
СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, дм, 

Клиника по диализа, УМБАЛ Св. Марина – Варна, 

Катедра по предклинични и клинични науки, Факултет по фармация,  

Медицински университет – Варна. 

Член на научно жури съгласно Заповед на Ректора на Медицински университет – 

Варна  № Р-109-149/22.05.2015г. 

 

 

 Относно конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент” в област на 

висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, по професионално направление 

7.1. – „Медицина“ и научна специалност „Нефрология“ в МУ – Варна, към 

Факултета по фармация, Катедра предклинични и клинични науки, Клиника по 

диализа, УМБАЛ ''Света Марина'' ЕАД – Варна, обявен в  Държавен вестник, 

бр.23/27.03.2015г. 

 Единствен кандидат, подал документи и допуснат за участие в конкурса е 

д-р Светла Василева Стайкова, гл. асистент от Катедра Вътрешни болести, УНС – 

Нефрология, диализа и токсикология, Медицински университет – Варна, Клиника 

по диализа, УМБАЛ ''Света Марина'' ЕАД – Варна. 

 

Професионално развитие на кандидата: 

 

Д-р Светла Василева Стайкова, д.м. е завършила  МУ – Варна през 1987 г. 

с общ стаж като лекар 29 години и 9 месеца. 

От 1993 година е специалист по вътрешни болести, а от 1995 година – по 

нефрология. Има достатъчно дълъг стаж и по двете специалности.  

Три години е била завеждащ селски здравен участък в община Руен, Бургаски 

окръг. От 1992г. до 1995г. работи като ординатор в Центъра по хемодиализа – 

Владиславово,  Варна. След проведен конкурс през 1995 г. е избрана 

последователно за асистент, старши асистент и главен асистент в клиниката по 

нефрология и диализа в МУ- Варна. 



От 2001 г. е „Доктор” по медицина – защитава дисертация на тема: ''Имунна 

реактивност при болни с Хронична бъбречна недостатъчност''.  

Член е на редколегията на списание ''Актуална нефрология''. Членува в 

Балканската, Европейската и Световна асоциации по нефрология и Българската 

бъбречна асоциация.  

От изложените факти може да се направи извода, че кандидатът има бързо 

развитие в професионален аспект, владее клиничната нефрологична практика и 

има стабилна основа за научно развитие. 

 

Научно-изследователска дейност на кандидата:  

      

Научно-изследователска дейност на д-р Стайкова включва: 

 

Дисертационен труд 

Самостоятелна монография  

Участие в монография с международно участие  

Участие в новия учебник по нефрология – 2015 г. 

26 статии в български научни списания. В тези публикации д-р Стайкова е  

първи автор в 19 статии или 73%. 

           9 публикации в чужди списания, от които три с импакт фактор (според 

справка от  Медицинска библиотека на  Медицински Университет – Варна). 

 

Научните публикации на д-р Стайкова обхващат следните направления:  

- нефрология 

- хемодиализа 

- перитонеална диализа,   

- плазмафереза,  

- съдов достъп при хемодиализа,  

- катетър-свързани инфекции,  

- имунологичен дефицит при болни с бъбречна недостатъчност,  

- лечение на реналната анемия,  



- нарушения на минералния метаболизъм, психиатрични промени при болни 

на хемодиализа,  

- психологични проблеми на пациентите в периода на адаптация към 

заместителното лечение,  

- лабораторни промени при нефрологично болни.  

 

От изложените факти става ясно, че научно-изследователска дейност на 

кандидата покрива количествените критерии по ЗРАС за заемане на академичната 

длъжност „Доцент” 

 

Научна активност: 

 

За своята научна активност д-p Стайкова е представила необходимия списък, 

който включва общо 47 научни мероприятия,  резюмета от участия с доклади и 

постери в международни и национални научни форуми – конгреси, конференции, 

симпозиуми и научни сесии.  Д-р Стайкова е подкрепила своята научна активност 

с посочено членство в 4 международни и национални научни дружества. Тези 

данни ми дават основание да определя научната активност на кандидата като 

многообразна и достатъчна за заемане на академичната длъжност „Доцент”.  

 

Учебно-преподавателска дейност: 

 

Д-р Стайкова има 19 години и 6 месеца преподавателски стаж, представила е 

справка за учебна натовареност през последните 5 години съответно  248, 238, 

297, 276 и 284 часа. Участва в провеждането на упражнения на студенти V курс 

медицина и обучение на специализанти по вътрешни болести и нефрология и 

стажант-лекари. Кандидатът има достатъчен стаж като преподавател и покрива 

нормативите за учебно-преподавателска  натовареност. 

 

 

 

 



Диагностично-лечебна дейност: 

 

Д-р Стайкова е утвърден лекар, специалист по вътрешни болести и 

нефрология, известна сред нефрологичната общност в страната. Тя има 

достатъчно дълъг стаж както в областта на вътрешната медицина така и в 

областта на нефрологията. Има признати специалности – вътрешни болести от 

1993 година и нефрология от 1995 година.  Д-р Стайкова има представени 

удостоверения за правоспособност по абдоминална ехография, ултразвукова 

съдова диагностика и перитонеална диализа. Горните данни ми дават възможност 

да направя извода, че д-р Стайкова е лекар с придобита висока квалификация в 

областта на вътрешните болести и нефрологията.  

 

Заключение  

 

Като се основавам на изброените факти за качествените и количествените 

критерии посочени в ЗАРС и направения анализ съгласно изискванията на 

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

академични длъжности в Медицински университет – Варна, предлагам на 

уважаемото жури да гласува за присъждане на академичната длъжност „Доцент” 

на д-р Светла Василева Стайкова. 

                                                                               

08.06.2015 г.                                   Доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, дм                                           

Гр. Варна                                            


