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РЕЦЕНЗИЯ
За конкурса за академичната длъжност "професор" по научната специалностпедиатрия, към катедрата по Педиатрия и медицинска генетика.
Кандидат: Доц д-р Иван Стефанов Иванов
1. Анализ на кариерния профил на кандидата:
Доцент Иван Иванов завършва медицина с отличен успех и Хипократов медал
през 1987г Т.е. преди 24 години. Няколко месеца след дипломирането си успява да
влезе в състава на Катедрата по педиатрия след успешно издържан конкурс за асистент
- в началото на временно място, а след втори конкурс - и на постоянно място. В
следващите години - старши асистент от 1993г, главен - от 1998г. През 1992г. защитава
успешно специалност .лтедиатрия", а през 2005г. - "детска неврология". От 1998г
доцент Иванов има образователната и научна степен "доктор". Хабилитира се като
доцент в Катедрата през август 2006г. Оттогава е и началник на отделение по детска
неврология, ендокринология и генетични заболявания към катедрата.
В продължение на 23 години доцент Иванов води упражнения по педиатрия на
български и английски език, а от 13 години чете лекции по обща педиатрия и детска
неврология на студенти, стажанти и специализанти. От 3 години участва в комисиите за
държавен изпит по педиатрия и по детска неврология.
Доцент Иванов документално доказва многобройни обучения по детска
неврология, ехография, генетика, неврофизиология и детска гастроентерология ).
предимно в чужбина. Целта е била овладяване на методики, които са необходими за
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практическата и научна дейност на кандидата. От автобиографията личи уважението
към неговите ментори.
Забележителна е научната активност на кандидата. Първите публикации са още от
студентските му години като научните интереси преминават от биофизика през
хематология и ендокринология и се спират трайно върху детската неврология и
свързаната с нея образна, генетична и инфекциозна патология. Тематиката следва
научния прогрес.
Трябва да се отбележи способността на доцент Иванов да работи в колектив и да
създава нови кадри като им предава страстта към научно търсене и задълбочена
практическа дейност.
В заключение, анализът на кариерния профил на доцент Иванов показва ритмична
възходяща тенденция със системно натрупване на квалификация и съответно
нарастване на отговорностите в клиничен, научен и учебен план. Налице е постоянство
в кариерното издигане, съобразено с дългогодишните традиции на Катедрата по детски
болести на МУ-Пловдив, която е доказала способностите се да създава качествени
кадри за педиатричната наука и практика. Виден е стремежът към непрекъснато
усъвършенстване чрез различни по продължителност обучения в чужбина, както и
желанието да раздава своите знание на по-младите колеги
11. Общо описание на представените материали:
Конкурсните документи са комплектовани и подредени съгласно чл. 39 от
Правилника за устройство и дейността на Медицински университет-Пловдив. Те
включват:
1. Молба до Ректора на МУ -Пловдив за допускане до участие в конкурса
2. Творческа автобиография в свободен текст и в Европейски формат.
3. Диплома за завършено висше образование - нотариално заверена
4. Дипломи за признати специалности по педиатрия и детска неврология нотариално заверени
5. Диплома за придобита ОНС "доктор" - нотариално заверена
7. Списък с равностойни на монографичен труд публикации, както и проект за
монография, подготвена за издаване.
8. Удостоверение за трудов стаж и справка за заеманите академични длъжности
9. Академична справка за учебната натовареност на кандидата.
10. Копие от последен .Атестационен
кандидата.

лист" с обща атестационна оценка на

11. Пълен списък на научноизследователски

трудове на кандидата.

