Категория: „Дългогодишна дейност в областта на
медицината и активен принос в развитието на специалност“
Номинация на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна:
Проф. д-р Димитричка Дучева Близнакова, д.м.
Родена на 26.05.1954 г. в гр. Добрич. Завършила специалност
Медицина във Висш медицински институт - Варна с отличен
успех през 1978 г. Преподавател във висшето учебно заведение
от 1980 г. Работи в УМБАЛ „Света Марина“ - Варна от 1986 г. От
2006 г. е ръководител на Учебен сектор по Детски и инфекциозни болести към Катедра
по Клинични медицински науки, Факултет по Дентална медицина на Медицински
университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - гр. Варна. Придобива специалност по
педиатрия през 1984 г. и детска нефрология през 2009 г., специализирала в Чехия и има
придобита високоспециализирана дейност по образна диагностика: I-во ниво
абдоминална ехография. През 1991 г. защитава дисертационен труд на тема:
„Ехографска диагностика от отделителната система в норма и патология”. Придобива
академична длъжност „доцент“ през 2004 г. като заглавието на хабилитационния й труд
е „Диагностични алгоритми в детската нефрология с абдоминална ехография“. От 2016
г. заема академична длъжност „професор“. През периода 2016 г. - 2020 г. е Директор на
Медицински колеж - гр. Варна.
Проф. Близнакова е Републикански консултант по педиатрия за Североизточна
България. Утвърден национален специалист в областта на ултразвуковата диагностика
на отделителната система. Автор е на над 170 публикации в българска и чуждоезична
литература. Участва в изпитни комисии за придобиване на специалност по педиатрия и
обща медицина. Член на редколегията на сп. „Scripta scientifica medica“.
Проф. Близнакова е утвърден специалист в сферата на детското здравеопазване,
който е еталон за професионализъм и етика в лекарската гилдия. Чрез дългогодишния
си опит, допринася за развитието на педиатрията и детската нефрология на
национално и международно ниво.

Категория: „Принос за развитие и прилагане на
иновативна медицина и уникални техники“
Номинация на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна:
Доц. д-р Борислав Георгиев Чаушев, д.м.
Роден на 13.06.1974 г в гр. Варна. През 2001 г. завършва
специалност Медицина в Медицински университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ - гр. Варна. От 2004 г. е част от екипа на
Клиника по нуклеарна медицина и метаболитна терапия към
УМБАЛ „Света Марина“ - Варна. През 2006 г. придобива специалност по нуклеарна
медицина. През 2010 г. придобива образователна и научна степен „доктор“ с
дисертационен труд на тема: „Нуклеарно-медицински методи за установяване на
нарушения в моторно-евакуаторната функция на стомаха при различни заболявания“.
През 2015 г. придобива академична длъжност „доцент“. Специализира и участва в
курсове в Лайпциг (Германия), Загреб (Хърватска), Виена (Австрия), Лондон
(Великобритания), Европейско училище по нуклеарна медицина и др. Доц. Чаушев е
специалист по нуклеарна медицина, с дългогодишен опит в областта на позитроннаемисионна томография хибрид с компютърна томография (ПЕТ/КТ) и емисионна
компютъртна томография с единични фотони хибрид с компютърна томография
(СПЕКТ/КТ или т. нар. томографска гама камера). Научните и професионалните му
интереси са в областта на онкологията. Чрез въвеждането за първи път не само в
Република България, но и в Източна Европа на радиофармацевтик за диагностика на
карцином на простатата - Галий 68 (натрупващ се селективно в туморните клетки на
първичния карцином на простатата и неговите метастази), в клиниката, чиито
ръководител от 2020 г. е доц. Чаушев, се постигна разрастване на продуктовия
портфейл на предлаганите услуги на територията на страната чрез иновации на
национален и международен пазар. Придобиването и на последно поколение
позитронно емисионен томограф през 2021 г. е уникален шанс за всички пациенти с
онкологични заболявания. Член на Българското дружество по нуклеарна медицина и
Европейската асоциация по нуклеарна медицина.
Доц. Чаушев има съществен принос за развитието на нуклеарната медицина и
метаболитна терапия през последните 10 години в Североизточна България.
Непрекъснатото му професионално усъвършенстване и засилен интерес в областта
на онкологията водят до въвеждане на иновативни услуги за пациентите на
територията на Република България.

