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СТАНОВИЩЕ

1. Анализ на кариерния профил на кандидата:
Доц. Иванов постепенно израства от асистент до доцент в рамките на 17 години работа в

Катедрата по педиатрия на МУ-Пловдив. Успоредно с натрупването на квалификация като
лечител и преподавател доц. Иванов израства и като ръководител на високоспециализирано
отделение по детска неврология, ендокринология и генетични болести, единствено по рода
си за южна България. Чрез обучение предимно в чужбина Доц. Иванов е успял да овладее
редица методики, необходими за ежедневната му дейност. Трябва да се отбележи и
стремежът му да обучава млади лекари, както и да организира екип от последователи.

2. Общо описание на представените материали по конкурса:
Материалите по конкурса отговарят на изискванията на Правилника за устройство и

дейността на МУ-Пловдив и са подредени с вещина и прецизност.
3. Оценка на наУ"Щ-lИтетрудове на кандидата за цялостното академично развитие:
А. Обща оценка на научната продукция и публикационната активност:
Доц. Иванов участва в конкурса със значителна научна продукция - 58 статии, от които

23 статии след добиване на научното звание "доцент", като 23 от публикациите са в
международни списания. Представя и готова за публикация монография, където е единствен
автор. Съавтор е в 5 учебника, от които 4 след придобиване на научната степен "доцент".
Автор е на 4 учебни помагала и има 112 участия в конгреси и конференции, от които 39 - в
чужбина.

В представените за рецензия 179 научни труда, без повторения, доц. Иванов е
самостоятелен автор в 29 и първи автор в 64 от тях, което общо представлява 53,14%.

Доц. Иванов участва в създаването на софтуер за невропедиатричната практика, който е
в действие от 2002г.

Б. Научна активност - разпространение и приложение на научно практическите
постижения на кандидата сред научната общност:



В конкурса доц. Иванов е оформил научните приноси в четири големи групи -
оригинални приноси, приноси, допълващи научното знание и медицинска практика,
приноси с национално значение и приноси с потвърдителен характер. Приемам напълно
представените научни приноси и тяхната категоризация, като тук изреждам само тези извън
включените в направлението "Диагностика и терапия при изоставане в психомоторното
развитие" .

Оригинални приноси. Създадени са точкова система за оценка на мозъчната
хиперехогенност при хипоксично-исхемична енцефалопатия, алгоритъм за поведение при
мегацефалия диагностични критерии при идиопатичната парциална епилепсия - синдром на
Панайотопулос, нова асоциация - на синдрома на Уест с едностранна блефароптоза.

Приноси, допълващи научното знание и медицинската практика: Откриват се в областта
на диагностиката, клинико-ехографска корелация и прогностика при хипоксично-исхемична
енцефалопатия, при корелацията генотип-фенотип при спинална мускулна атрофия,
изследванията на идиопатичното умствено изоставане с модерни молекулярно-генетични
методи, изследването на честотата и проявите на хромозомните аберации при деца с
епилепсия, прогностиката при тежка епилептиформена активност, лечението и прогнозата
при Уест синдром. Важни приноси се откриват и при редица редки неврогенетични,
онкологични и ендокринни заболявания.

Приноси с национално значение: Доц. Иванов публикува за първи път в България
генетично доказани случаи със синдрома "генерализирана епилепсия с фебрилни гърчове
плюс", конгенитален миастенен синдром тип Ia, редки синдроми с главоболие, както и три
други редки синдрома. За първи път в страната са представени класификация и
диагностичен алгоритъм при главоболие при фебрилен гьрч, както и проблемите и
съвременното поведение при вродена лактатна ацидоза. Той е съавтор на пионерски
проучвания върху значението на евокираните потенциали при детска церебрална парализа и
върху честотата на първичното главоболие в детска възраст. Важни за страната са и
проучванията в екологично застрашен район около Комбината за цветни метали край
Пловдив, както и върху редица други неврологични и някои ендокринни заболявания.