12. Списък на участията в научни проекти.
13. Списък на участията в национални и международни научни прояви, които не
повтарят представените за придобиване на ОНС "доктор" и при заемане на
академичната длъжност "доцент".
14. Справка за приносите на научните трудове.
15. Справка за цитиранията от чуждестранни и български автори.
16. Справка за импакт фактора.
17. Резюмета на български език на представените за оценяване публикации и
научни трудове
18. Други документи, удостоверяващи количествените и качествени показатели
при оценка на кандидадите за професор.
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19. Папка 1, съдържаща пълен текст на научните публикации.
20. Папка 2, съдържаща доказателства от участия в научни форуми със
съответните резюмета, а за много от участията - и пълен тест на презентацията или
постера.
21. Електронен носител (компакт-диск), съдържащ копия на Папка 1 и Папка 2,
както и резюмета на български език на публикациите и докладите, допълнителни данни
за цитиранията и доказателства към т. 18 като извършени рецензии, удостоверения от
обучения и участия в научни форуми и членства в организации и редколегии.
111.Оценка на научните трудове на кандидата за цялостното академично
развитие:
а) Обща оценка на научната продукция и публикационната активност:
Доцент Иванов се представя в конкурса със значителна научна продукция - 58
статии, 5 участия с глави от различни учебници с ISBN, 4 учебни помагал и 112
участия в конгреси и конференции в страната и в чужбина. Цялата научна продукция е
надлежно документирана в представените от кандидата материали.
В 54% от представената научна продукция доцент Иванов е първи или
самостоятелен автор, в 14% е втори и в 32% трети или следващ автор. Няма значителни
различия в позицията му сред авторския колектив между публикациите и участията в
научни форуми.
Анализът на научната продукция показва голяма широчина на темите:
Издал е две монографии: Диагностика и терапия при изоставане в психомоторното развитие; Цитомегаловирусни инфекции с включени скринингово
изследване за цитомегалия, описание на неврологичните симптоми при
цитомегаловирусните инфекции и дългосрочно проследяване и лечение с ганцикловир.
Научните му проучвания в областта на детската неврология включват перинатални
енцефалопатии с клинична и ехографска диагностика и проследяване, вродени и
придобити невроинфекции, епилептични синдроми, неврогенетика с описание на
метаболитни заболявания, зножествени аномалии и редки генетични синдроми;
автоимунни заболявания на нервната система, миастенен синдром; неврофизиологично изследване при деца с мигрена, дислексия.
Широтата на научната тематика не пречи за постигане на задълбоченост и
извеждане на множество приноси с оригинален, допълващ и потвърдителен характер,
водещи до голям брой цитирания:
ПРИНОСИ С МЕЖДУНАРОДНО ЗНАЧЕНИЕ:
Приемам за оригинални (със световно значение) 9-те изброените приноси по
отношение създадената точкова система за оценка на мозъчната хиперехогенност при
хипоксично-исхемична енцефалопатия, алгоритъма при поведение при мегацефалия,
диагностичните критерии при идиопатичната парциална епилепсия - синдром на
Панайотопулос, асоциацията на синдрома на Уест с едностранна блефароптоза,
класификацията и температурните цикли при цитомегаловирусна инфекция, връзката
лентикулостриарната васкулопатия с исхемичен инсулт в съответната територия и
фенотипната карта на 13q21.1-qter. По-старите статии са цитирани многократно в
чуждестранната и българска литература.
Доцент Иванов има множество приноси, които допълват научното знание и
медицинската практика по отношение диагностика, клинико-ехографска корелация и
прогностика при хипоксично-исхемична енцефалопатия; честота, клинични прояви,
индикации за лечение и прогноза при цитомегаловирусна инфекция през първата
година от живота. Такива приноси се откриват и при корелацията генотип-фенотип при
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спинална мускулна атрофия; изследването идиопатичното умствено изоставане с
модерни молекулярно-генетични методи; изследването на честотата и проявите на
хромозомните аберации при деца с епилепсия; проностиката при почти непрекъсната
интериктална 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:
Доцент 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; адаптиран и допълнен тест на неврологичен
статус и развитие на 5-годишна възраст; ганцикловир за лечение на симптоматична
вродена и перинатална цитомегало вирусна инфекция. Той е съавтор на пионерски
проучвания върху значението на евокираните потенциали при детска церебрална
парализа и върху честотата на първичното главоболие в детска възраст. Доцент 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 гърч, както и проблемите и съвременното поведение при
вродена лактатна ацидоза. Важни за страната са и проучванията в екологично
застрашен район около Комбината за цветни метали край Пловдив, върху диабетната
