
 РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. д-р Радослав Ненков  Гайдарски д.м.н. 

за избор на професор по направление 7.1 Медицина и научната специалност ”Обща 

хирургия”, за нуждите на катедра ”Обща и оперативна хирургия” към факултет 

„Медицина” на Медицински Университет - Варна и Първа клиника по хирургия  към 

МБАЛ „ Св. Марина” Е.А.Д. гр. Варна - Обява във Д.В. бр. 36/16-04-2013 год.  

В законно установеният срок са подадени документите на 1 кандидат – на доц. д-р 

Валентин Любомиров Игнатов, дм, който е роден в гр. Варна на 16-06-1958 год. Завършил  

средно образование в Първа езикова гимназия „Христо Кабакчиев” гр. Варна с изучаване 

на англииски език през 1977 год. През 1986 год. завършва висшето си образование във 

ВМИ  гр. Варна, като последователно  преминава през степените асистент, старши 

асистент и  главен асистент. През 2001 год. е назначен за  началник  сектор ”Ендоскопска, 

лазерна  и мини инвазивна хирургия” към МБАЛ „Света  Марина„ ЕАД. След успешно  

защитена дисертация е избран за доцент по хирургия към катедрата по „Обща и 

оперативна хирургия” към Медицински университет  гр. Варна. От 2009 год. е магистър 

по здравен мениджмънт. Има 26 годишен трудов стаж като лекар от които 23 по хирургия.                                                                         

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: Последователно е участвал и завършил следните курсове и 

специализации: ”Оперативна и терапевтична ендоскопия” - Медицинска академия гр. 

София -1989 год. ”Диагностична и оперативна лапароскопска хирургия - ВМА гр. София -

1994 год. ”Лапароскопска  хирургия” - Медицински университет гр. Гьотинген – Германия 

- 1996год. ”Лапароскопска колоректална  хирургия за напреднали” гр. Дъблин Ирландия -

2007 год.К урс по здравен мениджмънт МУ гр. Варна -2007 год. 

НАУЧНА ДЕИНОСТ. След успешно защитената кандидатска дисертация и след 

избора му за доцент към катедрата по „Обща и оперативна хирургия“,  доц. Игнатов  

представя обширен хабилитационен труд, под формата на монография, издадена от  

издателска къща „Стено” - 2013 година на тема „Остро гастроинтестинално кървене-

ендоскопска диагностика  и лечение”. Трудът е написан на 200 стр. от които 29 

библиографска справка с 670 автора, от които 18 на кирилица. Разделен е на 19 глави  

включващи всички най-важни проблеми по дискутираната тема. В глава „Литературен 

обзор„ се проследяват възможностите за овладяване на кръвотеченията от 

храносмилателния тракт 5-хиляди години преди  новата ера до наши дни. Впечатляващ  

факт в раздела е продължилото схващане за овладяване на кръвотеченията от 

храносмилателния тракт, чрез кръвопускане и пиявици, което показва колко трудно се е 

оборвала вече установена догма в областта на медицината и не само в медицината. 

Известна е още по голямата  заблуда за въртенето на слънцето около земята, и колко 

усилия и трудности са били  необходими за да се докаже една очевидна истина, че земята 

се върти около слънцето, а не обратното. Заслужава внимание модифицираната 



класификация  от доц. Игнатов на известната такава на Форест в раздела 

„Епидемиология”. Своите виждания и твърдения за модифициранe на представения 

вариант, доц. Игнатов е подкрепил с изключително богат снимков материал от болни  

преминали ендоскопско лечение  при остро кървене от ГИТ в клиниките на болница 

„Света Марина”. 

В раздела „ЕТИОЛОГИЯ” последователно са представени и описани  основните 

етиологични  причини на кръвотеченията от ГИТ: пептични  язви, ерозии, остри 

езофагити, по-рядко срещания синдром  на Малори–Вайс, кръвоизливи  от 

новообразувания на стомаха и червата както и изключително рядко срещаната лезия  

описана за първи път от Делафоа. 

Внимание заслужава  разделът ”ЕНДОСКОПСКИ МЕТОДИ ЗА ХЕМОСТАЗА”. Цитирани 

са 30 рандомизирани  проучвания, с над 2000 болни при които е доказана високата 

ефективност и ниската честота на рекървене след извършване на ендоскопски хемостазни 

процедури. Последователно са представени различните методи, сред които апликации със 

склерозиращи средства около мястото на остро кървене, както  и методите с термична 

коагулация: монополярни, мулти полярни и др. Обективно са представени и усложненията  

след използване на отделните методи: перфорации, кръвотечения, бактериално 

замърсяване на апаратурата и мястото на приложение което е принос  за избягването им 

особено от начинаещите  хирурзи и гастроентеролози. 

 Особен интерес за последните представлява раздела ”Остро варикозно кървене от 

храносмилателния тракт” където последователно, обширно, с много доказателства  и 

документиран снимков материал са описани  причините за възникване на кръвотеченията, 

диагностицирането им, както и начинът на овладяването им чрез ендоскопско банд-

лигиране, ролята на ТИПС-а, както и превенцията на варикозното кървене. В отделни 

глави са  представени „Тактиката и стратегията  при остро кървене от горен ГИТ”, както и 

„Остро кървене от долния гастроинтестинален  тракт”. В двете глави последователно се 

проследяват етиологията, диагностиката,тактиката и стратегията  при лечението на 

кръвотеченията от горния и долен храносмилателен тракт. 

