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РЕЦЕНЗИЯ

Относно: провеждане на процедура по обявения 
конкурс за академичната длъжност 
висшето образование 7. „Здрав^ 
професионално направление 7.1. „М 
специалност "Епидемиология" за нужди 
център по военна епидемиология и 
единствен кандидат полковник д-р Андр

ДВ бр. 45/19.06.2015 г. 
Доцент" в област на 
опазване и спорт” 
гдицина” по научната 
те на Научно-приложен 
хигиена към ВМА, е 
ей Рангелов Галев, дм.

Полковник д-р Андрей Рангелов Галев, дм 
София. Завършва висшето си медицинско образов 
1986 г. в МУ- София. През 1987 г. преминава об 
във ВМА гр. София и в НШЗО ,,Г. Делчев” 
специализация по кожни и венерически болести въ 

Професионалната му кариера като военен 
началник на медицинската служба в под. 26620 гр 
Академичната кариера на кандидата започва от 
Клиниката по инфекциозни болести на ВМА гр. С 
Началник на Центъра по военна епидемиология 
който от м. юли 2009 г. се разраства в Научно-прил 
епидемиология и хигиена. От голямо значени 
израстване на кандидата е активната му следдипло 
участието му в курсове и специализация в страната 
участие в мисии. През 1990 г. придобива 
венерически болести, а през 1993 г. по инфекциозн 
1995 г. специализира в Института па тропическа 
Франция, където придобива специалност по троп 
1997 г. завършва курс по тропическа медицина в гр 
В същата година участва в мисия по евакуация 
българския контингент в състава на SFOR-Босна. 
започва специализация по специалността „Превантл 
Придобива тази четвърта за него специалност през

на
О

роден през 1963 г. в гр. 
ание в МУ- София през 
щовойскова подготовка 

гр. Враца и започва 
ф ВМА.
лекар преминава и като 
. Сливен (1989-1990 г.). 
990 г. като асистент в 
зфия. От 30.01.2004 г. е 

и хигиена към ВМА, 
ожен център по военна 

за професионалното 
мна квалификация чрез 
ни и в чужбина както и 
цдалност по кожни и 
и болести. От 1994 до 

дицина в гр. Марсилия, 
ическа медицина. През 
Амстердам, Холандия, 
инфекциозно болни от 

•т м. септември 2008 г. 
вна военна медицина”. 

£013 г.

Научната кариера на полковник д-р Андрей Галев, дм, започва в 
Клиниката по инфекциозни болести на ВМА гр. София, където като



жц

асистент се насочва към изучаването на проблема 
изследователска дейност през 2003 г. защитав 
посветен на Лаймската борелиоза с придобивай 
научна степен „Доктор по медицина”

През 2004 г. е избран за експерт на Р 
въпросите на борбата с биотероризма, което е дс 
активна научна позиция и авторитет във военно-м

Наред с ежедневната дейност на д-р Галев 
(по-късно НПЦВЕХ), той успява да реализира 
съдържание публикационна дейност чрез написва 
106 научни публикации. Те са издадени на българ 
френски (1) и немски (1)езици и са от областС 
превенцията, клиниката и терапията на инфекци 
болести със социална и военна значимост. Има про 
трудовата медицина, касаещи рисковите фактор 
значимост и тяхната превенция. Кандидатът пре,д 
за индивидуален Импакт фактор 0,28525 от на 
Значимостта на научните трудове на д-р Галет 
значителния брой на цитиранията на трудовете 
които 49 са от български автори и 42 от чу 
цитиран 4 пъти в международни ръководства (2 в 
Холандия). Кандидатът има водеща позиция в 
трудове като първи автор -  в 71 (67%), втори авт 
или последващ -  в 24 (23 %).

Д-р Андрей Г алев,дм има 4 отпеч 
самостоятелна и две в колектив и едно участие в у

Научната активност на д-р Галев, дм е особе 
участие и представяне с доклади на 77 научф 
конференции и симпозиуми (39 в България и 
международно участие).

В научните трудове на кандидата се отк 
научни приноси. С оригинален характер са 14 
областта на Лаймската борелиоза и кърлежово 
тяхната антибиотична профилактика и диспансер^ 
тези приноси са утвърдени като обогатяващи п 
класификация на Лаймската борелиоза. Значителе 
научно-приложен характер в областта на заразни 
броя).

