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Проф. д-р
ИВАН ГЕОРГИЕВ
Професор д-р Иван Георгиев е възпитаник
на Медицинския факултет при Софийки университет. Академичната му кариера започва
през 1949 година като асистент в Катедрата по
неврология и психиатрия под ръководството нa
професорите Г. Узунов и Н. Шипковенски. Покъсно става техен сътрудник. От 1962 година е
доцент, а от 1969 година – професор по неврология. Бил е ръководител на Катедрата по
неврология, директор на Националния институт
по неврология, психиатрия и неврохирургия и
член на Президиума на Медицинската академия.
Автор и съ-автор е на над 300 научни
публикации – монографични трудове, учебни
ръководства, статии в български и чуждестранни списания (френски, немски, английски,
италиански, руски). Автор и съ-автор е на над
200 доклада пред национални и международни научни форуми. Основни направления в
научната му дейност са проблемите на невроинфекциите, невродистрофичните процеси и
еволютивната неврология.
Бил е активен член на ръководствата на
научни организации – Световната федерация по
неврология, Европейската асоциация на научните дружества по неврология, Кураториума на
дунавските симпозиуми по невронауки, Съюза
на учените в България, Съюза на научните
медицински дружества и др.
Член е на работни групи към Световната
федерация по неврология, Европейската
асоциация на неврологичните дружества,
Американското психосоматично дружество,
Международното Павловско дружество (САЩ),
Фондация „Предпазване от мозъчни инсулти”
и др.
Почетен член е на Френското неврологично
дружество, Немското дружество на психиатрите и невролозите, Дружеството „Пуркитие”
– Прага и СНМД.
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Prof.
Ivan Georgiev, M.D.
Professor Ivan Georgiev, M.D. graduated from
the Medical Faculty of Sofia University. His academic career started in 1949 as an assistant in
the Department of Neurology and Psychiatry in
the same university. In 1962 he became an assistant professor and since 1969 he is a professor of
Neurology. Prof. Georgiev has been Head of the
Department of Neurology, Director of the National
Institute of Neurology, Psychiatry and Neurosurgery
and a member of the Presidium of Medical Academy.
Prof. Georgiev is an author or co-author of
more than 300 scientific publications in Bulgarian
and foreign journals, lecturer in national and international congresses. The main aspects of his scientific interests are infections and dystrophies of
the nervous system and Evolutional Neurology.
Prof. Georgiev has been an active member of
many scientific organizations-the World Federation
of Neurology, the European Association of Neurology, the Curatorium of the Danube Symposiums
and Sciences, the Association of the scientists in
Bulgaria. He is also member of working groups for
the World Federation of Neurology, the American
Psychosomatic Association, the Foundation “Prevention of strokes”, etc. He is an honorable member of the French Scientific Society and the German Association of Neurology and Psychiatry.
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