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ДО:  Председателя на Научното жури, 

Катедра по обща и оперативна хирургия, 

Медицински университет „Проф. д-р 

Параскев Стоянов“ – гр. Варна 

      

 

 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е  

от 

Доц. д-р Красимир Стефанов Василев д.м., 

 Клиника по ендоскопска, ендокринна хирургия и колопроктология, 

Военно медицинска академия – София 

  

 

Относно:  Конкурс обявен в ДВ бр. 64/05.08.2014 г. за 

академичната длъжност „доцент” в областта на висшето 

образование 7. „здравеопазване и спорт”, от професионално 

направление 7.1. „медицина” и научната специалност „Обща 

хирургия” за нуждите на Катедрата по обща и оперативна хирургия 

към Медицинския факултет на МУ – Варна и Първа клиника по 

хирургия към УМБАЛ „Св. Марина” ЕАД – Варна. Научното жури е 

назначено със заповед № Р-109-192/22.10.2014 г. на ректора на МУ 

– Варна. 

Документи подава единствен кандидат, д-р Щерю Николаев 

Щерев, дм,  който е роден на 13.09.1958 година в гр. Варна и е на 56 

г. Завършва средно образование в СОУ „Димитър Благоев“ град 

Варна през 1976 година. Д-р Щерю Николаев Щерев завършва 
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медицина през 1984 година в МУ - гр. Варна. Придобива 

специалност по обща хирургия през 1990 в Медицнска академия - 

София. Работи като хирурги в окръжна болница Омуртаг до 1987 г., 

а в периода от 1988 до 2000 г. е последователно на работа във 

втора, а после и в втора и първа хирургични клиники на окръжна 

болница Варна. От 2000 до 2006 г. е хирург в Първа хирургична 

клиника на Университетската болница „Св. Марина“- Варна, а от 

2006 година е началник отделение по коремна хирургия в Първа 

клиника на същаата болница. Специализира лапароскопска и 

миниинвазивна хирургия в Хамбург, Германия 2010г. От 2012 е 

зачислен като свободен докторант към Катедрата по обща и 

оперативна хирургия на Медицински университет „Проф. д-р 

Параскев Стоянов“ - Варна. Интересите на д-р Щерев са  насочени в 

областта на отворената и миниинвазивна хирургия с определени 

научни интереси в областта на миниинвазивната хирургия, като 

свидетелство за това е участието на Д-р Щерю Щерев като автор и 

съавтор на повече от 35 научни публикации в наши и европейски 

издания, участие в световни и европейски конгреси.  

През 2014 г. защитава дисертационен труд на тема 

“Съвременен подход при хирургично лечение на хиатални хернии ”. 

Дисертационният труд е разработен съгласно изискванията за този 

вид дисертации. 

Бързото въвеждане на новостите в хирургията и 

лапароскопска техника го нареждат на едно от челните места от 

преподавателите в  катедрата по “Обща и оперативна хирургия”.  Д-

р Щерев участва в изпитни комисии по хирургия за студенти по 

медицина.  

Д-р Щерев притежава високо ниво на организационни 

качества, на администратор, ерудиран преподавател и лечител. 



 3 

Показва висока лична организираност, самодисциплина и 

възможност за творчество. Доказва отличните си организаторски 

умения с участието си в организацията на единадесет успешно 

преминали национални конференции по колопроктология с 

международно участие от 1990 година  насам. 

Завършил е специализация по лапароскопска и 

миниинвазивна хирургия, Haumburg (Германия) през 2010г. 

Член е на следните научни организации: 

-  Съюза на учените в гр. Варна. 

-  Българското хирургическо дружество 

Владее свободно руски и английски. 

През 2014 г. д-р Щерев издава хабилитационен труд на тема 

„Хиатална херния - диагностика и лечение” след положително 

решение на Катедрен съвет на КООХ и три положителни рецензии. 

Хабилитационният труд е рецензиран от признати и ерудирани 

учени с национално значение в областите на абдоминалната 

хирургия и лапароскопската хирургия.  Хабилитационният труд е 

написан според съвременните изисквания, отговаря на всички 

наукометрични критерии, упоменати в Правилника за академично 

развитие на Медицински университет – Варна. 

