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Доц. Д-р Жоржета Бочева е родена на 16 август 1970 г. в гр. София. 

Завършва медицина през 1994 г. с отличен успех, за който е удостоена с 

предметна награда от фирма „Gedeon Richter”. Специализира кожно-

венерически болести в КВК-ВМА София през периода 1997-2001 г. От 01 юли 

2001 г. постъпва на работа след успешно издържан конкурс за асистент в 

Катедрата по фармакология и токсикология на Медицински Университет, 

където работи и до момента.  През май 2007 г. полага успешно изпит за 

специлност по фармакология. Защитава дисертация на тема „Изследвания 

ролята на G-протеин свързани рецептори (PAR и TSHR) върху клетъчната пролиферация 

в кожата и възможности за фармакологичното им повлияване”. От 2008 г. е Главен 

Асистент към Катедра „Фармакология”, а от 31 януари 2012 е доцент към 

същата катедра. 

     През периода 2001-2018 г. доц. Бочева има над 100 научни публикации  в 

областта на медицината, по специално фармакология, клинична и 

експериментална дерматология. Над 20 от публикациите й са с импакт фактор 

(ИФ) и висока цитируемост - над 200 цитирания в престижни международни 

списания.  

     Доц. Жоржета Бочева участва и в написването на раздели в 3 монографии 

на английски език (Emergency Dermatology, еdited by Lawrence Charles Parish, 

Ronni Wolf, Jennifer L. Parish, B. Davidovici; Publisher: Cambridge University Press 

и Advances in Integrative Dermatology, edited by Katlein França and Torello M. 

Lotti; Publisher: WILEY&Sohn. Автор и съавтор е на над 50 доклада на конгреси 

http://www.kriso.ee/cgi-bin/shop/searchbooks.html?author=Lawrence+Charles+Parish&database=&id=DNAqIyNN
http://www.kriso.ee/cgi-bin/shop/searchbooks.html?author=Ronni+Wolf&database=&id=DNAqIyNN
http://www.kriso.ee/cgi-bin/shop/searchbooks.html?author=Jennifer+L.+Parish&database=&id=DNAqIyNN
http://www.kriso.ee/cgi-bin/shop/searchbooks.html?author=B.+Davidovici&database=&id=DNAqIyNN


(23 международни и над 30 български), някои от които имат публикувани 

обстойни резюмета също в международни списания с ИФ. 

     Доц. Бочева участва в 7 спечелени конкурсни проекта към Катедрата по 

Фармакология и токсикология – пет от тях едногодишни, финансирани от СМН, 

МУ – София; един тригодишен от МОН 2003-2006; и един двугодишен 

финансиращ “млади учени” от МОН 2004-2006 г. 

     През 2003 г.  доц. Бочева печели  международен проект и стипендия от 

DААD – Германия и специализира 6 месеца в лаборатория по експериментална 

дерматология на Prof. M. Steinhoff към Клиника по дерматология; University 

Clinics - Münster, Германия. Там овладява съвременни in vivo и in vitro 

експериментални техники. През 2006 г.  спечелва и проект за „Млад дермaтолог 

от Източна Европа” от Немското Дерматологично Дружество (DDG) на тема: 

„Не-меланомни кожни тумори”. Проектът също реализира в гр. Мюнстер, за 

период от 9 месеца. През 2005 г. и 2008 г. специализира за периоди от 3 

месеца отново в Германия; Кожна клиника – гр. Мюнстер подкрепена от 

Interdisziplinäres Zentrum für Klinische Forschung (IZKF).  

     През 2017 година след сериозен конкурс спечелва стипендия от Fulbright 

(USA) за 5 месечна специализация и работа по проект на тема „The role of “20-

hydroxyvitamin D3 on human squamous cell carcinoma growth and differentiation” 

към UAB, Birminham, AL, USA, в лабораторията на Prof. A.T. Slomisnki. Проектът 

е реализиран в периода 13.08.2018-12.01.2019 г.  

     В резултат на многогодишната й работа в Катедрата по Фармакология и 

многото специализации и работа в престижни световни лаборатории в Европа и 

САЩ, Доц. Бочева става експерт в областта на експерименталната 

дерматология и молекулярна фармакология в България. Тя владее множество 

молекулярни, биохимични и морфологични техники, които използва при работа 

с клетъчни култури, животински модели и пациенти. 

     Членува в много наши и чужди научни организации, като: Българските 

дружества по дерматология, фармакология и токсикология; German-Bulgarian 

Dermatological Society; International Forum for the Study of Itch (IFSI); Deutsche 

Dermatologische Gesellschaft (DDG); Българо-немското дружество по 

дерматология; International Association of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical  
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