
 

 

СТАНОВИЩЕ 
 

От доц. д-р Александър Пенков, дм 

Катедра хигиена, медицинска екология и хранене – МУ, София  

 

Относно: Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент” по 

научната специалност „Хранене и диететиа”, шифър 03.01.56 

., ДВ бр. 16 /25.02.2014 г. за нуждите на Катедра хигиена на МУ – Варна. 

Заповед на Ректора на МУ- Варна за назначаване на научно жури 

№ Р – 109 -74 /23.04.2014 г. 

 

Рецензията е изготвена според Закона за развитие на академичния състав 

(ЗРАСРБ), Правилника за приложение на ЗРАС (ППРЗРАСРБ) и чл. 90 от ПРАС в 

МУ- Варна за  Условия и ред за придобиване на академичната длъжност „Доцент”. 

Процедурата по обявяване на конкурса е съобразена с изискванията на ЗРАСРБ, 

няма установени процедурни нарушения. Д-р  Ружа Златанова Панчева – 

Димитрова, д.м. е единствен кандидат в конкурса. 

Декларирам, че нямам общи публикации с кандидата. 

Кратки биографични данни : 

Д-р Ружа Панчева е родена на 15.11.1972 г. в гр.Варна.  Висше медицинско 

образование получава в Медицински Университет – Варна през. През  1997-1998 г. е 

клиничен ординатор в Клиника „Педиатрия“-МБАЛ „Св. Марина“ – Варна. През 

1999-2002 г. е  лекар в Поликлиника „Айладънови“, а от 2002 до 2004г. -лекар в 

АМЦСМП „Видия“.  От 2007  до 2012 г. е Клиничен ординатор в Многопрофилна 

клиника по детски болести, УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна. От  2013 г. след 

спечелен конкурс е назначена за асистент в катедрата по Хигиена –Варна, а 

понастоящем е главен асистент. Д-р Панчева има придобита специалност по 

Педиатрия от 2003 г. , а от 2013 г. е зачислена като специализант по „Хранене и 

диететика“. През 2008 г. защитава докторска дисертация на тема  “Пробиотиците в 

профилактиката на диспепсии у хоспитализирани  деца на възраст от 0-7 години ”. 

Поредицата от участия на д-р Панчева в български и международни форуми през 

периода 1995 – 2013 г. е резултат на активната й дейност като доказал се млад учен, 

спечелил няколко международни стипендии в областта на детското хранене. 

Д-р Панчева е изкарала множество стажове и курсове в редица Европейски 

университети и клиники. През  1995 г.преминава едномесечен стаж във Виенска 

университетска болница, Отделение по Кардиология със спечелена стипендия на 

Австрийска академична служба. През 08.1996г изкарва едномесечен стаж в Районна 

болница, гр. Кеел, Германия, Отделение по вътрешни болести, а през .09.1996г 

отново печели стипендия – този път на Германска академична фондация за обмен и 

се обучава 1 месец в Университетска болница, гр. Мюнстер, Германия, Отделение 

по хирургични болести. От 1.10 до 23.12.1996 г. преминава тримесечен стаж в 

Брадфордска кралска болница, гр. Брадфорд, Великобритания, Отделение по 

вътрешни болести със стипендия от самата болница. Следват поредица от обучения 

и квалификационни курсове, като през 2007 г. изкарва едноседмично обучение за 
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млади докторанти и изследователи организирано то Европейско дружество по 

детска гастроентерология, хепатология и хранене в Мюнхен, Германия. През 2010 г. 

- Европейско лятно училище по детска гастроентерология организирано от 

Европейско дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене, Атина. 

Следват през 2012 г. - основе курс по клинично хранене организиран от Европейско 

дружество по клинично хранене в Дубровник, Хърватско, както и Европейско лятно 

училище по детско хранене, организирано от Европейско дружество по детска 

гастроентерология, хепатология и хранене в Прага през 2013 г. 