микроангиопатия, вродена токсоплазмоза, туберкулозен менингоенцефалит, остър
дисеминиран енцефаломиелит, лаймска болест и мултиплена склероза и др.
ПРИНОСИ С ПОТВЪРДИТЕЛЕН ХАРАКТЕР:
Откриват се и над 18 потвърдителни приноса в областите на клиникоехографските проучвания при неврологична патология, епилептологията,
ендокринологията, други области на детската неврология и педиатрията.
б) Научна активност - разпространение и приложение на научно
практическите постижения на кандидата сред научната общност:
Доцент Иванов е достигнал значителна научна активност и оказал доловимо
влияние върху научната общност. От 58-те статии 23 са публикувани в списания на
чужд език с международна редколегия, а от тях - 13 в чуждестранни списания.
Кандидатът има 39 презентации на международни научни форуми, 58 на национални и
15 на регианални форуми.
Общият импакт-фактор от 7-те статии публикувани в списания с импакт фактор е
11,377. За 6 други статии е открито цитиране в списания с импакт фактор, което
позволява съгласно Правилника на МУ -Пловдив те да бъдат приравнени към статиите
на доц Иванов, публикувани в списания с импакт-фактор. Кандидатът не е представил
справка за сбора от импакт-факторите на списанията, където са цитирани негови
статии. Според представените данни за импакт фактор само на част от цитиращите
статии може да се изчисли, че той ще надхвърли 29,649 и сборът от импакт-фактора на
собствените статии и на цитиращите статии ще надхвърли 41,026.
в) участие в изпълнение и ръководство на проекти
Доцент Иванов е ръководител на успешно приключил проект за проучване на
симптоматичната цитомегаловирусна инфекция и участник в други два проекта - върху
субтеломерни хромозомни аберации при умствена изостаналост и върху генетика на
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епилепсията. Освен това, доцент Иванов е цитиран като участник в групата по
неврогенетика на Антверпен ския университет наред с видни изследователи от Европа.
г) Научно-творчески постижения (научен авторитет) ,
Нарастващият научен авторитет може да бъде оценен чрез няколко показателя:
~ нараства броя на статиите в последните години - 23 от 58-те статии на доцент
Иванов са публикувани в последните 5 години.
~ нараства броя статии в списания на чужд език с международна редколегия - 11
от 23-те такива статии са публикувани в последните 5 години.
~ нараства сумата от импакт-фактора на собствените статии - от 3,354 за
периода 1983-2005г. до 8,123 за периода 2005-2011г.
~ нараства броят участия в научни форуми - от 65 за 22 години (до 2005г.) на 47
за последните 5 години (след 2005г.)
Освен това, прегледът на програмите на националните научни форуми, където
доцент Иванов участва, показва, че в последните години той е сред първите лектори и
представя обзорни лекции върху основни проблеми като епилепсия и епилептични
енцефалопатии, изоставане в неврно-писихическото развитие, цитомегаловирусна
инфекция, митохондриални болести и др.
д) ръководство на локторанти.
Доцент Иванов успешно е ПРИКJПOчил
успешно ръководството на докторантурата
на д-р Илиана Пачева върху първичното главоболие в детска и юношеска възраст. В
момента той ръководи докторантурата на д-р Ралица Йорданова за въвеждане на
скрининг за невропсихологическото развитие на петгодишна възраст. Освен това той е
и консултант на докторантурата на д-р Николай Попов за епигенетика при аутизъм.
IV. Оценка на монографичния труд или равностойни публикации
Доцент Иванов е представил 1О публикации като равностойни на монографичен
труд, а освен това и проек за монография, готова за публикуване. Общата тема на
публикациите е «Диагностика и терапия при изоставане в психомоторното развитие».
Под N!!1 в списъка на публикациите са представени 2 книжки на сп. «Практическа
педиатрия», на които доцент Иванов е гост-редактор. Книжките съдържат общо 12
статии върху психомоторното развитие. Доцент Иванов е автор на 3 статии, а
останалите са дело на колектив от експерти в тази област, вклюващ детски и общи
невролози, генетик, психиатър, психолог и логопед. В сумарен вид тези книжки
представляват съвременно ръководство за класификация, диагностика и лечение на
деца с изоставане в психомоторното развитие.
Следват 4 статии върху цитомегаловирусната инфекция през първата година,
която е честа причина за изоставане в психомоторното развитие с възможност за
лечение. Публикациите включват резултатите от едногодишно скрининговото
проучване върху хоспитализирани деца за честота на инфекцията през първата година
от живота, което кандидатът е провел. Следва статия, анализираща клиничната и
субклиничната неврологична симптоматика при цитомегаловирусна инфекция,
установена на базата на 60 деца, диагностицирани от 1994 до 2008година. Третата
статия върху тази инфекция е писмо до редактора на Acta Paediatrica с им пакт-фактор
1,955, представящо мнението на кандидата за диагностичното значение на вирусния
