СТАНОВИЩЕ
ОТ ПРОФ. Д-Р МАРИЯ МИЛАНОВА, ДМН
Относно: Обявен конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент" по научна
специалност „Анестезиология и интензивно лечение" за нуждите на Клиника по
анестезиология и интензивно лечение на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов" ЕАД - гр. София.
Съгласно Протокол № НС-04-20/23.10.2020 г. и Заповед № РД-26-1706/09.10.2020 г. на
Изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов" ЕАД - гр. София, съм определена за
член на Научно жури в процедура за заемане на Академична длъжност „доцент" в област
на Висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, Професионално направление 7.1.
Медицина и Научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение" за нуждите на
Клиника по анестезиология и интензивно лечение - конкурс , обявен в ДВ, бр. 68/31.07.2020
г. На първо заседание на Научното жури, проведено на 13 октомври съм определена за
изготвяне на становище.
В конкурса участва един кандидат-д-р Георги Желязков Георгиев ,дм.
Всички необходими документи за изпълнение на условията посочени в чл.55; ал.1 и и в
съотвествие с информацията от справките по чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за развитие
на академичния състав на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов" ЕАД - гр. София са ми предоставени на
електронен носител. Те са съобразени с изискванията на Закона за развитието на
академичния състав на Република България и Правилника за неговото прилагане.
За нуждите на настоящата процедура д-р Георги Георгиев е предоставила списък с
публикациите, участията с доклади на научни форуми, справка за научно-преподавателска
дейност,справка за научните приноси, всички необходими дипломи и свидетелства и др.
Няма установено плагиатство.
БИОГРАФИЧНИ ДАННИ
Д-р Георги Желязков Георгиев завършва висше образование с квалификационна степен« магистърлекар», през 1999 г. в Медицински университет - гр. София. От От м.декември 1999 год. до м.май
2002 год. работи като ординатор в Център за Спешна медицинска Помощ, гр. Ямбол, филиал гр.
Елхово. От 2002 год. и до сега работи в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение в
УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов" гр. София. През 2011 г. е избран за „гл.асистент. От 2010 г. насам заема
длъжността началник на Отделение по Интензивно лечение към КИЛ. През

2014 г. успешно

защитава дисертационен труд на тема: „Детерминанти на зависимостта от вентилатора и
предикатори на успеха при преустановяване на механична вентилаторна поддръжка" и придобиване
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на научната и образователна степен „Доктор" по „Анестезиология и ренамиталогия". Д-р Георгиев
има множество национални интернационални специализации : в Италия - Милано 2010 г. и 2011 г.,
курс по интензивно ориентираната ехокардиография WINFOCUS; в Белгия, Брюксел 2012 г. Болница
Еразъм - Доплерова ехокардиография в интензивното лечение; в България, София 2014 г. - Модерни
техники за оценка на миокардната функция: от Доплер до деформация; в Германия, Берлин 2015 г. курс по ехокардиография за напреднали EDEC; В Белгия, Брюксел 2017 г. - курс по ехокардиография в
интензивното отделение за напреднали към ISICEM ;
През 2020 г. д-р Георгиев придобива диплома EDEC (European Diploma in Advanced Intensive Care
Echocardiography). През периода януари 2015 - декември 2017 г. той е активен участник в в
Европейски проект 'Seeding Life' по програма Еразъм +, чиято цел е да обучи координатори в
процесите на органното донорство, и за който УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов", получава награда за
качествено изпълнение.
Д-р Георгиев е член на Българското научното дружество по анестезиология и реанимация и на
European Society of Intensive Care Medicine (ESICM).
II.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ НА КАНДИДАТА
В настоящия конкурс д-р Георгиев представя за рецензия 27 публикации - 9 на български и 12 на
английски език. Научните трудове са публикувани в 2 български (Спешна медицина и
Анестезиология и интензивно лечение) и б чуждестранни списания, като в 12 от публикациите Д-р
Георгиев е първи автор.
Според приложената справка за изпълнение на минималните изискуеми науко-метрични критерии,
Д-р Георги Желязков Георгиев, покрива минималните изисквания към научната и преподавателската
дейност за заемане на академични длъжности приети от Научния съвет на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов"
ЕАД.

III.

ПРИНОСИ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ И ЦИТИРАНИЯ
Кандидатът в конкурса има значителни научно-приложни приноси, с доказано професионално ниво,
разрбатени и отразени в реномирани печатни издания и международни форуми. Те могат да бъдат
разделени в няколко основни направления по следния начин:
Проучвания върху етиопатогенезата, прогнозата, диагностичния и терапевтичен подход при
пациенти със сепсис.
Проучвания върху епидемиологията и терапевтичните възможности при вътреболнични
инфекции.
Проучвания върху проблемите на травмата.
Проучвания върху епидемиологията, клиничните характеристики и диагностично-терапевтичните
възможности при ARDS:
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Проучвания върху хода и детрминантите на изхода от процеса на преустановяване на механичната
вентилаторна поддръжка.
Научните трудове на Д-р Георгиев са цитирани 2 пъти в Scopus и 9 пъти в други източници - справка
от Централна медицинска библиотека на МУ-София (№ РТ 322/21.09.2020). С импакт фактор (IF) на
пубикациите - 32,96 точки.
Въз основа на гореизложеното преценявам, че д-р Георги Георгиев, дм изцяло покрива
задължителните количествени наукометрични показатели и критерии заложени в ЗРАСРБ,
Правилника му за прилагането му, както чл. 2, ал. б и чл. 68 от Правилника за развитие на
академичния състав на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов" ЕАД гр. София. В посочената по-долу
таблица е анализирана продукцията, с която кандидатът участва на базата на системата от
точки, които Научният съвет на Болницата е изискал:
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
След запознаване с представените в конкурса документи и материали смятам, че те
отговарят на всички изисквания на ЗРАСРБ, Правилника му за прилагане и Правилника за
развитие на академичния състав на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов" ЕАД - гр. София. Д-р Георги
Георгиев кандидатства с достатъчен брой публикации и изнесени на международни форуми
доклади, които носят точки по науко-метрични показатели над изискуемите. Научната
продукция на д-р Георгиев показва оригинално теоретично и приложно знание.
Поради изложените причини, намирам за основателно да дам своя положителна оценка и
предлагам на почитаемите членове на Научното жури да гласуват положително за
избирането на д-р Георги Желязков Георгиев, дм на академична длъжност „доцент"' в областна Висшето образование 7.Здравеопазване и спорт, Професионално направление 7.1.
Медицина и научната специалност „Анестезиология и интензивно лечение" за нуждите на
Клиника по анестезиология и интензивно лечение на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов" ЕАД - гр.
София., конкурс, обявен в ДВ, бр. №68/31.07.2020 г. и му пожелавам успех.
Гр. София
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