СТАНОВИЩЕ

от Проф. Д-р Диян Енчев, д.м., началник на IV та клиника по ортопедична
травматология , началник на ''Травматологичен комплекс'', УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”

Относно: кандитатурата на Доц. Д-р Димитър Иванов Райков дмн, за академичната
длъжност „Професор” в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по
професионално направление 7.1 „Медицина” и научна специалност „Ортопедия и
травматология” към Факултет Медицина, Катедра „Ортопедия и травматология” ,
Клиника по ортопедия и травматология, към МБАЛ „Света Анна” – Варна.
Станивището е съобразено с изискванията на «Закона за развитие на академичния
състав» в Република България и Правилника за неговото приложение, Правилник за
развитието на академичния състав в Медицински университет - Варна от 28.11.2016
година, Приложение № 1 на този правилник и Заповед Р – 109 – 377/16.10.2017 г. на
Ректор на МУ Варна
В обявения конкурс (“Държавен вестник”, бр. 77/ 26.09.2017 г.) за щатно осигурена
академична длъжност „Професор, висше училище” код 251-06 по научната специалност
ш. 03.01.40. „Ортопедия и травматология” за нуждите на Катедра „Ортопедия и
травматология” , Клиника по ортопедия и травматология, към МБАЛ „Света Анна” –
Варна участва само Доц. Д-р Димитър Райков дмн.
Д-р Димитър Райков завършва английска гимназия и притежава сертификат за
владеене на медицински английски от 1986 година. Професионалната си кариера на
лекар започва като ортопед травматолог през 1991 година в доболничната ортопедична
помощ (1991 -1994 г). По- късно става ординатор към КОТ „Окръжна болница“ Варна
(1995 -1997 г) и от 1998 година е назначен като ординатор в Катедра по ортопедия и
травматология на МУ Варна. Придобива специалност по ”Ортопедия и травматология”
през 1997 година (№ 003594/01.06.1997). През 1992 година ВАК му присъжда
образоватлната и научна степен “Доктор”, след защита на труд с тема „Възможности и
оценка на екстракорпоралната шокововълнова терапия при травми и заболявания на
крайниците“ (Диплома №: 32957 /11.02.2009). Доцентурата си защитава през 2010

година. От 2015 г. и понастоящем доц. Димитър Райков е Ръководител на катедрата по
„Ортопедия и травматология” в МУ Варна. През 2017 година защитава голям
дисертационен труд на тема „Консервативно лечение на идиопатично еквиноварусно
ходило. Методът на Понсети- утвърден стандарт.“ През 2011 година придобива
професионална квалификация „Магистър по здравен мениджмънт“ от МУ Варна,
Факултет по обществено здраве (Удостоверение № 199-502/30.11.2011).
Доц. Д-р Димитър Райков дмн има проведени над 20 специализации по
проблеми

на

педиатрична

ортопедия,

спинална

и

артроскопска

хирургия,

екстракорпорална шокововълнова терапия у нас и в Европйския съюз. Включително
„Основен“ курс АО Травма Европа. Притежава сертификати за правоспособност по
„Артроскопия на големи стави “, „Ехография на тазобедрени стави“ и„Ендопротезиране
на големи стави“.
Доц. Д-р Димитър Райков е член на Факултетния съвет към Факултет Медицина
и Член на Академичен съвет към МУ – Варна (2016). Преподавател и научен
ръководител на специализанти по Наредба 1. Той е Член на Държавната изпитна
комисия за специалност по „Ортопедия и травматология“ от 2013 година.
Преподавателската дейност на Доц. Д-р Димитър Райков дмн започва като
доцент по ортопедия и травматология в МУ Варна. Обучава студенти по медицина и
стажант лекари на български и английски език, студенти по специалностите рентгенов
лаборант, рехабилитатор и медицинска сестра към Медицински колеж – МУ Варна.
Преподава и на специализанти по ортопедия и травматология и ортопеди и травматолози
в след дипломна квалификация. Аудиторната зетост на кандидата за периода 2013/2014
– 2016/2017 е 454 учебни часа (Удостоверения № 099-2766 /25.10.2017 и112-356
/27.10.2017 МУ Варна). Тази натовареност изпълнява напълно изускванията на МУВарна.
Доц. д-р Димитър Райков, дмн е бил научен ръководител на д-р Преслав Пенев,
дм и д-р Георги Ганчев, дм които успешно са защитили титлата ”Доктор”. (2016 - 2017
г) Понастоящем е ръководител на трима докторанти по докторска програма „Ортопедия
и травматология“ които предстои да защитят темите си и на 10 специализанти по
специалност ‚‘Ортопедия и травматология“.
Доц. Димитър Райков участва и развива два научноизследователски проекта:
„Ехографски изследвания в ортопедията и травматологията“ финансиран от Фонд
„Наука“ на МУ Варна; “Съвременни аспекти на диагностиката и лечението при

