
      ДО:  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

       НА НАУЧНОТО ЖУРИ,  

       ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД  

       № 3-98/ 22.05.2017 г.  

       НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР   

       НА УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ -ЕАД 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

От: доц. д-р Манаси Добринов Николов, дм, 

Ръководител Направление "Медицинска експертиза"  

към УСБАЛО - ЕАД, гр.София 

 

Относно: Провеждане на конкурс за "доцент" по научната специалност 

„Онкология” с шифър 03.01.46 в Област на висше образование: 7 „Здравеопазване 

и спорт” и Професионално направление: 7.1 „Медицина”, за нуждите на Клиника 

по медицинска онкология на УСБАЛ по Онкология - ЕАД, гр. София, обявен в 

ДВ, бр. 14/ 10.02.2017 г., на основание Правилника на УСБАЛО за условията и 

реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности. 

 

Становището е съставено в съответствие с ЗРАСБ и глава ІІІ раздел IV от ППЗРАСБ – 

Условия и ред за заемане на академична длъжност „доцент/професор“, както и с 

Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в УСБАЛО-ЕАД. В законния срок за участие редовни 

документи е подал и е допуснат само един кандидат – д-р Ирина Иванова 

Трифонова, дм.  

 

 

БИОГРАФИЧНИ ДАННИ И ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ 

Д-р Ирина Трифонова е родена на 26.09.1960 г. в гр. София. Дипломира се като лекар 

през 1984 г. в Медицинска Академия - Висш Медицински Институт - София. Започва 

работа като ординатор в Пневмологична болница, гр. Велинград (1984-1988 г.), след 

което в Пулмологично отделение на V ГОБ, гр. София (1988-1989 г.). През 1989 г. е 

назначена за научен сътрудник към Клиника по химиотерапия на СБАЛО - ЕАД, гр. 
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София, а от 2011 г. е "Главен асистент" към същата Клиника. Има признати 

специалности по Вътрешни болести (1992 г.) и Онкология (1994 г.). През 2016г. 

защитава дисертационен труд на тема: „Прогностична стойност на индекса на 

пролиферация при пациентки с рак на млечната жлеза” за присъждане образователната 

и научна степен „Доктор” по научната специалност "Онкология" 03.01.46. Членува в 

Български лекарски съюз (БЛС), Българско научно дружество по онкология (БОНД) и 

European Society  for Medical Oncology (ESMO). Владее писмено и говоримо немски 

език, руски език и английски език. 

 

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

Д-р Трифонова започва своята научна дейност още през 1993 г. До момента тя се 

състои от 42 научни труда, включващи публикации в български и международни 

списания, глави в монографии и учебници. От тях досега са рецензирани във връзка с 

придобиване на научната и образователна степен „Доктор” един дисертационен труд и 

5 научни публикации и съобщения. В настоящия конкурс са представени за рецензия 

36 заглавия, от които: 19 публикации в български научни списания, 11 участия в 

монографии и учебни помагала и 6 отпечатани резюмета (3 от национални научни 

форуми и 3 от международни).  

Д-р Трифонова е първи автор в 12, втори в 9 и член на научни колективи в 15 заглавия. 

Представените научни разработки имат голям практически принос и са актуални. В тях 

кандидатът показва задълбочени познания в областта на онкологията и разкрива 

способност за анализ и обобщаване. Общият импакт фактор на д-р Трифонова е 2.017. 

Научните трудове са цитирани от 10 български и 5 автори в международни списания и 

научни издания.  

 

Научните интереси на д-р Трифонова са главно в посока на откриване възможности за 

подобряване ефективността от лечението на рака на гърдата и гинекологичните 

тумори, ролята на имунотерапията в онкологията, таргетното лечение и 

прогнозирането на клиничния ход на онкологичните заболявания. 

От значителен научен и практически принос са публикациите, свързани с 

приложението на различните схеми на лечение при авансирал рак на гърдата, 

метастазирал колоректален и простатен карцином, имунохимиотерапията на солидните 
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тумори на главата и шията. 

Дисертационният труд на д-р Ирина Трифонова на тема: "Прогностична стойност на 

индекса на пролиферация при пациентки с рак на млечната жлеза" и свързаните с него 

публикации в областта на прогнозирането на риска при болни с рак на млечната жлеза, 

както и "Онкологично ръководство за медицински сестри и специализанти", което 

разглежда нежеланите лекарствени реакции по вид и тежест и възможните 

терапевтични подходи за тяхното лечение, са с голяма научно-теоретична и 

практическа стойност.  

 

УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

Учебно-преподавателската и научно-методична дейност на д-р Трифонова се състои в 

практическото обучение и квалификация на лекари в тематични курсове "Новости в 

лекарственото лечение на злокачествените тумори",  участие в изготвянето на учебни 

помагала за специализанти по "Медицинска онкология", студенти и медицински 

сестри.  

Д-р Трифонова е ръководител на един специализант за специалност по "Медицинска 

онкология".  

Тя е член на Национален експертен борд "Клинично поведение при карцином на 

гърдата" (МОРЕ 2013) и "Поведение при овариален карцином" (МОРЕ 2014). Участва  

в предлечебен и следлечебен онкологичен комитет към клиниките по гръдна хирургия 

и мамология, гинекология, урология и УНГ към УСБАЛО за определяне на 

терапевтичното поведение при болни с тумори на млечната жлеза, женската полова 

система, отделителната система и глава и шия.  

 

Д-р Трифонова е изграден професионалист в областта на лекарственото лечение на 

онкологичните заболявания, притежава необходимите качества, компетенции и научен 

потенциал. Тя е напълно отдадена на призванието да бъде лекар, високо ценена и 

търсена както от колеги, така и от пациенти.  

 

Заключение: Направеният анализ на научната и преподавателска дейност на д-р 

Ирина Иванова Трифонова показва, че тя отговаря напълно на изискванията от 

ЗРАСРБ и на качествените и количествени критерии за развитие на академичния 

състав, посочени в раздел 3 и 4 на Правилника на СБАЛО-София за придобиване на 
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академичната длъжност „доцент”. В тази връзка, напълно убедено предлагам на 

членовете на научното жури да изберат д-р Ирина Иванова Трифонова, д.м. да заеме 

академичната длъжност „ДОЦЕНТ” към Клиника по медицинска онкология в УСБАЛ 

по онкология - ЕАД, гр. София. 

 

 

30.07.2017 г.     доц. д-р Манаси Николов, дм 


