
1 

 

До Председателя 
на научното жури, назначено със  
Заповед No 2293/13.12.2011 г. 
на Изп.Директор на СБАЛО-София 

 
 

Становище 
 
 

от Доц. д-р Галина Борисова Чакалова, д.м. 
Началник на Гинекологична клиника 

СБАЛ по Онкология, София 

 
Във връзка с конкурса за „ДОЦЕНТ” в област 7. „Здравеопазване и спорт”, 

професионално направление 7.1. „Медицина и научна специалност 
по „Онкология” (03.01.46) 

 

за нуждите на СБАЛО ЕАД, София, Д.В.”бр.67/30.08.2011г. и сайта: http // 
www. sbaloncology. Bg / dotcent – oncology / oncogynecologybg. htm.. 

 

 

В настоящия конкурс участва един кандидат: д-р Петя Георгиева 

Костова, дм. Същата има общо 28 години стаж, от които 21 г. като 

акушер-гинеколог и 24 години, като научен сътрудник/асистент в 

Националния онкологичен център / СБАЛО-София. Има признати 

специалности по акушерство и гинекология /1989г./, по социална 

медицина /1991г./ и по онкология /1997г./. В своето израстване като 

специалист, тя е осъществила значителен брой курсове и 

специализации в различни области на науката и медицинската 

практика у нас и чужбина. 

През 2001г. д-р Петя Костова има успешно защитен докторат на 

тема:”Организация, качествен контрол и ефективност на цервикалния 

скрининг в България.” 

Моите лични впечатления за д-р Костова са свързани с общата 

ни научна, преподавателска и лечебно-диагностична дейност в 
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Гинекологична клиника на СБАЛО. В професионален план тя е доказан 

клиницист с високо чувство за отговорност и отлични качества за 

работа в екип. 

В обявения конкурс за „доцент” извън публикациите свързани с 

научно-образователната степен „доктор”, д-р Петя Костова се явява 

със списък от 82 научни труда. От тях: в периодичния специализиран 

научен печат – 69 (14 чужбина) и 13 монографии, ръководства и 

учебни помагала (1 в чужбина). Допълнителната научна активност се 

изразява с участие в 13 резюмета в списания с импакт фактор, в 5 

научни проекта (2 международни) и 2 клинични проучвания, както и в 

26 научни форума, (8 в чужбина), с представените на тези конгреси 

общо 43 доклада и постери (от тях 14 в чужбина).  

Научната продукция на д-р Костова в основната си част е в 

областта на онкогинекологията. Тя е представила справка за 8 

оригинални, 3 научно-приложни и 9 потвърдителни приноса, които 

напълно подкрепям. В тази връзка е важно да наблегна, че 

независимо от голямото разнообразие на тематиката на научната ѝ 

дейност, обхващаща всички аспекти на онкологичната теория и 

практика, основните и трудове са в областта на онкопрофилактиката и 

скрининга и най-вече изследване проблемните въпроси свързани с 

предрака и рака на маточната шийка. 

Тази тема е разгледана, както в дисертационния ѝ труд, така и в 

монографията „Профилактика, скрининг и ваксини при предрака и 

рака на маточната шийка”, чийто съавтор е. В нея особено впечатлява 

разработването на българска концепция за качествен контрол в 

цитологичните лаборатории, като са проучени възможностите, както 

на доказани, така и на нови методи за вътрешен и външен качествен 

контрол. Участието ѝ в изработването на методичните указания за 

диагностика и лечение на онкологични заболявания са нейният принос 
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към Клиниката, за изграждането на стандарт за поведение при тази 

патология. 

Импакт факторът на представените публикации и цитирания, 

показва високо ниво на нейната научна продукция, съответно 123.435 

(общ) и 27.43 (индивидуален), като те са на база на значителния брой 

цитирания в чужбина (55 бр) и други 37 в български източници. 

Участието и като рецензент към редколегията на 

специализираното медицинско списание с импакт фактор Acta 

Obstetrica et Gynecologica Scandinavica е друго доказателство за 

качеството на нейната научно-изследователска дейност. 

Д-р Петя Костова е член на Комисията по научна и учебна 

дейност на СБАЛО. Тя е лектор в основния курс за специалността 

„Онкология” и в тематичните курсове за специалисти „Здравни грижи”. 

Участва в практическото обучение на лекарите от специализираните 

курсове по СДО на СБАЛО. 

Тя е добър лектор, доказал се, както на научните форуми у нас, 

така и в чужбина. Добро постижение е нейното участието като гост-

лектор на Европейското училище по oнкология (ESO, 1997) и на 

Първия европейски курс по колпоскопия за млади специалисти от 

Източна Европа проведен в Краков (Полша) през 2006 год. 

 

Д-р Костова е доказано изграден клиницист, която владее 

(самостоятелно и в екип) всички основни диагностични методи и 

лечебни техники по притежаваните от нея специалности. Тя е 

секретар на Онкологичния комитет и отговорник на Комисията за ВБИ 

на Клиниката по гинекология в СБАЛО, София. Член е на Местната 

комисия по етика за клинични изпитвания на болницата, а през 2009г. 

е изпълнявала длъжноста началник на ДКБ на СБАЛО ЕАД, София. 



4 

 

Член е на работните групи на МЗ по създаване на стратегия за 

цервикален скрининг (1996-2008 г). 

 

Въз основа на всичко гореизложено давам положително 

становище на научната, учебно-преподавателската и лечебно-

диагностична дейност, с което напълно убедено препоръчвам пред 

уважаемото жури Д-р Петя Георгиева Костова дм, да бъде избрана 

да заеме академичната длъжност „Доцент по онкология” към 

Гинекологична клиника на СБАЛ по Онкология ЕАД, София. 

 

05.01.2012 

 

 


