СТАНОВИЩЕ
относно конкурса за доцент в Университет „Проф. Д-р Асен
Златаров", гр. Бургас, в област на Висшето образование 7.
Здравеопазване и спорт, професионално напровление 7.1. Медицина,
научна специалност „Вътрешни болести", обявен
в „Държавен
вестник", брой 20, от 15март 2016г.
от проф. д-р Искрен Коцев, д.м.н., ръководител на Клиниката по
гастроентерология
на УМБАЛ „Св. Марина",
Медицински
университет, гр. Варна
Със заповед № РД-138/20.05.2016 г. на ректора на Университет
„Проф. Асен Златаров", гр. Бургас, бях включен в Научното жури за
гореспоменатия конкурс, а с решение от заседанието на Научното жури от
25 май 2016 г., бях определен да представя становище.
За обявения в „Държавен вестник" брой 20, от 15 март 2016 г.,
конкурс за доцент, е подал в срок редовни документи само д-р Илия
Димитров Попов, д.м., от Тракийския университет, Медицински колеж,
гр. Стара Загора, хонорован асистент в Медицински факултет на
Тракийския университет, гр. Стара Загора и хонорован преподавател във
Факултета по обществено здравеопазване и здравни грижи при
Университета „Проф. Асен Златаров", гр. Бургас.
Оценката и крайното становище са оформени въз основа на
изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република
България от 21 май 2010 г. и Правилника за развитие на академичния
състав в Университета „Проф. Асен Златаров", гр. Бургас.
Д-р Илия Димитров Попов, д.м., е с научна и образователна степен
„доктор" след успешно защитена дисертация преди 10 годинш по научна
специалност „Вътрешни болести и нефрология" въз основа на защитена
дисертация на тема: „Участието на инфекцията с Хеликобактер пилори в
стомашната патология при пациенти с ХБН на хемодиализа" от 25 април
2006 г.
Д-р Илия Попов има цялостна продукция в съответствие с областта
на висшето образования и професионалното направление по обявения
конкурс. Той има редица публикации в български и чуждестранни научни
списания, рефенирани научни издания и сборници.
При осъществяване на своята докторска теза, д-р Попов се оформи
като изявен специалист в тази интердисциплинарна област на вътрешната
медицина. Инфекцията с Helicobacter pylori е най-честата бактериална
инфекция днес с важно клинично значение. Лечението и профилактиката
на хроничния гастрит, стомашната атрофия, пептичната язвена болест,
ерозивната гастропатия, стомашния рак и MALT-лимфома на стомаха са
неразривно свързани с диагностиката и лечението на тази инфекция.
Известни са предположенията, че тази инфекция играе роля и при други
болести
като
розацея,
NSAID-гастропатия,
автоимунна

тромбоцитопенична пурпура, халитоза, мозъчно-съдова болест, панкреасен
и колоректален рак - някои доказани, а други - не. Д-р Попов установи, че
тази бактериална инфекция има адитивна роля при увреждането на
стомашната лигавица у пациентите на хемодиализа и предложи съответна
диагностика и лечение. Освен другото той осигуряваше и непрекъснатато
и адекватно лечение на тези пациенти.
След завършването на Медицинския университет в гр. София през
1985 г. той работи като лекар в Отделението по хемодиализа на МБАЛ „Ст.
Киркович", гр. Стара Загора и като нефролог в I-ва Вътрешна клиника на
същата болница. От май 2010 г. е началник на Отделението по
хемодиализа в МБАЛ „Св. Петка", гр. Нова Загора. Преподава в
Медицинския колеж към Тракийския университет в гр. Стара Загора и в
Университета „Проф. Асен Златаров" в Бургас. В момента е заместник
директор по учебната и научноизследователската дейност в Медицинския
колеж на Тракийския университет в гр. Стара Загора.
Научно-изследователска дейност
In extenso са публикувани 34 научни трудове на кандидата. От тях 22
са публикувани в научни списания в страната и чужбина, а 12 в списания и
сборници от конференции и конгреси. 7 са на английски език и 37 на
български език. Една научна статия е в международно списание с импакт
фактор. Научните разработки на д-р Попов са цитирани 20 пъти в
медицинската литература, за което кандидатът е приложил надлежна
справка.
Публикациите на д-р Попов са в реномирани български научни
списания и в чуждестранни научни издания: „Нефрология, диализа и
трансплантация", „Съвременна медицина", „Актуална нефрология",
„Trakia Journal of Sciences", „European Urology", „International Journal of
Humanities and Social Science".
Спектърът на научно-изследователската му дейност включва нефрология, хемодиализа, Helicobacter pylori, бъбречната костна болест,
клинична лаборатория, антибиотична резистентност, хронична бъбречна
недостатъчност, хемолитични анемии, микроалбуминурия, кинезитерапия
и др. Основните му приноси са в областта на хроничните бъбречни
заболявания,
хронична
бъбречна
недостатъчност,
хемодиализа,
Helicobacter pylori, лабораторна диагностика.
Приносите му имат оргиналнен, потвърдителен и практикоприложен характер. Научно-изследователската му дейност е равномерно
разпределена в годините. Д-р Попов в своите публикации се проявява като
оригинален и актуален изследовател.
Научна активност
Д-р Попов е взел участие в 19 национални и международни научни
форума, за което има издадени сертификати. Участвал е активно в
организацията на:

