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Относно: Конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт
по професионално направление 7.1 Медицина и научна специалност
„Неврология", обявен в ДВ, бр.19 от 05.03.2021 г.

Рецензирането на материалите, представени в конкурса, е основано на
изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република България,
Правилника за неговото приложение,

както и Правилника за условията и реда за

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности и Качествени
критерии за развитие на академичния състав на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов".
Рецензията е изготвена на основание на Решение от Заседание на Научното
жури и Протокол №1/10.05.2021 г. Няма установени процедурни нарушения.
Във връзка с участието ми като член на научното жури, декларирам, че:
- Нямам конфликт на интереси;
- Не съм намерил нарушения в досегашния ход на конкурса и нямам забележки
по предоставените ми за рецензия материали.
Документи за участие в конкурса е подал един кандидат - Д-р Мария Иванова
Димитрова, д.м.

1. Биографични данни на кандидата

Д-р Мария Димитрова завършва Медицина в Медицински университет - София
през 2007 година (диплома № 020430/ 14.11.2007 г.). Започва работа през 2008 година,
когато е зачислена за специализация по нервни болести след конкурс. През 2013
година придобива специалност по нервни болести (диплома № 013989/1.06.2013 г.), а
през 2014 година свидетелство за високоспециаизирана дейност по „Невросонология"
(№3370). За периода 2013-2018 година заема последователно длъжностите ординатор и
асистент в Клиника по нервни болести на Военномедицинска академия. През 2018
година защитава дисертационен труд на тема „Невропсихологични нарушения при
обструктивна сънна апнея" с научен ръководител проф. Красимир Генов, дмн и научен
консултант - акад. Лъчезар Трайков (диплома № 129/30.04.2018). През 2018 година
завършва магистратура по специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт"Медицински университет-София (диплома № 32490/3.05.2018). От 2018 година е
началник на Отделение по нервни болести на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов".
Сертифицирана за оценка на пациенти с множествена склероза по EDSS, за
оценка на неврологичен дефицит при пациенти с инсулт по NIHSS скала, както и за
оценка на тревожност и депресия по C-SSRS. Преминала следните обучения:
S

Spring School For Young Neurologists, Stare Splavy, 2012

S

ALS diagnosis and care, Prague, 2012

S

Когнитивни нарушения при неврологични заболявания, 2014

S

Preceptorship on MRI in multiple sclerosis, Милано, Италия, 2015

S

Regional Teaching Course of the European Academy of Neurology, 2017

У World Federation of Neurology continuing medical education program, 2017
У Fabry Summer School, 2018
У Академия „Деменции", 2019
У Stroke Treatment Logistics Simulation Training Course, Brno, 2019

Д-р Мария Димитрова членува в научни и медицински дружества и организации
в сферата на неврологията, невросонологията и сомнологията:
S

Българско дружество по неврология

S

Българско дружество по невросонология и мозъчна хемодинамика

V Българско дружество по сомнология
S

Европейско дружество по невросонология и мозъчна хемодинамика

S

Български лекарски съюз.

Участва ежегодно в Национален конгрес по нервни болести, Национален
конгрес по невросонология и мозъчна хемодинамика, Европейска академия по
неврология, както и в редица други национални и международни форуми.
Д-р Димитрова е подизследовател в девет клинични изпитвания за лечение на
пациенти с множествена склероза и главен излседовател в две клинични изпитвания за
лечение на мозъчни инсулти.

2. Учебно-преподавателска дейност на кандидата
От представените документи е видно, че д-р Димитрова е била асистент в Клиника
по нервни болести - ВМА от 2016 година до напускането. Участвала в лекционни
курсове на медицински сестри, парамедици, следдипломно обучение на специалисти
ОПЛ и невролози.
От 2018 година д-р Мария Димитрова е началник на Отделение по нервни болести
на УМБАЛСМ. Представена е следната преподавателска дейност:
S

Аудиторна заетост в лекционен курс „Спешни състояния в неврологията" на
студенти по медицина в цикъл на обучение „Спешна медицина" (40 часа за 2018
година, 60 часа за 2019 година, 55 часа за 2020 година, 55 часа за 2021 година),
както и в модул към програма ПУЛСС „Протоколи при спешни неврологични
състояния" за 2020 и 2021 година.