товар в кръвта. Последната статия върху цитомегаловирусната инфекция анализира
прогнозата на тригодишна възраст на деца с тази инфекция като се описва
положителния ефект от приложените критерии и метод за лечение с ганцикловир.
Доцент Иванов е първи автор на всичките четири статии. В съвкупност тези статии
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допълват съвременните схващания за честотата, проявите и поведението при
цитомегало вирусна инфекция през първата година от живота.
Шестата статия от поредицата равностойни на монографичен труд публикации е
върху образната диагностика. Доцент Иванов е първи автор. Представен е случай,
съчетаващ честата, но с неясно значение лентикулостриарна васкулопатия, с редките
прогностично значими инфаркти в същата област. Статията е приета за публикация в
американското списание "Journal of Clincal Ultrasound" с импакт-фактор 0,91.
Последните 4 статии са върху генетични причини за изоставане в психомоторното
развитие. В първата от тях, на която доцент Иванов е единствен автор, по повод на
семейство с вродена лактатна ацидоза е предложена тристепенна схема за поведение
при вродени метаболитни заболявания. Във втората статия е представено проучване на
международен колектив, в който участва и доцент Иванов, върху клиничните
особености на епилепсията при синдрома на Ито, публикувано в сп. "Neurological
Sciences» с им пакт-фактор 1,220. В следващите две статии се съдържат резултатие от
проучвания на друг международен колектив от генетици и клиницисти с участието на
доцент Иванов върху фенотипните прояви на делециите в 13q, публикувана в сп.
"American Joumal ofMedical Genetics» с импакт-фактор 2,404, както и друго проучване
върху хромозомните аберации при деца с умствено изоставане.
Освен описаните 1О статии доцент Иванов представя и завършен проект за
монография върху цитомегаловирусната инфекция в ранна детска възраст. Описаната
бъдеща монография съдържа 91 страници с 38 линии на ред при големина на шрифта
10ppt и библиография от 88 източника до 2010 година. В нея са представени
задълбочено и обширно литературни данни и собствени резултати върху етиология,
патогенеза, патоанатомия, имунитет, епидемиология, клинични и параклинични
прояви, прогноза, диагностика, лечение и профилактика на цитомегаловирусната
инфекция. Акцентът е поставен върху първата година от живота при
имунокомпетентни деца. Прави впечатление широката компетенция на автора по
вирусологични и епидемиологични теми.
V. Отражение (цитиране) на публикациите на кандидата в националната и
чуждестранна литература (публикационен имидж).
Предствни са доказателства за общо 86 цитирания на 17 публикации и 2 участия в
научни форуми. Цитиранията в български издания са над 20 според справката от
Централна медицинска библиотека-София, но авторът ги ограничава до 7, приемайки
останалите за автоцитиране. Цитиранията в чуждестранни списания са 79. Единадесет
от статиите са цитирани в списания в импакт-фактор. В 7 от статиите доцент Иванов е
първи автор.
Цитираните статии на доцент Иванов и на колективите, в които е участвал, са
следните теми: трансфонтанелната ехография, хипоксично-исхемична енцефалопатия,
мускулни хипотонии, прогностично значение на спонтанната моторна активност,
синдром на Уест, синдромът «генерализирана епилепсия с фебрилни гърчове плюс»,
епилепсия при хипомеланозата на Ито, хемифациални спазми при церебеларен
ганглиоцитом, лечение на епилепсията, хромозомни аберации при умствено изоставане,
делециите в 13q, диференциална диагнозиа и генетика при аниридия, спинална
мускулна атрофия, конгенитална миастения, вторично главоболие, вроден сифилис,
вторичен диабет при мажорна форма на таласемия и съдова патология при захарен
диабет.
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VI. Комплексна качествена оценка на учебно-методяческата
и
преподавателска дейност, включително научно ръководство на студенти,
докторанти,специализанти:
Доцент Иванов показва голяма учебно-методична и преподавателска активност.
Той разработва самостоятелно или в съавторство главите по детска неврология в 4
учебника: «Справочник за диагностика и лечение на детските болести», «Семиотика на
детски болести», «Спешна педиатрия» и «Клинична пулмология».
Доцент Иванов изнася лекции по невропедиатрия на студенти, стажанти и
специализанти. Той разработва и изнася пълен курс лекции на студенти по специалност
«рехабилитатор» и «санитарен инспектор». Освен това води и пълен курс упражнения
по педиатрия на български и на английски с чуждестранни студенти.
Доцент Иванов изнася е лекция върху епилепсия в национален обучителен курс.
Участието в програма Еразъм се състои в преподаване на английски на студенти
по медицина и гостуване на докторант по детска неврология от Турция.
Кандидатът е и член на държавни изпитни комисии по педиатрия и детска
неврология.
Доцент Иванов е ръководител на специализанти по детска неврология и
педиатрия.

