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БИОГРАФИЧНИ ДАННИ НА ПРОФ. ИВАН САЛЧЕВ ТИШКОВ, ДМН 
 
 

 

 
 
Роден на 12.11.1931 г. Завършил 
„Медицина“ в М.Ф., гр. София през 1955 г. 
Признати специалности: „Вътрешни 
болести“ (1962 г.); „Нефрология“ (1976 г.). 
Научни степени: к.м.н. (1976 г.); д.м.н. 
(1988 г.) 
Научни звания: „Доцент“ (1983 г.); 
„Професор“ (1989 г.). 
В периода 1955 г. – 1968 г. работи 
последователно като лекар в с. Ореш, 
участъков терапевт и главен лекар на 
поликлиниката в гр. Свищов, ординатор в 
токсикологичното отделение на ИБМП 
„Пирогов“. 
Работи като „НЕФРОЛОГ“ от 1968 г. в 
първата за страната „Специализирана 
клиника по нефрология“, основана през 
1966 г. в ИСУЛ от проф. Г.Маждраков и 
продължила съществуването си като 
„Първа нефрологична клиника“, в 
Катедрата по нефрология от 1975 г. 
Проф.Тишков е неин ръководител от 1983 г. 
до пенсионирането му през 2001 г. и 
ръководител на Катедрата по нефрология 
през периода 1989 – 1999 г. 
По време на 33 годишната си работа като 
нефролог, проф. Тишков е основен 
организатор и ръководител на 
квалификацията и специализацията на 
почти две поколения нефролози от 
здравната мрежа, вкл. и на провеждането на 
„Държавния изпит“ за признаването им на 
специалност „Нефрология“. Под негово 
ръководство са разработили и успешно 
защитили дисертации 6 аспиранти. След 
хабилитацията му е бил рецензент на почти 
всички защити на кандидатски и докторски 
дисертации, както и на конкурсите за 
хабилитации по нефрология. 
През периода 1989 – 1997 г. изпълнява 
задълженията на „Републикански 
специалист по нефрология“ към МЗ и 

съдейства за развитието и укрепването на 
нефрологичните мрежа и кадри. Като 
дългогодишен (вкл. и след пенсионирането 
си) член на „специализирани комисии“ за 
оценка на терапевтичната ефективност и 
безопасност на лекарствените средства към 
МЗ има пряко отношение към 
разрешаването за употреба в здравната, вкл. 
и нефрологичната мрежа на редица нови за 
страната високо ефективни медикаменти. 
Основните направления в диагностично-
лечебната му работа са свързани с 
прилагането на всички, съвременни за 
конкретния период клинико-лабораторни, 
морфологични и апаратурни методи за 
ранна и пълна диагноза и лечение с оглед 
ранното овладяване на болестния процес 
или поне забавяне на неговото 
прогресиране с крайна цел предотвратяване 
или възможно отлагане на появата и/или 
прогресирането на ХБН. В тази насока са и 
разработените оригинален метод за 
определяне селективността на 
протеинурията, както и клинико-
морфологичните и прогностични 
характеристики на интерстициалните 
нефрити, морфологичните типове на 
първичните гломерулонефрити и 
нефропатията при ЛЕД и други васкулити. 
В ежедневната практика при тези 
заболявания се утвърди методика за 
прилагането на „комплексно 
индивидуализирано лечение“. При него, в 
зависимост от клиничната, морфологичната 
и/или имунологичната активност на 
болестния процес и постигнатите до 
момента терапевтични резултати, освен 
конвенционалното лечение могат да се 
включат самостоятелно или 
последователно, приложените за първи път 
в нашата страна, „Пулсови терапии с 
Урбазон и/или Циклофосфамид“, схеми за 
лечение с Циклоспорин или Мукофенолат 
Мофетил, както и плазмен обмен. 
Получените резултати са отразени чрез над 
120 реални публикации в наши и 
чуждестранни списания или са докладвани 
пред редица международни форуми. 
Разработената от проф.Тишков 
терапевтична тактика се прилага успешно и 
до сега в по-голяма част от водещите 
нефрологични звена в страната. 