S

Извънаудиторната заетост включва обучение на седем специализанти по нервни
болести, провеждане на колоквиуми.

S

Учебно-методическата

дейност

се

базира

на

разработване

на

лекции,

редактиране на материали за списание „Спешна медицина", научна дейност
като участник в изследователски проекти, провеждане на колегиуми.

3. Научно-изследователска дейност на кандидата
Д-р Мария Димитрова е автор и съавтор на 79 научни труда, като в това число и
дисертационен труд (с автореферат), една самостоятелна монография. На 34 от
научните трудове кандидатът е първи автор.
Вид научна активност
Общ брой публикации

Общ
брой
79

Първи автор
34

Друга позиция

Дисертационен труд
Монографии
Публикации в списания
• с IF
• други
Участия в национални форуми
Участия
в
международни
форуми
• с IF
• други

1
1
35
6
29

14

21
21

9
9

Самостоятелен автор
21

12
12

15
6

Научни приноси и направления в научно-изследователската дейност
Научните трудове са подредени и представени в подробен списък, подадени са с
авторска справка за научните приноси и с необходимия доказателствен материал.
Раздпределени са в следните категории:
I. Дисертационен труд с автореферат „Невропсихологични
обструктивна

сънна

апнея"-

дисертационен

труд

за

нарушения при
присъждане

на

образователна и научна степен „доктор" по научна специалност „Нервни
болести", шифър 03.01.19, 2018 година.
II. Самостоятелна монография „Диагностични и терапевтични подходи при
криптогенен мозъчен инсулт", 2021 година, София, J.A.M.G BOOKS.
III. Публикации - 35 научни публикации.
IV. Участия в научни форуми, разпределени в 4.1 Национални форуми - 21 участия
и 4.2 Международни форуми - 21 участия.
Научните трудове са обхванали

разнообразни направления в неврологията.

Тематичното им разпределение е следното:
S

Обструктивна сънна апнея (ОСА)

Най-широкообхватно в научните трудове е разгледана темата за обструктивната
сънна апнея. В раздела са включени общо 11 труда по авторския списък и една
защитена дисертация. Значителна част от научните разработки по темата обструктивна
сънна апнея са свързани с промените в когнитивните функции и оформяне на базата на
резултатите от изследванията на невропсихологичен профил на пациентите. С голямо
научно-практическо значение са публикациите, оценяващи ролята на различини
методики и касаещи избора на подходящи кратки тестове за оценка, както и изготвяне

на кратка невропсихологична батерия. Друга част от научните трудове са насочени към
анализ на антропометричните особености на пациентите с ОСА. Авторката има
разработки и върху рисковите фактори за невропсихологичен дефицит при тези
пациенти.
Дисертационният труд „Невропсихологични нарушения при обструктивна сънна
апнея" има за цел да се изследват невропсихологичните нарушения при ОСА и да се
установят качествените и количествените специфики на съществуващия дефицит, като
се оцени ролята на тежестта на заболяването и приноса на коморбидността.
Невропсихологичното оценяване включва множество методики: MMSE, Epworth
Sleepiness Scale, Beck's Depression Inventory, Fatigue Severity Scale, Stroop test, Trial
Making Test A, Trial Making Test В, тестове за изследване на вербална флуентностphonemic one letter test, Isaac Set Test, Symbol Digit Modalities Test, Word List Recall
Test. Включени са 103 последователно диагностицирани пациенти с ОСА и контролна
група, отговаряща по възраст, пол и образователен статус. Магнитно-резонансна
томография е проведена на 20 пациенти. Оценени са с визуални рейтингови скали.
Съществена част от дисертационния труд е посветена на оценката на коморбидните
състояния: артериална хипертония, захарен диабет, хиперлипидемия, подагра, ИБС,
затлъстяване, употреба на алкохол и медикаменти, тютюнопушене. Изведени са
няколко научно-теоретични приноси: 1) Проучването потвърждава за първи път сред
българска популация пациенти наличието на невропсихологични нарушения при
пациентите с ОСА, като се оформя подробен невропсихологичен

профил на

пациентите с ОСА; 2) Представя се широкообхватно оценяване на екзекутивното
функциониране на пациентите с ОСА, като се потвърждава, че наличието на
екзекутивните нарушения е най-характерно за невропсихологичния профил на тези
пациенти; 3) Определя се специфичността на използваните методики за изследване на
екзекутивното функциониране, като се избират кратки и специфични тестове,
подходящи за включване в кратка невропсихологична батерия; 4) Потвърждават се
взаимовръзки