-

Юбилейната конференция за студенти и преподаватели на тема
„Превенция и рехабилитация за подобряване качеството на
живот", посветена на 20 години от създаването на специалност
„Рехабилитатор" в Медицинския колеж в гр. Стара Загора през
2014 г.;
- XX Дунавски симпозиум по нефрология съвместно с ERA-EDTA
& ISN-GO СМЕ MEETING през 2013 г.
- Научна конференция за студенти и преподавателия на тема
"Стратегии и иновации в развитието на медицинското
образование" във връзка с 65 годишнината от създаването на
Медицинския колеж в гр. Стара Загора през 2012 г.
Д-р Попов е участник в 2 научни проекта на теми:
1.„Прилагане на комплекс от мероприятия за подобряване на
колаборацията на Медицински колеж към Тракийски университет - Стара
Загора, с учебно-практически бази" и
2. „10 години специалност „медицински лаборант" в Медицински
колеж - Стара Загора".
Учебно-преподавателска дейност
Д-р Попов е хонорован асистент в Медицинския факултет на
Тракийския университет в гр. Стара Загора, преподавател в Медицинския
колеж на Тракийския университет в гр. Стара Загора и хонорован
преподавател във ФОЗЗГ при Университет „Проф. Д-р Асен Златаров", гр.
Бургас.
Д-р Попов има добър преподавателски опит като хонорован асистент
по вътрешни болести и преподавател в Медицинските колежи. Той има
годишна натовареност в последните 5 учебни години от 180 до 270
часа/годишно, съгласно удостоверението, издадено от Учебния отдел на
Медицинския факултет при Тракийския университет в гр. Стара Загора. Др Попов провежда обучение във Факултета по обществено здраве и
здравни грижи при Университета „Проф. Асен Златаров", гр. Бургас на
студенти по специалността медицинска рехабилитация, ерготерапия и
вътрешни болести - общо 90 часа във.
Д-р Попов има основна роля в съставянето на 5 учебни програми по
вътрешни болести и долекарска помощ за специалностите рехабилитатор,
медицински лаборант, гериатрични грижи и парамедик.
Д-р Попов е участвал при създаването и оборудването на една
учебна лаборатория. Той има добър лекционен опит и е уважаван от
студентите преподавател.
Диагностично-лечебна дейност
Д-р Попов има призната специалност по вътрешни болести след
успешно положен изпит от 1 януари 1991 г. и специалност по нефрология
от 1 януари 1995 г.

Кандидатът има значителен клиничен опит като лекар-интернист и
нефролог в МБАЛ „Ст. Киркович" - Стара Загора, в I вътрешна клиника и
като началник на отделение по хемодиализа. Той има и богат опит като
здравен ръководител и мениджър в Лаборатория за производство на
хемодиализни разтвори, фармацевтична фирма Aventis, Медицински
център „Нефро" ООД, гр. Стара Загора.
Д-р Попов е авторитетен лекар-клиницист, интернист и нефролог с
приноси в областта на съвременната нефрология и хемодиализа. Той има
приноси и в областта на вътрешната медицина и интердисциплинарни
области, като тази за ролята на инфекцията с Хеликобактер пилори при
пациенти с хронични бъбречни заболявания. Той доказа, че за увреждането
на стомашната лигавица при пациентите на хемодиализа основна роля има
ендогенната интоксикация, но отчете и приноса на инфекцията с
Хеликобактер пилори. Доказа и възможността за лечение на тази инфекция
при тези пациенти с медикаментозна терапия в съответна дозировка и
продължителност.
Д-р Попов е член на Българското нефрологично дружество, на
Асоциацията на частните лечебни заведения в България, на БЛС и ERAEDTA. Д-р Попов взема активно научно участие в конференциите на
Българското нефрологично дружество и международните, националните и
регионални научни симпозиуми и конференции по нефрология и
хемодиализа.
Заключение
При детайлното разглеждане на кандидата, се вижда, че д-р Илия
Димитров Попов, д.м., отговаря напълно на изискванията за хабилитация
в академичната длъжност „доцент" съгласно изискванията на Закона за
развитието на академичния състав в Република България и Правилника за
приложението му. Имайки предвид научно-изследователската му дейност,
педагогическия му опит, публикационната му и научна активност,
диагностично-лечебната дейност и приноси на кандидата, предлагам да
бъде присъдено научното звание „доцент" на д-р Илия Димитров Попов,
д.м.
16.06.2016 г.
гр. Варна
Проф. д-р Искрен Коцев, д.м.
дител на Клиниката по
гастроентерология, УМБАЛ „Св. Марина", Медицински университет,
гр. Варна

