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Кратки биографични данни за докторанта
Д-р Кирил Тодоров Атлиев е роден на 11.07.1963 г. в гр. Пловдив. Завършва
средно

образование в Спортно училище гр. Чепеларе през 1982 г. Висшето си

медицинско образование завършва през 1991 г. във ВМИ „Иван Петрович Павлов"
гр. Пловдив. Д-р Атлиев има дългогодишен професионален опит. В периода 1991 г. 1996 г.

работи като завеждащ Селска здравна служба с. Войнягово, община

Карлово. От 1996 г. до 1997 г. е ординатор в Хирургично отделение на Общинска
болница гр. Карлово. От 1997 г. до 2006 г. работи като ординатор във Втора
хирургично отделение МБАЛ „Пловдив" (бившата Окръжна болница). От 2006 г. до
2010 г. е назначен отново като ординатор във Втора хирургична клиника на УМБАЛ
„Св. Георги" ЕАД гр. Пловдив. След успешно издържан конкурс от 2017 г. е назначен
за асистент към катедра „Урология и Обща медицина" при Медицински университет Пловдив.
От 2010 г. към настоящия момент д-р Атлиев е началник на Спешно отделение
на УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД гр. Пловдив.

През годините д-р Атлиев непрекъснато повишава своите професионални
умения

и компетенции.

Има

придобити

три

медицински

специалности:

обща

хирургия (1998 г.), гръдна хирургия (2002 г.) и спешна медицина (2017 г.).
От 2011 г. е дипломиран магистър по специалност „Обществено здраве и
здравен мениджмънт", ФОЗ, при Медицински университет - Пловдив. Д-р Атлиев
участва в различни научни форуми и обучения у нас и в чужбина.

Актуалност и значимост на темата
Дисертационният труд е посветен на актуални и значими проблеми, свързани
с оптимизиране дейността на медицинските специалисти от отделенията по Спешна
медицина и осигуряването на качествени медицински грижи за пациентите в спешни
състояния.

В страната липсва ясно регламентирана структура, организация и

отговорности на структурите за спешна медицинска помощ, оказвана в болнични
условия.

Съгласно

действащото

законодателство

(чл.19,

ал.З

от

Закона

за

лечебните заведения), всяко лечебно заведение за болнична помощ трябва да
осигурява прием на спешни пациенти 24 часа в денонощието. Въпреки това се
наблюдава процес на натоварване на определени болници със спешни случаи
(често

и

здравно

неосигурени

пациенти),

докато

други

болнични

структури

обслужват основно планирани пациенти. Това води до неприемливи

ситуации,

когато пациенти се транспортират между множество лечебни заведения преди да
достигнат до болнично заведение, в което може да му бъде осигурена необходимата
медицинска помощ. Подобни състояния поставят под заплаха здравето и живота на
българските граждани и са причина за трупащото се неодобрение в работата на
здравната ни система. Липсата на ясно регламентирана структура на системата за
спешна медицинска помощ в нейната болнична част създава предпоставки за
нарушаване последователността,

приемствеността

и неравнопоставеността

при

обслужването на спешните пациенти, основана на различната финансова, кадрова и
техническа обезпеченост на съответните болнични лечебни заведения. Липсва
удовлетвореност отстрана на пациентите поради забавяне на обслужването. С
годините все повече установяваме ниска мотивация на медицинските специалисти
да

работят

непрекъснато

в звената

за оказване

обогатяване

на

спешна

и осъвременяване

помощ.

Всичко

на концепциите за

това

налага

подобряване

организацията на работа и обслужване на пациентите в спешни състояния. В тази
връзка представената тема е изключително актуална и до този момент липсва
разработена тематика, касаеща организацията на диагностично -

терапевтичния

процес с оглед неговото оптимизиране в отделенията за спешна помощ в България,
което потвърждава значимостта на дисертационния труд.

Съдържание и структура на дисертацията
Представеният

дисертационен

труд

е

написан

на

241

страници

и

е

структуриран по следния начин: увод - 4 стр., литературен обзор - 48 стр., цел и
задачи - 2 стр., материали и методи - 6 стр., резултати и обсъждане - 107 стр.,
изводи и препоръки - 7 стр., приноси - 2 стр. Дисертацията е онагледена с 8 фигури
и 28 диаграми. Използвани са 244 литературни източници и официални документи,
от които 226 на латиница и 18 на кирилица.
В

увода

значимост

в

докторантът
научен

и

е подчертал

приложен

актуалността

аспект.

Д-р

Атлиев

на темата
показва

и

нейната

много

добра

информираност по изследваните проблеми въз основа на обширен

литературен

обзор

от

на

специализирани

чуждестранни.

