Проф. Емилия Христова, д.м.
Като доайен в българската неонатология проф. Емилия Христова оставя трайни следи в детското
здравеопазване. Посвещава 40 години от живота си за утвърждаването на неонатологията като основна
специалност в медицината чрез нейното нормативно регламентиране. Работи активно за внедряването
на европейските модели на неонатологична помощ в България, намерили отражение в Медицинския
стандарт по неонатология.
За да бъде даден шанс за живот на новородените деца и да се подобри качеството на живота им,
проф. Христова създава неонатологични екипи в цялата страна, способни да извършват първична
ресусцитация в родилна зала, да спасяват високорискови новородени деца и да провеждат интензивно
лечение.
Голямото човешко сърце на проф. Христова, опитът й в сферата на неправителствените организации и
неизчерпващият й алтруизъм са генератори на превърналите се в национална кауза благотворителни
инициативи: “Силвия Вартан за България”, “Българската Коледа” и “Шанс за живот”. Тя е
учредител и председател на Българската асоциация по неонатология.
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Europass
Автобиография

Лична информация
Собствено (и) име (на) /
Фамилия(и)

Емилия Христова Георгиева

Адрес
Телефон
E-mail emichristov@abv.bg
Националност Българска
Дата на раждане
Пол Жена
Предпочитана длъжност / Здавеопазване
Сфера на работа
Трудов стаж 40 години
Професор по неонатология,ФОЗ,МУ,София

2009
2

2008 – 1991
1991 – 1987
1987 – 1982
1982 – 1975
1975 – 1971
1971 – 1970
Заемана длъжност или
позиция
Основни дейности и
отговорности
Име и адрес на работодателя
Вид на дейността или сферата
на работа

Доцент – Завеждащ Клиника по неонатология, СБАЛДБ ЕАД гр. София
Главен асистент към Клиника по неонатология, СБАЛДБ ЕАД гр. София
Старши асистент към Клиника по неонатология, СБАЛДБ ЕАД гр. София
Асистент към НИП гр. София
Лекар - ординатор в ДО гр. Враца
Лекар – ординатор в ДО гр. Лом
Преподавател във ФОЗ, МУ гр. София
Обучение на студенти
гр. София, ул. “Бяло море” № 8
Медицина

Образование и обучение
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2009г.
2008г.
2001г.
2000г.
1995г.
1991г.
1991г.
1990г.
1987г.
1987г.
1981г.
1979г.
1978г.
1975г.
1969г.
1952-1963 г.
Наименование на придобитата
квалификация
Основни предмети/застъпени
професионални умения

Научно звание “Професор”
Обучение в Рим, Виена, Париж, Амстердам за участие в международни
мултицентрови проучвания и проекти
Курс по акредитация на лечебните заведения
Курс “Здравен мениджмънт”
Нозокомиални инфекции – Hôpital Cochin, Париж – 3 месеца
Научно звание “Доцент” към Катедра по педиатрия
Специалност по неонатология
Сърфактант терапия при неонатален дистрес синдром - Университетска
болница " Hôpital Antoan Beclere”, Париж, Франция – 4 месеца
Научно образователна степен “Доктор”
Трансфонтанелна ехография – Университетска болница гр.Лион, Франция – 1
месец
Интензивно лечение в неонатологията – Университетска болница “Cochin”,
гр.Париж, 1 година
Интензивно лечение в неонатологията – 1 мес. Курс в Клиника по
неонатология, Университетска болница “Полизу”, гр. Букурещ
Методология на обучение в медицината – МФ
Курс по педагогика І и ІІ ниво – МФ
Специалност по детски болести
Висше медицинско образование, ВМИ гр. София
37-ма гимназия “Райна Княгиня” гр. София
Професор по неонатология,Доцент по педиатрия
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Интензивно лечение в неонатологията;
Мониторинг на жизнено важни показатели;
Сърфактант терапия в неонатологията;
Апаратна вентилация в неонатологията;
Нозокомиални инфекции в неонатологични интензивни отделения;
Първична ресусцитация при новородени деца в родилна зала;
Трансфонтанелна ехография;
Национален консултант по неонатология 1996-2008г.;
Регламентиране специалността “Неонатология” и обнародване в ДВ
1991г.;
Изработен “Медицински стандарт по неонатология”, обнародван в ДВ
;2002
Изработени клинични пътеки по неонатология към НЗОК
Изработени критерии за акредитация на неонатологични звена по
европейски стандарти