   Особено ценна от теоритично и най-вече от практическо значение представлява 

”Ендоскопския атлас при остро кървене  от гастро интестиналния  тракт” онагледен с  

отлично аранжиран снимков материал от личната колекция на  доц. Игнатов архивирани 

по време на различни процедури  при кървене от хранопровода ,стомаха,дуоденума, 

дебелите черва и ректума. 

За участие в конкурса доц. Игнатов освен анализирания хабилитационен труд  

представя и 63 реални публикации от които 11 в учебници и монографии, 41 в периодични 

издания у нас и чужбина, като първи автор е в 13 публикации, втори също в 13, трети в 18 

и след трето място в останалите. В публикациите се анализират и обсъждат теоритичните 



и практиччески подходи  при лечението на социално  значими  заболявания  като 

колоректалния  рак, стомашния карцином и др. Предложени са различни  алгоритми  и 

стратегии за подобряване на  следоперативните резултати  от приложеното лечение. В 

отделни публикации специално внимание е отделено на триизмерната  ендоректална  

ехография и приложението на NBI режим за ранно откриване ранните форми на онко 

заболяваниията  на храносмилателния тракт. В редица  други публикации представени от 

автора  е представен личния опит на доц. Игнатов  при използване на метода на 

интерсфинктерна резекция  в комбинация с мини-инвазивен  лапароскопски подход. 

Методът според автора, значително подобрява  резултатите след радикална  хирургия при 

ниска  локализация на  рак на ректума. Отделна серия публикации са посветени на ранния 

рак на ректума, новите възможности за ранното му откриване, нововъведенията в областта 

на стадирането и оригинален  според автора метод на радикално ендоскопско  хирургично 

лечение  посредством субмукозна дисекция. Публикациите на тази тема са представени  

от автора като приноси поради факта, че са първи съобщения  в нашата хирургическа 

литература. 

Доц. Игнатов е цитиран в 7 наши и чужди списания  има личен импакт  фактор -

19.27 и общ такъв -34.57 . Данните са  от оригинални сведения на НАЦИД-2013 год. 

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ Доц .Игнатов е дългогодишен  асистент,доцент и 

преподавател в катедрата  по „Обща и оперативна хирургия”. Вземал е активно участие в 

теоритичната  и практическа  подготовка на  студенти  и специализанти  на обучение в 

клиниката и катедрата. Има  натрупан  богат клиничен практически опит които щедро 

раздава на неговите  възпитаници  бъдещи лекари и сестри.  По данни представени от 

деканата на Медицинския факултет през последните 3 години доц. Игнатов е имал 

следната учебна натовареност: 

Лекции----------------------------упражнения-------------------------изпити-------------------общо 

2009-10----10--------------------190--------------------------------------67-------------------------267 

2010-2011—12------------------168--------------------------------------22-------------------------202 

2011-2012---10------------------98----------------------------------------13-------------------------121 

Изискванията за учебна натовареност в клиничните оперативни клиники на 

хабилитирания състав по данни на Деканата е за над 100  учебни часа, така че от 

представената таблица е видно ,че учебната натовареност на доц. Игнатов  напълно 

покрива тези изисквания, като се имат предвид и неговите административни, 

организационни и обществени  задължения и отговорности. Доказал е, че притежава 

отлични организаторски умения при провеждането на многобройните /над 11/ успешно 

проведени национални конференции по колопроктология  някои от тях с представително 

международно участие. 

   Доц. Игнатов е активен член на : 



 Съюз на учените  гр. Варна. 

 Българско хирургическо  дружество. 

 Регионален кординатор на НССЛХ 

 Член на IASGO-Международната асоциация на хирурзи ,гастроентеролози и 

онколози. 

 Член е на комисията по сертификация  за ВСМД при М.У. –Варна по 

ендоскопска,лазерна и  

 Миниинвазивна  хирургия. 

 Член е на Академичния съвет на М.У.Варна 

              ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  В конкурса за професор обявен обявен със заповед № Р-109-135 от 26-04.2013г. на 

Ректора на Медицинския университет, доц. Игнатов е единствен кандидат. За участие в 

конкурса, доц. Игнатов се представи с една кандидатска дисертация, след която е избран 

за доцент по хирургия, един хабилитационен труд, оформен като монографичен такъв на 

тема” Остро гастроинтестинално кървене. Ендоскопска диагностика и лечение”. 

Представя  63 реални публикации, от който 11 глави в учебници и монографии, 41 

публикации в периодични издания в нашата страна и чужбина, както и 11 публикации в 

допълнителни броеве на периодични издания в страната и чужбина. Ръководител е на 

трима докторанти, от които 2 - ма с успешно защитени  дисертации. Активен участник и 

организатор в множество научни форуми - симпозиуми, конференции и конгреси, където 

се представя с 97 доклада. Под негово ръководство е създаден нов за страната 

диагностичен метод-проект-  ендоскопски колоректален ултразвук. 

Активен участник в създаването на учебни програми и подготовка на студенти от 

медицинските курсове и специализанти по хирургия. 

Доказан общественик и член на множество научни организации у нас и в чужбина. 

Преминал последователно  през всички възможни научни степени и звания: асистент, 

старши асистент, доцент, кандитат на медицинските науки. Владее английски и руски 

езици. От изложеното за доц. Игнатов ми дава основание да предложа на почитаемото 

жули да присъди единодушно научната степен професор по медицина на Д-р Валентин 

Любомиров Игнатов. 

 

 

24.06.2013 г. 


