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СТАНОВИЩЕ 

От проф. д-р Данаил Петров, дмн, FETCS-национален консултант по „гръдна хирургия” 

Относно: Дисертационен труд  на доц. Елена Димитрова Александрова, дм, на тема: 

"Далечна преживяемост и локални рецидиви след органосъхраняващо лечение на ранния 

карцином на млечната жлеза” за присъждане на научната и образователна степен „доктор на 

медицинските науки” по научната специалност Онкология, с шифър  03.01.46. 

 

Данни за кандидата: 

Доц д-р Елена Александрова е завършила „медицина” през 1978г. във ВМИ София. 

Професионалният й път започва през 1979г. като клиничен ординатор в Трета хирургия на 

Института за спешна медицинска помощ ”Пирогов”. От 1981 до 2001г. е научен сътрудник 

последователно III-I степен в Хирургична клиника на Националния Онкологичен Център,  

София. Притежава две специалности: по „обща хирургия” (1992) и по „онкология” (1998).  През 

2001г. придобива научната и образователна степен „доктор” и след конкурс е избрана за 

„старши научен сътрудник II степен по онкология. От 2001г. до момента е началник на 

Отделението по мамология и реконструктивна хирургия към Торакална клиника  на СБАЛ  по 

Онкология. 

Доц Александрова има следните специализации: SIS курс по комплесно лечение на рака 

на млечната жлеза в M.D. Anderson Cancer Center, Houston, Texas (1996); ESMO курс Рак на 

млечната жлеза, София (2007г); EIO Milan Italy курс по онкопластична  хирургия с практически 

занимания (2010г); EIO Milan Italy курс по сентинелна  биопсия на лимфни възли (2011г).  Тя 

членува в Български Лекарски Съюз, Българска Национална Асоциация по Онкология, 

Българско хирургично дружество, Societe Internation of Senology и Balkan Union of Onclogy (от 

2008г е член на Editotial Board, Journal of the  Balkan Union of Onclogy – JBOUN)  

Доц Александрова има над 30 публикации в наши и чужди списания, една монография 

и съавторство в две, както и над 40 научни участия на конгреси и конференции в страната и 

чужбина, всички в областта на хирургичното лечение на  туморите на млечната жлеза. 

Анализ и оценка на дисертационния труд 

Представният от доц. Елена Александрова дисертационен труд е написан на 175 

страници. Той следва класическата структура на научен тезис, като отделните части са 

правилно и точно балансирани. Списъкът на ползваната литература обхваща 266 заглавия (35% 

от последните десет години), които задълбочено са коментирани в текста. 

Темата на дисертационния труд е прецизно подбрана, изключително актуална и с 

голяма здравно-социална значимост. В съвременната медицинска литература липсват подобни 

обстойни анализи. Поради това дисертационният труд е не само актуален и дисертабилен, но и 

уникален за българската клиничната онкология и по-специално сенология.  
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Целите на научното изследване са логично изведени от литературния обзор; 

методологичните подходи за достигане на определените цели са адекватно подбрани, от което 

следват  и поставените  конкретни задачи. 

Отлично впечатление прави разнообразието  на статистическите  методи за решаване на  

конкретни задачи, като дисертантът не се обляга само на  един от тях при оценка на състояние 

или тенденция. Поради това изведените обобщения имат и теоретично значение. 

Дисертационния труд е написан на съвременен книжовен български език и е богато онагледен с 

9 фигури, 7 таблици и 7 графики. 

Резултатите  от научното проучване са детайлно обсъдени и анализирани. Те са 

правилно обобщени от автора в 12 извода, които логично следват от  резултатите в 

изложението и  кореспондират  с  поставените  от автора задачи. Приемам напълно 

представените от авторката приноси. Искам да подчертая, че с проследяване на резултатите от 

оперативното лечение на ранни карциноми на млечната жлеза за 20-годишен период, на 

преживяемостта и локалните рецидиви (при ограничен  брой болни), този дисертационен труд 

нарежда страната ни сред малкото институции, които имат такива разработки.  За пръв път се 

прави  детайлен анализ на  рецидивите, които възникват в остатъчния паренхи. Доказва се, че 

не всеки тумор, възникнал в лекуваната гърда е рецидив, а са възможни и вторични карциноми. 

Това аргументира извършването на субкутанната двустранна мастектомия, включително и 

профилактична, при определена група болни със склонност към развитие на карциноми. 

Авторефератът към дисертационния труд представлява резултатите и изводите от 

проучването, ярко откроявайки тяхната валидност.  По темата  на дисертационния труд са 

представени 7 реални научни съобщения в списания и сборниции, едно участие в 

монографичен труд, както и 17 научни съобщения на конгреси и конференции. 

Заключение 

Дисертационният труд  на доц  д-р Елена Александрова,дм на базата на богат собствен 

клиничен материал анализира една изключително актуална и социално значима тема. 

Възприетитят от нея  подход за далечно проследяване на ранните  карциноми на млечната 

жлеза, лекувани с органосъхраняващи методи, както и прецизния статистически анализ и 

критичната оценка на достоверността на данните, е уникален за страната. Направените изводи 

са неоспорими и с огромно  практическо приложение. Дисертационният труд  напълно отговаря  

на изискванията за развитието на академичния състав, залегнали в правилника за условията и 

реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СБАЛО ЕАД. 

На основание на гореизложеното, имам пълното основание да предложа на почитаемите 

членове на уважаемото Жури да присвоят по достойнство на доц Е Александрова, дм научната 

и образователна степен „ доктор на медицинските науки” по научната специалност Онкология. 

10.11.2013г        Рецензент: 

г.София             (проф. Д. Петров)  


