
Р Е Ц Е Н З И Я 

 

от проф. Д-р Тома Пожарлиев дмн 

 

 относно участието в конкурс за заемане на академичната 

длъжност “Професор”  в областта на висшето образование 7. 

Здравеопазване и спорт, професионало направление „7.1 

Медицина“, и  научната специалност „Обща хирургия“ за 

нуждите на клиниката по хирургия при МУ- Варна 

 

 
 На настоящият конкурс се явява единствен кандидат -доц.д-р Валентин Любомиров Игнатов 

дм. 

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

 През 1977 г завършва средното си  образование - първа англииска езикова гимназия в гр 

Варна. 

Завършва Медицински уневерситет Варна през 1986г.  Започва  трудовият си стаж като      

ординатор  в БМНП гр. Шумен – 1986 – 1989 г. От 1989 г е ординатор хирург ендоскопист  в 

“Приемно-спешно отделение ОРКБ “Д-р Р. Ангелов” – Варна. 

От 2001 до 2006 г е   началник сектор по “Ендоскопска лазерна и мини-инвазивна 

хирургия” МУ-Варна - МБАЛ “Св.Марина”-ЕАД, от 2006 г е началник отделението по  

еднодневна  хирургия , а от 2007 г е началник I-ва Клиника по хирургия 

 Д-р Игнатов от 1993 г. е спечелил конкурс за  асистент в “Катедра по обща и оперативна 

хирургия-ВМИ, Варна  , от 1996 г. е ст.асистент и  от 1999 г.- гл.асистент в “Катедра по обща и 

оперативна хирургия” 

 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”   

             През  2009 г.  е избран за  “доцент” по научна специалност: “обща хирургия, 03.01.37” 

     Доц. Игнатов дм 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. 



- IASGO – Международна организация на хирурзи, гастроентеролози и онколози. 

 Доц . Игнатов е  ръководител на 3-ма дисертанти – д-р Антон Тонев,  д-р Георги Иванов и д-р 

Таня Кирилова от които първите двама вече са защитили дисертационните си трудове. 

 Доц . Игнатов има следните специализации: 

- 2009/11 -  магистратура  по „здравен мениджмънт“ 

         - 1992 г.-  диагностична и оперативна ендоскопия – ИСУЛ – София 

         - 1996 г.- лапароскопска хирургия – Медицински университет гр.Гьотинген – Германия. 

- 1997 г. - диагностична и оперативна лапароскопска хирургия – ВМА, София. 

-2007г. - лапароскопски операции за напреднали – Дъблин, Ирландия. 

Преподавател е по обща и оперативна хирургия и пропедевтика на хирургичните болести, 

като е провеждал упражнения и чете лекции, обучава студенти и специализиеащи хирургия, 

както и обучава специалисти на ендоскопия и ендоскопски оперативни техники. 

Доц. Игнатов е секретар на Национална конференция по колопроктология с международно 

участие и ръководител на проект „Ендоскопска ехография на дебело и право черво, с мини-

сондов трансдюсер“ 

За участие в настоящия  конкурс доц. Игнатов представя със 160 научни труда.  

 Като реални публикации приемам 63 от които : 

- 11 глави в учебници и монографии, 

 -41 публикации в периодични издания в нашата страна и чужбина , 

 - 11 публикации в допълнителни броеве (суплементи) на периодични издания в страната и 

чужбина. 

 -първи автор  е в 13 публикации.  

 -втори автор е в 13 публикации, 

 -трети и последващ автор е в 37 и публикации.  

 Активен участник е в множество научни форуми, представени с 97 доклади в национални 

и международни научни конференции, конгреси и симпозиуми. През 2012 под негово 

ръководство е създаден проект, внедряващ съвсем нов за страната диагностичен метод – 

ендоскопски колоректален ултразвук.  

В публикации от 1 до 11  предлага подробен анализ на проблематиката при остро 

гастроинтестинално кървене, диагностиката на колоректалния карцином, осъвременяване на 

диагностиката и оперативното лечение с ендоскопски колоноскопии, ехо-ендографии, навлизане 

на лапароскопските методи на оперативно лечение при коло-ректалният рак. 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 модалности 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, № 39, № 41. 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 серия публикации са разгледани проблемите на ранния рак на 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. 



  Чрез  хабилитационният труд на доц. Игнатов “ОСТРО ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНО 

КЪРВЕНЕ – ЕНДОСКОПСКА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ’на медицинската общност  се 

представя една  изключително съвременна и  стойностна тема, каквато са кръвоизливите от 

гастроинтестиналният тракт. На основание цитирани 670 автори /български и чуждестранни/ е 

направен литературен обзор на честотата и етиологията на кръвоизливите от храносмилателният 

тракт, методите за ендоскопска диагностика и лечение и то пречупена пред един огромен 

собствен опит. 

