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Началник Клиника Детска хирургия, 
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Относно: дисертационния труд на д-р Калоян Иванов Георгиев, редовен 
докторант в Катедра „Специална хирургия“ към Медицински факултет на 
Тракийски Университет-Стара Загора, за присъждане на образователната и 
научнастепен „доктор“, професионално направление МЕДИЦИНА. Участвам в 
състава на научното жури по конкурса съгласно заповед на Ректора на ТрУ № 
880/31 .03.2022г.

Тема: СЪВРЕМЕННИ КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ
ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА ОСТРИ ХИРУРГИЧНИ КОРЕМНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

Научен ръководител: Проф. д-р Пенка Стефанова д.м.

Научен консултант: Проф. д-р Красимира Калинова д.м.

1. Общо представяне на процедурата и докторанта
Представеният комплект материали на хартиен и електронен носител е в съответствие с чл. 4, 
ал.2 от Закона за развитие на академичния състав в Република България и на чл.10 от 
Правилника за развитието на академичния състав в Тракийски университет, съгласно 
протокол №46/14.03.2022г. от заседание на Разширения катедрен съвет: Представени са

• Заявление до Ректора за разкриване на процедура по защита

• Информационни карти на Националния център за информация и документация
(НАЦИД) на български и английски език и и декларации за авторско съгласие, 
съгласно ЗАГ1СГТ

• Автобиография ,Копие на диплом за завършено виеше образование ОКС „Магистър“ с
приложенията към тях
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• Заповед за зачисляване;

• Протокол от проведен изпит за докторски минимум, Протокол от РКС с положително
решение за готовността за защита;Заповед за отчисляване с право на защита;

• Декларация за оригиналност и достоверност на приложените документи. Протокол от
заседание на Комисията за проверка на автентичността и за проверка в платформата 
Плагискан

• Списък с публикациите, свързани с темата на дисертационния труд(не по-малко отЗ
публикации);Копие на публикациите, свързани с темата на дисертационния труд

• Справка от ЦУБ за цитирания и ИР на статия.

• Декларация за достоверност на представените документи.

• Доказателство за регистрация в Research Gate
• Дисертационен труд
• Автореферат

Докторантът е приложил 4 публикация в български реферирани издания и 2 в списания с ИФ и 
ИР.

2. Кратки биографични данни за докторанта

Д-р д-р Калоян Иванов Георгиев е роден на 29.09.1993 година. Завършил е медицинското си 
образование през 2018 год. в МФ - ТрУ Стара Загора. От 2018 г. започва работа в Клиника по 
Хирургия към УМБАЛ „Дева Мария“. От 2019 г. е докторант към Катедрата“ Специална 
хирургия“, МФ-ТрУ. Специализира Обща и детска хирургия в Университетска болница - 
Вюрцбург. Владее немски и английски езици.

3. Познаване на проблема :

Тематиката на дисертацията е актуална и поставените цели и задачи са целесъобразни. 
Представеният от докторанта литературен обзор е на 53 страници и цялостно обхваща 
отразяването на различните определения, класификации, особености в технически аспекти и 
възможности на достъпните към настоящия момент методи за диагностика и лечение на 
острите хирургични коремни заболявания в детската възраст. Разгледани са проблемите и 
становищата в достъпната литература, отнасящи се към комплексното диагностициране и 
проследяване на пациентите. Детайлно са представени описаните в литературата различни 
методи на диагностика, както и мястото на всеки един от тях в цялостните 
диагностично-лечебни алгоритми. Литературният обзор е направен на базата на 288 цитирани 
публикации, от които 20 на кирилица и 268 на латиница. Всички публикации касаят 
разглеждания проблем.
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2. Методика на изследването

Целта е поставена ясно и конкретно. Задачите са точно формулирани и достатъчни за 
постигане на поставената цел. Докторантът постига адекватен отговор на задачите, които си е 
поставил в дисертационния труд.

3. Характеристика и оценка на дисертационния труд

Дисертационният труд е написан на 180 стандартни страници, от които на 20 страници са 
представени използваните литературни източници. Библиографската справка включва 288 
заглавия, от които 20 на кирилица и 268 на латиница. Материалът е онагледен добре.

