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До Научното жури,
определено със заповед NQР-1949/24.10.2011

На Ректора на Медицински Университет
ПлОВДИВ4002

ул. "В. Априлов" 15а

в отговор на протокол NQ1/24.10.2011
Представям на уважаемото жури становище
Относно конкурса за заемане на академичната длъжност ,,nрофе
По научната специалност .Педватрия" 03.01.50
от професионално направление" 7.1. медицина"
Обявен от МУ -Пловдив, Катедра по педиатрия и медицинска генетика
в дв, бр 56 от 22.07.2011
Кандидат: доц д-р Иван Стефанов Иванов -
Катедра по педиатия и медицинска генетика, МУ- ПлОВДИВ

СТАНОВИЩЕ
На доц. Тоньо Илиев Шмилев
Научна специалност: педиатрия, детска пулмология и фтизиатрия

Адрес:
с. Катуница обл.Пловдивска, ул "Митко Палаузов" NQ17
Тел. 0898 562 366

1. Авализ ва кариервия профил ва кандндата: доц. Иванов израстна от
асистент до доцент в рамките на 17 години работа в Катедрата по педиатрия на МУ-
Пловдив. В момента е началник на отделение по детска неврология, ендокринология и
генетични болести, единствено по рода си за Южна България. При квалификацията си
предимно в чужбина Доц. Иванов овладя ред двагноствчно-герапевтични методики,
важни за ежедневната му дейност. Много полезен е неговият стремеж да създава и
обучава екип от млади съмишленици и последователи.

п. Общо описавие ва представените материали: документите на доц. Иванов
отговарят на изискванията в Правилника за устройство и дейността на МУ -Пловдив.
Подредени са добре и съдържат достатъчно доказателствен материал

ш. Оценка ва научните трудове за цялостното академично развитие ва
кандидата:

а) Обща оценка на научната продукция и публикационната активност. Доц.
Иванов участва в конкурса с 58 статии, 5 съавторства в учебници, няколко учебни
помагала и 112 презентации на научни форуми у нас и в чужбина. В повече от
половината от трудовете той е първи или самостоятелен автор.

Темите застъпени в научната продукция са разнообразни:
• Перинаталните енцефалопатии - при проучване на тяхната ехографска

диагностика и прогноза доцент Иванов има оригинален принос в оценяването на
мозъчната хиперехогенност (цитиран е от чужди автори). Важни са публикации му,
засягащи диагнозата и прогнозата при ХИЕ. Той пръв в България въвежда
изследването на спонтанната моторна активност като прогностичен метод, както и
адаптиран скрининг за психомоторно развитие на 5-годиmна възраст. Оригинален
принос е и патогенетичната връзка между лентикулостриарна васкулопатия и
исхемичния инсулт в тази област (публикацията е в American Journal ofUltrasound).
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• Епилептопогия. В тази област доц. Иванов също има определени приноси. Той
създава орвгиналев метод за оценка на диагностичните критерии при синдрома на
Панайотопулос; открива една нова асоциация - на синдром на West с едностранната
блефароптоза; изследва лечението и прогнозата при синдром на West и тежка
интериктална епилептиформена активност, а също значението на хромозомните
аберации при деца с епилепсия.

• CМV инфекциите са тема разработена всеобхватно и задълбочено (честота,
КЛИНИЧНИ прояви, лечение и прогноза) при деца през l-та година на живота им. Доц.
Иванов има приноси в клиничната класификацията на инфекцията и свързаните с
нея темnературни ЦИКЛИ. Той пръв в България въведе ганцикловира при вродена и
перинатална CМV инфекция.

• В неврогенетиката оригиналните му приноси са в изработването на фенотипната
карта па 1Зq21.1-qtеr (има многобройни цитирания). Важни са проучвания на
корелациите генотип-фенотип при спинална мускулна атрофия и приложението на
новите молекулярно-диагностични методи при умствено изоставане. Доц. Иванов
публикува първите случаи в България на доминиращата генетична мутация при
деца с един от най-честите епилептични синдроми (генерализирана епилепсия с
фебрилни гърчове плюс). Колективи с негово участие публикуват първите случаи
на конгенитален миастенен синдром при роми.

• Други разработвани теми са вродените метаболитни заболявания с лактатна
ацидоза, мегацефалията, за която е създаден оригинален алгоритъм за поведение,
класификация и диагностика на главоболието, приложението на евокирани
потенциали в невропедиатрията и много други в областта детската неврология,
ендокринология, онкология, обща педиатрия и други.

Анализът на научните трудове на доц. Иванов показва, че той проявява голяма
задълбоченост и стриктност в провеждането на научното изследване.

б) Разпространение и приложение на научно-практическите постижения на
кандидата сред научната общност: доц. Иванов се представя в конкурса с 58 статии и
112 участия в научни форуми. Тринадесет статии са публикувани в чуждестранни
списания, а други 1О в български списания па чужд език с международна редколегия.
Тридесет и девет от участията в конгреси са извън България. Той има 7 публикации в
списания с импакт-фактор, а други 6 са цитирани в списания с импакт-фактор. Общият
Сборът от импакт-факторите на публикуваните статии е 11,377. Не е изчислил сборът
от импакт-факторите на цитиращите статии, но той надвишава 25.

