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Доц. Ив. Иванов има две специалности: детски болести (1973), детска
неврология (2005) и сертификат по здравен мениджмънт (2007). Има н.с.
"Доктор по медицина" (1999) и н.з. "Доцент" (2006). Провел е следдипломна
квалификация
по проблемите
на детската
неврология,
ехография,
неврофизиология, генетика, гастроентерология и анестезия в курсове и
семинари с различна продължителност у нас и в чужбина: Израел - 9 мес.
(1993-1994), Австрия (1996,2001,2002,2004), Италия (2003), Швеция (2005),
Франция (2007), Полша (2008), Румъния (2010,2011). Завършил е двегодишен
курс по молекулярна биология и молекулярна патология по програма Tempus
(1995-1997). Преминал е 3 интензивни курса на обучение на Европейската
общност по детска неврология.
Членува в национални и международни научни дружества: Съюз на
учените в България, Българска педиатрична асоциация, научни дружества по:
Детска неврология, психиатрия и психология на развитието (създател и
поддържащ електронната му страница), Клинична неврофизиология, по
Епилепсия, по Невро-мускулни болести. Член и представител за България в
Европейското дружество по детска неврология (ESNS).
Има висока оценка от атестационната комисия - общо 85,22%.
Владее отлично английски език, добре - руски, по-слабо френски и
немски език и има базисни познания по иврит. Компютърни умения
свободно боравене с програмните продукти на MS Windows и MS Office.
Женен, с две деца.
11. Общо описание на представените материали по конкурса
За участие в конкурса Доц. Ив. Иванов е представил на хартиен и
електронен носител всички изискуеми материали - системно и отлично
подредени: молба, творческа биография, дипломи за завършено висше
образование, за придобити специалности, свидетелства за научно звание
"Доцент", и Н.С."доктор по медицина", списък на равностойни на
монографичен труд публикации и монография, подготвена за издаване;
уверение за трудов стаж, академична справка за учебната натовареност,
копие от последния .Атестациоиен лист", списък на публикациите и
участията в научни форуми, списък на участие в научни проекти, справки за
приносите, цитиранията, за IF, резюмета на български език на всички
представените публикации и научни трудове, копия от публикации, доклади,
отзиви и препоръки и др.
А. Обща характеристика на научната продукция и публикационна
дейност
За участие в конкурса Доц. Ив. Иванов е представил общо 178 научни
труда: 68 публикации и 11 О доклада изнесени на научни форуми. Научните
публикации включват: автореферат на дисертационен труд (11) 5 участия в
монографии (60, 61, 62, 63,64) И една самостоятелна, подготвена за печат (5'), 5
участия в учебници и учебни помагала (59, 65, 66, 67, 68) И 58 научни статии от
които 26 в списания с международна редколегия и на чужд език (2 да 33 вкл.),
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От тях международни
списания с IF са 7: Acta Paediatr (4) J C1inica1
Ultrasound (6),Neurol Sei (8) Ат J Med Genetics (9), Eur J Pediatr (18), Sex Transm
Infect (19), Acta Newrochir (20) с общ IF - 11,377. Отпечатаните у нас статии са
основно в сп."Педиатрия"-19
и сп."Практическа
педиатрия" - 5 и по-малко в
сп."Българска неврология" - 2 , в сборници от научни трудове - 4 и др.
След хабилитацията има 23 публикации.
В научните публикации
(монографии,
учебници,
статии) Доц.Иван
Иванов е самостоятелен автор в 20 (29,41 %), 1 автор - 19 (27,94%), II автор7 (10,29%), III-ти и повече в 22 (32,35%). Така, той е водещ автор в повече от
половината публикации - 39 (57,35%).
От публикуваните
58 статии под печат са 5 (2,3,5,6,64), Литературни
обзори AiI. Съобщения на редки заболявания и синдроми - 16. Последните
допълват научното знание и медицинска
практика
с богата съвременна
литературна
справка
относно
клиника,
съвременни
диагностични
и
терапевтични подходи и заслужават висока оценка!
Тематиката
на научните публикации
на Доц. Ив. Иванов обхваща
различни
проблеми
на педиатрията
и е основно
в областта
на
невропедиатрията
и свързаната с нея образна диагностика, инфекциозна
и
генетична
патология.
Приносите
от научните трудове са много добре
дефинирани и аргументирани от кандидата и аз ги приемам напълно. Поради
ограничения формат на рецензията,
приносите ще се дадат обединени и
съкратени.

