СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Румяна Русева Андонова, дм
Началник Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение,
УМ БАЯ СМ „Н.И.Пирогов"

Относно провеждане на конкурс за заемане на академича длъжност
„Доцент" по научна специалност „Анестезиология и интензивно
лечение", професионално направление 7.1. Медицина, в област на
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, обнародван в ДВ,
бр.68/31.07.2020г.,
съгласно Заповед N9 РД-26-1706/09.10.2020г. на Изпълнителния Директор
на УМ БАЯ СМ „Н.И.Пирогов",
на основание чл.60, ал.2 от Правилник за развитие на академичния състав
в УМБАЯСМ „Н.И.Пирогов" ЕАД, съглсно решение на Научен съвет с
протокол №НС-04-20/23.10.2020г.

Кандидат по обявения конкурс е един - гл.ас. д-р Георги Желязков
Георгиев, дм, Началник на Отделение по интензивно лечение към Клиника
по анестезиология и интензивно лечение, УМБАЯСМ „Н.И.Пирогов".

БИОГРАФИЧНИ ДАННИ
Д-р Георги Желязков Георгиев е роден на 26.09.1975 г. в гр.Ямбол. През
декември 1999 г.завършва Медицински Университет в гр.София като
магистър лекар.
След завършването на висшето си образование той започва работа в
Център за Спешна медицинска помощ в гр.Ямбол, филиал гр.Елхово,
където работи до май 2002 г.
От май 2002 г. д-р Георгиев започва специализация по анестезиология и
интензивно лечение в УМБАЯСМ „Н.И.Пирогов" в Клиника по
анестезиология и интензивно лечение, където работи като лекар, от 2006г.
като н.с.Ш ст., от 2010 като н.с.П ст., а от 2011 г. е гл.асистент в същата
клиника.

От 2010г. д-р Георги Георгиев е Началник на Обща реанимация към
Клиниката по интензивно лечение на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов",
преименувана впоследствие в Отделение по интензивно лечение към
Клиника по анестезиология и интензивно лечение.
Д-р Георги Георгиев придобива специалност по анестезиология и
интензивно лечение на 01.01.2009г. след успешно положен изпит.
През 2014 г. той успешно защитава дисертационен труд на тема
„Детерминанти на зависимостта от вентилатора и предиктори на успеха
при преустановяване на механичната вентилаторна поддръжка" и от
УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов" му е присъдена образователна и научна степен
Доктор по анестезиология и реаниматология.

Д-р Георги Георгиев е специализирал в областта на приложение на
ехокардиографията в интензивните отделения. През 2010 и 2011г. в
Милано той е изкарал курс по интензивно ориентираната
ехокардиография WINFOCUS, през 2012 г. в Брюксел курс по Доплерова
ехокардиография в интензивното лечение към Болница Еразъм, през 2014
г. в София курс по Модерни техники за оценка на миокардната функция:
от Доплер до деформация, през 2015 г. в Берлин курс по ехокардиография
за напреднали EDEC, през 2017г. в Брюксел курс по ехокардиография в
интензивното отделение за напреднали към ISICEM. След близо 10
годишен задълбочен научен интерес в тази областта д-р Георги Георгиев
успешно полага изпит и през настоящата 2020 г. получава Европейска
диплома за ехокардиография в интензивно отделение за напреднали EDEC (European Diploma in Advanced Intensive Care Echocardiography).

Д-р Георги Георгиев е член на Българското анестезиологично дружество и
на Европейското дружество по интензивна медицина (ESICM).

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАДЕЙНОСТ

В конкурса д-р Георги Георгиев участва с дисертационен труд и 27
публикации, като оттях 9 са в български научни списания, а 18 са в
чуждестранни научни издания.
Общо 19 статии са в реферирани списания: 11 в Crit Care (IF 6.95), като в 5
от тях е първи автор; 5 в Анестезиология и интензивно лечение, като в 3 е
първи автор; 2 в Computing in Cardiology (IF 0.67) и 1 в C. R. Acad. Bulg. Sci.
(IF 0.34).
Като първи автор д-р Георгиев е в 11 от тях, като втори - в 4, а като трети и
следващ е в останалите 12.
От представената справка № 392/05.10.2020 на Централна медицинска
библиотека към Медицински университет-София, са удостоверени 2
цитирания в Scopus и 9 цитирания в други чужди бази, като самоцитации
са изключени.
Д-р Георги Георгиев има участие в национален проект (ДТК 02/48)
съвместно с института по биофизика и биомедицинско инженерство към
БАН на тема: „Система за компютърно подпомагане на решенията за
отвикване от апаратна вентилация при зависими от респиратора критично
болни".
Той е участвал и в два международни проекта: ПУЛСС (BG051P000106.02.02) и проект Seeding Life съвместно с DTI/TPM/Barcelona university 2016г.

Научните интереси на д-р Георги Георгиев са главно в областта на
интензивната медицина, като се очертават няколко насоки и всички са с
научно-практическа и научно-теоретична стойност . Една оттях е
проучване върху епидемиология и терапевтични възможности при
вътреболнични инфекции.
Друга насока на научните му разработки са проучванията върху
епидемиологията, клиничните характеристики и диагностичнотерапевтичните възможности при пациенти със сепсис, както и при остър
респираторен дистрес синдром (ARDS).
Част от научните публикации на д-р Георги Георгиев са свързани с
преустановяването на механичната белодробна вентилаторна поддръжка

на пациентите и най-вече с предиктивната възможност на различните
проследявани параметри по време на нея.
Травмата заема съществено място в научната тематика на д-р Георгиев с
актуални въпроси като ехографска първоначална и проследяваща оценка
на травматичния пациент, ролята на серумния кардиоспецифичен
тропонин I (cTnl), травматичен шок, както и травма-индуцирана
коагулопатия.
ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:
Д-р Георги Георгиев е главен асистент към Клиниката по анестезиология и
интензивно лечение на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов" и като такъв участва в
обучението на стажанти и специализанти по специалност „Анестезиология
и интензивно лечение" и по специалност „Спешна медицина".

Д-р Георги Желязков Георгиев покрива задължителните наукометрични
критерии за научна и преподавателска дейност за заемане на
академичната длъжност „Доцент", съгласно ЗРАСРБ и Правилника за
прилагането му, а също така и ПРАС на „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов". Д-р
Георгиев е лекар с голям авторитет сред колегите си благодарение на
задълбочените си знания в областта на интензивната медицина, на
научните си постижения и безрезервното споделяне на своя опит.
Всичко това е основание за мен убедено да дам своята ПОЛОЖИТЕЛНА
оценка и да препоръчам на уважаемите членова на Научното жури да
бъде присъдена академичната длъжност „Доцент" по научната
специалност „Анестезиология и интензивна медицина" на д-р Георги
Желязков Георгиев към Клиниката по анестезиология и интензивно
лечение на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов".
29.11.2020Г.

София

