
СТАНОВИЩЕ 
От Проф. Д-р Валентин Димитров Димитров, д.м.н. 

На научните трудове на главен асистент д-р Лъчезар Цветков 

Джонгов, д.м. за присъждане на научното звание доцент за нуждите 

на Клиниката по Обща и коремна хирургия при СБАЛО-ЕАД, 

гр.София 

Конкурсът за доцент е обявен в Държавен вестник, брой 59 от 

05.07.201 Зг. За него единствен кандидат е д-р Лъчезар Джонгов, 

д.м. 

Той е роден на 11.11.1960г. в гр.София. Завършил е медицина в 

Медицинска академия - гр.София през 1987г. Работил е като 

завеждащ отделение по Съдебна медицина в ОРБ гр.Враца от 

1987г. до 1990г., след това като лекар ординатор в хирургично 

отделение в ДОЗ гр.Враца. През 1994г. с конкурс постъпва на 

работа като научен сътрудник III степен в Хирургична клиника при 

Национален онкологичен център. Тук придобива специалности по 

хирургия и онкология, и през 201 Ог. защитава публична дисертация 

на тема: „Подобряване на следоперативните резултати при 

ретроперитонеални дисекции при болни с авансирали тестикуларни 

тумори" и придобива образователната и научна степен „доктор по 

медицина". 

От 1999г. завежда отделение в Клиниката по Обща и коремна 

хирургия във вече преименуван Национален онкологичен център в 

СБАЛО-ЕАД. Той е бил на курсове по горна и долна ендоскопия, 

ендокринна хирургия и лапароскопска хирургия. Член е на 

Републиканските дружества по Онкология и Хирургия. Владее 
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писмено и говоримо английски и руски език. Изграден е като 

отличен общ и коремен хирург. Осъществява успешно всички 

големи и сложни онкоурологични, и онкогинекологични операции. 

На конкурса той се представя с 47 научни труда, като от тях 27 

публикации в български и чужди списания, съавтор на две 

монографии и на две учебни ръководства, има участие в 16 

национални и международни конгреса. Притежава авторски 

свидетелства за две изобретения. Той е цитиран 16 пъти от чужди 

автори и има общ импакт фактор 6,4. 

Най-съществените приноси на д-р Лъчезар Джонгов са: 

Внедряване на ретроперитонеална лимфна дисекция при 

тестикуларни тумори със запазване на симпатиковата инервация, 

което позволява в следоперативния период оперираните пациенти 

да имат нормална еякулация. 

За първи път в България съвместно с колектив на НЦХТ е 

разработил и внедрил в практиката метод за изготвяне на 

автоложен фибриногенов криопреципитат, като алтернатива на 

използуваните в хирургията фибринови лепила. 

След радикална мастектомия заради карцином за първи път у 

нас прави транспозиция на малкия гръден мускул в аксиларната 

ямка с цел протекция на съдово-нервния сноп и намаляване на 

следоперативната лимфорея. 

Едновременното приложение на въведените от автора и 

колектив автоложно фибриногеново лепило и транспозиция на 

м.пекторалис минорис в аксиларната ямка се явява за сега като най-

надеждно средство за ограничаване на следоперативната 

лимфорея, а с това и намаляване на следоперативния престой в 

болницата до минимум. 
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Д-р Джонгов с успех е прилагал автоложно фибриногеново лепило и 

за лечение на инсуфициенция при езофаго-йеюнални анастомози. 

Съвместно с колектив на БАН разработва нова методика 

базирана на калориметрично профилиране на кръвни мостри при 

болни с рак на колон, ректум и стомах с цел търсене на нов маркер 

за провеждане на скринингови изследвания. 

Взема участие при написването на „Ръководство по 

Онкология" и „Методични указания по онкология", които са настолни 

книги за всички лекари занимаващи се с лечението на онкологично 

болни у нас. 

Активно участвува при изготвяне на алгоритъм за лечение на 

рак на стомаха. 

Прави мултимодален подход при диагнозата и лечението на 

туморите на ретроперитонеалното пространство. 

Описва диагнозата и лечението на гастроинтестиналните 

стромални тумори, като дава и алгоритъм за тяхното лечение. 

Взема участие при изготвяне на алгоритъм за диагностика и 

лечение на невроендокринните тумори. 

Д-р Лъчезар Джонгов има средногодишна лекционна 

натовареност в размер на 84 академични часа. Бил е ръководител 

на основен курс „Онкология" за специалност по Онкология през 

2005-2007г. Изнасял е многократно лекции в основния курс по 

Онкология. Взема активно участие в тематичните курсове: 

„Съвременно лечение на колоректален карцином", „Реоперации на 

авансирали тумори в малкия таз" и „Оперативни техники в 

онкологията". 

Водещ в Клиниката е при обучението на лекари-специализанти 

за специалност по хирургия. Освен това той е председател на ЛКК и 
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на комисията по ВБИ в СБАЛО-ЕАД през периода 2011-201 Зг. Член 

е и на комисията по етика в СБАЛО-ЕАД през периода 2009-201 Зг. 

В заключение мога да заявя, че главен асистент Д-р Лъчезар 

Цветков Джонгов, д.м. е отлично подготвен онкохирург, със 

сериозни научни приноси, голям преподавателски опит, уважаван и 

ценен от целия колектив на Клиниката, затова си позволявам да 

предложа на всички членове на Научното жури единодушно да 

гласуват за присъждането му на научното звание „ Доцент". 

03.10.13r. 

Гр. София 
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