Оригинални приноси
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Създадена е точ кова система за оценка на мозъчната хиперехиногенност
при ХИЕ (15,17)
(цитирана и от чужди автори)
Изработен е алгоритъм за поведение при мегацефалия до едногодишна възраст, основан на
собствени проучвания (11, 19)
Използуван е оригинален метод за приложение на диагностични критерии за синдрома на
Panayiotopoulos (29)
Предложена е нова асоциация - синдром на West с едностранна блефароптоза (106, 159)
Доказано е, че ЦИКЛИЧНОС1та
в колебанията на телесната температура при вродена и перинатална
ему инфекция може да има диагностично и терапевтично значение (73)
.
Въведен е термин "съпътствуваща инфекция" в класификацията на СМУ инфекция (2);
Предложена е връзка между инсулт в областта на ретикулостриален съд и предшествуваща
лентикупостриарна васкулопатия (6)
Чрез съвременни молекулярно-генетични
методи е осъвременена фенотипната карта 13q 21.1qter, при което са установени множество локуси и са дефинирани нови асоциации. Проучването
е цитирано от множество чуждестранни автори (9).

Приноси, допълващи научното знание и медицинската практика
1.
2.

3.

4.

Установена е динамиката и корепациите на неврологичната и ехографска симптоматика след ХЕИ
през първата година от живота, както и прогностич ната й стойност (11, 16,17,26,78,156,157)
Анализирана е прогностичната роля на въведените от кандидата в страната т.н. General movements и
тяхната връзка с клиничното изследване и трансфонтанелната ехо графия «28, 45). Проучването е
включено в метаанализ от чужди автори
Проведени са комплексни проучвания върху СМУ инфекция през първата година от живота при
хоспитализирани деца: определена е съвременнната честота, статистическия анализ за търсене на
достоверно насочващи симптоми (1, 143) прогноза (3). На проблемите на СМVинфекции в ранна
детска възраст е посветена подготвена за печат от кандидата самостоятелна монография
На базата на личния клиничен опит е предложено допълнение на предложения от Gand.ru et аl 2010
алторитъм за поведение при eMV инфекция (4).
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5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

При сравнително проспективно проучване е оценена прогнозата на вродената и перинатапна ему
инфекция (5)
Дефинирани са проблемите при диагностиката и лечението на вродения луес, които са резултат на
новите социално-икономически условия в страните в преход (19) и са предизвикали интерес у чужди
автори.
Една от първите публикации върху трудно обяснимите генотип-фенотип корелации, описани от
кандидат при спинална мускулна атрофия е също цитирана от чужди автори (27).
В първото за страната скринингово изследване е установено е, че до 30% етнологично неуточненото
умствено изоставане и/или множествени вродени аномалии се дължат на субмикроскопски
хромозомни аберации, установими само с модерните диагностични методи (1 О). Цитирано е в
чужбина.
В резултат на въведените нови молекулярно-диагностични
методи е определена честотата на
хромозомните аберации в етнологията на епилепсията в детска възраст (92.147)
Определени са прогностични фактори по отношение интелектуален дефицит и повеленчески
отклонения при деца с епилепсия, при които се установява почти непрекъсната интериктална
епилептиформена активност (158)
Обогатени са знанията по отношение етнологията, лечението и прогнозата при синдрома на West.
Проучването е цитирано извън страната.
Публикуван е обзор върху рядкото състояние аниридия, който е сред пионерните статии, въвеждащи
в педиатричната практика достиженията на молекулярната генетика (18) - цитиран в значителен
брой чужди автори в продължение на 15 г. след отпечатването му. Дефинирани са още 7 научниприложни приноси (8, 30, 20, 31,22,43,21)
Дефинирани са още 7 научно-приложни приноси (8,30,31,22,43,21).

