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С Т А Н О В И Щ Е

От проф Йовчо Петков Йовчев, дм, Ръководител Катедра по хирургични 
болести към Медицински факултет- Тракийски университет, Стара Загора

ОТНОСНО; Заповед на № 3182/ 01.12.2020г на Ректора на Тракийски 
университет, Стара Загора за провеждане на конкурс за заемане на 
академична длъжност „Доцент" по научна специалност „Ортопедия и 
травматология"

Във връзка с обявения конкурс за избор на академична длъжност 
„Доцент" по научна специалност „Ортопедия и травматология" за 
нуждите на Медицински колеж към Тракийски университет, Стара Загора 
има подеден един комплект от документи на д-р Табет Ап -Садек.

Д-р Табет Ал -Садек е роден през 1964г. в Палестина. През 1989г. е 
завършил медицина във Висш Медицински Институт в гр.Стара Загора. 
Зачислява се и специализира във Първоспепенна окръжна болница- 
„Проф д-р Стоян Киркович" , Стара Загора и през 1993г придобива 
свидетелство за специалност по ортопедия и травматология.

През периода 2001г до настоящия момент кандидатът работи в различни 
лечебни заведения в гр.Газа и е бил зачислен като докторант на 
самостоятелна подготовка в УМБАЛ "Н.И.Пирогов". Три години по-късно 
/2004г/ защитава успешно дисертация на тема "Клинико-статистически 
проучвания върху резултатите от оперативното лечение на фрактурите 
на шийката на бедрената кост" и придобива научната образователна 
степен „Доктор". Във връзка с това лицето декларира една публикация 
свързана с темата на дисертацията.

От 2005-2007г. е бил консултант по ортопедия и травматология към 
Министерството на здравеопазването в гр.Газа, а от 2007 работи до 
момента работи като консултант ортопед - травматолог в болницата 
Belhoul European Hospital, Ду бай.

През 2018г придобива магистърска степен - „Здравен мениджмънт" във 
Факултета по обществено здраве гр.София. Д-р. Ал-Садек владее 
английски,български и руски езици. Има разширена компетентност в 
различни направления на опртопедията и травмапатологията.



В настоящия конкурс за „Доцент" д-р Ал -Садек е предсавил общо 24 
публикации в различни специализирани списания, от 10 са 
публикувани в национални медицински списания, разпределени, както 
следва - 7 от тях са в Trakia Journal of sciences; 1 в Medical Review 
Magazine; 1 в Medical Review и 1 в Bulgarian Medical Journal.

Публикациите в чуждестранни научни списания следват следното 
разпределение: 2 в "Emergency Medicine" /2004; 2005/; 1 в "Orthopedic 
and Traumatology72004/ ; 4 в Open Access Macedonian Journal of Medical 
Sciences / 2016/; 1 в Dubai Arab Health Magazine /2017/; 3 в International 
Journal of Development Research /2017/; 2 в Journal of Orthopedic Research 
and Therapy /2017/ и 1 в International Journal of Scientific 
Research./2017/. Кандидатът е представил за участие в конкурса и една 
монография „Post- Traumatic Cubitus Varus in Children".

Научните интереси са в различни направления по специалността и са 
отражение на натрупващия се клиничен опит -  от анализиране на метод 
с интермитентно налягане с оглед превенция на посттравматичния едем -  
публикация 15 от предсавените, до аваскуларна некроза на 
навикуларната кост на ходилото при дете /16 в списъка /. Други 
последователно разглеждат оперативни подходи при хирургичнте 
подходи и лечението на луксация на ставата на Лисфранк при дете/20/ и 
ефективно терапентично решение на рядко наблюдаван случаи на 
малеоларна псевдоартроза /22/
От представените документи за участие в настоящия конкурс липсват 
публикации с номера 5 и б. Броят на цитиранията достига 4 от различни 
колективи.

Представеният брой публикации отговоря на Правилника за развитие на 
академичния състав в Тракийски университет , като не се рецензира 
едната публикация свързана с дисертационен труд.

Във връзка с гореизложеното счмитам, че кандидатът по обявения 
конкурс отговаря на изикванията 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, което ми дава основание да предложа 
на уважаемото жури да гласува положително за д-р д-р Табет Ал -Садек, 
да бъде избран за „Доцент" към Медицински колеж на Тракийски 
университет, Стара Загора.
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