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работа“, на „Българската асоциация по обществено здраве“ (БАОЗ), на European Риbliс 

Health Association (EUPHA).  

 

 Научноизследователска дейност 

Наукометричните показатели на гл. ас. д-р И. Стоилова са оценени на базата на 

представените материали за научна активност, включващи успешно защитен 

дисертационен труд, 1 монография и 35 научни публикации, от които 10 са в научни 

издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 

информация и 25 в нереферирани списания с научно рецензиране или в редактирани 

колективни томове. Пет от публикациите са в списания с импакт фактор. На 20 от 

всички публикации д-р Й. Стоилова е първи автор (57,1%), на 6 - втори (17,1%) и на 

останалите - трети и пореден автор. 

Научните участия в международни и национални форуми с постери и доклади са 

51, на повечето от които (52,9%), д-р И. Стоилова е водещ автор. 

Д-р И. Стоилова представя доказателствен материал за цитирания, включващ и 

данните от Централна медицинска библиотека-София въз основа на автоматизирана 

информация от чужди база данни Web of Knowledge, Scopus и Google Scholar. Списъкът 

включва общо 16 цитации, от които 5 в реферирани и индексирани издания, 6 в 

нереферирани и 5 в монографии и колективни томове с научно рецензиране.  

Д-р И. Стоилова е участвала в два научно изследователски проекта“, през 2009 и 

2019 година.  

 Основните приноси в представените материали от научноизследователската 

дейност на д-р И. Стоилова, могат  да бъдат обединени в следните тематични 

направленения: 

 Научно-приложни приноси в областта на професионалните заболявания, 

профилактиката и промоцията на здравето.  

В редица свои публикации, д-р И. Стоилова представя резултатите от проведено 

за първи път в страната комплексно клинично изследване на уврежданията на опорно–

двигателния апарат и периферната нервна система при работещи в шивашката 

промишленост. Характеризирани са най-често асоциираните с професията увреждания 

на гръбначния стълб при работещи в условия на професионален риск. Разработени и 
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приложени са програми за комплексно лечение на уврежданията на опорно–

двигателния апарат и периферната нервна система при изследваните пациенти.  

В серия от публикации са описани резултатите от проучване на пациенти с 

професионални белодробни болести. Съставени и приложени са алгоритми за 

диагностика на различни професионални увреждания, достъпни и приложими в 

съответните структури  на доболничната и болничната помощ в страната. Предложени 

са мерки за профилактика на професионалните заболявания и мероприятия за промоция 

на здравето на работещите в рискови производства. 

 Научно-приложни приноси в областта на трудовата медицина при рискови 

професионални групи.  

В това направление са редица публикации, насочени към проучване на 

условията на труд и свързаните с тях фактори на работната среда и организацията на 

трудовия процес в рискови производства. С резултатите от проучванията в това 

направление, д-р И. Стоилова обогатява клиничните знания отнасящи се към здравните 

проблеми и свързаните с труда увреждания на работещи в различни рискови професии 

и отрасли-шивашка промишленост, горско стопанство, производство на яйца и птици, 

производство на цимент, въздушния транспорт и други. 

 Научно-приложни приноси в областта на общественото здраве.  

Проведено е комплексно медико–социално изследване за измерване на 

здравната самооценка на българското население. Проучено е влиянието на бедността и 

социалното изключване върху здравния статус на населението, формулирани и 

предложени са хранителни режими за отделни професионални и възрастови групи. 

Акцентирано е върху разпространението на тютюнопушенето като допълнителен 

етиологичен фактор за здравни проблеми при работещи в машиностроенето. Посочени 

са основните фактори, необходими за успешното реализиране на скрининг-програмите 

за водещи онкологични заболявания. Проучени са случаите на производствен 

травматизъм с летален изход и самоубийствата за 10-годишен период, както и 

разпространението и структурата на професионалната заболяемост в Плевенския 

регион в динамика. 

Особено внимание в това направление заслужават публикациите, които 

представят резултатите от проучване на мнението на здравноосигурените лица и 

общопрактикуващите лекари за провежданите профилактични прегледи на лица над 18 

години. Проучена е обезпечеността на програмата за профилактика по отношение на 

човешки, времеви и финансови ресурси. Потърсена е връзка между провежданите 
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профилактични прегледи от общопрактикуващите лекари и хоспитализираната 

заболяемост. Изследвани са основни фактори, повлияващи комуникацията лекар-

пациент. 

