
С Т А Н О В И Щ Е

От: проф. д-р Златислав Стоянов Димитров, д.м.н., Ръководител на Катедра по 
физиология и патофизиология, Медицински университет „Проф. д-р Параскев 
Стоянов“ -  Варна

По конкурс: за заемане на академичната длъжност „Доцент” в област на виеше 
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по 
научна специалност „Гастроентереология“, за нуждите на Факултет „Медицина“, 
Катедра „Физиология и патофизиология“ и Клиника по гастроентереология към МБАЛ 
„Св. Марина“ ЕАД-Варна, обявен в Държавен вестник, бр.72 от 18.09.2015 г.

С кандидат: д-р Диана Тодорова Ганчева-Томова, д.м.

Със Заповед №Р-109-332/16.11.15 г. на Ректора на МУ-Варна съм избран за член на 
Научно жури по процедура за заемане на академичната длъжност „Доцент“ в област на 
виеше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. 
Медицина, по научна специалност „Гастроентереология“, за нуждите на Факултет 
„Медицина“, Катедра „Физиология и патофизиология“ и Клиника по 
гастроентереология към МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД-Варна, и със Заповед №Р-109- 
358/10.12.15 г. на Ректора на МУ-Варна съм определен да изготвя и представя 
становище относно конкурса и кандидата.

Оценката на материалите, представени за участие в конкурса, се основава на 
изискванията на Закона за развитие на академичния състав в РБ (ЗРАСРБ), Правилника 
за неговото приложение и Правилника за развитието на академичния състав в МУ- 
Варна.

Д-р Диана Тодорова Ганчева-Томова е представила всички необходими документи, 
съгласно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за развитието на академичния състав 
в МУ-Варна (по-нататък -  Правилника).

1. Оценка на научно-изследователската дейност

Д-р Диана Ганчева е представила за участие в конкурса за „Доцент” общо 43 научни 
труда, отговарящи на категорията „научна дейност” от Правилника: автореферат на 
дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор“ -  1;
монографичен/хабилитационен труд -  1; пълнотекстови публикации в български 
издания -  33; пълнотекстови публикации в чуждестранни издания -  7; глави от 
мографии на български език — 1. От публикациите 32 не са свързани с дисертационния



труд за придобиване на ОНС „Доктор“ и този брой надвишава изискваните от 
Правилника >25 публикации. В десет (31%) от тези публикации д-р Ганчева е първи 
или втори автор. Високи са показателите на д-р Ганчева и по критериите за „научна 
активност” от Правилника. Представила е резюмета от 25 научни съобщения пред 
национални научни форуми (в 44% първи или втори автор) и от 33 участия на 
международни научни форуми (в 70% първи или втори автор). Девет от резюметата от 
международни участия са публикувани в реферирани списания, пет от които с импакт 
фактор (ИФ) по Thomson Reuters/ISI Journal Citation Reports. Общият ИФ на д-р Ганчева 
от публикации в пълен текст и отпечатани в списания резюмета е 16.303. Изготвените 
от Централна медицинска библиотека, МУ-София, и Библиотеката на МУ-Варна 
справки сочат, че научни разработки на д-р Ганчева са цитирани 13 пъти у нас и 4 пъти 
от чужди автори. Като цяло, научните трудове, представени от д-р Ганчева за участие в 
конкурса, по брой и категории, надхвърлят необходимите съобразно критериите на 
Правилника.

Хабилитационният труд на д-р Диана Ганчева -  „Холестаза -  клинични, диагностични 
и терапевтични аспекти” покрива формалните изисквания на Правилника: обем -  164 
страници (при изисквания на Правилника над 100); библиография -  218 литературни 
източника (при изисквания на Правилника над 120). Представената монография е много 
стойностен и обобщаващ научен труд, посветен на едно особено важно и интензивно 
развиващо се направление в хепатологията. Клиничният опит, собствените проучвания 
и критичният научен поглед на д-р Ганчева превръщат монографията в ценно и полезно 
ръководство за специализанти, по-опитни практици и за изследователи -  
гастроентеролози, интернисти, хирурзи, педиатри, инфекционисти. Като физиолог няма 
как да не поставя положителен акцент върху това, че монографията съдържа въвеждащ 
раздел, посветен на физиологията на билиарната секреция, като тя е детайлно 
проследена до ниво на трансмембранните транспортни механизми. Присъствието на 
този раздел разкрива ерудиция и зрелост на автора, и позволява обосновано и логично 
разбираемо да се преходи към патофизиологичните аспекти и клиничните прояви.