В създадения от д-р Щерю Щерев монографичен труд 

обстойно са представени последните достижения в тази област в 

аналитичен и дискусионен вид. Самият монографичен труд съдържа 

122 страници, от които 17 страници библиографска справка със 242 

автора, от които 18 на български и 224 на латиница. Разделен е на 

17 глави, които включват актуални проблеми по третирана тема.  

Първата глава „Въведение и исторически данни“ проследява 

историческото развитие в лечението на хиаталната херния. 

Упоменати са повратните исторически моменти, оформили 
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съвременните схващания за патогенезата и лечението на 

хиаталната херния, а именно уточняването на елементите на 

антирефлуксната бариера. Изтъкнато е значението на новите 

диагностични методи и по-задълбочени проучвания на 

патофизиологията, дали предпоставки за създаване на ефективен 

оперативен метод. Отдадено е внимание на любопитната и 

поучителна история на известния хирург Rudolf Nissen, създал 

едноименния хирургичен метод. 

В главите Анатомия, Физиология и Патофизиология на кардио-

езофагеалната връзка д-р Щерю Щерев са разгледани подробно и 

аналитично съвременните схващания за морфологичния субстрат 

на хаиталната херния, както и антирефлуксната функция на 

анатомичните структури. В главите анатомия и физиология е 

направена ценната връзка между анатомичните структури е 

евентуално предстоящо оперативно лечение, както и значението на 

анатомията и физиологията на кардиоезофагеалната връзка за 

диагностиката на патологията и използването на езофагеалната рН-

метрия. 

Подчертава се необходимостта от доброто познаване на тази 

област, тъй като това се отразява на така важната адекватна 

диагностика, впоследствие даваща индикации за избор на най-

подходящия оперативен метод. 

В главата Класификация е представена най-разпространената 

такава, възприета от американски и други консенсуси за хиатална 

херния. 

В главата Диагностика са разгледани подробно 

диагностичните методи за хиатална херния, а именно 

фиброгастроскопия, рентгенови методи, езофагеална рН-метрия и 

манометрия. Oтделено e достатъчно място на проблемите на 

диагностиката на хиаталната херния и неразривната връзка с ГЕРБ, 

като са представени несъмнените качества на диагностично-
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лечебния алгоритъм на SAGES. Представени са положителните 

страни при диагностиката в зависимост от използване на ФГС и 

рентгеновото контрастно изследване, както и някои усложнения 

свързани с хиаталните хернии(Fe-дефицитна анемия, кървене, 

ерозии, язви). Вниманието е насочено към предимствата и 

недостатъците на отделните методи, специфичната информация, 

която изследванията предоставят и в последствие играят ключова 

роля за поставянето на точни индикации за оперативно лечение. 

В следващата глава д-р Щерев подробно описва индикациите 

за оперативно лечение при отделните типове хиатална херния, 

което подчертава сложността на проблема с хирургичното лечение. 

Представена е дискусия относно поведението при параезофагеална 

херния, като се сравнява плановото оперативно лечение със 

стратегия на наблюдение и проследяване. Поставяйки на първо 

място качеството на живот, изводите от проучванията са, че не се 

налага оперативно лечение при асимптоматични хиатални хернии 

тип II. 

Значителна част от хабилитационния труд заема главата 

Оперативни методи. В този раздел основно  е вниманието обърнато 

на все още дискусионните въпроси: 

 Пластиката на херниалния отвор – употреба или не на 

някакъв вид платно 

 Фундопликацията – като превенция на следоперативен 

гастроезофагеален рефлукс 

 В началото е поставена целта на оперативното лечение, 

която включва корекция на анатомичния дефект и възстановяване 

нормалната функция на долния езофагеален сфинктер. Специално 

внимание е обърнато на някои ключови моменти в хирургичното 

лечение на хиаталната херния. Представен е подробен анализ на 

избора на достъп – трансторакален или трансабдоминален, 

лапароскопски или отворен, необходимостта от ексцизия на 
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херниалния сак, методи за пластика на хиаталния отвор. 