 Тази тема винаги е била  актуална за гастроентеролозите и хирурзите, особенно за 

последните. В недалечното минало , в началото на ендоскопските диагностични и терапевтияни 

възможности ние хирурзите бяхме принудени да се спрвяме с острото кървене , много по-често 

прибягваийки до оперативна хемостаза, единсвеният за тогава начин. Голям процент от нашите 

оперативни интервенции бяха спешни и планови стомашни резекции  или други интервенции с 

цел хемостаза по пвод остро неовладяващо се кървене или рецидивиращо такова , най-чето от 

дуоденална или стомашна язва, хеморагичен гастрит, варици на хранопровода и др по- редки 

причини.  

 За наше щастие с развитието на техниката постепенно се подобри диагностиката с помоща на 

ендоскопията и най-вече и възможността за ендоскопска хемостаза. По този начин сега в 

спешната хирургия десетократно са намалели пациентите на които се налага спешна оперативна 

интервенция с цел хемостаза от гастроинтестенално кървене. 

 За това безпорен принос имат и редица и наши ендоскописти. Един признат от тях е и 

хирургът доц. д-р Валентин Игнатов дм.  Той развива активно ендоскопската диагностика и 

лечение на патологията на храносмилателния тркт във ВМИ Варна. Обучил е голям брой лекари 

не само в хирургическата техника, но и в ендоскопското изкуство. Това му е позволило на 

основание хирургичен опит и огромен брой извършени от него или под негово ръководство 

диагностични и лечебни ендодкопии да прдстави възможностите за локализацията на източника 

на кървене и техниките на хемостаза. Освен това хирургичният опит му е позволил да представи 

и ясен алгоритъм и кога да се преминава към  оперативна интервенция. 

 В този труд са предсравени най-подробно етологичните причини за кървене от 

храносмилателният тракт и възможностите за диагностика и съвременни техники за ендоскопска 

хемостаза. Тук се включват хтанопровод, стомах, дуоденум, тънкочрво, дбело черво и ректум. 

Разгледана е всяка нозологична причина водеща до кървене, представена е честотата й и 

възможността за диагностика и ендоскопско лечение. 

 Респектиращ е опита на автора от огромен брой диагностицирани и хемосазирани пациенти. 

Качествени са снимките  на собствен материал на нормална лигавица от всички отдели на 



храносмилателният тракт и кървене с различен итензитет от всички възможни причини в 

представения атлас. Изградени са алгоритми за поведение: терапия, ендоскопска диагноза, 

ендоскопска хемостаза и евнтуално кога следва да се премине към оперативно лечение. Всичко 

това прави този труд едно незаменимо ръководство за лекарите занимаващи се с  проблема , 

както и една настолна книга за начинаещите ендоскописти при гастроинтестенална патология. 

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 импакт фактор от 19.727 и 

общ импакт фактор от 34.577.  

Учебната натовареност по данни от справката на ректората, отговаря на изискванията. 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 Доц.д-р Валентин Игнатов,дм е известен наш хирург с натрупан голям опит в плановата и 

спешна хирургия. На настоящия конкурс се представя с общо 160 научни публикации, от които 

реални 63 и множество участия в наши и чуждестранни конференции и конгреси.  Има участие в 

11 глави в  учебници. Цитиран е 7 пъти от наши и чуждестранни автори. Импакт факторът му е 

34,577, като личният му е над 19. Той е дългогодишен преподавател на студенти по медицина, на 

мед. сестри , обучава специализиращи хирургия, докторанти и др.  Участва в изпитни комисии по 

хирургия. От научните му трудове се извеждат приноси на основание проучен дългогодишен 

материал от диагностицирани и лекувани пациенти, въведени опертивни методики, изведени 

алгоритми за диагностика и поведение.Той има личен принос в диагностиката на заболяванията 

на храносмилателният тракт – както при планови, така и при спешни пациенти. Представя 

изключително ценен труд за острото кървене от гастроинтестиналният тракт и е създал школа в 

тази област. Прилага и триизмерната ехо-ендоскопия. Има един от водещите опити в 

диагностиката и оперативното лечение на колоректалният рак в т.ч. и лапароскопските 

оперативни техники. Има 27 г лекарски стаж, от които 24 – хирургичен. Научната му продукция 

отговаря на изискванията, поради което си и позволявам да препоръчам на почетаемото жури да 

присъди на доц.д-р Валентин Игнатов,дм академичната длъжност  “Професор”. 

 

                            
                                  

 

24.06.2013 г. 