Име и вид на обучаващата или Специалност по детски болести – 1975г., МФ, МУ гр. София
образователната организация Специалност по неонатология – 1980г., МФ, МУ гр. София
Лични умения и
компетенции
Майчин (и) език (езици) български
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Чужд (и) език (езици) Френски език, английски език, руски език
Самооценяване

Разбиране

Европейско ниво (*)

Слушане

Френски език
Английски език
Руски език

C1
A2
В2

Разговор
Четене

Участие в разговор

C1
A2
В2

C1
A2
В2

Писане

Самостоятелно
устно изложение

C1
A2
В2

C1
A2
В2

(*) Единни европейски критерии за познания по езици

Организационни умения и Завършен “Здравен мениджмънт” 2000г.
компетенции
Компютърни умения и Компютърна грамотност: Windows 98, Office 97 / 2000 (MS Word; MS Exsel); MS
компетенции DOS;
Други умения и компетенции
• Член на редакционна колегия на сп.”Педиатрия” – 1997 г.
• Член на редакционна колегия “Ултразвук в медицината” – 1995 г.
• Член на редакционна колегия “Акушерство и гинекология” – 1998 г.
• Член на редакционна колегия “Контрол и превенция на нозокомиалните
инфекции”
• Съредактор на списание “Невросонография и мозъчна хемодинамика”
(2005 г)
• Експертен съвет за медицински стандарти към МЗ
• Експертен съвет към Национална агенция по акредитация към МС
• Председател на научното дружество по неонатология – 1996 г.
• Член на педиатричната асоциация – 1985 г.
• Член на Европейската асоциация по перинатална медицина – 1995 г.
• Член на Българската асоциация по перинатална медицина – 1996 г.
• Българска асоциация по ултразвукова диагностика – 1998 г.
• Европейска асоциация по парентерално хранене – 2000 г.
• Българска асоциация по парентерално хранене (БУЛСПЕН)– 1998 г.
• Член на Европейска асоциация “Medecines du Monde”
• Българска асоциация “Контрол и превенция на нозокомиалните инфекции”
• Учредител и Председател на Българската асоциация по неонатология –
2006г.
• Учредител и зам. председател на Българската асоциация по
невросонография и мозъчна хемодинамика (от 2005 г.)
• Член на Европейска асоциация по неонатология (Union of the European
Neonatal & Perinatal Societies), 2008 г.
Свидетелство за управление Категория “С”
на МПС
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Допълнителна информация ПУБЛИКАЦИИ
• 5 монографии,1 атлас
• Дисертационен труд “Ритъмни нарушения на дишането при новородени
деца”, 1987 г.
• Защитен хабилитационен труд на тема: "Сърфактант терапия при
неонатален респираторен дистрес синдром", 2009 г.
• 120 реални публикации;
• 46 публикации в международни списания – Impact фактор 9,024
• 252 цитирания в международни списания;
• 343 участия в български и международни конгреси, симпозиуми и
конференции;
• 1992 – 1994 г.: Сърфактант терапия при неонатален респираторен дистес
Ръководител и участник в проекти
синдром - МОНТ
• 1993 – 1995г.: Нозокомиални инфекции в неонатологични реанимационни
отделения - Hôpital Cochin, Париж
• 1992 г.: Доплерсонография при рискови новородени деца, МФ
• 2000 г.: Първична реанимация в родилна зала – Френско-Български
проект
• 2004 г.: Международно мултицентрово проучване . Приложение на
Palivizumab при недоносени деца, родени през 32 ГВ за профилактика на
RSV инфекции
• 2005 г.: Международно мултицентрово проучване за приложение на
Palivizumab при деца със сърдечни аномалии
• 2004-2008 г.: Стабилност и механизми на образуване и разграждане на
субмикро и наноразмерни структури от липиди и протеини in vitro и in vivo
за нуждите на медицината и фармацията. Договор НТ-1-02 / 2004 с МОН –
Ф „НИ”
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