Приносна стойност имат не само споделените в монографията собствени проучвания на 
д-р Ганчева, но и изследванията й представени в публикационната дейност. Приемам 
без възражения подробната и добре обоснована авторска справка за научните приноси 
на кандидата. Изследванията на д-р Ганчева са ориентирани в дванайсет тематични 
направления, много от които касаят социално-значими заболявания. Не са 
пренебрегнати и редките болести и синдроми в гастроентерологията. Редица от 
научните разработки са пионерни за България: за първи път е въведена Лайпцигската 
точкова система за диагностика на болестта на Wilson; за първи път у нас е описан 
случай на хепатоцелуларен карцином, развил се при пациент с чернодробна цироза и 
неврологична форма на болестта на Wilson; за първи път у нас е направена оценка на 
пропагиращата ултразвукова еластография при пациенти с болест на Wilson; и др. 
Представените материали разкриват д-р Ганчева като широкоспектърен и методично 
компетентен изследовател.



2. Оценка на учебно-преподавателската дейност

Д-р Диана Ганчева е преподавател в МУ-Варна от юли 1987 година -  
преподавателският й стаж е над 28 години (т.е., многократно надвишава изискванията 
на Правилника от >5 години). През тези години д-р Ганчева отговорно и методично се 
изгражда и усъвършенства като преподавател, и трупа клиничен опит, който предава на 
своите студенти и специализанти. През 1992 г. придобива специалност „Вътрешни 
болести“, а през 1994 г. и втора специалност -  „Гастроентерология и диететика“ (т.е., 
изпълнени са изискванията на чл. 88, т.5 от Правилника). Участва в 14 специализирани 
курса и индивидуални обучения у нас и в чужбина за повишаване на квалификацията 
(вкл. и педагогическата).

Д-р Ганчева се включва многопланово в учебния процес: провежда практически 
упражнения и изнася отделни лекции по „Гастроентерология, хепатология и хранене“ 
за студенти по медицина (вкл. и англоезично обучение); провежда семинарни занятия и 
лекции по „Гастроентерология, хепатология, чернодробна биопсия и абдоминална 
ехография“ на специализанти по вътрешни болести и гастроентерология; изнася 
лекционен курс по диететика в МК-Варна; води СИД „Абдоминална ехография“ за 
студенти по медицина. Изнасяла е лекции по актуални проблеми и клинични случаи в 
гастроентерологията пред общопрактикуващи лекари. Средната й годишна учебна 
натовареност за последните пет години е 268 часа (при норматив в МУ-Варна 220 часа 
и при изисквания на Правилника, чл. 88, т. 4 ->100 часа).

Д-р Ганчева участва и в разработването на учебни пособия („Хепатогастроентерология 
-  тетрадки за студенти“, II част) и тестове по гастроентерология за семестриални и 
държавни изпити.

Всичко изложено по-горе е надежден фундамент за академично израстване и гаранция 
за качествена по-нататъшна реализация. Натрупаният клиничен опит и научна зрелост 
биха позволили на д-р Ганчева да разшири успешно своя преподавателски диапазон и с 
подкрепа на обучението по фундаментални медико-биологични дисциплини.

3. Диагностично-лечебна дейност

Предвид моята конкретната квалификация (неклинична специалност по „Физиология 
на животните и човека“) се въздържам от меродавна професионална експертиза на 
диагностично-лечебната дейност на д-р Диана Ганчева. Мога да споделя обаче 
позитивните си лични впечатления и възхищение от д-р Ганчева като диагностик и 
лечител. Мнението ми се покрива с мнението на пациенти и представители на 
лекарската колегия, които са имали добрия шанс да се осланят на професионализма и 
етичността на д-р Ганчева. Като индиректно свидетелство за нивото на клиничната й 
дейност приемам членството на д-р Ганчева в авторитетни национални и 
международни професионално-съсловни организации -  Българско дружество по



гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография; 
Българска асоциация на хирурзи и гастроентеролози; IASG; EAGEN; EASL; ЕССО.

4. Заключение

Вземайки предвид обективните факти и въз основа на личните ми впечатления и 
преценки, убедено твърдя, че д-р Диана Тодорова Ганчева-Томова, д.м., е 
висококомпетентен и умел преподавател, учен и клиницист, и притежава всички 
професионални и личностни качества, за да заеме академична длъжност „Доцент” по 
научна специалност „Гастроентереология“, за нуждите на Факултет „Медицина“, 
Катедра „Физиология и патофизиология“ и Клиника по гастроентереология към МБАЛ 
„Св. Марина“ ЕАД-Варна. Считам, че са изпълнени условията, произтичащи от 
ЗРАСРБ, Правилника за прилагането му и Правилника за развитието на академичния 
състав в МУ-Варна. Становището ми по конкурса и качествата на кандидата д-р Диана 
Ганчева е изцяло положително.

Проф. д-р Златислав Стоянов, д.м.н.
02.02.2016 г. 
Варна


