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С Т А Н О В И Щ Е 

 

За Конкурса научно звание „Професор” по хирургия, обявен в ДВ бр. 36 от 

16.04.2013г. и код на специалност „oбща хирургия” 03.01.37 

 

Рецензент: Проф. Гено Киров Киров, дмн 

 

Единствен кандидат за обявения конкурс е Доц. д-р Валентин Любомиров Игнатов, дм 

 

Доц. д-р Валентин Любомиров Игнатов е роден на 18.06.1958г. в гр. Варна. 

Завършва медицина във ВМИ – Варна 1986г.  

Доц. д-р Игнатов има 26 години лекарски стаж, от които 23 по хирургия. 

Последователно преминава през длъжностите асистент, старши асистент и главен 

асистент.  

От 2001 г. е назначен на длъжност - Началник сектор „Ендоскопска, лазерна и 

миниинвазивна  хирургия” към МБАЛ „Света Марина” ЕАД. 

През 2005 г. защитава дисертационен труд на тема “Диагностично лечебна тактика и 

Nd: YAG лазер терапия в условията на остро кървене от стомашни и дуоденални язви”. 

От 2006 година е назначен за Началник отделение по еднодневна хирургия на 

МБАЛ „Св. Марина” ЕАД Варна.  

От 2009 г. Избран за доцент по хирургия към Катедра по обща и оперативна 

хирургия, анестиезиология и оперативно лечение към Медицински Университет – 

Варна. Магистър по здравен мениджмънт. 

 Доц. Валентин Игнатов е член е на следните научни организации: 

- Съюза на учените в гр. Варна. 

- Българското хирургическо дружество 

- Академичният съвет при МУ - Варна 

- НССЛХ (регионален координатор) 

- Комисия за издаване на сертификат за ВСМД при МУ - Варна по 

Ендоскопска, лазерна и миниинвазивна хирургия. 
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- IASGO - Международна организация на хирурзи, гастроентеролози и 

онколози. 

Владее свободно немски, английски и руски. 

През 2013 г, доц. Игнатов издава хабилитационен труд на тема „Остро 

гастроинтестинално кървене - ендоскопска диагностика и лечение" след 

положително решение на Катедрен съвет на КООХАИЛ и три положителни 

рецензии. Хабилитационният труд е рецензиран от признати и ерудирани учени с 

национално значение в областите на абдоминалната хирургия и спешната 

медицина.  

Хабилитационния труд е написан на 200 страници, от които 

29 страници библиографска справка, представена от 670 автора, 18 от които са на 

кирилица. 

Разделен е на 19 глави, включващи всички най-важни проблеми на третираната 

тема. Първата глава „Въведение и исторически данни" показва широкия диапазон 

на познания по проблема на автора. Проследяват се възможностите за овладяване 

на кръвотеченията от храносмилателния тракт от 5 хилядната година преди н.е. до 

последните години. Заслужава внимание главата „Епидемиология", в 

която доц. Игнатов представя класификацията на Форест в модифициран вариант 

от него с изключително богато онагледен снимков материал от болни с остро 

кървене от ГИТ в клиниките на болница „Света Марина". В раздела 

„ЕТИОЛОГИЯ" последователно са описани основните етиологични причини на 

кръвотеченията в храносмилателния тракт: пептични язви, ерозии, остри езофагити, 

синдромът на Малори - Вайс, новообразувания на стомаха и червата, както и рядко 

срещаната в нашата хирургическа литература лезия на Делафоа. Макар и рядко 

срещана като усложнение в от 1 до 5.8% от случаите, тя представлява изключително 

труден проблем за диагностика и лечение, особено за екипите, непознаващи тази 

рядка причина на кървене. Особено внимание заслужава разделът 

„ЕНДОСКОПСКИ МЕТОДИ ЗА ХЕМОСТАЗА. Цитирани са 30 рандомизирани 

проучвания, включващи над 2000 болни с доказана ефективност, ниско ниво и 

опасност за кървене след извършване на ендоскопски процедури. Последователно 

са описани различни методи, сред които апликации със склерозиращи средства в 

областта на остро кървене, адреналин, тромбогенни средства, както и методите с 

термична коагулация: монополярни, мултиполярни електрокоагулации: термични 



3 

 

неконтактни методи - аргонплазмена коагулация и лазерна фотокоагулация. 

