До
Председателя на научно жури,
определено със заповед № РД-26-1706 от 09.10.2020 г.
на Изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ“

СТАНОВИЩЕ

от проф. д-р Евелина Одисеева, д.м.
Началник Клиника по Анестезиология
към Катедра по Анестезиология и интензивно лечение
Военномедицинска академия- София

Отностно: Провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по
научна специалност 03.01.38 „Анестезиология и реаниматология“; в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина;

Информация за конкурса:
Конкурсът е обявен за нуждите на Клиниката по анестезиология и интензивно
лечение към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ - ЕАД, София и публикуван в ДВ
бр.68/31.07.2020 год.
Със заповед № РД-26-1706 от 09.10.2020 г. на Изпълнителния директор на
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ съм определена за член на научното жури по процедура
за заемане на академична длъжност „доцент“ и след първото му заседание съм
определена за изготвяне на „становище“.
Оценката на кандидата е извършена според критериите и показателите за
оценяване, в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за прилагането му и
Вътрешния правилник за РАС на УМБАЛСМ ”Н.И.Пирогов”
I. Общо представяне на получените материали
За участие в конкурса е подал документи единствен кандидат д-р Георги
Желязков Георгиев, д.м. - главен асистент в Клиниката по Интензивно лечение и
Противошокова зала към УМБАЛСМ "Пирогов".
Комисията за допускане на кандидатите до участие в конкурса е установила, че
предоставените ми документи са подадени в срок и отговарят на изискванията на
ПРАС на УМБАЛСМ ’’Н.И.Пирогов”

Представените от кандидата материали по конкурса съдържат в пълен обем
необходимата информация за извършване на количествена и качествена оценка на
цялостното академично развитие на кандидата. Документацията е подробна и
прегледно организирана под формата на справки, списъци и доказателствен материал.

II. Анализ на кариерния профил на кандидата
Д-р Георги Желязков Георгиев е роден на 26. 09.1975. Завършва висшето си
образование през 1999 година в МУ-София, с придобиване на образователна степен
„Магистър“ по специалност „Медицина“. От декември 1999 година до май 2002 г.
работи в Център по Спешна медицинска помощ гр. Ямбол филиал гр. Елхово.
Специализира Анестезиология и интензивно лечение от 2002 до 2008 г. През 2008 г.
след успешно положен държавен изпит придобива специалност „Анестезиология и
интензивно лечение“ и продължава професионалния си път в
УМБАЛСМ
”Н.И.Пирогов”, като впоследствие заема следните административни длъжности Началник Обща Реанимация към Клиника по Интензивно Лечение от 2010 г. и от
ноември 2018 г. до сега Началник Отделение по Интензивно лечение към Клиника по
Анестезиология и Интензивно Лечение, УМБАЛСМ „Пирогов".
Академичното си развитие започва през 2006 г., след спечелване на конкурс за
научен сътрудник III ст., а от 2010 г. е назначен като научен сътрудник II ст. към
същата клиника. През март 2014 година успешно защитава дисертационен труд за
придобиване на образователна и научна степен „ДОКТОР“ на тема „ Детерминанти на
зависимостта от вентилатора и предиктори на успеха при преустановяване на
механичната вентилаторна поддръжка ”.
От 2011 година е главен асистент и активно участва в обучението на студентимедици и специализанти по спешна медицина и анестезиология/интензивно лечение.
Следдипломната си квалификация поддържа с участие в редица международни
курсове и програми, като развива уменията си в областта на инвазивна органна
поддръжка в интензивното отделение (механична вентилаторна поддръжка,
продължително
бъбречно
заместване
и т.н.)
- интензивно
ориентирана
ехокардиография (курс по интензивно ориентираната ехокардиография WINFOCUS Милано 2010 и 2011; курс Доплерова ехокардиография в интензивното лечение болница Еразъм, Брюксел 2012; курс Модерни техники за оценка на миокардната
функция: от Доплер до деформация - София 2014; курс по ехокардиография за
напреднали EDEC - Берлин 2015; курс ехокардиография в интензивното отделение за
напреднали към ISICEM - Брюксел 2017) EDEC (European Diploma in Advanced
Intensive Care Echocardiography) - 2020 - програма ' Learn to teach ' в областта на
органното донорство и трансплантапия съвместно с DTI/TPM/ Barcelona university
(европейски проект 'Seeding Life') - октомври 2016-май 2017.
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Д-р Георгиев владее на експертно ниво английски и немски, руски ниво В2.