в) ръководство на проекти. от документие се вижда, че доцент Иванов е
ръководител на един проект върху eмv инфекция. Участва и в още 2 проекта -
генетика на умствената изостаналост и епилепсията. Вклrnoчен е и в 4-ти
(международен) проект - генетика на епилепсията.

г) Научен авторитет. Доц. Иванов е често лектор на научни форуми. Член е на 6
български и една международна научна организация. В последната от тях -
Европейското дружество по детска неврология, е представител на България. Той също е
член на редколегията на Journal ofPediatric Neurology. Автор е на рецензии за списания
и проекти. известни българскии чуждестранни учени са представили своите позитивни
отзиви и препоръки за доц. Иванов.

д) ръководство на докторанти. Доц. Иванов е ръководил 2 докторантури - тази
на д-р И. Пачева (Главоболието в детска възраст), и на д-р Р.Йорданова, на която и
предстои да проведе скрининг да невропсихологическо развитие. Консултант е и на
докторантуразааутизъм.

IV. Оценка на монографичния труд или равностойни публикации.
Представи са 1О публикации по темата «Диагностика и терапия при изоставане в

психомоторното развитие».
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1. В първите статии (под номерl) се представя обзор върху изоставането в
психомоторното развитие. Като гост-редактор на сп. «Практическа педиатрия»
Иванов организира екип, който разглежда проблема разностранно в множество
статии. Освен това, той е и автор на три от тези статии.

2. В следващите 4 статии са представени проучваниявърху честотата, кливичпите
прояви, лечението и прогнозата на цитомегаловирусната инфекция. Една от
статиите е писмо до редактора на Acta Paediatrica.

3. Образпите изследвания при моторно изоставане са застъпени в публикация на доц.
Иванов и СЪтр,в American Journa1 of Шtrasоund. В нея се анализира връзката между
лентикулостриарната васкулопатия и исхемичпия инфаркт в тази област.

4. Генетичните причини за изоставане психомоторното развитие са изследвани в 4
статии, чиите теми са вродени метаболитни заболявания, xиnомеланоза на Ито,
делеции в хромозома 13q и хромозомни аберации при умствено изоставане.

5. Доцент Иванов представя и проект за монография. Тя е в завършен вид и
всеобхватно ще разглежда еМУ инфекцията. Най-голямо внимание е отделено на
заболяването у децата през l-та година от живота ИМ.

V. Цитиране на публикациите на кандидата в националната и чуждестранна
литература (публикацвонен имидж). Доц. Иванов е цитиран поне в 86 статии - 79 в
чуждестранни и 7 - в български списания. Всъщност цитиравията в български издания
в справката на ЦМБ са много повече. от 17-те цитирани публикации 11 са в списания с
импакт-фактор. В 7 от цитираните статии доц. Иванов е първи автор.

VI. Комплексна качествена оценка на учебно-методвческата и
преподавателска дейност, вкл научно ръководство на студенти, доктеранти,
специализанти. Доц. Иванов е самостоятелен автор или съавтор на главите по детска
неврология в 4 педиатричпи ръководства, които са настолпи книги за подготовка
специализанти и практикуващи лекари. Той изнася пълен курс лекции на студенти от
медицинския колеж, така и специализирани лекции за студенти, стажанти и
специализанти. Води и пълен курс упражнения по педиатрия. За чуждестранните
студенти изнася лекции и води упражнения на английски език. Ръководител е на
специализанти по педиатрия и детска неврология. Член е на изпитни комисии за
семестриалпи и държавни изпити по педиатрия на студенти и за специалностите
педиатрия и детска неврология .

vп. Критични бележки и препоръки: в представените документи не виждам
доц.Иванов да е изнасял лекции извън България. Това се очаква при посочената научна
активност и вярвам, че в бъдеще ще бъде реализирано.

VIII. Обща оценка за съотвестввето на кандндата по отношение
задължителните условия, количествените критерии и наукометричиите
показатели, съгласно Правилника за устройство и дейности на МУ-Пловдив. Доц.
Иванов кандидатства с необходимия брой публикации в наши и международни
списания, вкл. такива с IF, с 86 положителни цитирания, ръководство на доктораити,
съавторство на учебници. Той покрива и допълнителните критерии за участие в
конкурса.

I}l За~чение. Доцент Иванов напълно отговаря на посочените условия и
наукометричпи критерии на Медицински университет - Пловдив за заемане на
академичната длъжност «професор».

Предлагам на членовете на уважаем ото жури да дадат по телен вот за
доцент Иван Иванов, при приеъждаве на научното зваиие "п фесор.

08.11.2011 г, Подписал:
Доц. Тоньо Шиилев