Дисертационният труд е структуриран по следния начин: I. Въведение -  2 страници. II. 
Литературен обзор -  50 страници III.Цели и задачи -  1 страница, IV. Клиничен материал -  6 
страници V.Методика - 25 страници, VI. Резултати -  25 страници VII. Обсъждане -  11 
страници VIII. Заключение -2  страници IX. Изводи -  2 страници X. Библиография- 20 
страници

Дисертационната тема е онагледена с 54 фигури, 46 таблици, 8 диаграми и 1 схема. 
Дисертационният труд обхваща период от 2012 година до 2022 год. включително. Той 
представлява ретро- и проспективен анализ на децата, хоспитализирани и подложени на 
оперативно лечение в Клиниките по Хирургия, УМБАЛ „Дева Мария “Бургас и Клиниката по 
Детска хирургия към УМБАЛ „ Проф.д-р Стоян Киркович“ - Стара Загора, които са включени 
в проучването с посочените диагнози. Оперирани са 896 деца (54,02%), разделени в 13 групи в 
периода 2018-2022 г. (ретро- и проспективен анализ) и оперирани в периода 2012-2018 г. 
(ретроспективен анализ).

Направен е анализ на материала от отделните групи и е извършено сравнително проучване на 
резултатите от диагностиката и лекуваните деца, като са използвани и приложени широка 
гама диагностични и лечебни методики и аналитични методи. Всяка една от методиките е 
обстойно описана.

4. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката
1. Извършен е подробен съвременен литературен обзор върху възможностите, които се 
предлагат в диагностично-лечебния процес по отношение па острите хирургични заболявания 
с абдоминална локализация в детската възраст. Обобщени са актуалните литературни данни 
за чувствителност, специфичност, възможности и основни недостатъци на образните методи и 
техники в диагностиката на заболяваниятав коремната кухина в педиатричната популация.

2. Осъществена е съвременна характеристика на острите хирургични коремни заболявания в 
детска възраст за периода 2012-2022 г. и проявите на различните маски на ОХК, както и 
абдоминалните прояви при вирусна етиология в пандемичния период през последните две 
години.

3. Проучени са предикторите на възпаление пред- и следоперативно и тяхната роля за 
алгоритъма на лечение.

4. Съпоставени са резултатите от оперативното лечение чрез лабораторната и инструментална 
диагностика (УЗИ, КАТ), както и съчетанието на микробиологични и имунологични 
изследвания на децата предоперативно.
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С оригинален характер са:

1. Изследване на серумни нива на цигокини интерлевкини (IL-6, IL-10, TNF-a) при деца е 
остри коремни хирургични заболявания. Направен е сравнителен анализ на IL-6, IL-10, TNF-a, 
прокалцитонин и феритин пред и след операция при деца е ОХК.

2. Ревизирана е и предложена систематична класификация на спешните коремни заболявания 
в детска възраст.

С научно-приложен характер са приносите:

1. Доказана е щадящата роля на прецизираната ендоскопска спрямо конвенционалната 
хирургия при деца със спешни хирургични диагнози.

2. Диференциране на остър апендицит от маските на ОХК е приложен комплекс от методите в 
алгоритъма.

3. Анализирана е микробиологията на хирургичните заболявания (моно- и полиинфекция), на 
мезентериалния лимфаденит, както и типа възпаление на острия апендицит и усложненията
му.

4. Анализиран е периоперативния терапевтичен подход при спешните абдоминални състояния 
в детска възраст с цел намаляване на следоперативния престой, като той е в зависимост от 
типа на приложената оперативна намеса /конвенционална или лапароскопска/.

5. Създаден е алгоритъм за диагностика и са определени индикации за провеждането на 
хирургучно лечение на спешните абдоминални хирургични състояния в детска възраст с 
научно-приложен характер на базата на включения материал.

6. Потвърдени са по-краткото оперативно време, постоперативен и общ болничен престой при 
лапароскопията в сравнение е отворените хирургични техники .

Формираният диагностичен алгоритъм относно спешните хирургични абдоминални 
заболявания при деца се базира на приоритетната роля на все по-усъвършенстващите се 
неинвазивни образни диагностични методи и тяхното комбиниране за постигане на 
необходимата диагностична достоверност. Според дисертанта тези данни дават нова основа за 
стимулиране на бъдещ дебат за имунологичните изследвания при диагностиката на острите 
възпалителни коремни заболявания , които ще се фокусират върху новите диагностични 
молекулярни механизми, включващи полиморфизми, които могат да бъдат определени 
по-лесно чрез кръвни изследвания.