Обективно са представени усложненията при използването на отделните методи - 

перфорации, хеморагии, бактериално замърсяване от апаратурата. Принос 

представлява подробното описание на причините за възникване на усложненията и 

особено възможностите за избягването им. 

За хирурзи и гастроентеролози особен интерес и полза представлява главата 

„ОСТРО ВАРИКОЗИО КЪРВЕНЕ ОТ ГОРНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ", 

където Валентин Игнатов последователно обширно с много доказателства и снимков 

материал са описани причините за възникване на кръвотеченията, диагностицирането 

им, изборът на хемостатична техника, ендоскопско банд - лигиране, ролята на ТИПС, 

както и превенцията на варикозното кървене. В отделна глава е формулирана 

„ТАКТИКАТА И СТРАТЕГИЯТА ПРИ ОСТРО КЪРВЕНЕ ОТ ГОРЕН ГИТ." В 

самостоятелен раздел е поставена главата „ОСТРО КЪРВЕНЕ ОТ ДОЛНИЯ 

ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЕН ТРАКТ". И тук, както в предишните глави доц. Игнатов 

последователно проследява етиологията: кървене от злокачествени тумори, полипи, 

съдови ектазии, ано-ректални заболявания, Мекелов дивертикул, дебелочревна 

дивертикулоза, диагностиката и ендоскопсното им лечение. Не е пропусната тактиката 

и стратегията при лечението на кръвотеченията от долния чревен тракт. Интерес 

представлява дискусионният раздел „ЗА И ПРОТИВ КОЛОНОСКОПИЯ по 

СПЕШНОСТ ПРИ ОСТРО КЪРВЕНЕ ОТ ДОЛЕН ГИТ." Особено ценна от теоретично 

и най-вече практическо значение е главата „ЕНДОСКОПСКИЯТ АТЛАС ПРИ ОСТРО 

КЪРВЕНЕ ОТ ГИТ”. Богато онагледен с автентични, от личната колекция на автора 

цветни фотографии, извършени по време на различни диагностични и лечебни 

процедури върху хранопровод, стомах, дуоденум, тънки и дебели черва – ректум.  

За участие в конкурса доц. Игнатов представя 63 реални публикации от които 11 

глави в учебници и монографии, 41 публикации в периодични издания в нашата страна 

и чужбина, както и 11 публикации в допълнителни броеве (суплементи) на периодични 

издания в страната и чужбина, някои от които с импакт фактор. Като първи автор в 13 

публикации, като втори автор в 13 публикации, като трети в 18 и като четвърти и 

повече в 19 реални публикации. Ръководил е 3 докторанти, от които 2 с успешна 

защита. Активен участник множество научни форуми, представени с 97 доклади в 

национални и международни научни конференции, конгреси и симпосиуми. През 2012 
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под негово ръководство е създаден проект, внедряващ съвсем нов за страната 

диагностичен метод - ендоскопски колоректален ултразвук. 

В раздел „УЧЕБНИЦИ И МОНОГРАФИИ" публикация №1 предлага подробен 

анализ на проблематиката при остро гастроинтестинално кървене. Публикации № 3, № 

4, № 5 и № 8 обобщават еволюцията при диагностиката и лечението на колоректалния 

рак, както и естественото преминаване към по-миниинвазивни и по- малко 

травматични методи на оперативно лечение какъвто по своя характер представляват 

лапароскопката резекция на право и дебело черво.  

