 

„Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1., Mедицина, за нуждите на 

Клиника по Гастроентерология към Медицински Университет Проф. Д-р Параскев 

Стоянов” към МБАЛ „Света Марина” – ЕАД, Варна. 

 

 ПРОЦЕДУРНИ ВЪПРОСИ: 

Конкурсът е обявен в Държавен вестник брой 72 от 18.09.2015г. За участие в него, 

след щателна проверка на представените необходими документи, комисията допуска 

единствения кандидат д-р Диана Ганчева д.м.. Процедурата е съобразена с 

изискванията на Закона за развитие на Академичния състав в Република България, 

Правилника за неговото приложение и Правилника за условията и реда за придобиване 

на научни степени и заемане на академични длъжности  в Медицински Университет 

Проф. Д-р Параскев Стоянов” - Варна. Оценката е съобразена с препоръчителните 

качествени и количествени критерии за заемане на академичната длъжност „Доцент”. 

На основание на предложение от Катедрения съвет, утвърдено с решение на 

Академичния съвет на Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” - Варна  

е издадена заповед на началника на Университета за назначаване състава на Научно 

жури.  

Рецензията за кандидата е изготвена въз основа на предоставената изискуема 

документация за едно място за „Доцент” към клиниката по Гастроентерология на 

Медицински Университет Проф. Д-р Параскев Стоянов” -  Варна, представените пълни 

списъци на научните публикации и съобщения и извършените справки за учебна 

натовареност, цитат индекс и импакт фактор.   

 

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ: 

Д-р Ганчева е родена през 1961г. в гр. Шумен, завършва средното си образование 

през 1979 г. в ЕГ с изучаване на руски и английски език и висше образование Медицина 

през 1985г. във ВМИ-гр. Варна с квалификация магистър, лекар, висше медицинско 

образование. След изискуемите срокове и курсове и положен изпит за специалност през 



1992 г. придобива специалност по Вътрешни болести, а през 1994 г. – гастроентерология 

и диететика. Последователно работи като ординатор по Вътрешни болести в 

поликлиника в гр. Долни Чифлик – 1985 – 1987 г., Научен сътрудник ІІІ степен в Катедра 

„Гастроентерология, хранене, ендокринология и болести на обмяната до 1992 г., Старши 

асистент в същата Катедра до 2001 г., а от 2001 г. до настоящия момент – главен асистент 

в Катедра „Вътрешни болести, УНС, Гастроентерология, хепатология и хранене”.  

Преминала е редица специализирани курсове в отделни области от 

гастроентерология във Виена, Атина, Арнем - Холандия, Копенхаген и редица 

квалификационни курсове в Медицинските Университети в София и Варна.  

От 2013-2014 г. е Докторант на самостоятелна подготовка към Катедра „Вътрешни 

болести, УНС, Гастроентерология, хепатология и хранене”, научна специалност 

гастроентерология. През 2014 г. успешно защитава докторантура на тема „Особености в 

клиничния подход при пациенти с болест на Wilson”.  

Кандидатката е представила лицензи за завършена професионална квалификация 

с призната правоспособност за „Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с 

биопсия” – І ниво и „Конвенционална ултразвукова томография” – І ниво. В рутинната си 

ежедневна дейност участва в извършването на слепи и насочени биопсии на коремните 

органи. 

Д-р Ганчева е член на комисии за лечение на разстройствата на обмяната на медта 

в извънболничната помощ, на болни с хроничен вирусен хепатит над 18 г., както и на 

интердисциплинарен екип за комплексно обслужване на пациенти с вродени 

коагулопатии и вродени хемолитични анемии за възрастни. Членува в Съюза на Учените 

в България, в Българския Лекарски Съюз, Българско Дружество по Гастроентерология, 

Гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография, Българската Асоциация на 

хирурзи и гастроентеролози, IASG, EAGEN, EASL, ECCO.  

Владеее руски и английски език писмено и говоримо. 

 

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ: 

Научно-изследователската дейност на д-р Ганчева се основава на 

непосредствената й  диагностично – лечебна клинична работа като интернист и 

гастроентеролог с дългогодишна практика и утвърден авторитет в научната общност, 

сред колеги и пациентите. В настоящия конкурс е представила списък с общо  100 научни 

труда, от които публикации в български издания – 35, публикации в чуждестранни 

издания – 7, резюмета в български списания – 25, резюмета в чуждестранни издания – 

33, като в общия брой не са включени 1 монография от автора, участия в монографии и 

учебни пособия – 3. От представените публикации в пълен текст, 20 са публикувани в 



български издания на български език, 13 – в български издания на английски език и 7 в 

чужди списания, като 1 от публикациите е в списание с импакт фактор. Авторката участва 

като самостоятелен автор в 4 от публикациите в пълен текст и като водещ автор в 13 от 

публикациите. 

В дисертационния труд „Особености в клиничния подход при пациенти с болест 

на Wilson могат да бъдат очератани определени приноси предимно с научно-

потвърдителен и научно-приложен характер. Извършена е оценка на епидемиологията, 

кумулативната преживяемост, ролята на закъснението при поставяне на диагнозата за 

леталния изход и на диагностичната стойност на показателите на медната обмяна. 

