
Р Е Ц Е Н З И Я 

ОТ ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ДИМИТРОВ ИВАНОВ , Д.М.Н. 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ"- ВАРНА 
УМБАЛ „СВ. МАРИНА" ЕАД - ВАРНА 

Относно: 
Обявен конкурс за академична длъжност „ДОЦЕНТ" в област на висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по 
научна специалност „Пластично-реконструктивна и естетична хирургия" за факултет 
„Медицина", катедра „Хирургични болести", УНС „Гръдна хирургия", съгласно обява в 
ДВ, бр. 23/27.03.2015 г. 

Д-р Йоланда Константинова Папазова-Заякова, дм. е единствен кандидат по 
обявения конкурс за придобиване на академична длъжност „доцент" към факултет 
„Медицина", катедра „Хирургични болести", УНС „Гръдна хирургия". Представени са 
всички документи, посочени в правилника за развитие на академичния състав на МУ -
Варна. 

Биографични данни 

Д-р Йоланда Константинова Папазова-Заякова, дм е родена на 16.07.1960г. в 
гр. Варна. Завършва Медицина през 1984 г в МУ-Варна. Придобива специалност по 
Обща хирургия през 1992 год., а по Пластична хирургия през 2001 г. Има 31 години 
лекарски стаж, като от 1998г. работи в Отделение по изгаряне и пластично-
възстановителна хирургия. Владее свободно английски език. 

Наукометрични показатели 

Д-р Заякова, дм има богата научна активност, проявена като: 
• самостоятелни монографии - 2; 
• пълнотекстови публикации в научни списания - 25, от които 2 в чужбина; 
• пълнотекстови публикации в научни сборници - 7, от които 1 в чужбина; 
• публикувани резюмета в научни списания - 6, от които 4 в чужбина; 
• резюмета на доклади от научни форуми публикувани в научни сборници -17, 

от които 15 в чужбина. 

Научните изследвания покриват научна проблематика в областта на пластичната 
хирургия. В научно-изследователската и приложна дейност могат да се откроят три 
основни тематични направления, които отразяват натрупания в годините научно-
теоретичен и научно - практически опит на авторката като пластичен хирург: 

1. Изгаряния: епидемиология; кардиоваскуларни промени; оперативно лечение и 
ХБО; 



2. Реконструктивни методи за покриване на дефекти в областта на главата, 
тялото и крайниците. Техники за подготовка на раните за оперативно лечение; 

3. Естетични корекции: планиране; техники; удовлетвореност на пациента. 
Епидемиология на асиметриите на гърдите. 

През 2012 г. след успешна защита на дисертация на тема „Аугментационна 
мамапластика при асиметричен бюст" придобива научна степен „Доктор" по научна 
специалност „Пластично-възстановителна и естетична хирургия". Подготвя 
монографичен труд на тема „Птоза при хипотрофичен и нормотрофичен бюст -
информираност на пациента, предоперативен анализ, хирургични техники за корекция", 
който е издаден през 2015 г. 

Учебно-преподавателска дейност 

Д-р Заякова е била хоноруван преподавател към МУ - Варна за учебните 
2008/2009 г., 2012/2013 г., 2013/2014 г., 2014/2015 г. към Факултет „Медицина", Катедра 
по обща и оперативна хирургия. 

Диагностично-лечебна дейност 

Оперативната активност на кандидата е отговаря на изискванията за длъжността 
„Доцент", като д-р Заякова е доказан професионалист в областта на пластично-
реконструктивната и естетичната хирургия. 

Заключение 

Представените от Д-р Иоланда Константинова Папазова-Заякова, дм документи и 
нейното професионално и академично развитие напълно отговарят на изискванията за 
придобиване на академична длъжност „доцент", определени в правилника на развитие на 
академичния състав в Медицински университет „Проф. П. Стоянов"- Варна. Предвид 
безспорно високото ниво на професионализъм на д-р Заякова, както на преподавател, 
така и на съвременен хирург, предлагам на научното жури да гласува позитивно за 
избора й на академична длъжност „доцент". 

03.08.2015 г 
Гр. Варна 


