
 

СТАНОВИЩЕ  

от 

проф. д-р Марин Пенков Даскалов, д.м.н.  

Медицински университет-София 

 

ОТНОСНО: научно-практическата дейност на главен асистент д-р 
Даниела Йорданова Арабаджиева, д.м., кандидат за заемане на академичната 
длъжност „доцент“ в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и 
спорт“, професионално направление „Медицина“ и научна специалност 
„Неврология“ за нуждите на Катедрата по нервни болести и невронауки, 
Факултета по медицина на Медицинския университет “Проф. д-р Параскев 
Стоянов”-Варна, съгласно конкурс, обявен в Държавен вестник (бр. 
88/13.XI.2015 г.)  и Заповед на Ректора на МУ-Варна № Р-109-20/29.01.2016 г. 

 
Уважаеми членове на Научното жури, 
 
В настоящия конкурс участва един кандидат - Даниела Йорданова 

Арабаджиева. Тя е родена на 26.12.1971 г. в гр. Елхово. Завършва специалност 
„медицина“ в Медицинския университет-Варна през 1995 г. и магистратура по 
здравен мениджмънт в Медицинския университет-Варна през 2003 г. През 2007 
г. придобива специалност „Нервни болести“. През 2014 г. защитава успешно 
дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ 
на тема: “Превенция на исхемичния мозъчен инсулт и свързаните сърдечно-
съдови и метаболитни заболявания“.  

През периода от 1995 г. до 2000 г. работи като лекар в ХЕИ-Варна. От 
2000 г. работи в Първа клиника по нервни болести, УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД-
Варна - отначало като лекар-невролог, а след това като хоноруван асистент, 
асистент и главен асистент в Катедрата по нервни болести и невронауки при 
Медицинския университет-Варна.  

Д-р Даниела Йорданова Арабаджиева, д.м., представя една монография 
на английски език, 15 статии на български език и 14 статии на английски език в 
общо 8 български списания, един доклад на български език в конференция в 
България, четири статии в три чужди списания, три доклада в международен 
уъркшоп в чужбина, както и 12 резюмета на доклади и постерни съобщения на 
научни форуми у нас и в чужбина. Тя е първи автор в 32 научни труда (64%);  
втори автор - в един (2%), трети автор - в 3 (6%), четвърти автор - в 8 (16%), а 
пети до седми  автор - в 6 научни труда (12%). 

Научно-изследователската дейност на д-р Даниела Йорданова 
Арабаджиева е посветена на някои особено социално-значими и на по-редки 
заболявания. 

Д-р Даниела Арабаджиева изследва някои актуални проблеми на 
диагностиката и профилактиката на исхемичния мозъчен инсулт и на връзката 
му със сърдечно-съдовите заболявания и захарния диабет от втори тип. 
Анализирани са голям брой болни с остър исхемичен мозъчен инсулт по  

 



отношение на корелациите между рутинни показатели на липидния, глюкозния 
и белтъчен метаболизъм и демографските особености на тези болни. 

Касае се предимно за глюкозния метаболизъм (№ № 1,2,11,18,23,24,50), 
захарния диабет (№ № 1,2,9,22), затлъстяването (№ № 1,2,7). индекса на 
телесна маса (№ № 1,7,43), липидния метаболизъм) (№ № 1,2,10,11,15,24,49), 
лечението с интравенозна тромболиза (№ 47), рисковите фактори за острия 
исхемичен мозъчен инсулт (№ № 1,2,8,39,41), вкп. модифицируемите рискови 
фактори (№ № 1,2,7,8), използването на образната диагностика (№ № 
1,2,6,41,42). Специално внимание се обръща на придружаваща сърдечно-
съдова заболяемост (№ № 1,2,8,12, 16,17,19,20,26,27,34,41,42,44,51) и на 
първичната и вторичната профилактика на мозъчното заболяване (№ № 
1,2,25,45). Използването на метода на клъстърен анализ при този контингент от 
болни със сърдечно-съдови заболявания е с оригинален характер у нас (№№ 
1,2,8,41,42,44). 

Д-р Даниела Арабаджиева систематизира най-новите чуждестранни 
публикации по редица проблеми на първичната и вторична профилактика на 
острия исхемичен мозъчен инсулт в новопубликувана монография на английски 
език (Recent advances in the prevention of ischemic stroke, Varna, 2015). При това 
тя обобщава и някои от собствените си резултати. 

Авторката проучва и болни с остър хеморагичен мозъчен инсулт (№ № 
17,18,19), множествена склероза (№ № 30,31), пароксизмално предсърдно 
мъждене (№ № 36,37). Тя изследва връзката между мозъчните тумори и 
мозъчно-съдовите заболявания (№ 14), рисковите фактори за хипертоничната 
болест в юношеската възраст (№ 39), кардиоваскуларната автономна 
дисфункция при острия мозъчен инсулт (№ № 8,29), лечението на диабетната 
полиневропатия с прегабалин (№ 48), интернационализацията на научно-
изследователската дейност по въпросите на мозъчния инсулт (№ № 25,33,45) 
и др. проблеми. 

Личният импакт-фактор на д-р Даниела Арабаджиева е 14.451. Нейните 
научни трудове са цитирани пет пъти до сега. 

Научно-изследователската дейност на Д-р Даниела Йорданова 
Арабаджиева, д.м., се характеризира със значими научни и научно-приложни 
приноси. 

Учебно-преподавателската дейност на д-р Даниела Арабаджиева 
съответства на критериите на Правилника за развитието на академичния 
състав в Медицинския университет „ПроФ. Д-Р Параскев Стоянов"-Варна. 

Д-р Даниела Арабаджиева е републикански консултант по неврология за 
Североизточна България от 2014 г. Тя е редовен член на Българския лекарски 
съюз, Българското дружество по неврология, Българското дружество по 
главоболие, Българската асоциация по невроонкология и Българската 
асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика. 

Въз основа на гореизложеното убедено препоръчам на уважаемите 
членове на Научното жури да присъдят на д-р Даниела Йорданова 
Арабаджиева академичната длъжност „доцент" по научната специалност 
„Неврология" за нуждите на Катедра по нервни болести и невронауки към 
Факултета по медицина на Медицинския университет - гр. Варна. 

Проф. д-р Марин Даскалов, д.м.н. гп ПогЬия. 9.02.2016 г. 


