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СТАНОВИЩЕ

от проф. д-р Йоаннис Василиос Папатанасиу, д.м 
Катедра по Кинезитерапия 

Факултет по Обществено Здраве 
Медицински университет -  София

Относно: Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на виеше 
образование 7. „Здравеопазване и спорт“, професионално направление 7.1. „Медицина“, 
научна специалност „Ортопедия и Травматология“ за нуждите на специалност 
„Рехабилитатор“ към Медицински колеж, Тр. Университет-Стара Загора.

Информация за конкурса

Конкурсът за заемане на академичната длъжност „доцент”, е обявен в „ДВ, бр. № 
86/06.10.2020 г., както и на интернет страница на Тракийски университет - Стара Загора.

Със Заповед на Ректора № РД -  3182/01.12.2020 год., съм определен за член на 
научното жури и съм избран да изготвя становище по процедурата за заемане на АД 
„доцент“ с единствен кандидат д-р Табет Ахмед Ал-Садек, дм.

1 . Общо описание на представените материали по конкурса

Представените документи на кандидата съответстват на изискуемите отразени в 
Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 
академични длъжности в Тракийски университет - Стара Загора, чл. 71 (1).

2. Кратки биографични данни на кандидата

Д-р Табет Ахмед Ал-Садек, дм е роден на 03.02.1964 год в град Газа, Палестина. 
Завършва висшето си образование по медицина през 1989 год във ВМИ- Ст. Загора, 
понастоящем Медицински Факултет на Тр. Университет. Специализира ортопедия и 
травматология в Обединена районна болница (ОРБ) - Стара Загора и през 1993 год 
придобива едноименната специалност. От 1994 год работи като специалист в болница в 
град Газа, Палестина. През 2001 год е зачислен като докторант на самостоятелна 
подготовка в УМБАЛ „Н.И.Пирогов”, София и след успешна защита на дисертационен 
труд озаглавен ,фСчинико-статистически проучвания върху резултатите от 
оперативното лечение на фрактурите на шийката на бедрената кост“,



специализираният научен съвет на ВАК му присъжда ОКС „доктор“ през 2005. От 2007 
до сега д-р Табет Ал-Садек, дм е началник отделение по Ортопедия и Травматология в 
Belhoul European Hospital, Дубай-Обединени Арабски Емирства, а от 2018 год до сега 
изпълнява длъжността директор „Медицински дейности“ в същата болница. През 2019 
год придобива магистърска степен по „Здравен Мениджмънт“ във Факултета по 
Обществено Здраве на МУ-София. Кандидатът е преминал редица квалификационни 
курсове и същевременно е посетил забележителен брой международни и национални 
конгреси и симпозиуми.

Д-р Табет Ал-Садек, дм е с 26-годишен професионален опит в областта на 
костната и ставната хирургия, лечение на фрактури и дегенеративните ставни 
заболявания, тотално колянно и тазобедрено ендопротезиране, вродените аномалии, 
както и артроскопска хирургия.

В трудовия стаж на кандидата е включен и преподавателския му опит като 
главен асистент по ортопедия и травматология на студенти по медицина и стажант 
лекари в болницата Ал-Шифа, Газа -Палестина. Д-р Табет Ал-Садек членува в редица 
български и международни научни и професионални организации като: Българската 
Ортопедична и Травматологична Асоциация (БОТА), Български Лекарски Съюз (БЛС), 
EFORT, Палестински Лекарски Съюз, Медицински Комитет на Арабската Футболна 
Федерация, бил е председател на Медицинския Комитет на Палестинската Футболна 
Федерация, Ао Alumni Association и Aospine International.
Кандидатът се отличава с много добра езикова подготовка, владее перфектно български 
и арабски език и на много добро ниво английски, руски.

3. Обща характеристика на дейността на кандидата

Учебно преподавателска дейност

Кандидатът е представил документ, от които е видно, че през 2005 и 2007 год е бил 
консултант и е преподавал на студенти медици и стажант лекари в качеството си на главен 
асистент дисциплината „Ортопедия и Травматология“ в болницата Ал-Шифа, в град Газа, 
Палестина.

Научно изследователска дейност

В настоящия конкурс д-р Табет Ал-Садек, дм участва с 1 монография и 24 научни 
публикации, като в 22 (91,6%) от които е водещ автор, а в останалите 2 публикации 
(8,3%) е втори автор, което недвусмислено показва водещата му роля при тяхното 
изработване. Пет (5) от публикуваните трудове на кандидата са отпечатани в 
реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни научни списания, като 
благодарение на техния импакт ранг (SJR) кандидата получава 116.1 точки по показател

(Г).



Д-р Табет Ал-Садек, дм е представил списък и доказателствен материал за общо 4 
цитирания, идентифицирани в престижни ортопедични списания като Injury и Journal 
o f Shoulder and Elbow Surgery.

