Становище
от доц. д-р Добрин Радев Радев, дмн, преподавател по хирургия във ФОЗВГ на
Университет „Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
Относно :
Провеждането на конкурс за редовен доцент по професионално направление 7.1.
„Медицина", шифър 03.01.37 „Обща хирургия" обявен в ДВ бр.ЗЗ / 08.05.2015 год./ и
съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане
на академични длъжности в Университета.
За участие в конкурса се допускат двама кандидати :
д-р Анатолий Георгиев Карашмалъков, д.м.
д-р Валентин Константинов Василев, д.м.
Общият брой на представените за оценяване от д-р Карашмалъков научни трудове е
109 (43 публикации , 64 доклада, един учебник и един дисертационен труд). Импакт
факторът на публикациите е 54,317. Цитиранията в международни научни издания са 35
, с общ импакт фактор 52,054.
Основните приноси на кандидата са в областта на миниинвазивната хирургия. Голяма
част от научните трудове и самата дисертация са посветени на обстойното разглеждане
на актуалната еднопортова холецистектомия. С приносен характер е разработването на
модифицирана методика за трансумбиликална холецистектомия. Също така, при
оперативното лечение на злокачествените тумори на черния дроб, стомаха и дебелото
черво са проучени възможностите за симултантно лечение с комбинация от
резекционни методи и радиотермоаблация.
Представени са и публикации, с изключително редки казуистични случаи, като
парциална торзия на голямото було, мукоцеле на апендикса в съчетание с остър
холецистит и гигантска псевдо киста на панкреаса, клиничен случай с хемосукус
панкреатикус.
Д-р Анатолий Карашмалъков е главен асистент по хирургия в Медицинския факултет
на Тракийския университет, гр.Стара Загора, с необходимата учебна натовареност.
Цялостната научна продукция на д-р Валентин Василев за участие в конкурса за
„Доцент" е 59 заглавия, от които 33 публикации, 22 участия в научни форуми и 4 в
учебни помагала. Прави впечатление широкият диапазон от научни интереси на автора.
По проблемите на жлъчно-каменната болест и нейните усложнения е посветен и
дисертационният труд на д-р Василев, успешно защитен през 2009 година. Представена
е собствена класификация на острия холицистит при болни в напреднала и старческа
възраст. Въведен е обективен метод за определяне степента на ендогенната
интоксикация, особено ценен за практиката. Важни практически приноси са и
изработената методика за определяне степента на оперативния риск и дадените
препоръки, относно хирургичната тактика при тези болни в условията на общинската
болница.

При оперативното лечение на вентралните хернии приносен научно-приложен
характер има изборът на оперативен метод за слабинните хернии в съчетанието на
класически тензиозни методики с импланти. За първи път е приложен метода на У.З.
Зигиров при комбинирана пластика на големи срединни хернии.
В значителна част от научната продукция на д-р Василев са разгледани важни
въпроси, свързани със захарния диабет и породените от него тежки, съдови усложнения
на долните крайници. Извършен е задълбочен анализ на съдово-дегенеративния
синдром.
Авторът предлага собствена класификация за разграничаване на невропатното от
исхемичното диабетно стъпало. Създадени са комбинирани методи за локално лечение
при
гнойно-некротичните
усложнения,
включващи
оперативни
техники,
кислородотерапия и аспирационни процедури. Поставяне на индикации за съдова
реконструкция и пластично възстановяване на големи кожни дефекти. Участие в
съставянето на обучителни програми и учебни помагала за студентите рехабилитатори
от Медицинския колеж в гр. Бургас.
Интересите на кандидата в областта на съдовата хирургия са представени в редица
публикации. Участва във въвеждането на неоангиогеиезата със стволови клетки, като
най-нова световна тенденция. Оперативно решение на многоетажни тромбози на
краката. Оригинални и рядко прилагани тактически решения при многократни
реконструкции на големи и средни артерии. Прилагане на иновативни транслуменни
ангиопластики за реваскуларизация на подколенния сегмент, особено при диабетици, за
ранна профилактика на усложненията на диабетното стъпало. За първи път в страната, в
съавторство, е приложена предоперативна интралуменна обтурация на коремната аорта
при руптура на аневризма. Въвеждане на оригинални микросъдови методики в
реконструктивната хирургия. Ефективна хирургична профилактика на белодробната
тромбемболия при дълбока венозна тромбоза на долните крайници.
Споделен е практически опит и са дадени насоки при оперативното лечение на рака
на щитовидната жлеза, усложнените форми на колоректалния карцином, особено при
болни в напреднала и старческа възраст.
Изведен е алгоритъм за диагностика и лечение на острия хирургичен корем. Въведен
е нов, комплексен, патогенетично обоснован подход при лечение на трофични рани и
намиране на ефективни неоперативни и оперативни методи за лечение на хроничната
венозна болест и варикозните язви. Кандидатът е с научни интереси и в иновативния
болничен мениджмънт.
Д-р Валентин Василев е главен асистент по хирургия към Медицински колеж - Бургас
и Факултета по обществено здраве и здравни грижи при Университет „ Проф. Д-р Асен
Златаров".
И двамата кандидати, изпълнявайки всички изисквания, са достойни да бъдат
хабилитирани. Но в заключение, на първо място класирам, с малък превес, д-р Валентин
Константинов Василев. Предагам на почитаемото Научно жури същият да бъде избран за
Доцент по обща хирургия в настоящия конкурс.

31.07.2015ГОД.,

гр.Варна
/доц.д-р Добрин f