Приноси с национално значение
1. За първи път в страната са въведени тестове за диагноза и нови лечебни
средства (1, 28, 25, 78, 156, 157,5,125,71,
104)
2. За първи път в страната са клинично дивгностицирани и генетично
доказани редица синдроми (49, 54,48, 134,84, 136)
3. Издадено е кратко, модерно ръководство за диагноза и поведение при
изоставане в психомоторното развитие на децата (1) подход за диагностика на
дислексия (55), както и за поведение при мускулна хипотония (38)
4. Публикувани са първите случаи за България на три редки синдрома (46,34,
53)

Потвърдителни приноси
а) В областта на клиничните и ехографски изследвания при деца с
неврологична патология през първата година (11, ]4, ]2])
б) В областта на епилептологията (154, 79, ]26,164,142,148,88,178,58,123,
139)
в) В областта на ендокринологията (32, 50, 56, 57)
г) В други области (169, 172)

Б. Научна активност - разпространение и приложение на научнопрактическите постижения сред научната общност.
Научните си постижения Доц. Ив. Иванов е представил пред Научната
общност на редица авторитетни научни форуми у нас и в чужбина. В
приложения списък фигурират 111 заглавия на резюмета и доклади. От тях не
приемам 8, които не отговарят на условията (107,110,111,112,139,165,167,168). Остават
общо 103 доклада, изнесени както следва: а) на Международни научин
прояви (световни, европейски, балкански) - общо 39 (37,86%) доклада: на
световни - 8 (72,74,75,76,77,84,97,98),
на европейски - 25 (70,71,78,79,83,85,86,87,88,
89,90,91,92,93,94,95,96,99,100,
101, 103, 104, 105, 106) И на балкански - 6 (68,69,80,81,82,83),
б) на Uационални научни прояви - 64 (62,13%): на конгреси (вкл. с
международно участие) - 15, конференции - 37 и на регионални научни
прояви -12.
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Всички доклади са представени с резюме и в 42 (40,77%) и с приложен
пълен текст.
След подаването на документите за научно звание "Доцент" са
изнесени 48 (46,60%) доклада.
В приетите за рецензия доклади Доц. Ив. Иванов е самостоятелен автор
в 14 (13,59%), I-ви автор в 41 (39,80%), П-ри в 18 (1'7,47%), ПI и повече в 30
(29,12%)- така той е водещ автор самостоятелен и I-ви в повече от половината
доклади - 55(53,39%).
Приложението на научно-практическите постижения съм представила в
раздела за приносите от научните трудове на Доц. Ив. Иванов.
В. Участие в изпълнение и ръководство на проекти
Доц. Ив.Иванов е представил списък на участие в 4 научноизследователски проекта:
1. Изследователски проект на МУ-Пловдив "Пилотен скрининг за
субтещомерни хромозомни аберации при неизяснена умствена
изостаналост" - приключил през 2005 г.
2. Автор и водещ проект на МУ - Пловдив NQ 04/2003 "Проучване
върху симптоматичната цитомегало вирусна инфекция при деца до 1годишна възраст приключил през 2009 г.
3. В сътрудничество с група по неврогенетика на Антверпенския
университет е осъществен проект, част от проекта на Европейския
съюз .Ергсше" "Установяване на генетичната основа на епилепсията
- популационен подход"
4. Изследовател в проект на МУ -София "Съвременни подходи за
разкриване на генетичните основи на епилепсията" - начало 2001 г.
- продължава
5. Научно-творчески постижения (научен авторитет)
Научният авторитет на Доц. Ив. Иванов у нас и в чужбина е безспорен.
Научно-творческите му постижения бяха вече очертани и са високо оценени.
Член е на Съюза на учените в България, Активен член и представител' за
България в Европейското общество по детска
неврология (EPNS). В
приложените документи от съвместна работа, специализации и други
контакти, световно известни учени от Израел (1994), Graz (2001), Антверпен
(2005), Марсилия (2007) както и от България го характеризират като "отлично
подготвен и информиран за съвременните научни достижения, с безспорни
научни постижения, добре познат и уважаван в Европейските научни среди".
Неговото представяне на Конгрес по Епилепсия в Париж през 2005 г. е било
оценено от организаторите като "едно от най-значимите съобщения" на този
конгрес.
Бил е рецензент на 2 научни статии за: "Joumal Pediatric Neurology"
и за сп. "Р olia Medica" и на 2 научни проекта за Съвета по наука към МУПловдив: NQ14/2008 и НО 15/2011.
Нямам данни за участие в научни журита.
Д. Ръководство на докторанти
11

