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С Т А Н О В И Щ Е 

от 

ДОЦ. ГЕНЧО МИНЧЕВ КОНДАРЕВ Д.М. 

КЛИНИКА ПО ОБЩА, КОРЕМНА И СЪДОВА ХИРУРГИЯ 

ПРИ МИ-МВР, СОФИЯ 

ОТНОСНО: кандидатурата на д-р Лъчезар Цветков Джонгов, д.м. 

за «доцент» по специалността «онкология» с шифър 03.01.46 

към Клиниката по коремна хирургия на СБАЛО - ЕАД, София, 

съгласно обявен конкурс за «доцент» в 

бр. 59 на ДВ от 2013 г. 

Д-р Джонгов завършва медицина в МА гр. София през 1987 г. и 

започва работа като ординатор и зав. отделение по съдебна медицина в 

ОРБ - Враца. От 1990 г. е ординатор в хирургично отделение на ДОЗ -

Враца, а от 1994 г. е н.с. ПИ ст. в НОЦ, София, като от 1999 г. до момента 

е зав. отделение към клиниката по обща и коремна хирургия към СБАЛО -

ЕАД, София. Има признати специалности по хирургия и онкология и 

защитава докторска дисертация на тема: "Подобряване на 

следоперативните резултати при ретроперитонеални дисекции при болни с 

авансирали тестикуларни тумори", както и специализации по горна и долна 

ендоскопия, ендокринна и лапароскопска хирургия. 

Работейки във високспециализиран онкологичен център, научно 

изследователската му дейност е основно върху диагностиката, лечението и 

проследяване на болните със злокачествено заболяване на органите на 

храносмилателната система, както и онкозаболяванията на тестисите, 

млечната жлеза и тези с генитален произход. 
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Д-р Джонгов разработва и внедревя широка дебелочревна 

мобилизация при извършването на ретроперитонеална лимфна дисекция 

при авансирали тестикуларни тумори, както и въвеждането на 

модифицирана системна лимфна дисекция със запазване на симпатиковата 

инервация. 

Кандидатът за първи път прави анализ на следоперативните 

услонжнения при различните типове ретроперитонеални дисекции и 

честотата на рецидивите при тях. Тези проучвания, определено имат 

научно-приложен характер, подобряващ, резултатите при лечението на 

авансиралите тестикуларни тумори и са раздел в ръководствата и 

монографиите по тази тематика. 

Д-р Джонгов е съавтор на два патента за изобретение - единят е 

"Метод за изготвяне на автоложен, фибриногенов криопреципитат и 

приложението му, като фибриново лепило в хирургията", а другият е 

"Метод за преместване на дисталната част на малкия гръден мускул в 

подмишничната ямка" след ампутация на млечната жлеза. 

Научната му продукция в настоящия конкурс се представя с 

докторат, съавторство в три монографии, глави от методични ръководства 

и сборници - 19; публикации в чужди списания - 4 и 5 резюмета; в 

национални периодични издания - 14 и доклади и резюмета в национални 

конгреси и регионални конференции - 18. 

Импакт факторът на научната му продукция е 6,39. 

Цитиран е в 26 национални и 2 чужди публикации. 

Д-р Джонгов участва в обучението на лекари и специализанти по 

хирургия в СБАЛО - ЕАД, София и има средно годишно по 84 часа 

лекционна натовареност, основен курс «Онкология» и тематични курсове 

«Съвременно лечение на колоректален карцином», «Реоперации на 

авансирали тумори в малкия таз» и «Оперативна техника в онкологията». 
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Д-р Джонгов е член на Републиканското научно, медицинско 

дружество по онкология и републиканското дружество по хирургия. Той е 

изграден онкохирург с богат практически опит и много добра оперативна 

техника. Научната му дейност е с определен научно приложен характер и 

считам, че отговаря на изискванията за избор на "доцент" по онкология 

към клиниката по "Обща и коремна хирургия" - СБАЛО - ЕАД, София. 

Подпис 

/доц. 1 енчо кондарев, д.м./ 

04 октомври 2013 г., София 