Категория: „Ти си нашето бъдеще“
Номинация на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна:
Ас. д-р Дарина Иванова Иванова
Родена на 24.10.1983 г. в гр. Варна. Завършва средното си
образование в Първа езикова гимназия, гр. Варна през 2002 г.
Завършва Медицински университет „Проф. д-р Параскев
Стоянов“ - гр. Варна през 2008 г. От 2013 г. е специалист по
образна диагностика. Работи в УМБАЛ „Света Марина“ от 2009 г.
От 2009 г. е асистент и към Медицински колеж - гр. Варна, а от
2012 г. до момента е асистент към Медицински университет „Проф. д-р Параскев
Стоянов“ – гр. Варна. Професионалните й умения са в рентгенова, ултразвукова, КТ и
МРТ диагностика. Провела е над 7 международни курсове по образна диагностика. Има
участие в над 10 български и международни конференции, с активно участие в шест от
тях. Гост-лектор на XI Балкански конгрес по радиология. Интересите й са предимно в
областта на педиатричната образна диагностика, пренатална образна диагностика,
ултразвуковата и магнитно-резонансна диагностика и др. От октомври 2021 г. е носител
на Европейска диплома по „Педиатрична радиология“ - първа за страната. Д-р Иванова
се проявява като компетентен арбитър в трудните диагностични случаи в детската
рентгенология. Член на БЛС, БАР, ESR и ESPR (Еuropean society of pediatric radiology).
Детската рентгенология в Република България все още не е достигнала необходимото
ниво, съответстващо на страна от Европейския съюз, поради липса на
специализирана база за обучение по детска рентгенология и Национална детска
болница. Това откроява значимостта на придобитата от д-р Иванова квалификация и
дава надежда за бъдещето на този раздел на образната диагностика в страната.

Категория: „Принос за развитие и утвърждаване авторитета
на съсловната организация“
Номинация на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна:
Доц. д-р Илко Тодоров Плачков, д.м.
Роден на 26.06.1960 г. в гр. Добрич. Завършва Първа езикова
гимназия - Варна с немски език и Висш медицински институт във
Варна през 1988 г. През 1995 г. придобива специалност по
хирургия, а през 2009 г. се дипломира като магистър по здравен
мениджмънт. Професионалният му опит преминава като Началник медицинска служба
в дивизион подводници през периода 1989 г. - 1992 г. От 1992 г. до 2009 г. работи във
Военноморска болница в гр. Варна като старши ординатор, Началник отделение по
септична хирургия, Началник оперативно отделение, Началник отделение по коремна
хирургия. От 2010 г. е лекар хирург във Втора клиника по хирургия към УМБАЛ
„Света Марина“ – Варна и хоноруван асистент към Медицински университет – Варна.
Защитава дисертационен труд през 2007 г. на тема „Лапароскопска спланхницектомия
за контрол на болката при нерезектабилни супрамезоколични неоплазми“. Придобива
академична длъжност „доцент“ през 2012 г. към Катедра по хирургични болести
Медицински университет – Варна. От 2021 г. е част от екипа на Първа клиника по
хирургия към УМБАЛ „Света Марина“ - Варна и към настоящия момент е водещ
сътрудник към Катедра по обща и оперативна хирургия към Медицински университет
„Проф. д-р Параскев Стоянов“ - гр. Варна. Научни интереси към жлъчночернодробната и панкреатичната хирургия, лапароскопската хирургия и хирургическия
контрол на болката. Участва активно в международни и български национални
конференции. Има над 90 публикации в български и чуждестранни списания. Три
съавторства към учебници по медицина. Член на НССЛХ, БХД, БАХГО, БЛС, СУВарна.
Доц. Плачков е дългогодишен специалист по хирургия, утвърден ръководен кадър, и
член на Български лекарски съюз, който и до днес участва активно в развитието на
дейността на съсловната организация. Като заместник-председател на
Управителния съвет на Районна колегия на Български лекарски съюз - Варна,
непрекъснато инициира и подпомага активността на съсловната организация.