между

наличието

на

придружаваща

патология

и

тежестта

на

невропсихологичните промени, като за основен рисков фактор за невропсихологичните
промени се изведе давността на съществуващите симптоми на заболяването; 5)
Установява се, че наличието на глобална корова атрофия е причина за промените не
само в общото когнитивно функциониране , психомоторната скорост и вниманието, но
и по отношение на нарушенията в екзекутивното функциониране, като тежестта на

глобалната корова атрофия зависи от нивото на манимална сатурация на кислород и
възрастта. С научно-приложен характер е един принос: предлага се кратка батерия от
невропсихологични тестове, подходяща за оценка на невропсихологичното сътояние
на пациентите с ОСА.
S

Мозъчно-съдови заболявания

Темата за мозъчно-съдовите заболявания е също широкообхватно разглеждана в
научните разработки на авторката. На нея е посветена монография и поредица от
обзори, статии и научни доклади (II, III 7, 20, 22, 25, 28, 34; IV 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9,
4.1.10, 4.1.11, 4.1.12, 4.1.14, 4.1.20, 4.1.21; IV4.2.3, 4.2.6, 4.2.12, 4.2.14).
Монографията „Диагностични и терапевтични подходи при криптогенен мозъчен
инсулт" е изцяло самостоятелна и се състои от девет глави. Посветена е на дефиниция,
епидемиология, диференциална диагноза и терапевтични препоръки при инсулти с
неясна генеза. Споделят се и собствени случаи на пациенти с редки причини за
исхемичен инсулт. Монографията обобщава голям брой етиологични и патогенетични
фактори за възникване на мозъчни инсулти в различни възрастови групи. Някои от
разгледаните причини са много редки, но познаването им ще доведе до по- добра
диагностика на криптогенните инсулти. Монографията се явява ценно помагало за
специалисти по неврология, ревматология, кардиология, генетика, както и студенти.
Монографията има теоретичен и научно-приложен принос за българската неврология.
Интерес представлява и научно участие (IV 4.2.12) с представени собствени данни за
скрининг на предсърдно мъждене при пациенти с неясна причина за инсулта.
Използвана е система за телемониторинг и при 185 пациенти като средният период за
мониториране на пациентите е 96 часа. Заключението е, че дългосрочният мониторинг
на пациентите превъзхожда 24 часовия холтер-ЕКГ при диагностиката на предсърдно
мъждене, което има теоретично-практическа важност.
Сред останалите разработки могат да се споменат две статии: едната е оригинална
статия (III 22) представяща собствени данни от проучване на ранни симптоми на
тревожност и депресия при 117 пациенти. Използвани са няколко методики за оценка:
стандартно психологично интервю, Montgomery-Asberg Depression Rating Scale,
Hamilton Anxiety Rating Scale, Hospital Anxiety and Depression Scale- Depression
Subscale, Combined Scale. Установени са тревожност и депресия в ранния постинсултен
период, чувствителни методики са MADRS, HAD-S, НАМ-А. Това спомага да се
намерят пациентите, с които е добре да се провежда психологично наблюдение и

терапия. Другата е обзорна статия (III 20), разглеждаща имунологичните аспекти на
исхемичните инсулти- асептичното възпаление вследствие на исхемичния инсулт и
системната имунна супресия, която е предразполагащ фактор за вторична бактериална
инфекция.

S

Множествена склероза

Друга част от научните трудове е посветена на невропсихологичните промени и
терапевтичните възможности при множествена склероза. Включват обзорни статии (III
18, 24, 35) и собствени проучвания (III 9, 31; IV 4.2.1) върху невропсихологичните
нарушения при тези пациенти. С научно-практическо значение е една статия,
посветена на лечение на пристъп на оптикомиелит (заболяване от спектъра на
демиелинизиращите заболявания), като са разгледани терапевтичните възможности
при такива пациенти и се представя клиничен случай на лечение с имуноглобулин при
неповлияващ се от лечение с кортикостероид пациент (III 23).