Предложеният дисертационен труд се явява задълбочено проучване и сравнителен 
анализ на приложението на допълнения към основните възпалителни предиктори. На базата 
на проучването е ревизирана систематична класификация на острата коремна болка, която 
поставя диагнозата ОХК и изисква изясняване още с приемането на диагностичните 
процедури и насоки за лечението. Проведеното проучване и резултатите предлагат 
диагностично-лечебен алгоритъм е добро практическо приложение.
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8. Лично участие на докторанта

Дисертантът лично е провел дисертационното изследване, участвал е във всяка стъпка на 
процеса на анализ и съпоставяне на резултатите и получените резултати и приносите са негова 
лична заслуга.

9. Автореферат

Автореферагьт е направен според изискванията на съответните правилници и отразява 
основните резултати, постигнати в дисертацията.

10. Лични впечатления. Дисертантът е лекар с добра медицинска и обща култура. 
Притежава добри организационни и менторски умения, придобити чрез водене на лекции и 
упражнения на студенти по медицина и в програмата на докторантурата си в МФ-ТрУ-Стара 
Загора. През следването си проявява повишен интерес към специалността Детска хирургия и 
е участвал в оперативната дейност на Клиниката по детска хирургия.Има участия на много 
детско-хирургични форуми в Европа и у нас. Преставя се със статии, публикувани в 
реферирани български списания и такива с с Импакт фактор и Импакт Ранк( 0.13).

11. Препоръки за бъдещо използване на дисертационните приноси и резултати - да
се допълнят сравнителните проучвания с издаване на монография по проблема за 
съвременната диагностика на спешните хирургични заболявания в детска възраст.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дисертационният труд съдържа научни, научно-приложни и приложни резултати, 
които представляват оригинален принос в науката и отговарят на всички изисквания на 
Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за 
прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на ТрУ. Представените материали и 
дисертационни резултати напълно съответстват на специфичните изисквания на ТрУ.

Дисертационният труд показва, че докторантът д-р Калоян Иванов Георгиев притежава 
задълбочени теоретични знания и професионални умения по научна специалност Детска 
хирургия като демонстрира възможности за самостоятелно провеждане на научно изследване.

Поради гореизложеното давам своята положителна оценка за проведеното изследване, 
представено от рецензираните по-горе дисертационен труд, автореферат, постигнати 
резултати и приноси, и предлагам на почитаемото научно жури да . присъди 
образователната и научна степен 'доктор' на д-р Калоян Иванов Георгиев/в докторска 
програма по „Детска хирургия''

06.04.2022 г. Рецензент:. ...

Проф. д-р Хрихлт/Йванов Шивачев, дм
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Review for QNS "Doctor*1

REVIEW

from

Prof. Dr. Hristo Ivanov Shivachev, PHD,MD 

Head of the Pediatric Surgery Clinic

Subject: the dissertation of Dr. Kaloyan Ivanov Georgiev, full-time doctoral student at the Depart
ment of Special Surgery at the Medical Faculty of the Thracian University- Stara Zagora. for 
awarding the educational and scientific degree "Doctor", professional field MEDICINE. I participate 
in the composition of the scientific jury of the competition according to the order of the Rector of TrU 
№ 880/31.03.2022.

Topic: MODERN CLINICAL STUDIES ON THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACUTE 
SURGICAL ABDOMINAL DISEASES IN CFIILDHOOD

Scientific adviser: Prof. Dr. Pcnka Stefanova, Ph.D.

Scientific consultant: Prof. Dr. Krassimira Kalinova, Ph.D.

1. General presentation of the procedure and the doctoral student

The presented set of materials on paper and electronic media is in accordance with Art. 4, para 2 of the 
Law for development of the academic staff in the Republic of Bulgaria and of art. 10 of the Regula
tions for the development of the academic staff in the Thracian University, according to protocol №46 
/14.03.2022. from a meeting of the Extended Department Council: Presented

• Application to the Rector for opening a protection procedure

• Information cards of the National Center for Information and Documentation (NACID) in Bulgarian
and English and declarations of copyright, according to the Law on Copyright and Related Rights.

