
С Т А Н О В И Щ Е

от доц. д-р Мая Йорданова Стоименова-Попова, д.м 

Ръководител катедра „Психиатрия и медицинска психология” при 

Медицински Университет -  Плевен

Вътрешен член на научно жури, избрано със заповед № Р-109-282/29.09.2015г. на Ректо
ра на МУ Варна и Протокол № 1/23.09.2015г. от заседание на НЖ за провеждане на 
конкурс за избор за заемане на академична длъжност „Доцент” в област на виеше обра
зование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина и научна 
специалност „Психиатрия” с единствен кандидат д-р Коралия Стефанова Тодорова- 
Ненова,дм, за нуждите на Катедра „Предклинична и клинична фармакология”, Факултет 
„Медицина” при МУ -  Варна и Втора психиатрична клиника към МБАЛ 
„Св.Марина”ЕАД -  Варна, обявен в ДВ, бр. 52/10.07.2015г.

Представените материали за конкурса са напълно съобразени с изискванията на Закона 
за развитие на академичния състав в Република България и на Правилника за условията 
и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Меди
цински университет -  Варна.

Професионално развитие и качества:
Д-р Коралия Стефанова Тодорова е завършила с отличен успех ВМИ -  Варна през 1987. 
Започва професионалното си развитие като участъков педиатър в гр. Добрич (1987/1988), 
лекар в ПОКБ-Варна, филиал Девня (1988/1988), цехов лекар в РБ-Девня (1989/1990). В 
периода 1990-1993г. е редовен аспирант във ВМУ -  Варна. От 1993 до 2006г. е лекар в 
Клиника по психиатрия, а от 2006г. до момента е началник отделение в Първа клиника 
по психиатрия на МБАЛ „Св.Марина” ЕАД -  Варна.
Д-р Коралия Тодорова има придобита специалност по психиатрия от 1994г.
Д-р Тодорова е магистър по здравен мениджмънт на МУ- Варна (2008г).
От 2010 -  2012г. е докторант към катедра „Психиатрия и медицинска психология” на 
МУ — Варна и през 2012г. защитава дисертация на тема: „ Качество на живот и депре
сивни разстройства при епилепсия”.
Владее английски и руски език. Притежава отлични компютърни умения.
Стаж по специалността - 25 години.

I. Научно-изследователска дейност:
В настоящия конкурс д-р Коралия Стефанова Тодорова участва с 60 научни труда от 
които 33(55%) са на български 27(45%) на английски език.
От представената за оценка научна продукция д-р Тодорова е първи автор на 18(30%) 
научни труда, от които 11 на английски език, втори съавтор е на 15(25%) и пореден на 
8(13%) научни труда.

Научната продукция на кандидата е разпределена както следва:
■ 1 дисертация,



■ 2 самостоятелни монографии,
■ 8 глави в 5 книги, учебници и сборници,
■ 29 статии, публикувани в пълен обем и
■ 20 публикувани резюмета от участия в национални и международни конгреси, 

конференции и симпозиуми.
Всички представени трудове са публикувани в международни и национални специали
зирани списания, сборници с научни трудове, сборници с резюмета от научни форуми, 
учебници и учебни ръководства. Освен отпечатаната научна продукция д-р Тодорова 
има 8 участия (7 в България и 1 в чужбина), отбелязани в програмата на съответния на
учния форум, без публикувано резюме.

Приложените верифицирани справки доказват 12 цитирания в чужда литература и на
личие на импакт фактор (IF) от 11 публикации:

■ общ сумарен IF -  35,322
* индивидуален сумарен IF -  24,813

Научните интереси на д-р Корилия Тодорова са в областта на 3 основни направле
ния:

■ Клинична психиатрия и терапия на психичните заболявалия
■ Невропсихология и медицинска психология
■ Социална и съдебна психиатрия
■ Съществено място в творческата дейност на кандидата заемат и работи в 

областта на детската и спешната психиатрия.

1. По направление „Клинична психиат рия и т ерапия на психичнит е заболявания  

са представени: дисертационният труд (публ. 1) и свързаните с него публикации (публ. 
13, 15, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 45, 46, 47) посветени на депресивните разстройства при епи
лепсия и тяхното отражение върху качеството на живот на пациентите, в рамките на 
проведено за първи път у нас комплексно клинично проучване с използване на клинич
ни, клинико-психологични и специално подбрани утвърдени оценъчни инструменти. 
Важен принос в хода на изследователска работа на кандидата е изследването на психо- 
метричните свойства на QOLIE-31, самооценъчен инструмент за измерване на качество
то на живот при български пациенти е епилепсия (публ. 35). Измерена и чувствителност
та и специфичността на HAMD-17 в ролята му на скриниращ и подкрепящ диагнозата 
инструмент при пациенти с епилепсия и депресия (публ. 39). Валидизираните в хода на 
проучването инструменти са използвани при последващо изследване на честотата на 
депресивните и тревожни разстройства при пациентите е епилепсия и значението на тях
ното повлияване за подобряване на качеството на живота им (публ. 36, 37, 38, 40).
Към тази тематична област може да бъде присъединена и съществена част от моногра- 
фичния труд на д-р Тодорова „Качество на живот, свързано със здравето - подходи за 
оценка и психосоциални аспекти при епилепсия”, където са разгледани психологически
те фактори и психиатричната коморбидност при епилепсия: депресия, биполярно разст
ройство, суицидалност и др. Авторът потвърждава двупосочната връзка между епилеп-