S

Спинална патология

Значителна част от научните трудове са посветени на диагностика и лечение на
спондилодисцити (III 2, III 3, III 32, IV 4.1.2; 4.1.3; 4.2.2). Включват една обзорна
статия и няколко доклади на интересни клинични случаи от практиката.

S

Невропсихологнчни изследвания при неврологични заболявания

Поредица от доклади изследват невропсихологичните нарушения при мозъчни тумори
и артериовенозни малформации (IV 4.1.13; 4.1.9). Представени са серия от пациенти,
подбрани по определени включващи критерии, взета е под внимание образната
диагностка, локализацията на промените. Пациентите и в двете проучвания са оценени
с широкообхватни невропсихологнчни батерии, изследващи памет,

екзекутивни

функции, психомоторна скорост, общо когнитивно функциониране, тези разработки са
с теоретично и практическо приложение.
В няколко други долади се оценява тревожност и налични депресивни симптоми,
като се оценява болничен стрес при постъпване в лечебно заведение, при пациенти с
различни неврологични заболявания. Използвани са разнообразни методики за оценка,
представя се ролята на психолога и психологичното интервю за оценка на рисковите

пациенти и за спомагане на адаптацията им в болнична обстановка (IV 4.1.15; 4.1.19;
4.2.8).
V С OVID-19
В пандемичната ситуация с голям интерес се приема всяка информация, свързана с
неврологичните усложнения от заболяването. Собствените наблюдения се споделят в
научни доклади и статии (III 30, III33, III26, IV 4.2.19, 4.2.20). Обзорните статии
обобщават известните до момента неврологични усложнения и имат обобщаващ
теоретичен принос, а описаните клинични случаи са с практически принос.
•

Други

Три научни участия представят интересни случаи от практиката на пациент с
вероятна болест на Creutzfeldt-Jacob Heidenhain вариант (IV 4.2.15). Другият случай е
на имунокомпрометиран пациент със системно ревматологично заболяване с установен
криптококов менингит, който се възстаноява на фона на проведеното лечение (IV
4.2.17). Третият случай е на пациент с клинична и електромиографска находка за остра
демиелинизираща

полирадикулоневропатия

тип

Гилен-Баре

и

едновременно

установена невроборелиоза (IV 4.2.16)
Импакт фактор
Д-р Мария Димитрова представя научни трудове с общ импакт фактор 56.78. С
импакт фактор са 6 научни публикации в списание Folia medica и 13 научни
съобщения, публиквани в

European Journal of Neurology и International Journal of

Stroke. Изчислен е индивидуален импакт фактор 22.08.
Цитирания
Д-р Мария Димитрова е приложила справка от Централна

медицинска

библиотека, която показва 18 цитирания в българска литература.
В

обобщение,

представената

от

кандидата

научна

продукция

покрива

минималните изискуеми национални критерии, както и изискванията на УМБАЛСМ
„Н.И.Пирогов", като ги надвишава по показател "Публикации и доклади, публикувани
в научни издания, реферирани и индексирани или не в световноизвестни бази данни с
научна информация". Авторската количествена справка за научно-изследователска
дейност и научна активност, представена по-долу, онагледява това.

Доцент
Група от
показатели

Съдържание

Минимален брой
точки спорсд
националните
изисквания

А

Показател 1

50

Б

Показател 2

-

В

Показатели 3 или 4

100

Доцент

Доцент

Налични
точки

Брой точки според
изискванията на
УМБАЛСМ
„Н.И.Пирогов" ЕАД гр. София

50
-

100
915.25

Г

Сума от показателите от 5 до 9

200

Д

Сума от показателите от 10 до 12

50

Е

Сума от показателите от 13 до края

1890 (при
минимални
изисквания от
750)

95
70

4. Заключение
Анализът на работата на д-р Мария Димитрова я представя като квалифициран
лекар-невролог, умело съчетаващ клиничната дейност с научните търсения. Оценени в
тяхната цялост, наукометричните данни на кандидата са в пълно съответствие със
ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състава на
УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов" и покриват изискванията за заемане на длъжността
„доцент".
Гореизложеното ми дава основание за положително становище, поради което с
пълна убеденост предлагам на членовете на Научното жури да изберат д-р Мария
Иванова Димитрова, д.м на академична длъжност „доцент" в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1 Медицина и
научна специалност „Неврология" за нуждите на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов".
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