
СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Васил Величков Тодоров, д. м. н., 

относно научно-изследователската дейност 

на д-р Росица Йорданова Зорчева-Вътева, 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 по нефрология, остра 

диализа и бъбречна трансплантация на УМБАЛ „Св. Марина” – Варна, обявен в 

„Държавен вестник”, бр. 6/22. ян. 2013 г. 

 

 Биографични данни 

Д-р Росица Зорчева е родена през 1953 г. Висше образование, медицина, 

Медицински университет - Варна, завършва с отличен успех през 1977 г. 

Специалност по вътрешни болести придобива през 1983 г., специалност по 

нефрология – през 1986 г.  

През 1978 г. започва работа като ординатор в Отделението за БНМП на 

Окръжната болница в Търговище. От 1978 до 1983 г. е асистент в Катедрата по 

пропедевтика на вътрешните болести, а след това и до сега е последователно 

асистент, старши и главен асистент в МУ-Варна, в Клиниката по нефрология и 

диализа, сега Клиника по нефрология, остра диализа и бъбречна 

трансплантация на УМБАЛ „Св. Марина”.  

След защита на дисертационен труд на тема „Плазмена тромбопоетинова 

активност при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност” получава 

научната и образователна степен „Доктор” през 1996 г.  

Владее добре английски и руски език. Притежава необходимите умения за 

работа с персонален компютър.  

Научно-изследователска дейност 

Научно-изследователската дейност на д-р Росица Зорчева включва: един 

дисертационен труд; една монография; публикации на научни доклади – 25, от 

които в чуждестранни научни списания – 5 и в български научни списания – 20; 

участие в написването на две книги; участие в един учубник, където е автор на 

две глави. Има 16 резюмета на доклади, представяни на научни конгреси и 
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конференции, публикувани в чуждестранни списания. 

В 18/25 (72,0%) от публикациите е първи автор. Публикации на д-р Зорчева 

са цитирани 7 пъти. 

От представената справка от Библиотеката на МУ-Варна може да се 

определи персонален импакт фактор на публикуваните в чужди списания 

резюмета 7,57. 

Научно-изследователската дейност е в няколко основни направления: 

хронична бъбречна недостатъчност – тромбопоетинова активност, тромбопоеза 

– регулация; перитонеална диализа – съвременна клинична стратегия; костна 

болест и оксидативен стрес при хронична бъбречна недостатъчност. 

Обобщение на най-важните приноси на научните трудове: 

1. Установена е по-ниска тромбопластинова активност при пациенти с 

хронична бъбречна недостатъчност, както и повишаването и след хемодиализна 

процедура, дължащо се на отстраняване на уремични токсини и производство 

на стимулиращи тромбопоезата интерлевкини. 

2. Установена е активиция на тромбопоезата от прилагания за корекция на 

анемията рекомбинантен еритропоетин и е направено сравнение на ефектите 

на различни диализни мембрани върху тромбопоезата. 

3. За пръв път у нас са извършени системни изследвания при пациенти с 

хронична бъбречна недостатъчност и експерименти с опитни животни на 

системата на тромбопоезата и нейната регулация. 

4. Научно-теоретичен принос представлява обобщаването на клинични 

аспекти на перитонеалната диализа в монографичен труд.  

5. Оригинален потвърдителски характер имат още разработките, посветени 

на костната болест и оксидативния стрес при хронична бъбречна 

недостатъчност, лекувана с диализни методи.  

Научна активност 

Броят на научните съобщения, изнесени на национални конгреси и 

конференции, повечето от които с международно участие, е 20, а на изнесените 

на конгреси и конференции в чужбина е 23. Резюметата на 8 съобщения, 

изнесени в България, са публикувани в съответните сборници на научните 

прояви, а резюметата на 11 съобщения, изнесени в чужбина, са публикувани в 

сборниците на научните събития. 

Членство в научни организации: Българско научно дружество по  
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