Подчертана е връзката между корекцията на хиаталния дефект и 

последващите анатомични изменения, които налагат извършването 

и на антирефлуксна операция. Д-р Щерев подробно разглежда 

вариантите в лечението на скъсения хранопровод, което е 

характерно за хиаталната херния усложнение. Изложени са 

доказателства, че възстановяването на интраабдоминаналната 

дължина на хранопровода посредством адекватната мобилизация 

на хранопровода или гастропластика по Collis са задължителни за 

постигането на оптимални резултати по отношение на рецидив на 

хернията и постоперативни функционални резултати. Дискутабилен 

е въпросът за избора между фундопликация по Nissen и Toupet 

поради необходимостта от баланс между риска от дисфагия и 

рецидивен рефлукс, като са изтъкнати предимствата и 

недостатъците на двата метода. Авторът обръща внимание на 

индикацията за фундопликация по Toupet, а именно мотилитетните 

нарушения на хранопровода, при които този метод дава най-добри 

резултати според посочените проучвания. Разгледан е и методът на 

гастропластиката, който има ограничено, но специфично 

приложение.  

Специално внимание е отделено на най-често използваните 

оперативни методи при хиатална херния. В детайли е описана 

фундопликацията по Nissen, като авторът откроява най-важните 

моменти в операцията, които са определящи за оптимални 

постоперативни резултати и минимално усложнения. Добре са 

илюстрирани отделните етапи както с графичен, така и собствен 

снимков материал. Тази част представлява ценно пособие не само 

за специализанти, но дава и по-задълбочен поглед, който е ценен и 

за хирурзите с интерес в областта на лапароскопската хирургия. 

Изтъкнати са поводите за конверсия към отворен метод, което не 

следва да се възприема като недостатък на лапароскопския метод 
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или неопитност на хирурга, а необходима и решителна стъпка за 

коректното изпълнение на операцията и овладяване на 

усложненията. Подробно са описани специфичните усложнения 

след фундопликация, които влошават качеството на живот на 

болните, като са посочени причините, които могат да бъдат 

предвидени и избегнати. Изтъкната е и ролята на постоперативния 

период и проследяване, които са необходими за постигане на 

максимални резултати. Спазването на определен хранителен 

режим, постоперативна медикация и проследяване са важни стъпки 

при профилактиката на усложненията. 

Д-р Щерев засяга и темата за рецидивни хиатални хернии и 

рефлуксни симптоми, които въпреки максималните старания се 

срещат в хирургичната практика и поставят редица въпроси пред 

специалистите. Дава се отговор на въпроса за необходимите 

изследвания, които потвърждават рецидива, както и на ситуациите, 

в които рефундопликацията се налага. 

Във връзка с нарастващия брой пациенти със затлъстяване и 

съответните бариатрични операции, са посочени възможните 

операции, които могат да бъдат приложени при този контингент.  

Авторът не пропуска да спомене и някои особености на 

хиаталната херния в детска възраст – диагностичните методи, 

изборът между консервативно и оперативно лечение, важни 

детайли в оперативната методика.  

Обърнато е внимание на съвременните тенденции в 

хирургията, а именно “fast-track” хирургията, максимално бързо 

следоперативно възстановяване на болния при минимален 

болничен престой. 

Последната глава на хабилитационния труд на д-р Щерю 

Щерев включва препоръки, основани на доказателствата. Цитирани 

са резултатите от подробен литературен обзор, позволил да се 

съставят изводи по критични точки в цялостното поведение при 
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хиатална херния. Те биха били от изключителна полза както за 

практиката, така и за насочването на научния интерес към 

определени дискутабилни проблеми – обекти на бъдещи 

проучвания.  
За участие в конкурса д-р Щерев представя 17 реални 

публикации от които 5 публикации в български периодични 

списания, 1 публикация в суплементи на чуждестранни периодични 

издания, както и 11 глави от учебници и монографии. Като първи 

автор в 4 публикации, като втори автор в 2 публикации, като трети и 

повече в 11 реални публикации. Активен участник множество научни 

форуми, представени с 20 доклада в национални и международни 

научни конференции, конгреси и симпозиуми.  