 В представената самостоятелна монография „Увреждания на гръбначния стълб 

при работещи в условията на професионален риск ”, издадена през 2021 г., д-р И. 

Стоилова детайлно описва гръбначните увреждания при работещи в условия на 

професионален риск. Систематизирани са съвременните форми на труд, промените в 

демографската характеристика на населението и техническият прогрес, които водят до 

преобладаване на дистрофично-дегенеративните заболявания и травматичните 

увреждания на гръбначния стълб. Характеризирани са най–честите причини за 

уврежданията-еднообразните работни движения с китките и ръцете (62%), 

принудителната работна поза (46%) и ръчната работа с тежести (35%). Д-р И. Стоилова 

посочва всички нормативни документи в ЕС и в България, които са част от новата 

стратегия на общността за здраве и безопасност при работа и са насочени към 

интеграцията и на хора с увреждания. Д-р И. Стоилова посочва необходимостта от 

медицинска, професионална и социална рехабилитация, изискваща прилагане на 

мултидисциплинарен подход с участието на лекуващия лекар, лекаря от СТМ и 

консултант от осигурителния институт. Препоръчва се въвеждане на финансови 

стимули за работодателя за подобряване условията на труд и промени в работата среда, 

с цел ранна реинтеграция на работещите с този тип увреда.  В монографията, д-р И. 

Стоилова посочва проблемите, свързани с клиничните прояви, лечението, 

рехабилитацията и превенцията на професионално обусловените увреждания на 

гръбначния стълб. Монографията е в резултат на дългогодишните проучвания на 

автора и може да помогне в актуализиране на нормативната база, касаеща опазването и 

подобряването на здравето и трудоспособността на лицата в работоспособна възраст, 

необходими за обществото и икономиката.  

Учебно-преподавателска дейност 

Д-р И. Стоилова е преподавател със стаж над 35 години в МУ-Плевен. Води 

практически занятия по „Професионални болести“ на студенти в специалностите 

„Медицина” с обучение на български и английски език. Във Факултета по 

„Обществено здраве“ води практически и семинарни занятия в специалност ,,Опазване 

и контрол на общественото здраве" по дисциплините „Професионални болести" и 

„Токсикология". Има участие в разработването на учебните програми, касаещи 
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обучението по дисциплината „Професионални заболявания“ на студенти в 

специалност „Медицина“ и ,,Опазване и контрол на общественото здраве".  

Представената от МУ-Плевен справка за учебната натовареност показва над 

изискуемата за висшето училище аудиторна заетост – 337.4 учебни часа през 2018/2019 

година до 461.6 часа през миналата и 442.8 учебни часа през 2021/2022 учебна година. 

Участва в провеждането на семестриални и държавни изпити. 

Диагностично-лечебна дейност 

Д-р Й. Стоилова е изграден клиничен лекар с над 20 години трудов стаж като 

специалист по „Професионални заболявания“. Има редица придобити следдипломни 

квалификации у нас в областта на професионалните болести и трудовата медицина. Д-р 

И. Стоилова притежава сертификат за вътрешен одитор след успешно преминат курс по 

„Вътрешен одит на системи за управление на качеството, сътасно 1S0 19011 : 2018", 

извършва диагностично-лечебна диагностична дейност в структурите на доболничната 

и болничната помощ на УМБАЛ „Д-р Г. Странски" ЕАД. Участва в организиране и 

провеждане на профилактични медицински прегледи при реализиране на програмата по 

Фонд „Условия на труд" към МТСП за диагностика и превенция на професионалните 

заболявания. Оказва консултативна и методична помощ на общопрактикуващи лекари 

и специалисти от доболничната и болничната помощ в областта на професионалните 

болести и трудовата медицина. Д-р И. Стоилова извършва медикоекспертна дейност, 

като член на ТЕЛК по професионални заболявания. Активно участва в различни етапи 

на общественото здравеопазване чрез извършване на обучения в рискови производства 

и разпространение на здравни знания, както и съдействие при изясняване на вида и 

разпространението на професионалните болести в региона и страната. За последните 

три години (2019-2021 г.), немалък е броя на болните, приети в  отделението по 

Професионални заболявания на Университетската болница в гр. Плевен, за 

диагностиката и лечението на които основна роля има д-р И. Стоилова. На основание 

на богатия клиничен опит и придобитите три специалности, д-р И. Стоилова е одобрена 

за вещо лице от ОС-гр. Плевен при случаи, които изискват високоспециализирана 

съдебномедицинска експертиза в областта на професионалните болести и трудовата 

медицина. 

 