сията и редица психични разстройства, както и възможните общи патофизиологични 
механизми между тях.
Връзка с разглежданата тема имат и застъпените в няколко глави от учебни пособия 
(публ.5,7) фокусирани върху етиологията и патогенезата на епилепсията, когнитивни и 
афективни разстройства при невродегенеративни заболявалия (публ. 32, 33).
Научните интереси на д-р Тодорова в направление Клинична психиатрия и терапия на 
психичните заболявания са в много широк диапазон и включват психопатологични осо
бености при шизофрения, оптимизиране на лечението и ресоциализацията (публ. 12,14), 
акценти върху някои аспекти на психичния автоматизъм, деперсонализацията и синд- 
ромната специфика на налудностите при шизофрения (публ. 23,34).
В представените научни трудове се открояват няколко работи, посветени на невропси- 
хофармакологията (публ.54,55,59) и прилагането на атипичните антипсихотици (публ. 
4,20).

2. В направление „ Н европсихология и м едицинска психология кандидатът 
представя два монографични труда -  един самостоятелен (публ.2) и един като съавтор 
(публ. 10 и 11), където са разработени собствени възгледи относно развитието на невро- 
науката и са разгледани висшите корови функции в норма и патология, аспекти на орга
низацията на когнитивните и в частност, екзекутивните функции и техните нарушения 
при възрастни и деца.
В това направление биха могли да се причислят и представените работи свързани с пси- 
хопатологията на бременността и майчинството (публ. 9), психичното здраве на жената 
(публ. 38, 55) и детско-юношеска психопатология (публ.41).

3. В направление „ С оциална и съ дебн а  психиат рия е на лице задълбочена научна 
работа по въпросите на стреса и синдрома на изпепеляване при доставчиците на здравни 
грижи в сферата на психиатричното обслужване (публ. 16, 17, 18, 21) и разработването 
на пакет от комплексни мерки за намаляване на нивото на фрустрация и стрес в инте- 
ракцията „пациенти-персонал”.
В областта на съдебната психиатрия, кандидатът представя 5 научни публикации върху 
проблемите на посмъртната СПЕ и някои деонтологични аспекти на съдебно
психиатричната експертиза на потърпевши (публ. 19, 24, 28, 50, 58).

4. Д р у ги  публикации

Д-р Тодорова е водещ автор в публикувано ръководство за долекарска помощ при 
спешните състояния в психиатрията: суицидни опити; психомоторна възбуда и агресия; 
психотични състояния, асоциирани с опасно поведение; мания; вредна употреба и/или 
зависимост от различни ПАВ; странични и нежелани ефекти и пр. Ръководството е изг
радено върху принципите на добрата практика за оказване на съдействие при тези със
тояния, преди получаването на специализирана психиатрична помощ (публ. 8).
Други научни интереси на кандидата са застъпени в публикации върху някои аспекти на 
паническото разстройство в детско-юношеска възраст, етиологията и патогенезата на 
аутизма (публ. 6, 22) и диагностичните методи за оценка на психичните разстройства 
при пациенти в напреднала и късна възраст ( публ. 56 и 60).



II. Учебно-преподавателска дейност

Д-р Коралия Стефанова Тодорова участва в обучението на студенти по медицина и ерго- 
терапия в МУ-Варна; на студенти от ВВУ „Н.Вапцаров” и Русенския университет „Ан
гел Кънчев“ по клиничните направления психофармакология, психофизиология и нев- 
ропсихология.
В оценката на учебно-преподавателската дейност на кандидата следва да се включи и 
нейното участие в изготвянето на учебни ръководства за долекарска помощ.

III. Лечебно-диагностична дейност
Д-р Коралия Тодорова е магистър по медицина от 1987г. и 25 годишен стаж като психи
атър. В дългогодишната си практика Д-р Тодорова владее и прилага оптимален брой ме
тодики в областта на диагностиката, съвременната терапия, рехабилитацията, оценката 
на качество на живот и експертиза на психичните заболявания и коморбидни разстройс
тва в зряла и детска възраст.

Д-р Коралия Тодорова е утвърден специалист, с определени заслуги в научната дейност 
и с богат клиничен опит, отговорна и всеотдайна в работата си.

В заключение:

Като общ брой представените научни разработки са достатъчни и разнообразни. Напълно 
покриват количествените и качествени критерии на МУ-Варна за заемане на длъжността 
„Доцент” в МФ на МУ-Варна. Предимство е общия импакт фактор -  35.322. Д-р Коралия 
Тодорова има достатъчен преподавателски опит в периода на постепенното си администра
тивно израстване.

Налице са всички доказателства за активната лечебно-диагностична дейност на д-р Тодоро
ва. Кандидатът има придобита образователна и научна степен „доктор”. Съвкупността от 
представените данни относно работата на д-р Коралия Стефанова Тодорова покрива поста
вените в Закона и Правилника за развитие на академичния състав на МУ-Варна критерии.

Отчитайки научната, лечебна и преподавателска дейност на кандидата давам своята пози
тивна оценка за избора й и убедено препоръчвам на уважаемото Научно жури да присъди на 
д-р Коралия Стефанова Тодорова - Ненова,дм академичната длъжност „Доцент” в област 
на виеше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина 
и научна специалност „Психиатрия” за нуждите на Катедра „Предклинична и клинична 
фармакология”, Факултет „Медицина” при МУ -  Варна и Втора психиатрична клиника към 
МБАЛ „Св.Марина”ЕАД -  Варна.

София, 17.09.2015 г.