Всички тези курсове и стажове повишават нейната квалификация като млад 

специалист, което се оползотворява в заслуженото й членство, както в български, 

така и в престижни европейски образователни организации и програми в областта 

на детското хранене. Д-р Панчева е член на  организационния комитет на 

Източноевропейско училище по детска гастроентерология във Варна по инициатива 

на Европейското дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене 

(ESPGHAN). Основател е на училището по кърмене във Варна към Национална 

асоциация „Подкрепа за кърмене”. Тя е сътрудник на фондация „Карин дом” в 

областта на ранното детско развитие и ранната интервенция, както и при работи с 

деца със специални нужди, сътрудник   е на УНИЦЕФ-България, като е активен 

участник в конференции, локални проекти,  лектор и дописник е за образователния 

сайт: www.dechko.bg и www.namama.bg.  Тя участва в проект за създаване на 

образователен филм на тема „Пубертетът” финансирано от фирма Glaxo Smith Kline, 

одобрен от МЗ като образователен филм насочен към училищна възраст. Д-р 

Панчева е създател на сайта на варненските консултанти по кърмене  

http://www.kurmene.org/. Продуцент е  на българския вариант на книгата „Азбука на 

кърменето” от д-р Гру Нюландер и е също така продуцент на  българския вариант на 

DVD „Гърдата е  най-доброто” на д-р Гру Нюландер. 

Д-р Панчева има много добра езикова подготовка – владее писмено и 

говоримо английски, немски, френски и  руски език. 

 

Оценка на научно-изследователската дейност: 

 

В конкурса за доцент по  д-р  Панчева  участва с общо 60 научни 

разработки,от които 28  реални научни публикации :  26  публикации в български 

медицински списания  и 2 публикации в чужди списания ; 

1 монография; 1 автореферат от дисертационния труд.  

В 13 от публикациите д-р Панчева  е първи или единствен автор и в 5 – втори 

автор, а в останалите публикация е 3- 5 автор. Пет от представените публикации са 

на английски език.  

Д-р Панчева има 32  участия в научни форуми, от които 24  участия са в 

чужбина. От изнесените доклади в чужбина 20 са с публикувани резюмета в 

реферирани международни списания с импакт фактор. От изнесените доклади в 

България 6 са с публикувани резюмета в научни сборници. Кандидатът е първи 

автор в 12 от научните съобщения и  втори автор - в шест. Два постера са отличени 

с награди на престижни международни форуми. 

http://www.dechko.bg/
http://www.namama.bg/
http://www.kurmene.org/
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Д-р  Панчева има общо 79 цитирания в периодичната научна литература - 49 

в чуждестранни и 30 - в български научни списания. Кандидатът представя справка 

за 4 научни списания  с общ Impact Factor 43,58. 

 

Научно-изследователските интереси на д-р Панчева   са насочени към 

детското хранене и по-специално към приложението на пробиотиците. В научно-

изследователската си работа тя реализира успешно сътрудничество с педиатри и 

гастроентеролози, което намира израз в участие в 3 научно-изследователски проекта 

на МУ – Варна, както и участие в 2 научно-изследователски проекта  по конкурси на 

МОН, Фонд „Научни зследвания” а именно : 

- 2004-Научен проект към МУ-Варна,класиран на III място от 24 възможни. 

Тема:”Приложение на пробиотици при заболявания на гастроинтестиналния тракт и 

обменни заболявания”. 

- 2005-Научен проект към МОН 1514/2005-Фонд”Млади учени”. Тема: 

“Профилкатичен и локален имуномодулиращ ефект на пробиотици при антибиотик 

индуцирана диспепсия и диспепсия от вътреболничен произход”. 

- 2006-Участие със собствен работна програма към научен проект- Фонд „Научни 

изследвания” към МОН по направление “Подобряване на инфраструктурата на 

медицинските университети”. Проект No DRI -10; Тема: “Лаборатория по 

нутригеномика”.  

- 2009-Юни-Декември шестмесечен проект одобрен от Община Варна на тема: 

„Зелена светлина за кърменето”. 

- 2009-Одобрен проект за финансиране превода на норвежка книга за кърменето 

„Азбука на кърменето” oт Gro Nylander към норвежката организация за подкрепа на 

норвежка литература NORLA . 

Д-р Панчева участва активно и в други проекти с научно-приложен характер 

като : 

- 2010-Ноември-Одобрен проект към Норвежко посолство в България за календар за 

кърменето 2011- частично финансиран. 

- 2010-Ноември-Одобрен проект към Норвежко посолство в България и UNICEF, 

България за дофинансиране издаването на DVD „Гърдата е най-доброто” на Д-р 

Нюландер. 

- 2010-2013г - Участие в проект на фондация „Карин дом” на тема „Ранна 

интервенция за предотвратяване изоставянето на деца с увреждане”- тригодишен 

проект с донор институт Отворено общество.  