В областта на теорията на специалностите обща хирургия и 

абдоминална хирургия са представени 11 научни трудове, 

обобщени в раздел II – „Учебници и Монографии“. Под публикация 

№ 4 авторът представя своя хабилитационен труд, със заглавие 

„Хиатални хернии – диагностика и лечение“, публикуван в обем 151 

стр., в тираж от 50 бройки, според изискванията на МУ-Варна. 

Хабилитационния труд разглежда цялостно и детайлно проблемите 

на диагностиката и лечението на хиаталната херния, всички 

известни методи диагностика и оперативно лечение, опита на 

автора и неговите съвременици в лечението на това заболяване, 

както всички нововъведения в диагностичен и хирургичен план. 

Получава три положителни рецензии от признати в национален 

план хабилитирани хирурзи. Публикация № 1 и 2 представят 

резултати от лапароскопска хирургия при хиатална херния, 

изведени в специално издание за продължително следдипломно 

обучение.  
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В раздел I „ПУБЛИКАЦИИ В ЧУЖДЕСТРАННИ И БЪЛГАРСКИ 

ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ“  и в раздел II „ПУБЛИКАЦИИ В 

СУПЛЕМЕНТИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ И БЪЛГАРСКИ ПЕРИОДИЧНИ 

ИЗДАНИЯ“ са представени разработки на научни проблеми, 

свързани с трансплантологията, откриването, диагностиката в 

различните ѝ модалности на колоректалния рак– публикации № 1, 

№ 2. Публикация № 3, 4 и 5 обхващат съвременните достижения в 

областта на лъчетерапията при карцином на хранопровода, стомаха 

и панкреаса.  

В раздел IV „ДОКЛАДИ ОТ НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ, 

КОНГРЕСИ И СИМПОЗИУМИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА“ са 

представени различни теоретични постановки на реални и 

съвременни проблеми в хирургията, онкологията и хирургичната 

ендоскопия, подкрепени с доказателства на база на съобщения на 

други автори и представен личен богат опит от рутинна работа и 

дисертационни проспективни проучвания. 

След внимателен прочит на богатия научно-теоретичен 

приносен опит в научните разработки на д-р Щерев, могат да се 

посочат и редица научно-практически приноси. В раздел III 

„Публикации в суплементи на чуждестранни и български 

периодични издания“ са представени разработки на научни 

проблеми, които показват практическото разрешаване на някои 

проблеми в хирургията и съответно имат научно-практически 

приносен характер. В публикация № 1, която е международна, се 

описва прилагания оперативен метод, като съобщава и не малък 

опит, правещ тези доклади добра практическа основа за хирурзи, 

желаещи да прилагат лапароскопската фундопликация. 

В раздел IV „ДОКЛАДИ ОТ НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ, 

КОНГРЕСИ И СИМПОЗИУМИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА“ са 
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представени редица публикации, разглеждащи практическото 

приложение на различни нови методи в хирургията, както техните 

резултати, усложнения и редки ситуации. Повечето от тези научни 

съобщения са с научно практически приносен характер, тъй като 

потвърждават приложимостта на описваните диагностични и 

лечебни методи, което ги прави добри помагала в ежедневната 

хирургична практика. 

Учебната натовареност по данни от справката на ректората, 

отговаря на изискванията. 

В заключение считам, че почитаемото научно жури, може с 

пълно основание да присъди академичната длъжност „доцент” в 

областта на висшето образование 7. „здравеопазване и спорт”, от 

професионално направление 7.1. „медицина” и научната 

специалност „Обща хирургия” за нуждите на Катедрата по обща и 

оперативна хирургия към Медицинския факултет на МУ – Варна и 

Първа клиника по хирургия към УМБАЛ „Св. Марина” ЕАД – Варна. 

 

 

 

гр. София    С:уважение: 

31.10.2014г.     /ДОЦ.Д-Р КРАСИМИР ВАСИЛЕВ  ДМ/ 

 