Потвърдителни приноси: Доц. Иванов има и над 18 такива приноса в клинико-
ехографските проучвания при неврологична патология, епилептологията, ендокринологията
и в други области на неврологията и педиатрията.

Анализът на научните трудове показва една висока ерудиция на лекар, който се стреми
към решаване на проблемите стриктно и в дълбочина.

В. Участие в изпълнение и ръководство на проекти: Представени са документи,
удостоверяващи, че доц. Иванов е ръководител на един проект върху цитомегаловирусната
инфекция, участник в два други проекта - за генетика на умствена изостаналост и
епилепсия, и е включен в четвърти международен проект по генетика на епилепсията.

г. Научно-творчески постижения: Научният авторитет на Доц. Иванов се потвърждава
от IF от научната му активност. Само сборът от IF на публикуваните собствени статии е
11,377. Кандидатът не е изчислил сборът от IF на статиите, които цитират негови статии, но
е видно, че той надвишава 25.

Доц. Иванов е желан лектор на научни форуми. Той е член на 6 български и една
международна научна организация, като в последната - Европейскто дружество по детска
неврология, е представител на България. Той също е член на редколегията на Journal of
Pediatric Neurology. Автор е на рецензии за списания и проекти. Редица изтъкнати учени в
България и чужбина са представили позитивни отзиви и препоръки. Считам, че научният
авторитет на доц. Иванов е на високо ниво и в международен аспект.

Д. Ръководство на докторанти: Доц. Иванов е ръководил две докторантури - на д-
рИлиана Пачева за главоболието в детска възраст, и на д-р Ралица Йордан ова за скрининг да
невропсихологическо развитие. Той е консултант и на трета докторантура за аутизъм.
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4. Оценка на монографичния труд или равностойни публикации: Представи са 10
публикации, обединени под темата "Диагностика и терапия при изоставане в
психомоторното развитие" което е голям медико-социален проблем.

В първите се представя обзор върху изоставането в психомоторното развитие. Като гост-
редактор на сп. "Практическа педиатрия" доц. Иванов организира екип, който разглежда
проблема разностранно. Освен това, той е и автор на три статии. В номерацията на научните
трудове цялата тази активност е представена под номер 1.

В следващите 4 статии са представени проучванията на автора и неговия колектив върху
иитомегаловирусната инфекция. Изследвани са честотата, клиничниге прояви, лечението и
прогнозата при инфекция установена през първата година. Доц. Иванов има оригинални
приноси по отношение клиничната класификацията на инфекцият, както и свързаните с нея
температурни цикли. За първи път в България е въведено приложението на ганцикловир при
вродена и перинатална инфекция. Една от статиите е писмо до редактора на Acta Paediatrica.
Дои. Иванов работи по цитомегаловирусната инфекция в продлжение на години. Той е
темата на проекта за монография, която има завършен вид и в която всеобхватно е
разгледана тази инфекция като най-голямо внимание е отдадено на болестта през първата
година от живота.

Образните изследвания по тази тема са застъпени чрез публикация
негов колектив в американско списание. В нея се анализира
лентикулостриарната васкулопатия и исхемичния инфаркт в тази област.

Генетичните причини за изоставане в психомоторното развитие са изс едвани в 4
статии, чиито теми са вродени метаболитни заболявания, хипомеланоза на Ито, делеиии в
хромозома 13q и хромозомни аберации при умствено изоставане.

Приносите в областта на диагностиката и терапията при изоставане в психомоторното
развитие могат да бъдат представени така:

Оригинални - допълване на класификацията на иитомегаловирусната инфекция в
кърмаческа възраст и определяне температурните цикли при иитомегаловирусна инфекция,
установяване връзката лентикулостриарнага васкулопатия с исхемичен инсулт в съответната
територия и изработване на фенотипната карта на 13q21.1-qter.

допълващи научното знание и медииинската практика са приносите по отношение
честота, клинични прояви, индикации за лечение и прогноза при цитомегаловирусна
инфекция през първата година от живота.