Категория: „Лекар на годината 2022 г.“
Номинация на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна:
Проф. д-р Вилиян Христов Платиканов, д.м.
Роден на 10.06.1959 г. в гр. Севлиево. През 1978 г. завършва
Немска езикова гимназия, гр. Ловеч. През 1984 г. завършва
висше медицинско образование във Висш медицински институт
- Плевен. Своят професионален стаж и опит проф. Вилиян
Платиканов започва през 1985 г. като общопрактикуващ лекар в
с. Славяни, община Ловеч, 1986 г. – анестезиолог в гр. Никопол. През 1991 г.
придобива специалност по анестезиология и интензивно лечение, а през 2000 г.
успешно защитава дисертационен труд и придобива научна степен „доктор”. В периода
1987 г. - 2005 г. работи като анестезиолог в УМБАЛ - гр. Плевен, а от 1989 г. до 2005 г.
е назначен за началник на Сектор по АИЛ към Катедра по неврология и неврохирургия,
УМБАЛ „Георги Странски”, гр. Плевен. Придобива научно звание „доцент” в Катедра
по обща и оперативна хирургия, анестезиология и интензивно лечение към
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - гр. Варна през 2005 г. От
2005 г. до 2007 г. е доцент по анестезиология в КАИЛ, УМБАЛ „Света Марина” Варна, а от 2007 г. и в момента - Началник на Клиника по анестезиология и интензивно
лечение към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна. В периода 2008 г. - 2010 г.
провежда и завършва специализация за сертифициран преподавател по анестезиология
към Световната федерация на анестезиолозите (WFSA-ISIA). Член на СНС по хирургия
при ВАК 2008 г. - 2010 г. От 2009 г. - 2010 г. е съветник по трансплантология на
Министъра на здравеопазването, 2009 г. - 2010 г. - национален консултант по
трансплантология, а от 2010 г. до момента е републикански консултант по
анестезиология и интензивно лечение за Североизточна България. През 2010 г.
завършва магистратура по „Здравен мениджмънт”. От 2012 г. - 2013 г. - национален
представител на Република България в Съвета на Европейската асоциация на
анестезиолозите ESA. През 2013 г. придобива академична длъжност „професор“.
Провел е специализации в Австрия, Германия, Англия, Швейцария, Сърбия и Словакия.
От 2013 г. до момента е член на Националния борд по Анестезиология и интензивно
лечение. От 2013 г. до 2021 г. е ръководител Катедра по анестезиология, интензивна и
спешна медицина към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - гр.
Варна, а към момента е незаменим сътрудник в структурата. Екипът на УМБАЛ „Света
Марина“ ЕАД - Варна, ръководен от проф. Платиканов, е реализирал множество
донорски ситуации, резултиращи със спасяването на много животи. Професионалните
интереси на проф. Платиканов са анестезиология и интензивни грижи,
трансплантология, лечение на остра и хронична болка сепсис, управление на трудни

дихателни пътища. Той е активен член на - Европейската асоциация на
анестезиолозите, Европейското дружество по хранене (ESPEN) и Българското
дружество на анестезиолозите.
Казусът с донорството в Република България е многопластов. Трансплантацията е
жизненоважна за лечението и качеството на живот на пациенти от всички
възрасти, вкл. деца. В редица случаи трансплантацията е единствената възможност
за лечение и оцеляване. Благодарение на проф. Платиканов и високоспециализирания
мултидисциплинарен
екип,
с
който
работи,
трансплантационната
и
експлантационната дейности в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна са
изключително добре развити.
Проф. Платиканов: „Донорството е личен избор на добрина и човечност.“

