
ИН ВИТРО С ОТГОВОРНОСТ КЪМ 
ПАЦИЕНТА
Доктор Георги Станулов е роден през 1980 година в 
София. Женен, има  двама сина. Завършва НПМГ 
„Академик Любомир Чакалов”, специалност 
биология.

През 2005 завършва Медицински университет  в 
София с отличен успех на държавните изпити.

В периода 2006-2009 година след успешно полагане 
на изпити, признава магистърската си степен в  
Гърция, работи като участъков лекар и специализант 
по хирургия.

След това работи последователно в многопрофилната 
болница ”Бодосакио” в Птолемаида и 
Университетската болница в Александруполис, като 
междувременно  придобива и специалност „Акушерс-
тво, Гинекология и Репродуктивна медици-
на” .Натрупва значителен опит и рутина при 
извършването на пълния обем от хирургически 
интервенции в акушерството и гинекологията .

 Завършва двумесечно обучение по гинекологична 
ендокринология в „Аристотел юнивърсити“ в Солун  
под ръководството на професор Гулис.



Завършил е с отличие  „Здравен мениджмънт” към 
УНСС София.

Успешно е положил изпит за сертифициране към Hel-
lenic Society for Colposcopy and Cervical Pathology, за 
извършване на колпоскопии.

Работи над докторската си дисертация към Democritus
University of Thrace, под ръководството на професор 
Цикурас. 

През 2015-2016г. живее в Лондон и е част от екипа на 
професор Николайдес в Harris Birthright Research Cen-
tre, световно признат лидер в сферата на феталната 
медицина. Работи в отделенията по фетална медицина
на King's College Hospital , Medway Maritime Hospital, 
Southend University Hospital , North Middlesex Univer-
sity Hospital и University College Hospital в Лондон.

Сертифициран е от Fetal Medicine Foundation за 
извършване на пренатална диагностика, включително 
за измерване на нухалната транслуценция, основен 
маркер за пренатален скрийнинг за синдрома на Даун.

Пo време на специализацията си и след завършването 
ѝ, е част от екипа на In Vitro клиниката към 
Университетската болница в Александруполис. Под 
ръководството на професор Галазиос се развива като 
отличен специалист в сферата на асистираната 



репродукция. Работата му в IVF центъра се отличава с
висока ефективност.

През 2016 – 2017 година е един от двамата специалис-
ти по репродуктивна медицина на „Виена ин витро 
център“ в Токуда Болница София. 

В края на 2017, заедно с останалите членове от екипа 
на „Виена ин витро център“ основава Отделението по 
асистирана репродукция на Университетска болница 
Лозенец, където работи и в момента

-Доктор Станулов, какво е нивото на 
репродуктивната медицина във България?
 -Мога да ви уверя, че във България има клиники,
в това число и Отделението по асистирана 
репродукция на Университетска болница 
Лозенец, които по нищо не отстъпват на топ 
клиниките в Западна Европа и САЩ. 
 При нас в Отделението по асистирана 
репродукция в Университетска болница Лозенец 
разполагаме с последно поколение bench top 
инкубатори, ICSI микроскоп, ламинарни боксове 
от световните лидери в производството им. 
Средите за култивация, катетрите за 
ембриотрансфер, иглите за пункция и всички 
останали консумативи, които използваме са на 



топ марки. За радост винаги сме могли да 
осигуряваме оптималното качество на 
предлаганата от нас услуга и никога не се е 
налагало да отстъпваме от високите си стандарти
по икономически причини.   
   Имаме значителен брой чуждестранни 
пациенти, както българи живеещи в чужбина. Те 
предпочитат да извършат процедурата при нас, 
въпреки че са здравноосигурени в страната, в 
която живеят - главно поради нашето личнот 
отношение и персоналната ангажираност на 
лекаря в процеса на извършване на процедурата. 
Макар и да не влияе пряко върху успеваемостта, 
за нас е важно пациентът да се чувства спокоен и 
да е сигурен, че е обгрижен по най-добрия начин 
по време на цялата процедура. За разлика от 
повечето центрове в Западна Европа, САЩ и 
Турция, при нас пациентът се лекува само от 
един лекар, до когото има достъп непрекъснато. 
Дори и през уикенда, както и по време на 
празници, ние сме на разположение на нашите 
пациенти. 
  -Какви са другите предимства на 
Университетска болница Лозенец?