- 2013 - Участие в проект на УНИЦЕФ-България  на тема „Създаване на център по 

майчино и детско здраве“ в Шумен. 

- 2011-2013 - Клинично проуване на тема „Ефикасност на пробиотика Lactobacillus 

reuteri за предотвратяване на антибиотик- свързани диарии и Clostridium difficile 

свързани инфекции при хоспитализирани деца и юноши” финансирано от фирма 

„Biogaia” AB. 

- 2011-2013 - Клинично проучване на тема „Ефект от приложението на хранителната 

добавка Lactobacillus reuteri при възрастни пациенти инфектирани с H. pylori 

лекувани само с инхибитори на протонната помпа”, финансирано от фирма 

„Biogaia” AB. 
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- 2013  - Клинично проучване на тема„Фаза III B рандомизирано, отворено 

проучване на монотерапия с пегилиран интерферон, Aлфа-2A или в комбинация с 

Ламивудин сравнено с нелекувани контролни пациенти-деца с HBeAg-позитивен 

хроничен хепатит в имунотолерантна фаза” финансирано от F. Hoffmann-La Roche 

Ltd. 

- 2013 -Клинично проучване на тема „Ефект от различно съдържание на клей от 

рожкови във Friso Comfort върху долния езофагеален сфинктер“, финансирано от 

Фризланд Кампина. 

- 2013 - Проект към УНИЦЕФ „Създаване на амбулаторна карта за деца до3 

годишна възраст“. 

С получените резултати от тези проекти д-р Панчева участва в редица  

престижни международни форуми. 

 

Д-р Панчева продължава научната си дейност и след защита на своята 

дисертация. Основните приноси извън дисертационния труд са свързани с 

разработването на широк кръг теми със съществена научна стойност, както и такива 

с научно-приложен характер и новаторски подход. Системните изследвания на 

кандидата следват приоритетна тематика, като научните й разработки могат да 

бъдат групирани в следните 5 основни направления, като в тях се открояват 

следните по-важни приноси, групирани по тематични раздели, както следва :  

1. Клетъчна биология и адипобиология.   
Приносите на статиите с участие на кандидата са, че те преследват доказателства 

за взаимодействие касаещо отношението между имунни клетки, нервни клетки, 

ефекторни клетки и по този начин се разширява научната картина за ролята на 

отделните фактори на възпалението. В статиите също се обръща внимание на 

ролята на адипокините в патогенезата на социално-значими заболявания.  

 

2. Заболявания на съединителната тъкан в детска възраст. 

От изключителен интерес са публикациите на тази тема, където са 

представени клиничният опит на групата с участие на кандидата работещ в тази 

област, както и съвременните схващания относно класификацията, етиологията, 

клиничното представяне, хистологичната картина и терапия на тези заболявания. 

3. Пробиотици. Съществена част от научните трудове на д-р Панчева е 

посветена на ролята на пробиотиците в детското хранене. 

В тази област е защитена дисертацията на кандидата и е написан 

монографичен труд. Приносите са в следните области: 

- За първи път в българската педиатрия са анализирани данни за клинична изява и 

тежест на различни видове диспепсии у хоспитализирани деца на възраст от 0 до 7 

години.  

- Установява се достоверна разлика в честотата и тежестта на диспептичните 

оплаквания при деца, профилактирани и непрофилактирани с пробиотик. 

- За първи път в българската педиатрия са анализирани данни за честотата на 

различни етиологични причинители на диспепсии у деца на възраст от 0 до 7 

години: (а) при най-честия патоген (Clostridium difficile) се отчита позитивен ефект 

от профилактика с пробиотик; (б) при пациенти с ротавирусна инфекция ефектът е 

достоверен само за възраста от 0 до 1 година.  
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- Доказва се позитивен ефект от приложение на пробиотик при деца с 

предшестваща употреба на широкоспектърни антибиотици и такива, лекувани 

парентерално с cefuroxim или amоxycillin/clavulanat. 

- Разработен е метод за изследване нивото на цитокини (TNF-alfa, IL-10) и 

имуноглобулини (IgA, G, M) във фецес.  