Впечатлена съм от монография № 2 в списф 
кандидатът разглежда опита на 14 държави за 
профилактика не само на ендемичните за Българ 
но и на екзотичните заболявания, които общопра 
да диагностицира при хора, пътували зад грани 
кандидатът в конкурса публикува статия в която

Лаймска борелиоза. В 
а дисертационен труд, 
е на образователната и

България към ООН по 
казателство за неговата 

4дицинската общност. 
<ато началник на ЦВЕХ 
значителна по обем и 

фето и публикуването на 
ки (91), английски (13), 
а на епидемиологията, 
озните и паразитните 
учвания и в областта на 

и със социално-здравна 
ставя убедителни данни 
учните му публикации. 
,дм се потвърждава от 
му -  общо 91 пъти, от 
и автори. Д-р Еалев е 
САЩ, 1 в Англия и 1 в 
публикуваните научни 

ар -  в 11 (10 %) и трети

Лгани монографии (1 
зебник).
но изразена и в неговото 
и форуми -  конгреси, 

в чужбина и у нас с38

зояват значителен брой 
приноса, предимно от 

преносимите инфекции, 
о наблюдение. Е[якои от 

риноси за Европейската 
н е броят на приносите с 
ге болести (повече от 33

ка на трудовете, в която 
съвременната теория и 

ия рикетсиални болести, 
«ликуващият лекар може 
ца. За първи път у нас 
обръща внимание на т.н.
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„медицина на пътуващите”. Освен това участва ка' 
за медицинско осигуряване на въоръжените сили н

Личният принос на д-р Галев, дм в колекти 
значителен -  тясно свързан с дългогодишната му 
дейност и високата му квалификация. Задълб^ 
подготовка е база за самостоятелно разработване 
иновативна стойност за превенцията и борбата с и

Като Началник на ЦВЕХ (по-късно НПЦВЕ 
в областта на организацията и тактиката на медиц^ 
в обсъждането и привеждането в действие 
споразумения с НАТО в областта на превантивна 
планове и организационни мероприятия в БА 
биологични агенти. Активно работи по 
сътрудничеството между военни и цивилни стру 
РЗИ.

През 2009 г. организира I-та НационЬ. 
превантивна медицина в гр. Плевен. От тогава д 
традиция всяка година, като през 2012 г. 
национален конгрес с международно участие по 
Д-р Еалев, дм е основател и председател на Бъг 
превантивна медицина, което издава списание 
подържа сайт. Това спомага за популяризирането т

Успоредно с това кандидатът развива активи 
многобройни медийни изяви в областта на промо 
при ваксинопредотвратимите болести -  хепатит 
паротит. Той е един от пионерите у нас за въвеж 
срещу рак на маточната шийка, причинен от папил

През 2013 г. и 2014 г. взема участие в два пр 
програми на Европейския съюз, насочени към раз 
здравеопазването, както и към повишаването 
служителите от РЗИ у нас.

Учебно-преподавателската дейност на д- 
справка, издадена от ВМА гр. София и в ув^ 
аудиторна заетост от 34 часа и извънаудиторна д 
последната учебна година. Също така кандидатът 
на презентации и мултимедийни теми за семинар 
проблемите на епидемиологията на инфекцио 
изграден преподавател и лектор, развива препод 
чрез тематични курсове, утвърдени от Началк 
разписанието на Академията за продължаващо \  
висшите медицински и немедицински кадри.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Имайки предвид всичко по-горе

то съавтор в Доктрината 
а Р. България, 
вните научни трудове е 
таучна, изследователска 
чената му теоретична 

научни теми с реална, 
нфекциозните болести. 
X) д-р Еалев, дм работи 
нската служба. Участва 

а стандартизационните 
а медицина. Разработва 
при кризи с различни 

задълбочаване на 
стури от M3, НЦЗПБ и

лна конференция по 
о сега продължава тази 
организира и Първият 
превантивна медицина, 
гарското сдружение по 
ювантивна медицина” и 
а тази специалност, 
а обществена дейност с 
цията на имунизациите 

и В, грип, морбили и 
цането на имунизацията 
ома вирусите, 
оекта, реализирани чрез 
ширяване на достъпа до 
на квалификацията на

) Еалев, дм е отразена в 
рение, че същият има 
ейност от 156 часа през 

участва в изготвянето 
ни занятия и лекции по 
зните болести. Той е 
авателската си дейност 
ика на ВМА в План- 
едицинско обучение на

А

изложено, както и
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професионалните, личностните и изявените орган 
кандидата, изразявам своята категорична пс 
полковник д-р Андрей Рангелов Галев,дм и си поз 
на уважаемите членове на Научното жури да rji 
заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ" 
приложен център по военна епидемиология и хиги

30.10.2015 г. 
София

РЕЦЕНЗ

изационни качества на 
ложителна оценка за 
волявам да препоръчам 
асуват положително за 

за нуждите на Научно- 
на към ВМА

НТ:,

Проф.д-р ка Димитрова, дм
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