Членства: Българско анестезиологично дружество и
Intensive Care Medicine (ESICM)

European Society of

III. Обща характеристика и оценка на дейността на кандидата
•

Научна дейност и научна активност

Д-р Георгиев участва в конкурса с 27 научни труда, от които всички подлежат на
рецензия. От тях 20 представляват публикации в научни издания, реферирани и
индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, 7 са научни
публикации в нереферирани списания с научно рецензиране, което приемам за
безспорна научна активност. Д-р Георгиев е първи автор в 12 от научните трудове, в 4втори автор, а трети и следващ автор е в 11 от тях. Научните трудове, издадени на
български език са 9 , а на английски език - 18.
Основните научни интереси на д-р Георгиев са насочени в следните направления:
Проучвания върху епидемиологията, клиничните характеристики и диагностичнотерапевтичните възможности при ARDS, особености на вентилаторния съпорт с
анализирана динамика на слабо проучени параметри на дихателната механика и
кислородния транспорт и разработен прототип на компютърна система за
подпомагане на решенията в хода на преустановяване на механичната
вентилаторна поддръжка;
Проучвания върху етиопатогенезата, прогнозата, диагностичния и терапевтичен
подход при пациенти със сепсис;
Проучвания върху епидемиологията и профила на вътреболничните инфекции,
както и терапевтичните възможности за тяхната превенция и лечение;
Проучвания върху ключови аспекти на патогенезата, диагностичния и
терапевтичен подход при травматични пациенти и авнгардни подходи при
ресусцитацията на травматичния шок;
Ролята на ехографския метод на изследване при първоначалната обработка и
проследяването на пациенти с травма;
Научна разработка на основни физиологични концепции, методите за оценка на
обемния статус и обемната реактивност и тяхното клинично приложение при
интензивни пациенти .
Представена е справка за 11 цитирания, получена от официалните институции, а
така също и от Scopus, Web of Science и Google Scholar.
Напълно обосновано и без съмнение считам, че д-р Георгиев покрива
задължителните наукометрични критерии, залегнали в ЗРАСРБ и Правилника за
прилагането му, както и ПРАС на „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов" - София., което се
онагледява в приложената таблица /табл. 1/.

Таблица 1
Доцент

Група от
показатели

Съдържание

А

Показател 1

50

Б

Показател 2

-

В

Сума от показателите 2, 3 и 4

Г

Сума от показателите от 5 до 9

Д-р Георгиев

50

100

100

750*

810

*-брой публикации като първи или
самостоятелен автор

10

12

Д

Сума от показателите от 10 до 12

50

Е

Сума от показателите от 13 до края

-

Ж

Показател 23

5

или IF

14

>5

VI. Учебно-методическа и преподавателска дейност, научно ръководство на
студенти, докторанти,специализанти.
От 2011 год. до настоящия момент д-р Георгиев се занимава активно с академична
дейност, преминавайки през длъжностите асистент и главен асистент в катедра
„Анестезиология, спешна и интензивна медицина“. Преподавателската му работа е
свързана с обучение по дисциплината „Анестезиология и интензивно лечение“ и
„Спешна медицина“. Д-р Георгиев провежда семинари на стажант-лекари, участва в
провеждането на тематични курсове за следдипломна квалификация и индивидуална
специализация на висшите медицински кадри. През този период той се изгражда и
утвърждава като отговорен и компетентен преподавател.
?<*»

V. Критични бележки и препоръки
Препоръките ми са за бъдещо задълбочаване и разширяване на научните и
научно-приложните търсения и приноси на кандидата, както и за по-активно
публикуване и споделяне на неговият опит и научни резултати.

VI. Обща опенка за съответствието на кандидата спрямо задължителните условия
и задължителните количествени критерии и наукометрични показатели съгласно
Регламент за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в УМБАЛСМ „Н. И.
Пирогов“ и според правилника за прилагане на ЗРАСРБ.
След като се запознах детайлно и внимателно с цялостната документация по
настоящия конкурс мога да заявя, че гл. ас. д-р Георги Желязков Георгиев, д.м.
отговаря на всички задължителни и специфични условия и наукометрични критерии за

заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ по научна специалност
„Анестезиология и интензивно лечение“ за нуждите на Клиниката по анестезиология и
интензивно лечение към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ - София.

VII. Заключение
Документите и материалите, представени от д-р Георги Желязков Георгиев, д.м.главен асистент в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение към
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ - ЕАД, София, отговарят на изискванията на Закона за
развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за
прилагане на ЗРАСРБ и Правилника на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ - ЕАД, София.
Съпоставката на собствените наукометрични показатели със задължителните
минимални национални показатели показва, че д-р Георги Георгиев покрива
необходимия минимум от точки. Кандидатът е представил достатъчен брой научни
трудове. В работите му има оригинални научни и приложни приноси.
В резултат на гореизложеното, давам убедено своята положителна оценка и
предлагам на членовете на уважаемото Научно жури да гласуват положително за
заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ по научна специалност
„Анестезиология и интензивно лечение“ за нуждите на Клиниката по анестезиология и
интензивно лечение към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ - ЕАД, София от д-р Георги
Желязков Георгиев, дм.

29.11.2020 г.
гр. София

Изготвил становището:
Проф. д-р Е. Одисеева, д.м.

