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СТАПОВИЩЕ
В конкурса участва единствен кандидат-доц. д-р Иван Стефанов
Иванов,ДМ,Началник на отделение по детска неврология.ендокринология и
генетични заболявания.към Катедрата по педиатрия и медицинска генетика при
МУ,Пловдив
Д-р Иван Стефанов Иванов е роден през 1960 год. в гр. Пловдив. Средното и
висше завършил вПловдив през 1987 год. с отличен успех и Хипократов медал. От
1988 год. след издържан конкурс е приет за асистент към Катедрата по педиатрия,
1993 год. старши асистент, 1998 год. главен асистент. През 1992 год. придобива
специалност по детски болести, през 2005 год. придобива втора специалност" детска
неврология." През 1998 год. защитава дисертационен труд и придобива научна и
образователна степен "Доктор". От 2006 год. е "Доцент" към Катедрата по
педиатрия и медицинска генетика и Началник отделение по детска неврология,
ендокринология и генетични заболявания.
През 1993-1994r. специализира продължително в университетски детски
медицински център Израел в областта на детската неврология и епилептология под
ръководството на изключителен ерудит - проф. Рафаел Вайц. Тази специализация
оставя траен отпечатък върху академичната му кариера в областта на детската
неврология и епилеПТОЛОГИЯ
..За периода 1995-1997 г. завършва двугодишен курс по
молекулярна биология и молекулярна патология по програма Темпус след което
повишава квалификацията си върху генетичните аспекти на спиналната мускулна
атрофия.
Д-р Иванов преминава многократни специализации
по проблема' на
неврофизиологията, което по късно поставя отпечатък върху научните разработки.
Д-р Иванов съчетава качества, които правят впечатление при комплексната
характерискика: изграден специалист по детски болести, надградил квалификацията
си по детска неврология с личен принос в областта на неврофизиологията, изградил
структура с ясна концепция
за диагностика и алгоритми на терапевтично
поведение, ерудираност като научен изследовател и ръководител, полагащ основи
на нови направления в детското здравеопазване.
Краткосрочни специализации е прекарал в Залцбург и Грац в Австрия,
Таормина в Италия, и Марсилия, Франция.
Преминал е обучителни курсове на Европейското общество по детска
неврология на следните теми: спешни състояния, мозъчно-съдова патология,
епилептични енцефалопатии, двигателни нарушения, невромускулни болести и
перинатална неврология.
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В конкурса участва със 178 научни разработки,
от които 106 реални
публикации определящи
научната му дейност и 112 участия в научни форуми,
определящи научната активност. Броят на научните публикации след придобиване
званието "Доцент" са достатъчно и показват прогрес в развитието на академичния
му стил.
В конкурса за "Професор" участва с 1О научни разработки със стойност на
хабилитационен
труд, които са на тема "Диагностика и терапия при изоставане в
психомоторното
развитие".
Прилага и монография
върху цитомегаловирусната
инфекция през първата година,където
в рамките на 93 страници са разработени
диагностични
и терапевтични
алгоритми на поведение.
Освен това, в групата
публикации са включени и четири статии в международни списания с Impact [астог
във връзка с генетични причини за изоставане в психомоторното
развитие, както и
една публикация на тема "Образна диагностика при моторна симптоматика",
също в
списание с Impact factor.
Научната му дейност
в този конкурс се оценява като сериозно научно
постижение
за нашата
страна.
Публикациите
в настолни
неврологични
международни
списания с Impact factor доказват високата научна стойност на
разработките
и развитието
на детската
неврология
в Пловдив
в унисон с
европейските
и световни протоколи за диагностика
и терапия. Предложените
научни трудове са с оригинални приноси. Доц. Иванов установява честотата на
цитомегаловирусната
инфекция през първата година от живота чрез актуална
скринингова
методика
с адекватни
дефиниции
на инфекцията.
Това наложи
сериозна ревизия в поведението
при неврологично
болните деца. Извършен е
статистически
анализ за търсене на насочващи
симптоми
към това социално
значимо
заболяване.
На базата на собствената
разработка
в проекта
за
скрининговото
проучване на цитомегаловирусната
инфекция, екипът му направи
допълнение към алгоритъма на поведение от Gandhi и сътр. 201 Ог.
Екипът на доц. Иванов проведе първото скрининговото проучване в България
сред хоспитализираните
деца с тест за инфектираност с цитомегаловирус.
Прецизно
проведените в методологично
отношение изследвания на неговия екип позволяват
да се получат научни доказателства,
полезни при разработването
на конкретни
диагностични и терапевтични протоколи, което е база за повишаване качеството на
медицински дейности. Доц. Иванов внедрява нови термини в класификацията
на
инфекция,което подпомага мениджмънта на медицинската дейност.