С национално значение са следните приноси: Доц. Иванов за първи път въвежда в
България редица методики като видеонализ на Т.нар. general movements като метод за ранна
прогностика при хипоксично-исхемична енцефалопатия, както и адаптиран и допълнен тест
на неврологичен статус и развитие на 5-годишна възраст. Той за първи път прилага
системно ганцикловир за лечение на симптоматична вродена и перинатална
цитомегало вирусна инфекция.

5. Отражение /цитиране/ на публикациите на кандидата в националната и чуждестранна
литератури: Доц. Иванов е цитиран поне в 86 статии -79 в чуждестранни списания и 7 - в
България. Цитиранията в български издания, представени в справката на ЦМБ са
многократно повече -18. От 17-те цитирани публикации на доц. Иванов при 11 цитирането е
в списания с IF. В 7 от цитираните статии той е първи автор. Общият IF на иитиранията е
над 25.

6. Комплексна качествена оценка на учебно-методическата и преподавателска дейност:
Доц. Иванов е представил документ от учебен отдел за 280 часа учебна натовареност при

норматив 120 часа. Той е ангажиран с преподаване и провеждане на изпити на студенти по
медицина, стажанти, спеиализиращи лекари и студенти от медицинския колеж. Доц. Иванов
е автор на програмата за обучение по педиатрия на студентите по специалността
"рехабилитатор" на медицинския колеж, на които изнася пълен курс лекции и упражнения.
Той чете и избрани лекции по неврология и неонаталогия на студенти, стажанти и

на доц. Иванов и
връзката между

3.



специализанти. Доц. Иванов води пълен курс упражнения по педиатрия. В последните
години той чете лекции и води упражнения и на английски език за чуждестранни студенти.
Доц. Иванов е ръководител на специализанти по детска неврология и педиатрия. Член е на
държавните изпитни комисии за придобиване на специалностите .лтедиатрия" и "Детска
неврология", на комисиите за държавни и семестриални изпити по педиатрия на студенти,
специализанти и докторанти и на комисиите за зачисляване на докторанти . Доц. Иванов е
уважаван лектор на конгреси и конференции в България. Доц. Иванов е самостоятелен автор
или съавтор на главите по детска неврология в 4 учебника по педиатрия, които са настолни
книги за специализанти и работещи лекари.

7. Критични бележки и препоръки: Очаквам изнасяне на лекции в чуждестранни
университети.

8. Обща оценка за съответствието на кандидата спрямо задължителните условия и
задължителните количествени критерии и наукоментрични показатели съгласно
регламентите "Условия и ред за заемане на Академична длъжност "проФесор» от
Правилника за устройство и дейности на МУ-Пловдив

Доц. Иванов кандидатства с 58 научни публикации /50 по правилник/, от които 23 след
придобиване на званието доцент /20 по правилник/. Двадесет и три от публикациите са в
международни списания /7 по правилник/, а 13 са в списания с IF /2 по правилник/. Има 86
цитирания /20 по правилник/, ръководство на 2 докторанти /2 по правилник/, съавторство на
5 учебника /2 по правилник/. Той покрива и допълнителните критерии за участие в конкурса
като: голяма учебна натовареност, изнасяне на лекции, включително и на английски език,
участие в множество международни научни форуми и в редколегия на международно
списание, наличие на авторитетни отзиви за кандидата.

9. Заключение: Познавам доц. Иванов от постъпването в Катедрата по педиатрия веднага
след завършването на МУ -Пловдив с Хипократов медал. Проследил съм развитието му
досега като научен преподавател и човек. Съвсем накратко: много ерудиран, много
трудолюбив, много задълбочен и много колегиален. Считам доц. Иванов категорично
отговаря на посочените условия и критерии на Медицински университет - Пловдив за
академичната длъжност "професор и предлагам убедено на членовете на научното жури да
дадат положителен вот за присъждане научното звание "професор".

06.11.2011.
Пловдив
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