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Приложено представям: Становище (приложение)
по конкурс за заемане на академична длъжност "Професор"
по научна специалност Педиатрия (03.01.50)
от професионално направление 7.1 Медицина
обявен за нуждите на МУ- ПЛовдив към кат. Педиатрия и медицинска
генетика по обявен конкурс
в дв, бр. 56 от 22.07.2011г.
Рецензент: доц. д-р Петранка Илиева Чакърова, дм
Научна специалност: Педиатрия (03.01.50)

Адрес и контакти
Пощенски адрес: 6000, Стара Загора
Електронен адрес: docpchakarova@yahoo.com
Телефони: 042/600840
0888/714776
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СТАНОВИЩЕ
,

Изготвено от: доц. д-р Петрянка Илиева Чакърова Ръководител Катедра по Педиатрия, Медицински факултет
при Тракийски университет - Стара Загора

Относно: оценка на научната продукция и учебно-преподавателска
дейност на доц. д-р Иван Стефанов Иванов, дм, участващ в процедура за
заемане на академичната длъжност "Професор" по Педиатрия (03.01.50) в
Катедрата по Педиатрия и медицинска генетика - МУ Пловдив.
Прегледът

на представените

конкурса е законна и е обявена в

ми документи

дв,

показва, че обявата на

бр. 56 от 22.07.2011 г. Единствен

кандидат е доц. д-р Иван Стефанов Иванов, дм от същата катедра.
Всички необходими документи са изготвени прецизно от кандидата,
като напълно са спазени изискванията на Правилника

за приложение на

ЗРАСРБ.

1. Биографични данни и професионално развитие
Доц.

д-р

Иван

Стефанов

Иванов,

дм завършва

висшето

си

медицинско образование през 1987г. в МУ Пловдив. От 1988г. до момента
работи в Катедрата по Педиатрия и медицинска генетика в същото висше
учебно заведение, заемайки следните длъжности: асистент (1988г.), старши
асистент

(1993г.),

главен

асистент

(1998г.).

През

1992г.

придобива

специалност по детски болести. През 1998г. защитава дисертация на тема:
"Възможности на образната трансфонтанеална

ехо графия при проследяване

на доносени деца с неврологична патология". През 2005г. придобива втора
профилна специалност по детска неврология. От 2006г. е редовен доцент и
началник отделение по Детска неврология,

ендокринология

и генетични

заболявания.
Професионалният

просперитет

на доц. д-р Иванов е свързан с

продължително обучение и извън пределите на страната ни: девет месечно
обучение в Израел, двугодишен курс по молекулярна биология, модули от
педиатрията в Австрия и обучение в областта на детската неврология в
Италия и Марсилия.

трудове

2. Оценка
на
научните
преподавателската дейност

и

учебно-

Общият брой на научните трудове на доц. д-р Иванов е 175. От тях
1- дисертация, 58- публикации,

от които 23 в списания с международна

редколегия, 15- в списания с IF, 5 участия в учебници, 1 монография под
печат и 86 участия в научни форуми. Доц. д-р Иванов има общ IF 11.377 и 86
положителни цитирания.
Със

значителен

приносен

характер

са научните

проведени от доц. д-р Иванов в областта на епилептологията.

изследвания,
Той създава

оригинален метод за оценка на диагностичните критерии при един от найчестия епилептичен синдром - този на Панайотопулос, изследва лечението и
прогнозата

при

синдрома

на

West

и

при

тежка

интериктална

епилептиформена активност.
Оригиналните приноси са предимно в областта на неврогенетиката
като особено ценно е изработването на фенотипна карта на 13q21.1 - qter.,
както и описание на първите случаи в България с доминираща генетична

}.

мутация (в SCNIA

гена) за натриеви канали при деца с генерализирана

епилепсия плюс фибрилни гърчове.

Широко
цитомегаловирусните

мащабни

са

научните

трудове,

посветени

на

инфекции, установени в първата година от живота на

децата. Познанията му в тази област стават база за оригинални приноси по
отношение на клиничната класификация на ифекцията, както и ефикасността
от приложението на ганцикловир при вродена и перинатална инфекция. Доц.
д-р Иванов за първи път въвежда в страната изследването на спонтанната
моторна

активност

като

прогностичен

метод,

както

и

адаптиран

допълнителен скрининг за психомоторното развитие на 5-годишна възраст.
Доц. д-р Иванов е участвал в реализирането на три научни проекта.
Член е на 6 български и една международна научна организация. Член е на
редколегията на Joumal of Pediatric Neurology. Бил е ръководител на двама
докторанти.
Доц. д-р Иванов има значителна преподавателска дейност. Освен с
лекционна натовареност пред студенти по медицина и лекари, участва и в
обучението

на специализанти

комисията, провеждаща

по детска

семестриални

неврология,

и държавни

и в състава

на

изпити. Участва и· в

състава на комисии за придобиване на специалност по Педиатрия и Детска
неврология.
Доц. д-р Иванов е консултант по Педиатрия към информационния
Център за редки болести и лекарства

сираци - проект на Българската

асоциация за промоция на образование и наука.

В заключение

смятам,

че научната

продукция

на учебно-

преподавателската дейност на доц. д-р Иванов отговаря на всички критерии
и изисквания за придобиване на академичната длъжност "Професор" и аз
убедено препоръчвам на членовете на Научното жури по Педиатрия да дадат
положителен

вот на доц. д-р Иван

Стефанов

Иванов,

дм да заеме

академичната длъжност "Професор" по 03.01.50 - в Катедрата по Педиатрия
и медицинска генетика в МУ Пловдив.

07.11.2011г.
Стара Загора

Из готвил становището:
Доц. д-р Петранка Чакъров
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