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    СТАНОВИЩЕ 
 
 От проф. д-р Ангел Николов Димитров, дм, дмн,  
 Външен член на научно жури, назначен със заповед на Изпълнителен   
          директор на УСБАЛО   № 3-119/24.04.2019 г.   
 

ОТНОСНО: Дисертационен труд на тема „Факторът пациент 
при злокачествени заболявания  на яйчника” на д-р Ина Димитрова 
Филипова,  докторант за самостоятелно разработване на 
дисертационен труд към Клиника по гинекология на УСБАЛО –ЕАД, 
Катедрата по акушерство и гинекология, за придобиване на 
образователна и научно степен „доктор”  в Областта  на висше 
образование:– 7. „Здравеопазване и спорт”, Професионално 
направление: 7.1 „Медицина”, по научна специалност „Онкология”.  

 
 Дисертационният труд е написан на 167  не стандартни 

машинописни страници. Онагледен е с 77 таблици, 87 графики  и 7 фигури. 

Разпределението на главите отговаря на класическите изисквания за 

дисертационен труд за научната и образователна степен „доктор“.  

 Темата е актуална тъй като в литературата липсват достатъчно 

просторни проучвания по темата, особено в България, поради което всяка 

разработка по този въпрос има приносен характер. За актуалността на 

темата говори и публикации, приети в научни форуми с импакт фактор.  

 Темата е сполучливо подбрана за начинаещ в онкогинекологията 

докторант, което гарантира, че дисертационният труд е самостоятелна 

разработка на д-р Филипова.  

 Литературният обзор е просторен, добре подреден и е базиран на 

съвременна литературна справка от впечатляващите 308 автора. 

Разгледани са почти всички фактори на пациентката и отношението им 

към яйчниковите тумори. Литературният обзор представлява много добър 

увод към основната глава „Резултати”.  

 Целта е добре формулирана и естествено от нея произхождат 5 

задачи.  
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 Материалът е достатъчен за целите на проучването. Сполучливо е 

подбрана контролната група от жени с доброкачествени тумори на 

яйчниците. Подгрупите са с достатъчен брой за убедителност и 

надеждност на статистическите резултати и изведените изводи.  

 Методиката е подбрана според обекта на наблюдение. 

Съпоставянето на пациентските параметри при доброкачествени и 

злокачествени тумори на яйчниците и връзката им с хистологичния тип, 

зрялост и преживяемост са  важност в ежедневната практика на 

гинеколога. 

 Статистиката е съвременна, като методите са съобразявани с 

величините на наблюдението и техните зависимости, както и тяхната 

статистическа значимост.   

 Резултатите са представени в 10 части, като хронологията е 

подобна на тази от обзора. От тази глава на дисертационния труд 

задълбочено са разработени частите: 4,5,6 и 7, които помагат за добрата 

предварителна насоченост за поведение при всеки конкретен случай. 

Статистиката при разработка на резултати е убедителна и вдъхваща 

доверие.  

 В главата „Дискусия” е изтъкнато значимостта на установените 

зависимости между отделните пациентски фактори и туморите на 

яйчниците както за планиране на лечението, така и за евентуална 

профилактика и ранно откриване на заболяването.  

 Изводите и приносите са добре и ясно формулирани, като  отразяват 

действително постиженията на дисертационния труд.  

 Публикациите във връзка с дисертацията са в периодичния 

специализиран печат  и са 14 + 7 доклада на научни форуми, което 

надхвърля изискванията на Правилника на МУ- София. Не може да не се 

отбележи, че в 12 от 14 научни публикации д-р Филипова е водещ автор. 
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Явно докторантката е вложила много труд и упорство под вещото 

ръководство на научния си ръководител – проф. Чакалова.  

 Заглавието на дисертационния труд напълно отговаря на 

съдържанието му. 

 Дисертационният труд е написан на добър български и медицински 

език. 

 Авторефератът отразява напълно дисертационния труд, но е малко 

претрупан със статистически графики.   

 Заключение 

 Представеният дисертационен труд на д-р Ина Филипова напълно 

отговаря на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав на 

МУ – София. Убедено препоръчвам на уважаваните членове на Научното 

жури да присъдят на д-р Ина Димитрова Филипова образователната и 

научна степен „ДОКТОР“ в областта на висшето образование – 7 

„Здравеопазване и спорт“, професионално направление 7.1 „медицина“, по 

научна специалност ”Онкология” (03.01.46).  

 

24.08.2019 г.    Изготвил становището: 

      /проф. д-р Ангел Димитров, дм,дмн/ 

  

  

 

 
 