Анализа на автора е солидно подкрепен със собствени резултати и медицина, 

базирана на доказателствата. Публикация № 6 обобщава значителен по обем и време 

опит на голям авторски колектив, чиито член е и доц. Игнатов, по отношение на 

проблемите на острия некротичен панкреатит. Разгледани са възможностите за 

оперативно лечение и системна терапия при четвърти стадии на колоректален рак - 

публикации № 10 и № 11, както и пълния набор от диагностични и стадиращи 

модалности, детайлно описани в публикация № 9, представени като глави от 

чуждестранна монография, на английски език. 

В раздел „ПУБЛИКАЦИИ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ПЕРИОДИЧНИ 

ИЗДАНИЯ" - няколко публикации допринасят за обогатяване на практическите 

подходи при лечение на едно социално значимо заболяване каквото е колоректалния 

рак във всички негови аспекти и форми. Предложени и практически доказани като 

правилни са разнилични алгоритми и стратегии водещи до сигнификантно 

подобряване на следоперативните и онкологични резултати. Специално внимание е 

отделено на няколко нови методи, каквито са триизмерната ендоректална ехография и 

приложението на NBI-режим, с които е възможно увеличаване на честотата на 

откриване на ранните форми на онкологичните заболявания на ГИТ - публикации с № 

1, № 2, № 3, № 16- 20, № 22- 23, № 35, № 3 9 ,  № 4 1 .  Разгледан е от теоретична и 

практическа гледна точка, подкрепен с личен на автора опит, метода на 

интерсфиктерна резекция, в комбинация с мини-инвазивен лапароскопски подход. 

Този метод, според приложените от автора резултати и обощения от литературата, с 

теоретичен и практически приносен характер, значително подобрява резултатите след 

радикална хирургия при рак на ректума с ниска локализация, директно влияещ върху 

честота на сфинктеро-запазващите операции, които иначе са казуистична рядкост при 

най- дисталните локализации - публикации № 9, № 19, № 27, № 33 и № 34. В отделна 
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серия публикации са разгледани проблемите на ранния ракна ректума - новите 

възможности за ранно откриване, което повишава честотата ранните форми, 

нововъведенията в областта на стадирането и съвсем оригинален за страната метод на 

радикално ендоскопско хирургично лечение посредством субмукозна дисекция - 

публикации № 13, № 20, № 31, № 35, № 39, № 41. Тези публикации са приносен 

характер, поради факта че по някои от проблемите са първи съобщения на български 

автор. Развит е проблема за комплексното лечение на чернодробни метастази от 

колоректален рак и сигнификантното влияние на мултимодалния подход върху 

резектабилността на метастазите и преживяемостта на болни - публикации № 8, № 10, 

№ 11, № 16, № 32, № 40. 

В раздел „ПУБЛИКАЦИИ В СУПЛЕМЕНТИ НА БЪЛГАРСКИ И 

ЧУЖДЕСТРАННИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ" правят впечатление няколко научни 

труда, публикувани в переодични чуждестранни издания с импакт фактор - 

публикации № 2-№ 11. Те повтарят някои от темите в предходния раздел, но 

допринасят за добиване на международна известност на приносите и резултатите от 

научната продукция на доц. Игнатов. 

Доц. Игнатов има общо 7 цитирания в наши и чужди списания, за периода след 

хабилитацията му като доцент през 2008. За този период е натрупал Личен импакт 

фактор от 19.727 и общ импакт фактор от 34.577. Тези данни са видни от оригиналните 

документи на НАЦИД, предоставени от доц. Игнатов. 

Учебната натовареност по данни от справката на ректората, отговаря на 

изискванията. 

Доц. Валентин Игнатов е високо ерудиран хирург, учен и преподавател. Имайки 

предвид всички негови приноси в областта на хирургията, си позволявам да 

препоръчам на високо уважаваното „ЖУРИ”  да присъди на доц. д-р Валентин Игнатов 

научното звание „Професор” 

24.06.2013г.                                    Рецензент:    

  

                                                                             Проф. Гено Киров, дмн 

  