  -Макар и в сърцето на София, Болница Лозенец 
е разположена в средата на обширен и добре 
поддържан парк. Атмосферата на спокойствие и 
хармония с природата е високо ценена от нашите 
пациенти. Има възможност за безплатно и 
безпроблемно паркиране, което определено не е 
характерно за столицата.
  Болницата разполага с подбран екип от 
специалисти, част от които имат непосредствена 
роля в процесите по асистирана репродукция. 
Колегите ни анестезиолози, генетици, клинични 
имунолози, уролози, алерголози, психолози, 
както и всички  останали лекари в болницата са 
от огромна полза за нашите пациенти, особенно 
при трудни случаи, когато е необходим 
мултидисциплинарен подход.
  С колегите от Отделението по акушерство и 
гинекология сме в изключително тясно 
сътрудничество.  Като лекар работил и в други 
болници, мога да ви уверя, че наличието на 
клинична лаборатория с готовност да извършва 
високоспецифични хормонални изследвания по 
всяко време на денонощието, включително и в 
почивните дни е лукс който могат да си позволят 



малко здравни заведения не само във България, 
но и в Западна Европа. 
  -Бихте ли дали някакъв съвет към двойките, 
които смятат да се обърнат към 
репродуктивен специалист.
  Нека разделим този въпрос на две части:
  Пациентките, които са на възраст над 39 години,
както и тези с изчерпан яйчников резерв бих 
посъветвал да не отлагат. Факт е, че с възрастта 
успеваемостта, дори и при Ин Витро намалява и 
понякога дори година може да е критичната 
разлика между успеха и неуспеха.
  Пациентките, при които обаче резервът е 
запазен и особенно тези под 34 години, бих 
посъветвал да не бързат. Понякога пациентите 
просто нямат търпение бременността да настъпи 
и са склонни към излишни процедури. Не на 
всяка цена трябва да се пристъпва към Ин витро. 
Този метод крие редица рискове – овариална 
хиперстимулация, многоплодна бременност и т.н.
и не е нещо, което трябва да правим с лека ръка.
  Финансовите причини никога не трябва да 
бъдат повод за извършване на ненужна 
процедура. Осъдително е да се мисли за таргети, 



профит и бюджет на Центъра. Ние сме лекари, а 
не търговци!
Винаги трябва да се поставяме на мястото на 
пациента и да мислим кое е най-добро именно за 
пациента, а не за Ин витро клиниката.
  -Какво остава скрито за пациентите при 
работата на Отделението по асистирана 
репродукция.
  -Често мисля за отделението като за айсберг. 
Ние лекарите специалисти по репродуктивна 
медицина сме видимата част на айсберга, реално 
пациентите имат контакт почти само с нас. По 
голямата част от айсберга, обаче остава 
невидима, огромна част от работата в 
отделението се извършва от наши колеги, които 
нямат пряк контакт с пациентите. Според мен 
ембриолозите, акушерките и медицинските 
координатори имат значителна и дори водеща 
роля за успеха на процедурата. 
  
  -Бихте ли казали нещо в заключение?
  -Перфектната материалната база е предимство, 
но това което прави Университетска Болница 
Лозенец уникална е изключителният екип от 
мотивирани специалисти, голямата част от които 



с международен опит, признати за своите 
качества в страната и чужбина.
 За мен е чест и привилегия да работя на подобно
място! 
Може да звучи нескромно, но се гордея много 
със своята Болница.


