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на научните трудове на д-р Табет Ал -Садек

Д-р Табет Ал -Садек е роден през 1964г. в Палестина. Завършва медицина във ВМИ 
гр.Стара Загора през 1989г. Специализира ортопедия и травматология в УМБАЛ 
гр.Стара Загора от 1989 и придобива съответната специалност през 1993г.
Впоследствие работи в различни болници в гр.Газа до 2001г. като ортопед- 
травматолог.През 2001г е зачислен като докторант на самостоятелна подготовка по 
научна степен "ортопедия и травматология" в УМБАЛ "Н.И.Пирогов". През 2004 г. 
защитава успешно дисертация на тема "Клинико-статистически проучвания върху 
резултатите от оперативното лечение на фрактурите на шийката на бедрената кост" и 
придобива научната степен доктор.

В периода 2005-2007г. и до настоящия момент е консултант по ортопедия и 
травматология към Министерството на здравеопазването в гр.Газа, а от 2007 работи 
като консултант ортопед - травматолог в болницата Belhoul European Hospital,Дубай.

От 2016г. до 2018г. изучава във Факултета по обществено здраве гр.София 
Организация по обществено здраве и мениджмънт,където получава титлата "магистър". 
Д-р. Ал-Садек владее свободно английски,български и руски езици, което в 26- 
годишният му опит оказва ценна помощ в неговата компетенция в различните профили 
на ортопедията и травматологията,както и в дигиталните му умения.Същият участва в 
многобройни курсове,конференции и конгреси по специалностите ортопедия и 
травматология и спортна медицина,което повишава значително познанията и 
сръчността му в практиката.

Научният принос на д-р Ал -Садек включва 26 публикации в различни специализирани 
списания, от които 4 от тях са индексирани в Web of Sciences, а други 5 са в списания 
с импакт фактор( Scopus).

Тематично публикациите обхващат фрактурите на бедрената шийка,на ходилото,на 
предмишницата,на гривнената става ,на рамената кост,на лакътната става и група 
разни.

Тези от тях отнасящи се до фрактурите на бедрената шийка имат отригинален 
характер,както и публикациите под номера 15 и 9 отнасящи се съответно до фрактурите 
на ходилото и на предмишницата. Останалите публикации имат научно-приложен 
характер.Публикацииите под номера 11,12и13са цитирани от 4 авторски колектива. 
Дисертационният труд на д-р Ал-Садек има научно-приложен характер с голямо 
клинично и социално значение.Интерес представлява монографията озаглавена 
"Посттравматичен варус на лакътната става при деца".



Същата третира както познат от миналото,така и актуален днес проблем на детската 
ортопедия и травматология, който в практиката се решава не винаги с успех. 
Написаните публикациии и монография са оценени в съответните таблици като науко- 
метрични показатели с максимален брой точки.

Въз основа на горенаписаното съм дълбоко убеден,че д-р Табет Ал-Садек отговаря 
напълно на изискванията на закона за заемане на академичната длъжност" доцент" по 
научна специалност" Ортопедия и травматология", професионално направление 
7.1.Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на 
специалност" Рехабилитатор" към Медицински колеж, ТРУ-Стара Загора, обявен на 
сайта на Тракийски университет.
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