• Curriculum vitae, Copy of diploma for completed higher education Master's degree with the appendices
to them

• Enrollment order;

• Minutes of the doctoral minimum exam, Minutes of the RCC with a positive decision on the readiness
for defense;
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• Declaration of originality and authenticity of the attached documents. Minutes of the meeting of the
Commission for Authentication and Verification in the Plagiskan Platform

• List of publications related to the topic of the dissertation (not less than 3 publications); Copy of the
publications related to the topic of the dissertation

• Information from the CUB for the cited and IR of the article.

• Declaration of authenticity of the submitted documents.

• Proof of registration in the Research Gate

• Dissertation work

• Abstract

The doctoral student has submitted 4 publications in Bulgarian refereed publications and 2 in journals 
with IF and IR.

2. Brief biographical data about the doctoral student

Dr. Kaloyan Ivanov Georgiev was born on September 29, 1993. He completed his medical education in 
2018 at the Ministry of Finance - TrU Stara Zagora. In 2018 he started working in the Clinic of 
Surgery at the University Hospital "Virgin Mary". Since 2019 he has been a doctoral student at the 
Department of Special Surgery, MF-TrU. He specializes in General and Pediatric Surgery at the 
University Hospital - Wurzburg. He speaks German Cl and English Cl.

3. Knowledge of the problem:

The topic of the dissertation is current and the set goals and objectives are appropriate. The literature 
review presented by the doctoral student is 53 pages long and comprehensively covers the various 
definitions, classifications, features in technical aspects and possibilities of currently available 
methods for diagnosis and treatment of acute surgical abdominal diseases in childhood. The problems 
and opinions in the available literature related to the complex diagnosis and follow-up of patients are 
considered. The various diagnostic methods described in the literature are presented in detail, as well 
as the place of each of them in the overall diagnostic and treatment algorithms. The literature review 
was made on the basis of 288 cited publications, of which 20 in Cyrillic and 268 in Latin. All pub
lications concern the issue under consideration. 2. Research methodology

The goal is set clearly and concretely. The tasks are precisely formulated and sufficient to achieve the set 
goal. The doctoral student achieves an adequate answer to the tasks he has set in his dissertation.

3. Characteristics and evaluation of the dissertation
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The dissertation is written on 180 standard pages, of which 20 pages present the used literature sources. 
The bibliography includes 288 titles, of which 20 in Cyrillic and 268 in Latin. The material is well 
illustrated.

The dissertation is structured as follows: I. Introduction - 2 pages. II. Literature review - 50 pages III. 
Goals and objectives - 1 page, IV. Clinical material - 6 pages V. Methodology - 25 pages, VI. Results 
- 25 pages VII. Discussion - 11 pages VIII. Conclusion -2 pages IX. Conclusions - 2 pages X. Bib
liography - 20 pages

The dissertation topic is illustrated with 54 figures, 46 tables, 8 diagrams and 1 diagram. The dissertation 
covers the period from 2012 to 2022 inclusive. It is a retro- and prospective analysis of children with, 
hospitalized and undergoing surgical treatment in the Clinics of Surgery, University Hospital "Deva 
Maria" Burgas and the Clinic of Pediatric Surgery at the University Hospital "Prof. Dr. Stoyan 
Kirkovich" - Stara Zagora. are included in the study with the indicated diagnoses. 896 children 
(54.02%) were operated, divided into 13 groups in the period 2018-2022 (retro- and prospective 
analysis) and operated in the period 2012-2018 (retrospective analysis).

An analysis of the material from the individual groups was made and a comparative study of the results of 
the diagnosis and the treated children was performed, using and applying a wide range of diagnostic 
and treatment methods and analytical methods. Each of the methodologies is described in detail.

4. Contributions and significance of the development for science and practice

1. A detailed up-to-date literature review has been performed on the possibilities offered in the diagnostic
and treatment process for acute surgical diseases with abdominal localization in childhood. The 
current literature data on sensitivity, specificity, possibilities and main shortcomings of the imaging 
methods and techniques in the diagnosis of diseases of the abdominal cavity in the pediatric popula
tion are summarized.

2. A modern characterization of the acute surgical abdominal diseases in childhood for the period 
2012-2022 and the manifestations of the various masks of OHC, as well as the abdominal manifes
tations of viral etiology in the pandemic period in the last two years.

3. The predictors of inflammation - pre- and postoperative and their role in the treatment algorithm have
been studied.
4. The results of the operative treatment through the laboratory and instrumental diagnostics (ultra
sound, traffic police), as well as the combination of microbiological and immunological examinations 
of the children preoperatively are compared.