Логично

и

научни

източници,

задълбочено

са

по-голяма

описани

част

историческите

които
етапи

са
и

предпоставките за развитие на съвременната спешна помощ. Акцентира се върху
елементите за оптимизиране на спешната помощ в контекста на развитието на
медицинската наука, подготовката на медицинските специалисти и подобряване
обслужването на пациентите в спешно състояние. С висока степен на прецизност са
анализирани

предизвикателствата

пред

работата

на

спешните

отделения

в

България и света.
Целта

на дисертационния труд е формулирана ясно и точно отговаря на

проблема, който е предмет на настоящото изследване. Така представените задачи
позволяват в най-голяма степен изпълнение на поставената цел. Прави впечатление
изключително

прецизния

подбор

на

участниците

в

проучването,

което

е

предпоставка за отличното изпълнение на поставените задачи.
По отношение на методологията
емпирични

методи

и техники

за

д-р Атлиев е съчетал

събиране

на

информацията,

разнообразни
адекватни

на

поставените за решаване цел и задачи, което е доказателство, че той притежава
задълбочени теоретични знания и практически умения за тяхното прилагане при
направения анализ и оценка на поставените проблеми.
Изследването

и анализът

на резултатите

се базират на обективна и

вярна информация, която е взета от първоизточниците -

пациенти

потърсили

спешна медицинска помощ и медицинските специалисти от отделение по Спешна
медицина на УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД.

Проведено е собствено анкетно проучване сред служителите в няколко
аспекта, като са обхванати 70 медицински специалисти от отделение по Спешна
медицина. Направена е оценка на дейността на СО и резултатите от проведените
мероприятия по оптимизиране чрез проучване мнението на потребителите на
спешната

помощ - 555 пациенти

дисертационния

труд

е

преминали

изключително

през СО. Безспорен

професионалното,

принос

на

ясно

и

точно,

последователно описание на необходимите мерки и мероприятия за оптимизиране
дейностите в отделението по Спешна медицина.
Благодарение на дългогодишния си опит като ръководител на отделение по
Спешна медицина д-р Атлиев прави обстоен качествен анализ за извеждане на
основните предизвикателства, недостатъци и бариери, свързани с прилагането на
медицинските грижи в спешната медицинска

практика.

Показва много добра

информираност за изследването на проблема в световен план и авторите, работили
в

тази

област.

оптимизиране

Анализираните

дейността

резултати

на звената

затвърждават

за оказване

необходимостта

на спешна

помощ.

от

Правят

впечатление задълбочените и аргументирани изводи от проучването и анализа на
изследваните проблеми. Направените конкретни препоръки
допринесат

в значителна

и предложения ще

степен да се подобри организацията

на работа и

обслужването на пациентите в отделенията по Спешна медицина.
Авторефератът

към

дисертационния

труд

е

оформен

съгласно

изискванията и отразява обективно резултатите от изследването. Във връзка с
дисертационния труд са приложени четири пълнотекстови научни

публикации

(една под печат), като три от тях са в международни научни списания и 2 научни
съобщения.

Лични впечатления
Д-р Кирил Атлиев е изключителен професионалист, който прецизно изпълнява
служебните си задължения. Той е дисциплиниран, принципен, коректен и етичен в
отношенията със своите колеги, пациенти и студенти. Заслужава да се изтъкнат
неговите отлични умения за работа в екип, както и готовност за поемане на
отговорност.

Заключение
Дисертационният

труд

на

д-р

Атлиев

се

отличава

с

високо

ниво

на

професионализъм по отношение на проведените научни изследвания. Считам, че е
извършено значимо научно проучване върху актуални проблеми в областта на

съвременната спешна медицина. Задълбоченият анализ на получените резултати и
изведените научно-теоретични и научно-практически приноси са доказателство за
изключително

доброто

познаване

на

проблемите

на

спешната

медицина.

Представената научна работа има необходимите качества и ще допринесе за
фундаментална промяна при оптимизиране дейността на отделенията за спешна
помощ, отговаряща на съвременните стандарти и удовлетворяваща потребностите
на обществото.
Представените материали и резултати от дисертационния труд отговарят на
всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република
България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник
на УМ БАЛ СМ „Н.И.Пирогов".
Дисертационният труд показва, че докторантът д-р Кирил Тодоров Атлиев
притежава задълбочени теоретични знания и професионални умения по научна
специалност „Спешна медицина".
Поради гореизложеното давам своята положителна оценка за проведеното
изследване,

представено

от

рецензираните

по-горе

дисертационен

труд,

автореферат, получени резултати и приноси, и предлагам на почитаемото научно
жури да присъди образователната и научна степен „доктор" на д-р Кирил Тодоров