Доц. Ив. Иванов е ръководител на двама докторанти: д-р Илияна
Христова Пачева, успешно защитила през 2008 г. и Д-р Ралица Велинова
Йорданова / Заповед NQ не се чете), както и консултант на една докторантура
(Заповед 15/31.08.2011).
IV Оценка
на монографичния
труд
или
равностойни
публикации,
представени
от кандидата
за участие в конкурса за
"Професор"
Доц. Ив. Иванов е представил в пълен текст, на хартиен и
електронен носител, подготвена
за издаване монография
на тема
"Цитомегаловирусна инфекция в ранната детска възраст". Разгледани са
съвременните
данни за вирусната структура и геном, патогенеза,
патоанатомия и имунитет на инфекцията, епидемиология, клинични прояви,
прогноза, диагностични методи, критерии и класификация на инфекцията,
лечение с антивирусни и други препарати, профилактични мерки. Написана с
компетентност и вещина монографията е първа за България в тази област и
обогатява педиатричната ни литература и практика. Представен е и списък на
1О публикации, равностойни на монографичен труд.

v. Отражение

(цитиране) на публикациите на Доц. Ив. Иванов в
националната и чуждестранната литература (публикационен имидж)
Доц. Ив. Иванов има много висок публикационен имидж в нашата и
чужда литература. Представена е официална справка за 86 цитирания, от
които в чуждестранни издания са 79 (11 в списания с IР) и 7 в български
издания (без автоцитати).
VI. Комплексна, качествена оценка на учебно-методвческата
и
преподавателска
дейност
(вкл. научно ръководство
на студенти,
докторанти, специализанти)
Учебната натовареност на Доц. Ив. Иванов - 709 - 775 за последните
3 години надхвърля съответния норматив. Лекционна дейност 93 ч (43
студенти и 50 ч специализанти); упражнения и семинари - 205 ч, Ръководство
на 2 и консултант на 1 докторант. Преподаване на английски език на
студенти V курс и по програма Ersamus, лектор в национален обучителен
курс по епилепсия. Води пълен курс по педиатрия на студенти от
Медицинския колеж на МУ-Пловдив. Участвува в 4 учебника и учебни
помагала и в 1 учебник за чужди студенти. Разработен е изпитен тест по
педиатрия и учебна програма по педиатрия за студенти от колежа.
Член на изпитни комисии за студенти (семестриални и държавни) по
педиатрия и комисии за държавни изпити за специалност педиатрия и детска
неврология).
Научно-преподавателската дейност на Доц. Ив. Иванов се отличава
с компетентност и академичност. По данни на академичната справка и
представените препоръки той е .лавладяващ лектор, който съумява по найдостъпен и същевременно най-атрактивен метод да поднесе на аудиторията
научната информация".
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VII. Критични бележки и перпоръки - нямам
VIП. Обща оценка на каниддата спрямо задължителните
условия и задължителните количествени критерии и наукометрични
показатели
ната

бл. 1 съм представила задължителната

Показател
Общ брой публикации
В списания с международна
редколегия и на чужд език
В списания с IF или приравнени

съпоставка:
Задължителни изисквания
50
(поне 20 след доцент)

В материалите на Доц. Ив.
Иванов
58
23

7

2з

2

13

Положителни цитирания
Докторанти
Учебници и учеб. помагала

20
2

86
2+ 1 консултант

2

4

Заключение
Доц. Иван Иванов е също силна кандидатура в конкурса със значими
научни постижения и опит в преподавателската дейност, която е чест за МУПловдив. Тя надхвърля задължителните
и специфични
условия и
наукометричните критерии за Академичната длъжност "Професор".
Високо оценявам неговите беззспорни научни постижения, стремеж
към въвеждането на съвременни диагностични лечебни методи, висок имидж
в научните среди у нас и в чужбина, както и преподавателските му умения.
Предлагам на уважаемото f.I.ЖУРИ да даде положителен вот за
присъждане на Академичната длъжност "Професор" на Доц. Иван Иванов.

София, 09.11.2011

Рецензент: ~4?~~
.
(проф. Р. Рахнева, дмн)
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