Доц.
Иванов
е
единствения
педиатър-невролог,
който
наложи
трансфонтанелната
ехо графия
като информативен
скринингов
метод
при
новородени и кърмачета. В продължение на години той обучава педиатри и детски
невролози за ранна диагностика
на исхемични
и хеморагични
поражения
на
LUiC,KaTo легализира тази методика като диагностична
дейност при новородени
деца и кърмачета. Въз основа на трансфонтанелната
ехография той
изработи
точкова система за оценка на мозъчната хиперехогенност
при доносени деца с
перинатална асфиксия.
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Изработи практически модели за оценка тежестта и прогнозата при деца с
исхемични поражения на ЦНС. За първи път насочи вниманието на неонатолозите и
педиатрите за проследяване скоростта на растежа на обиколката на главата на
новородени и кърмачета. Изработи алгоритъм за поведение при мегацефалия до
едногодишна възраст.
Научните оригинални приноси на доц. Иванов са не само в неонаталната
неврология, но и в областта на епилептологията в детската възраст: той внедри
метод за приложение на диагностични критерии за синдрома на Panayiotopoulos с
цел намаляване
трудностите при класифицирането на случаи с идиопатична
парциална епилепсия, предложи нова асоциация - синдром на West с едностранна
блефароптоза.
Постиженията на доц. Иванов в областта на неврофизиологията също се
оценяват високо, защото като клиницист наложи комплекс от високотехнологични
диагностични методики в ежедневната детска неврологична дейност. На фона на
добре снета анамнеза изгражда нозологична категория върху клинични и
субклинични симптоми на базата на компетентно прецизирани функционални
диагностични неврофизиологични тестове. Изработи
концепция за ключово
значение на ранната диагностиката
и търси връзка с късните неврологични
последици.
Необходимо е да се изтъкнат и приносите на доц. Иванов с национално
значение. Проведеното за първи път в страната изследване на цитомегаловирусе
база за изработване на тест за количествена оценка на неврологичния статус и
психическо развитие на пет-шест годишна възраст. Извършено е първото в страната
комплексно изследване на евокирани потенциали при деца с дцп. Актуализирани
са и генетично са доказани синдроми и казуистични нозологични категории.
Научната продукция на доц. Иванов е напълно достатъчна по обем и по степен на
актуалност и обоснованост на научните достижения в детската неврология. Тя
покрива количествените и качествените критерии за придобиване на академична
длъжност "Професор".
Справката за цитиранията на доц. Иванов представлява 86 положителни
цитирания на научните му трудове, от които 79 са от водещи международни автори
- педиатри или невролози. Доц .Иванов е цитиран със своите оригинални
разработки в 11 международни списания с висок импакт фактор. Импакт факторът
на доц. Иванов е 3,254 до хабилитация за "Доцент" а след това 8,123 или общо
11,377.Този показател е достатъчно показателен за неговата международна изява
като педиатър-невролог.
Доц. Иванов е ръководител и участник в 4 научни проекта - 2 от които са в
мултицентрови международни проучвания.
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Преподавателският
потенциал на доц. Иванов се доказва с научната
продукция на 5 учебника и 4 учебни ръководства, които се използват като настолни
помагала не само от педиатри, но и общопрактикуващи лекари и детски невролози .
Справката за учебната заетост показва учебна натовареност значително над
изискванията на Закона. Той изнася лекции на студенти и специализанти, провежда
тематични курсове. Учебната му ангажираност с чуждестранни студенти е също
много висока. Доц. Иванов активно участва в разработването на учебни програми,
казуси, тестове за текущ контрол по педиатрия и детска неврология. Ръководител е
на докторанти и магистри към МУ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представените документи на доц. д-р Иванов в конкурса отговарят на
изискванията за научна, клинична, изследователска и учебно-преподавател ска
дейност, необходима за академичната длъжност "Професор".
Доц. Ив. Иванов се представя в конкурса като изграден компетентен
изследовател, клиницист с широка професионална изява и личен принос в областта
на детската неврология за страната, ерудиран преподавател в областта на
педиатрията, неврологията, вирусология, спешната педиатрия.
Високо оценявам потенциала на доц. Иванов, качеството на научната
продукция и преподавателската му дейност, поради което смятам, че представената
документация покрива изискванията за академична длъжност "Професор".
Това е основание да дам положителна оценка за неговия избор за "Професор"
по научна специалност "Педиатрия" шифър 03.01.50 за Катедрата по педиатрия и
медицинска генетика към МУ гр. Пловдив.
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