- Установява се стимулиращ ефект на пробиотичната профилактика върху 

синтеза на гастроинтестинален IgA, измерен във фецес.  Резултатите от тази 

научна дейност са отразени също в списания с висок импакт фактор, а именно в 

Gut, vol.36, 2004; Gut, vol.55, 2006, Suppl. 5, 327. 

 

4. Нутригеномика 

От изключителен интерес е  публикацията в Biomedical Reviews, 17, 2006, 

”Nutrigenomics: DNA-Based individualized nutrition’’, където авторите насочват 

познанията в посока към този съвременен научен подход с цел осъзнаването, че 

микро- и макронутриентите могат да бъдат важни сигнали, които повлияват 

метаболитни пътища в клетки, но че те могат да са повиляни от генетични фактори 

и такива на околната среда. Това е причината поради която понастоящем има все 

повече публикации за т. нар. индивидуализирано хранене. 

5. Детско хранене 

Основните научни интереси и разработки на д-р Панчева са свързани с  детското 

хранене. Публикациите в тази област са във връзка с няколко подобласти: 

хранене на деца до 1 годишна възраст, малнутриция при муковисцидоза, хранене 

при аутизъм.  

Особено голямо внимание в статиите се обръща на естественото хранене и се 

изтъкват благоприятните ефекти на кърменето, както за майката, така и за детето.  

В публикациите по темата се обръща внимание на практиките на кърмене в 

нашата страна и по-специално на ролята на консултанта по кърмене, с участието на 

обучени здравни специалисти и доброволни консултанти, важността на кърменто за 

профилактиа на определени заболявания на детето и майката. Особено място заемат 

публикациите на д-р Панчева посветени на малнутрицията при муковисцидоза 

(кистична фиброза). Резултатите от тези научни търсения са намерили място в 2 

изключително стойностни публикации в Практическа педиатрия, 2013, 2, 

„Подходи за превенция на малнутрицията у деца с муковисцидоза” и в Педиатрия, 

13, 2013, 4, ''Малнутриция при деца с кистична фиброза''. Авторката акцентуира на 

необходимостта от стандратизиран подход при профилактиката и лечението на 

децата с  КФ и във връзка с необходимостта за предвидимо позитивно развитие на 

грижата за тях. За България официални данни за честотата на малнутрицията и 

недохранването при деца с  КФ няма. Не може да се прецени както тежестта на тези 

състояния, така и какъв обем мерки биха били подходящи за постигане на 

еутрофично състояние. Нещо повече, не е поставено началото на редовно 

мониториране и оценка на антропометричния и хранителен статус на пациентите. 

Кандидатът е разработил проект на тази тема, в който се формулира хипотезата, че 

пациентите с КФ ще са с по-лоши антропометрични показатели и хранителен статус 

спрямо клинични референтни стандарти и спрямо съобразени по възраст и пол 

пациенти с други хронични заболявания, с възможно отражение върху растежа. При 

прилагане на хранителна интервенция съобразена със съвременните европейски 
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препоръки на Европейско дружество по клинично хранене, Европейско дружество 

по детска гастроентерология, хепатология и хранене и Европейката организаиця по 

кистична фиброза, ще се постигне значимо измеримо подобрение в хранителния и 

физически статус.  

 

В заключение,  качествената характеристика на представените публикации и 

разработените от д-р Панчева научни проекти е на много високо научно и научно-

приложно равнище. 

 

Оценка на научно-преподавателската дейност 

 

Д-р Панчева участва в обучението на студенти по медицина, както и на студенти по 

педиатрия-англоезиково обучение. Преподава ‘’Околна среда и здраве ‘’ на 

магистри в Кипър. 

 

 

Извод: 

 

Представените данни убедително доказват, че д-р Ружа Златанова Панчева – 

Димитрова е изграден учен с разностранни интереси, както в научната, така и в 

преподавателската дейност. Д-р Панчева притежава необходимия брой публикации 

в наши и международни списания, участва като автор в монографии, както и в 

множество научни форуми в страната и в чужбина.  

Високата стойност на научните й разработки се отразява във високия общ 

импакт фактор – 43,58. Всичко това ми позволява да препоръчам на почитаемото 

жури да присъди академичната длъжност „Доцент”. по научната специалност 

«Хранене и диететика» на д-р Ружа Златанова Панчева – Димитрова, 

 

 

 

 

 

 

гр.София      

02.06.2014 год.         

/Доц.д-р Александър Пенков, дм/ 

 

 

 

 

 

 

 