лигаментарни увреди на латералната колона на глезенната става“ финансиран Фонд
научни изследвания към МО.
Доц. Д-р Димитър Райков дмн, членува в редица професионални научни
дружества и организации като Български лекарски съюз (БЛС); Българска асоциация по
ортопедия и травматология

(БОТА); Европейска федерация по ортопедия и

травматология (EFORT), заместник председател е на „Българското дружество по
хирургия на глезен и ходило», „Българско дружество по хирургия на ръката», Секция
„Детска ортопедия и травматология“ към БOTA, „Българска асоциация по ултразвук в
медицината“, „Международна асоциация по екстракорпорална шоково вълнова терапия“
(ISMST) и „Европейска асоциация по хирургия на глезен и ходило“ (EFAS).
Освен тази широка и активна дейност кандидата, участва в редколегията на списание
„Ортопедия и травматология”.
Научната продикция е представена в списък и в наличност на ксерокопия от
научни публикации в наши и чужди списания, монографии, доклади и съобщения от
участия в международни и национални конференции, симпозиуми и конгреси - общо 162
заглавия. От тях: 2 дисертационни труда, монографии 1, 56 реални публикации като 5 са
във водещи чуждестранни спиасния, доклади на научни форуми 96, като 24 са изнесни
на научни форуми в чужбина. Самостоятелен автор Доц. Димитър Райков дмн, е в 38
научни труда, първи автор в 42 и съавтор в 82.
Кандитата е цитиран 55 пъти в национални спиания и сборници и в чуждестранни
списания 1.
Пет от публикациите са с общ IF – 31,95 и Index Copernicus value (2015) –
394,8.
Теоретичните и научно-практическите приноси на Доц. Д-р Димитър Райков дмн,
могат

да

се

систематизират

в

следните

направления:

екстракорпоралната

шокововълнова терапия (ортотрипсия) при травми и заболявалия на крайниците,
консервативно лечение на идиопатично еквиноварусно ходило, ентезопатии в
ортопедичната практика, остеонекроза на бедрената глава, дисплазия на
тазобедрената става и

ултразвуково изследване по Граф, лечение на детска

церебрална парализа с деривати на Ботулинов токсин А, проблеми на
хирургичното лечение при обширни кожни дефекти, лечение на карпална

нестабилност, на асептичната некроза на os lunatum и периферните около нея
увреди, на

сухожилни заболявания на ръката -

болест на DeQuervain,

и

контрактура на Dupuytren, увреди на Ахиловото сухожилие и лечението му чрез
минимално инвазивни хирургична техника, лечение на фрактури на лопатка,
тазова патология, лечение на кожни рани, диагностиката и лечението при
лигаментарни увреди на латералната колона на глезенната става, фрактури на
тибиално плато.
Хирургичната активност на Доц. Димитър Райков за периода 2015 – 2017 година
- 572 операции в областта на крайниците и таза, 64% от които са с голям и много голям
обем на сложност. Която е над изискваната по стандарт „Ортопедия и травматология”.
(Справка №415/20.11.2017 МБАЛ“Св. Анна, Варна).
Разностранната научна дейност на Доц. Д-р Димитър Райков дмн, даде възможност за
въждането на нови и съременни методи, изиграли съществена роля за развитието на
Българската ортопедия и травматология в последните 2 декади.
В заключение:
От анализът на цялата административно изискуема документация, основан на
приложените трудове, количественият им и качествен анализ като научна продукция,
считам че, кандидатът Доц. Д-р Димитър Райков заслужава да му бъде присъдено
научнато звание «Професор» и приканвам уважаемото «Научно жури» да гласува за
избирането му за «Професор».
С уважение:
21.01.2018 г
София

Проф. Д-р Диян Енчев, д.м.,