За нуждите на настоящия конкурс д-р Табет Ал-Садек, дм е представил един (1) 
монографичен труд, озаглавени ,JPost-Traumatic Cubitus Varus in Children“, отпечатан на 
английски език през 2020 год. В монографията си кандидата разглежда един колкото 
стар толкова и актуален проблем за ежедневната ортопедична практиката, а именно 
пост-травматичния варус в областта на лакътната става при децата. Тези деформации 
тип „приклад на пушка”, представляват най-често срещаното усложнение при 
супракондилни фрактури в детската възраст. Анализирани са факторите за неговата 
поява, методите за диагностика както и ефективните хирургически техники за корекция. 
Монографията е написана на висок научен стил и е добре онагледена с 61 фигури и 2 
таблици, което я прави увлекателна и интересна за четене. Благодарение на тази 
монография кандидата заслужено получава 100 точки.

От представените на д-р Табет Ал-Садек, научни трудове се откроява силния му 
афинитет към детската ортопедия. Кандидатът описва техники за атравматична синтеза 
на фрактура на шийката на раменната кост в детска възраст. Дава препоръки за 
диагностиката и консервативното лечение и най-вече за продължителността му при 
неонатални епифизиолизи на проксималната епифиза на хумеруса (7,23). Д-р Табет Ал- 
Садек, дм детайлно представя и анализира методите с интермитентно налягане за 
превенция на посттравматичният едем позволяваш по-късното извършване на 
оперативно лечение след малеоларни фрактури (15,20,22,16). Допълнително, е описано 
ефективно терапевтично поведение при рядко наблюдаван случаи на малеоларна 
псевдартроза при дете (22). Д-р Табет Ал-Садек, дм за първи път представя в Арабския 
регион случай на аваскуларна некроза на навикуларната кост на ходилото при дете е 
(16). Кандидатът извършва анализ и посочва предимствата на анестезия по Бийр при 
репозиция на фрактурите на предмишницата в условията на спешност (19). Общият 
брой точки на кандидата по показател Г е 305.

4. Приноси

Приемам приносите на д-р Табет Ал-Садек, дм за прецизно представени и ясно 
формулирани. Те отразяват акгуални въпроси на специалността ортопедия и 
травматологията и имат както научно-теоретичен, така и научно-приложен характер. 
Оценявам положително научния му актив като напълно съответстващ за нуждите на 
настоящия конкурс, не само в количествено отношение а и в качествено, отговарящо 
изцяло на направлението на процедурата. От приложената справка-самооценка за 
изпълнение на националните минимални наукометрични критерии, е видно, че д-р 
Табет Ал-Садек, дм покрива и дори надхвърля минималните изисквания за заемане на 
академична длъжност „професор“ заложени в Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и 
правилника на Тр. Университет-Стара Загора (виж Таблица 1).



Таблица 1. Минимални изисквани точки по групи показатели за академична 
длъжност“ доцент“ в Тр. Универсипгет-Стара Загора

Група от показатели

Академична длъжност „доцент“
Минимални 

изисквания за Тр. 
У ниверситет-Стара 

Загора

Изпълнение от Табет 
Ал-Садек

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 
от 10 до12

50 60

Е Сума от показателите 
от 13 до края

Т. 15-40 40

5. Критични бележки и препоръки

В научно-изследователската работа на кандидата липсват участия в научно
изследователски проекти които биха обогатили още повече неговата професионална 
автобиография. Бих препоръчал на д-р Табет Ал-Садек, дм през следващите години да 
насочи своите усилия в тази посока, както и да инициира издаването на актуален 
„републикански“ учебник по Ортопедия и Травматология, адресиран не само за 
студенти от специалност „рехабилитатор“ и но и за студенти медици.

Заключение

В заключение считам, че д-р Табет Ахмед Ал-Садек, дм е завършен и утвърден специалист 
ортопед-травматолог, със сериозен професионален опит и стаж. Научната му продукция е 
достатъчна по обем и съдържание и напълно покрива всички изисквания за заемането на 
академична длъжност „доцент“, заложени в ЗРАСРБ, Правилника за прилагането му, както 
и Правилника на Тр. Университет-Стара Загора. Предвид гореизложеното, убедено давам 
своята положителна оценка за избора му за „доцент“ и препоръчвам на членовете на 
уважаемото научно жури да присъдят на д-р Табет Ахмед Ал-Садек, дм академичната 
длъжност „доцент” в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт; 
Професионално направление: 7.1. Медицина; Научна специалност „Ортопедия и 
Травматология“ за нуждите на специалност „Рехабилитатор“ към Медицински колеж, Тр. 
Университет-Стара Загора.

29.01.2021 Изготвил становищ 
проф. д-р Йоанни


