
СТАНОВИЩЕ

От доц. д-р Жечка Цветкова Василева /Тодорова/, ДМН

по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по професионално
направление 7.1. Медицина (Вътрешни болести – Ревматология) за нуждите

на Медицински факултет на Софийски университет “ Свети Климент
Охридски” с учебно – клинична база УБ “Лозенец”

Със заповед на Ректора на Софийски университет “ Свети Климент
Охридски” № РД-38-230/21.04.2017 г., издадена въз основа на решение на
Академичния съвет на същия университет протокол № 5/21.12. 2016 г., в ДВ
бр. 7/20.01.2017 г. е обявен конкурс за заемане на академичната длъжност
”Доцент”. Единствен кандидат в конкурса е  д-р Любомир Маринов
Маринчев, д.м., Началник отделение по ревматология на УМБАЛ
„Софиямед“.

Професионално развитие

Д-р Любомир Маринов Маринчев е лекар с богат професионален опит -
32 години трудов стаж. Има признати специалности по Вътрешни болести
(1992 г.) и Ревматология (1994 г.).

Професионалната си кариера д-р Маринчев започва през 1985 год. като
терапевт в районна болница гр. Бяла. През 1987 г. след успешно положен
конкурсен изпит е избран за асистент в Клиника по Ревматология,
Медицинска академия, София. От 1996 до 2012 г. е главен асистент в Клиника
по Ревматология, УМБАЛ “Св. Иван Рилски”, София. От 15.03.2012 г. досега
е Началник отделение по Ревматология в УМБАЛ “Софиямед”, София.

От януари до април 1992 г. д-р Любомир Маринчев специализира в
Хюстън, САЩ под ръководството на Проф. д-р Франк Арнет на тема “HLA –
клас II алели и автоантитела при български болни от системен лупус
ератематозус”. През 2007 г. д-р Маринчев защитава дисертация за
присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на тема
„Антиревматична терапия и инфекция с Helicobacter pylori – увреждане на
горния гастроинтестинален тракт при ревматичните заболявания“.

Д-р Любомир Маринчев има богат клиничен опит в областта на
вътрешните болести и ревматологията. Владее перфектно английски език.
Член е на Българското дружество по ревматология, на което е и секретар от
1998 до 2002г.

Д-р Маринчев е преподавател с дългогодишен опит: преподавателски
стаж  25 години, от които 9г. като асистент и старши асистент и 16г. като



главен асистент по ревматология в Клиниката по ревматология на МУ- София
с преподаване на български и английски език. Той преподава на студенти 3-
ти курс (Пропедевтика на вътрешните болести) и 5-ти курс (Ревматология).
Има участие и в следдипломното обучение на специализанти по
ревматология, вътрешни болести и обща медицина. Представената справка от
Медицинския факултет на СУ „Кл. Охридски“ удостоверява, че е осигурена
учебна натовареност на кандидата от 56 лекционни и 166 учебни часа от
клинични упражнения, достатъчни за разкриване на академична длъжност
„доцент“ според Правилника на университета.

Научно-изследователската дейност

Научните трудове на д-р Маринчев са 35. Той е съавтор в 5 научни
монографии и книги и автор и съавтор в 30 научни статии, 7 от които в
международни списания с Impact factor и Impact rang (4 с импакт фактор (IF)
и 3 с импакт ранг (SJR), 23 публикации в български реферирани списания, от
които 1 с импакт фактор (така публикациите на кандидата с импакт фактор
стават 5) и 8 с импакт ранг, 11 участия на научни форуми - 9 научни
съобщения, изнесени в международни научни форуми и отразени с абстракти,
също с Impact factor и Impact rang, 2 в български научни форуми. Негови
трудове са цитирани 2 пъти в български и 38 в чужди научни издания.
Импакт факторът на публикациите на кандидата в чуждестранни списания е
5,567. Импакт факторът на публикациите в български списания е 0,044, така
импакт факторът на публикациите става 5,611. Импакт факторът на
публикациите от участията на чуждестранни форуми е 5,862. Общият импакт
фактор на кандината е 11,473.

От 2009 г. и понастоящем е един от рецензентите на британското
ревматологично списание “Rheumatology” (Oxford), от 2015 - на
американското научно - медицинско списание “Medical Science Monitor”
(International Medical Journal of Experimental and Clinical Research), а от 2016 г.
– American Journal of Case Reports

Научните интереси на д-р Маринчев са насочени в няколко области:

1) HLA и SLE – Първото българско проучване върху клинично –
имуногенетичните асоциации на HLA – клас II алелите с различни клинични
форми на системен лупус при български пациенти в сътрудничество с
Клиника по ревматология и имуногенетика, Медицински университет,
Хюстън, САЩ.

2) Антиревматична терапия и инфекция с Helicobacter pylori - увреждане на
горния гастроинтестинален тракт при ревматичните заболявания, основно
разработено в дисертационния труд на кандидата, под ръководството на доц.
В. Паскалева-Пейчева и доц. Б. Владимиров. То е първото за страната



проучване на най-сериозните и недостатъчно изяснени терапевтични
усложнения при ревматично болните от българската популация. Разработено
е със съвременни клинични, лабораторни и инструментални методи в
колаборация с изявени имунолози, гастроентеролози и патологоанатоми.
Темата е застъпена и в множество публикации на кандидата оценяващи
увреждането на горните отдели на гастроинтестиналния тракт от лечението
на ревматологичните болести, особено НСПВС и влиянието на инфекцията с
H. pylori върху активността на системното заболяване.

3) Лечение с биологични средства, обзорна статия за биологичното лечение в
ревматологията и международно проучване посветено на достъпа до лечение
на българските пациенти до биологично лечение за ревматоиден артрит.

4) Множество публикации на редки клинични случаи с научно – практическо
значение.

Заключение

Кандидатът д-р Любомир Маринов Маринчев, д.м., е лекар с голям
клиничен и преподавателски опит и авторитет сред колегията в областта на
вътрешната медицина и ревматологията. Той отговаря на критериите на
ЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени
и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“, чл. 105.
Всичко това ми дава основание да предложа убедено на уважаемото Научно
жури да избере д-р Любомир Маринов Маринчев за „доцент“ по научната
специалност „Ревматология“ за нуждите на Медицински факултет на
Софийски университет “ Свети Климент Охридски”.

София, 20.06.2017 г.

(Доц. Жечка Василева, д.м.н.)