With original character are:

1. Study of serum levels of cytokines interleukins (IL-6, IL-10, TNF-a) in children with acute abdominal 
surgical diseases. A comparative analysis of IL-6, IL-10, TNF-a, procalcitonin and ferritin before and 
after surgery in children with OHC was performed.
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2. A systematic classification of emergency abdominal diseases in childhood has been revised and 
proposed.

The contributions of scientific and applied nature are:

1. The gentle role of precision endoscopy compared to conventional surgery in children with urgent 
surgical diagnoses has been proven.

2. Differentiation of acute appendicitis from OHK masks with applied complex of methods in the 
algorithm.

3. The microbiology of surgical diseases (mono- and polyinfection), mesenteric lymphadenitis, as well as
the type of inflammation of acute appendicitis and complications are analyzed.

4. The perioperative therapeutic approach in abdominal emergencies in childhood is analyzed in order to
reduce the postoperative stay, as it depends on the type of surgical intervention applied / conventional 
or laparoscopic /.

5. An algorithm for diagnosis has been created and indications for surgical treatment of emergency 
abdominal surgical conditions in children with a scientific and applied nature based on the included 
material have been determined.

6. The shorter operative time and postoperative and general hospital stay during and laparoscopy have
been confirmed in comparison with the open surgical techniques.

The developed diagnostic algorithm for emergency surgical abdominal diseases in children is based on 
the priority role of increasingly sophisticated non-invasive imaging diagnostic methods and their 
combination to achieve the necessary diagnostic reliability.

7. According to the dissertation, these data provide a new basis for stimulating future debate on immu
nological research in the diagnosis of acute inflammatory abdominal diseases, which will focus on 
new diagnostic molecular mechanisms involving polymorphisms that can be more easily identified 
by blood tests.
The proposed dissertation is an in-depth study and comparative analysis of the application of sup
plements to the main inflammatory predictors. Based on the study, a systematic classification of acute 
abdominal pain has been revised which diagnoses OHC and requires clarification with the admission 
of a child to diagnostic procedures and treatment guidelines. The conducted research and the results 
offer a diagnostic-therapeutic algorithm with good practical application.

8. Personal participation of the doctoral student

The dissertation personally conducted the dissertation research, participated in each step of the process of 
analysis and comparison of the results and the results obtained and the contributions are his personal 
merit.
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9. Ahstract

The abstract is made according to the requirements of the rele\ant regulations and reflects the main 
results achieved m the dissertation.

10. Personal impressions. The dissertation is a doctor with a good medical and general culture. He has 
good organizational and mentoring skills, acquired through lectures ana exercises of medical students 
and in his doctoral program at MF-TrU-Stara Zagora. During hfs studies he showed increased interest 
in the specialty of Pediatric Surgery and participated in the operational activities of the Clinic of 
Pediatric Surgery. He has participated m many pediatric surgical forums in Europe and in our coun
try It is presented with articles published in refereed Bulgarian magazines and those with Impact 
Factor and Impact Rank (0 13).

11. Recommendations for future use of the dissertation contributions and results - to supplement the 
comparative studies with the publication of a monograph on the problem of modern diagnostics of 
emergency surgical diseases in childhood.

CONCLUSION:

The dissertation contains scientific, scientific-applied and applied results, which represent an original 
contribution to science and meet all the requirements of the Academic Stall Deveiopment Act m the 
Republic of Bulgaria (ZRa SRB). the Regulations for the implementation of ZRASRB and the rel
evant Rules of Trl The presented materials and dissertation results tully comply with the specific 
requirements of Trl .

The dissertation shows that the doctoral student Dr Kaloyan Ivanov (ieorgiev has in-depth theoretical 
knowledge and professional skills in the scientific specialty of Pediatric Surgery and demonstrates 
opportunities for independent research

Due to the above. 1 give my positive assessment ot the research presented b\ the above peer-reviewed 
dissertation, abstract, results and contributions, and propose to the esteemed scientific jury to award 
the educational and scientific degree Doctor' to Dr. Kaloyan Ivanov ( uyxpgicv щ РЬП Pediatric 
Surgery Program

April 6. 2022
Prof. Dr. Hristo Ivanov Shivachev. PHD,Ml)