vп. Критични

бележки и препоръки:
Прави впечатление, че някои важни и добре обработени проучвания като тези за
хромозомните аберации при епилепсия, за митохондралните енцефаломиелопатии или
за почти непрекъснатата интериктална епилептиформена активност са представени
само на научни форуми и все още не са публикувани.
VIП. Обща оценка за съотвествието на кандидата спрямо задължителните
условия и задължителните количествени критерии и наукоментричви
показатели
съгласно регламентите в Раздели VI от Условия и ред за заемане на академични
длъжности в МУ-Пловдив (част от Правилника за устройство на МУ-Пловдив).
Миминални
изисквания

Доцент Иванов

Придобита ОНС «доктор»

Задължително
условие

Налице

Не по-малко от 5 години заемане
на академ. длъжност «доцент»

Задължително
условие

5 г. 25 дни. (свидетелство от
25.8.2006; дата на подаване на
Документите- 20.9.2011)

Условие/критерий
Задължителни

условия

Утвърден специалист от
практиката и с доказани
постижения в своята област
Монографичен труд или
равностойни пубрикации
Други оригинални научноизследователски трудове,
публикации, изобретения и други
научно-приложни разработки
Успешно ръководство на наймалко двама докторанти

Задължително
условие

Да

Задължително
условие

1О равностойни публикации и
проект за монография

Задължително
условие

Представени са други 48
оригинални публикации

Задължително
условие

Двама докторанти
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Задължителни

количествени

Общ брой публикации
Публикации след «доцент»
Публикации в международни
списания
Публикации в списания с импактфактор
Положителни цитирания
Докторанти
Учебници с ISBN

критерии
50
20

,

58
23

7

23

2

13

20
2
2

86
2 - ръководство, 1- консултант
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Допълнителни показатели
Часова натовареност
Лекции
Ръководство на специализанти

-

Участие в изпитни комисии

Проекти

-

Членство в организации

-

Участие в научни форуми

-

Авторитетни отзиви

-

Академични лекции в
чуждестранни университети
Участие в редколегии
Рецензиране на статии и проекти

Пълен курс по педиатрия;
лекции по невропедиатрия
да
да- за държавни изпити за
специалност по педиатрия и
детска неврология, за държавни
и семестриални изпити по
педиатрия
1- ръководител, 2 - участник
член на 7 български и
международни научни
дружества
39 в чужбина и 73 в България
8 препоръки от български и
чуждестранни авторитети

-

не

-

в 1 международно списание
4 броя

-

Видно е, че доцент Иванов изпълнява всички задължителни условия и
количествени критерии като надхвърля значително повечето от тези критерии. Освен
това пре изпълнява и почти всички допълнителни показатели
IX. Заключение - отговаря /не отговаря на задълителните и специфични
условия и наукометрични критерии - за академичната длъност «професор».
Приемам убедено, че доцент Иванов напълно изпълнява условията и критериите
на МУ-Пловдив за заемане на академичната длъжност «професор».
Х. При повече от един кандидат - Предложения за класиране / заемане на
длъжността - да се представи сравнителна наукометрична оценка.
Рецензията се представя в два екземпляра подписана и в pdf формат.
Доц. В. Недкова,

ДМ •....
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