СТАНОВИЩЕ
от проф. Д-р Стоян Георгиев Миланов, д.м., УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ",
по конкурсна процедура за заемане на академичната длъжност „доцент" по
научна специалност "Анестезиология и интензивно лечение" към Клиника по
анестезиология и интензивно лечение, УМБАЛСМ „Н.И. ПИРОГОВ" ЕАД София,
обявена

в

Държавен

вестник-

бр.68/31.07.2020г.,

с

единствен

кандидат,

гл.ас. д-р Георги Желязов Георгиев, д.м.
Д-р Георги Желязков Георгиев е роден на 26.09.1975 г. През 1999 г. завършва
медицина във МУ- София. Придобива специалност по Анестезиология

и

интензивно лечение през 2009 г. Има присъдена образователна и научна степен
„доктор//(2014 г). Професионалното му развитие започва като лекар в Център за
Спешна медицинска Помощ гр. Ямбол, филиал гр. Елхово - 1999 - 2002 г. През
2002 г. започва работа като лекар в Централа Клиника по Спешна Анестезиология
и Интензивно Лечение в УМБАЛСМ „ПИРОГОВ". След проведен конкурс през
2006 г. е назначен на длъжността научен сътрудник III ст. към същата клиника.
След престепенуване през 2010 г. заема длъжността научен сътрудник II ст. След
проведен конкурс е назначен за Началник Обща Реанимация към Клиника по
Интензивно Лечение, УМБАЛСМ,,Пирогов", София. От 2011 г. заема длъжността
главен асистент в Клиника по Интензивно Лечение в УМБАЛСМ „ПИРОГОВ". От
2018 г. заема длъжността Началник Отделение по Интензивно Лечение към КАИЛ
при УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ" София. Д-р Георги Желязков Георгиев е член на
Дружеството на анестезиолозите в България и European Society of Intensive Care
Medicine

(ESICM).

Преминал

е курсове и специализации

по

интензивно

ориентирана ехокардиография WINFOCUS - Милано 2010 и 2011; курс по
Доплерова ехокардиография в интензивното лечение - болница Еразъм, Брюксел
2012; курс по модерни техники за оценка на миокардната функция - София 2014;
курс по ехокардиография

за напреднали EDEC - Берлин 2015; курс по

ехокардиография в интензивното отделение за напреднали към ISICEM - Брюксел
2017. Притежава сертификат EDEC - European Diploma in Advanced Intensive Care
Echocardiography - 2020.
Научна дейност и научна активност
За конкурса, д-р Георги Желязков Георгиев представя 27 научни труда, от които в
12 е като първи или самостоятелен автор, 14 от тях представляват публикации в
научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с
импакт фактор, а 13 от тях са научни публикации в нереферирани списания с
научно рецензиране. Представена е справка за 11 цитации. Приемам, че общия

сбор точки на кандидата по националните и специфичните за научната
организация минимални наукометрични изисквания е 1166. Участник е в проекти
на Фонд Научни изследвания (Механична Вентилация - отвикване) и проект
„Seeding LIFE7' - organ procurement и координатори по донорство.
Учебно-преподавателска

дейност,

направления

на

публикационната

активност и научните търсения
Д-р Георги Желязков Георгиев е главен асистент в КАИЛ при УМБАЛСМ
„Пирогов" и преподавател със значителна учебна аудиторна и извънаудиторна
натовареност, с преподавателски ангажименти към специализанти, стажантлекари и специалисти по здравни грижи, както и ръководител на специализация
на лекари.
Научните тези, разработвани от д-р Георги Желязков Георгиев, могат да бъдат
синтезирани в следните направления: приноси с научно-практическа и научнотеоретична стойност в областта на етиопатогенезата, прогнозата, диагностичния и
терапевтичен подход при пациенти със сепсис; в областта на травмата и
посттравматичните уложнения; в областта на епидемиологията и терапевтичните
възможности при вътреболнични инфекции; в областта на физиологичните
концепции, методите за оценка на обемния статус и обемната реактивност, и
тяхното клинично приложение при интензивни пациенти; проучвания върху
епидемиологията, клиничните характеристики и диагностично-терапевтичните
възможности при ARDS; проучвания върху хода и детрминантите на изхода от
процеса на преустановяване на механичната вентилаторна поддръжка.
Считам, че представената научна продукция на д-р Георги Желязков Георгиев
притежава качествени научни характеристики, достатъчна е по обем и отговаря на
изискванията

за съвкупността

от критерии

и показатели

за заемане

на

академичната длъжност „доцент", съгласно ЗРАСРБ и правилника за неговото
прилагане на Научния съвет на УМБАЛСМ „ПИРОГОВ". Изхождайки от
посоченото до тук, изразявам моята положителна оценка и становище, и
предлагам на почитаемото научно жури да гласува положително за заемане на
академичната длъжност „Доцент" по научната специалност „Анестезиология и
интензивно лечение" за нуждите на Клиника по анестезиология и интензивно
лечение при УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ" София от д-р Георги Желязков
Георгиев.
София
21.11.2020г.
Проф. Д-р СгН^щланов, д.м.