Потвърдена е високата диагностична значимост на провокираната куприурия и на 

хистоморфологичното изследване при пациенти с болест на Wilson. За първи път в 

България е въведена Лайпцигската точкова система за диагностика на заболяването и е 

предложен съвременен диагностичен алгоритъм, обхващащ и трудните за диагноза 

случаи.  

Публикациите в пълен текст след придобиване на НОС „Доктор” са 32, а участията 

с публикувани резюмета в национални и международни научни форуми са  53 и 

обхващат почти пълната гама на практическата гастроентерология, с акцент върху 

болестта на Wilson, холистатичните чернодробни заболявания, паренхимните хронични 

заболявания на черния дроб, усложненията на хроничните чернодробни болести, 

болестите на горния отдел на ГИТ и връзката им с НР инфекция, възпалителните чревни 

заболявания, туморни заболявания на храносмилателната система и критичен поглед 

върху абдоминалната ехография и ендоскопските диагностични методи в 

гастроентерологията. Представени са и проучванията върху метаболитния синдром и 

някои редки болести и синдроми в гастроентерологията. Тези публикации имат 

предимно потвърдителен и приложен характер, написани са на ясен, специфичен език с 

количествените и качествените изисквания за анализ на получените резултати.  

Монографията на д-р Ганчева „Холестаза – клинични диагностични и 

терапевтични аспекти” обстойно разглежда етиологията, патогенезата и механизмите на 

холестазния синдром, с очертаване на диагностичните критерии и диференциално-

диагностичните възможности. В този научен труд можем да открием способността на 

авторката за критична оценка на разглежданите въпроси, пречупени от нейния богат 

клиничен и изследователски опит. Монографията може да се разглежда като 

съвременно ръководство с представени теоретични схващания и лечебно-диагностичен 

алгоритъм за поведение в тази група пациенти. 

Публикациите са отпечатани в авторитетни български и чуждестранни списания и 

сборници като „Българска медицина”, „Съвременна медицина”, „Българска 

хепатогастроентерология”, „Българска медицинска практика”, „Медицински преглед”, 

„Терапевтический архив”, „Hepatogastroenterology”, “Clinical journal of Gastroenterology” 

и др. 



Представена е цитатна справка на общо 17 цитирания, от които 13 в български 

публикации и 4 от публикации в чуждестранния печат. За данните са използвани 

източници от депозитариума на ЦМБ и от Националната библиотека „Св. Кирил и 

Методий”. 

 Представеният и изчислен общ импакт фактор от база данни на депозитариума 

на ЦМБ е 16,303 от публикации предимно в „Hepatogastroenterology”, „Journal of 

hepatology” и “Digestion”.  

 

НАУЧНА АКТИВНОСТ: 

 Научната активност на д-р Ганчева се изявява в участие на научни форуми – 

конгреси, конференции, симпозиуми със или без публикуване на резюмета и доклади. 

Авторката е представила 52 участия в Национални научни форуми, от които 25 са с 

отпечатани резюмета в сборници. Участвала е и в 33 международни научни форума, с 

отпечатани абстракти, от които 5 в списания с импакт фактор. Тематиката на 

съобщенията като тенденция е сходна с тази на публикуваните в пълен текст научни 

трудове и е насочена предимно върху диагностиката, проследяването и лечението на 

болни с болест на Wilson, върху чернодробните паренхимни заболявания с различна 

етиология подчертано за групата пациенти с холестазен синдром. 

 Кандидатката активно участва в 2 научни проекта: 

- Съвременна диагностика, лечение и профилактика на вирусните хепатити 

/1995 г./ 

- Съвременен диагностичен и терапевтичен подход при хепатоцелуларен 

карцином, проект N 14012.  

Активно участва в над 10 клинични изпитвания, свързани с лечението на 

киселинно-свързаните и НСПВС – индуцирани стомашни заболявания, лечение на 

хроничните възпалителни заболявания, хроничните вирусни хепатити и 

хепатоцелуларния карцином. 

 

УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ: 

 Учебно-преподавателската дейност на д-р Ганчева включва лекции и тематични 

занаятия и курсове на студенти по медицина - пети курс по гастроентерология, 

хепатология, хранене, вътрешни болести, абдоминална ехография и чернодробна 

биопсия. Представена е справка от учебния отдел на Медицински Университет „Проф. 

Д-р Параскев Стоянов” - Варна, съгласно която годишната  учебна натовареност за 



последните 3 години е съответно 272, 241 и 280 часа. Д-р Ганчева активно участва в 

подготовката на учебни пособия и тестове по гастроентерология.  

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 Д-р Ганчева е уважаван професионалист в медицинските среди и сред 

пациентите, с богат клиничен опит и изявени преподавателски качества. Нейните 

показатели за научно-изследователската и учебно-преподавателска дейност напълно 

покриват критериите на Закона за развитие на академичния състав в РБългария и 

Правилника за реда и условията за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности. 

 В резултат на всичко, гореизложено, убедено препоръчвам на уважаемите 

членове на научното жури да избере д-р Диана Ганчева, д.м. за Доцент по 

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

   

 

05.02.2016 г.     Проф. Димитър Василев Таков, д.м. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


