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Относно: Дисертационен труд на д-р Кирил Тодоров Атлиев на тема
"Оптимизиране дейността на спешно отделение на УМБАЛ Св. Георги гр.
Пловдив" за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" на д-р
Крил Тодоров Атлиев в научно звено: Спешна медицина при УМБАЛСМ
"Н. И. Пирогов" ЕАД гр. София. Научен ръководител: 1. Професор д-р
Стоян Георгиев Миланов, дм. 2. Доцент д-р Олег Георгиев Чолаков, дм.
Област на Висшето образование: (код 7.) „Здравеопазване и Спорт".
Професионално направление: (код 7.1.) „Медицина".
Научна специалност: „Спешна медицина".
БИОГРАФИЧНИ ДАННИ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ:

д-р Кирил Атлиев е роден на 11.07.1963 г. в гр. Пловдив.
Завършва висше медицинско образование през 1991 г. в МУ - гр. Пловдив.
Поетапно придобива специалности по Обща хирургия - 1998 г., Гръдна
хирургия - 2002 г., Здравен мениджмънт - 2012 г. и Спешна медицина 2017 г.
Своето кариерно развитие започва като участъков лекар през 1991 г. и
последователно като хирург в Общинска болница гр. Карлово, МБАЛ гр.
Пловдив и УМБАЛ "Свети Георги" гр. Пловдив. През 2010 г. е назначен
за началник на отделението по Спешна медицина при УМБАЛ "Свети
Георги" ЕАД гр. Пловдив (ръководи диагностично-лечебен екип,
наброяващ 105 човека).
Ползва пълноценно руски и английски език.

АКТУАЛНОСТ НА РАЗРАБОТВАНИЯ ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД:
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Съвременното развитие на медицинската наука дава основание за висока
специализация и и ефективност на лечебната дейност. Създадената
сравнително нова специалност Спешна медицина изисква много добра
организация, създаване на алгоритми за поведение и стандарти за
оптимален подход за диагноза и лечение. Това определя темата на
представеният ми за рецензия научен труд за изключително актуална.
ПРЕГЛЕД НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:

Структурна характеристика
Представеният за рецензия дисертационен труд отговаря на всички
структурни изисквания за дисертация в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов"-София
Отпечатан е на общо 242 стандартни страници . По раздели са включени:
- 3 страница - Използвани съкращения и Съдържание
- 4 страници - Въведение
- 49 страници - Литературен обзор
- 1 страница - Цел и задачи
- 7 страници - Материал и методи
- 17 страници - Резултати
- 94 страници - Обсъждане
- 7 страници - Изводи и Заключение
- 2 страници - Приноси
- 26 страници - Библиография - 244 заглавия (предимно на
латиница - 226 и 18 на кирилица)
- 31 страници - Приложения - 4
- 1 страница - Публикации, свързани с темата на
дисертацията
Дисертационният труд е онагледен е с 8 фигури и 28 диаграми.
Литературният обзор е разделен на три основни части:
1. Задълбочен исторически анализ на развитието на спешната медицина,
доказва значението на обособяването, структурирането и организацията на
съвременните спешни звена.
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2. Разглежда предпоставките за нарастване на обема дейности и интензитет
на обособените спешните отделения.
3. Анализира лидерските, организационните и професионални задачи
поставени пред екипите на на спешните медицински структури, в
частност на специализираните отделения.
Цел и задачи: Целта е ясно дефинирана и напълно съответства на
съвременните

насоки

за

изследване.

Задачите

са

6

логични

и

последователни на поставената цел.
Материали и методи: Статистическият анализ прилага методите на:
Дескриптивна статистика, Tests of Normality - Kolmogorov-Smirnov,
Вариационен анализ на количествени променливи, Mann - Whitney Test,
дисперсионен

анализ

непараметричен анализ,

-

one

way

ANOVA,

Алтернативен

анализ,

Корелационен анализ и Графичен анализ. За

обработката на данните е използван съвременен софтуерен пакет SPSS,
версия 19.0 и Microsoft office 2007.
В отделна глава е направен анализ на предизвикателствата пред
работата на спешните отделения в България и света. Анализират се
организацията на здравеопазването у нас, демографските
структурата и организацията

на СО,

проблеми,

организацията на кадрите и

необходимата квалификация за СО и действието при масови инциденти и
материално техническото оцигуряване на СО.
В четвърта глава се разглеждат материално-техническо осигуряване,
организационно и функционално устройство СО на УМБАЛ "Св. Георги"
гр. Пловдив. На основата на получените резултати д-р Кирил Атлиев
предлага като изводи 11 насоки за подобряване на работата на СО.
В глава пета авторът разглежда оптимизацията на дейността на СО в
УМБАЛ "Св. Георги" гр. Пловдив. Анализирайки оцновните показатели на
СО д-р Атлиев дава 7 конктетни групи мерки за по добра работа на
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специализтите и успехи в лечението на пациентите. Проведената анкета
показва удовлетворението на пациентите от започнатите промени.
Обобщение, изводи и препоръки: Възоснова на проведения анализ
д-р Кирил Атлиев прави оценка

на дейността на СО на УМБАЛ "Св.

Георги" гр. Пловдив и дава 30 добре формулирани извода за оптимизация
на дейността му. Дадените 7 препоръки безспорно ще водят до по добър
резултат в работата на Отделението.
Приемам посочените в труда научни и практически приноси на
дисертанта.
Авторефератът към дисертационния труд на д-р Кирил Атлиев
отговаря на всички изисквания на Правилника за условията и реда за
придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности
УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов" - София.
Във връзка с темата на дисертацията д-р К.Атлиев има 4 публикации
в научни списания. Три от тях са на английски език. Той е първи автор в
50% от тях, а в останалите е втори, което е доказателство за водещата му
роля в проведените изследвания. Част

от дисертационния труд на д-

рАтлиев е представена на международна конференция.. Заключение:
Представения дисертационен труд „ Оптимизиране дейността на спешно
отделение на УМБАЛ Св. Георги гр. Пловдив" на Д-р Кирил Атлиев
напълно отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния
състав в България за придобиване на научната степен „Доктор". Това ми
дава основание да дам положителен вот и да препоръчам на почитаемите
членове

на

научното

жури

да

присъди

на

Д-р

Кирил

Атлиев

образователната и научна степен „Доктор".
14. Окт. 2019 г.

Проф. Александър Червеняков дм н

