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Относно: конкурс за академичната длъжност „Доцент “ по научната 
спщиапност „Ортопедия и травматология“ за нуждите на Медицински 
колеж, ТРУ — Стара Загора по специалност „ Рехабилитация обявен със 
заповед Мз 3182/01.12.2020 г. на Ректора на Тракийски Университет.

Биография и професионално развитие

Д-р Табет Ахмед Ал-Садек завършва медицина в МУ-Стара Загора през 
1989 година. Специализира ортопедия и травматология в Обединена районна 
болница (ОРБ)- Стара Загора.

През 1993 година придобива специалност по ортопедия и травматология. От 
1994 година работи като специалист в болница в .град Газа (Палестина). През 
периода 2001-2004 година е докторант по самостоятелна подготовка по 
научна степен „Ортопедия и Травматология” и специалист по ортопедия и
травматология в УМБАЛ „Н.Й.Пирогов”, София.

От 2005 г. е консултант по ортопедия и травматология и главен асистент на 
студенти по медицина и стажант лекари в болница Ал-Шифа, Газа
(Палестина).

От 2007 г. до сега е консултант по ортопедия и травматология и началник на 
отделение по ортопедия и травматология към Beihoul European Hospital, 
Дубай (Обединени Арабски Емирства). В същата заема и длъжността 
Директор „Медицинска дейност“.

От 201бг. до 2018г. изучава във ФОЗ изучава и придобива степен Магистър 
по Обществено здраве и мениджмънт на здравеопазването.

Владее арабски, английски и български език свободно -  устно и писмено.



Научно-изследователска дейност

Таблица 1. Изисквани точки по групи показатели за академична длъжност:

Група от 
показатели Съдържание Доцент

Д~р Табет
Ал Садек 

дли
А Показател 1 50 50
Б Показател 2 - -

В Показател 3 
или 4 100 100

г
Сума от
показателите 
от 5 до 9

200 305

Д
Сума от 
показателите 
отЗО и 12

50 60

Е
Сума от 
показателите 
от 13 до края

Т. 1 5 - 4 0
40

Научните трудове на д-р Табет ал Садек, д.м. включват 26 научни 
статии, публикации в български периодични списания и научни сборници, 4 
от тях са индексирани в Web of Sciences и 5 публикации в чуждестранни 
списания с импакт фактор на Scopus.

24 статии в български и световни списания и сборници, една 
монография, един дисертационен труд.

Научната активност включва и над 50 доклада представени на 10 
национални, над 50 световни и европейски научни форума.

Член е на множество научни български и международни организации в 
областта на Ортопедия, и травматология. От направената опразва от централна 
библиотека на Тракийски университет са установени 4 цитации в научните 
бази данни.

Анализ на научно-изследователската дейност
Научните трудове на д-р Табет ал Садек, д.м. могат да бъдат групирани 

в няколко тематични направления:
Фрактури на бедрената шийка (1,2,3,4)
Фрактури на ходилото (15,16,20,22)
Фрактури на предмншницата (9,13,19,24)
Фрактури на раменна кост и лакьтна става (7,10,23,26)
Varia (8,11,12,14,17,18,21,25)

2



Дисертационният труд съдържа общо 102 страници, онагледен е с 14 
фигури и 16 таблици. Книгописът включва 176 заглавия, от които 27 на 
кирилица и 149 на латиница. В него са описани диагностицирането, 
хирургичното лечение и последващото ретроспективно анализиране на 608 
пациента и 202 проспективии пациента в УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов” ЕОД. За 
първи път в България са определени резултати и усложнения при различните 
видове оперативни методи за лечение на счупванията в областта на бедрената 
шийка. Поставя се ясна граница за предпочитанията на различните методи 
според възраст и придружаващи страдания -  ЗРВФ, ОРВФ, 
хемиартропластика и тотална артропластика.

Монографията е написана в 112 страници. Съдържанието й обхваща 
етиологията, епидемиологията, диагностиката и лечението на 
посттравматичен кубитус варус при деца и подрастващи. Добре онагледена с 
илюстрации и съдържа 61 фигури и 2 таблици. Книгописът е от 101 автора с 
класически и съвременни публикации по темата. Написана е на разбираем 
стегнат и ясен научен английски език и е добро помагало за бъдещите 
специалисти по Ортопедия и травматология.

Приноси

За първи път д-р Табет ал Садек, д.м. провежда проучване и анализира
резултатите от оперативното лечение при фрактури на бедрената шийка на 
голям контингент от пациенти на различна възраст.

Предлага научнообоснован терапевтичен протокол, потвърден от 
медицината на доказателствата при оперативното лечение на счупвания, в 
областта на бедрената шийка при различни възрастови групи.

За първи път извършва комплексно проучване върху факторите , 
методите на диагностика и оперативно лечение при cubitus varus.
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Заключение

Д-р Табет ад Садек д.м. отговаря на посочените количествени и 
качествени науко-метрични критерии за академичната длъжност „Доцент “ 
по научната специалност „Ортопедия и травматологияза нуждите на 
Медицински колеж, ТРУ— Стара Загора по специалност „ Рехабипптация

Лично аз гласувам с ДА и предлагам на членовете на уважаемото научно 
жури да дадат положителен вот за „Доцент “ .

Изпълнителен директор на УМБАЛСМ „L.

31,01.2021 г. 
гр. София


