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Темата на дисертационния труд е съвременна и дисертабилна, като разглежда 

проблемите и предлага решения относно диагностиката и хирургичното лечение на 

хиаталната херния.  

 

Дисертационния труд съдържа 132 стандартни страници, от които 12 страници 

библиография. Включва 47 таблици и 68 фигури в 11 глави: използвани съкращения, 

въведение, цел и задачи, материал, методи, резултати, дискусия, изводи, приноси. 

Библиографията обхваща 240 заглавия, от които 17 на български и 223 на латински. 

 

Литературен обзор: изложението на обзора заема 33 страници. Представени са 

резултати от 18 български автори, което говори за относително слабото проучване на 

проблема в нашата страна. Разгледана е ролята на предоперативната диагностика и 

проследяването на болните, както и различни аспекти на хирургичното лечение на 

хиаталната херния. Обърнато е задълбочено внимание върху ускореното 

следоперативно възстановяване, включващо подробно описание на концепцията за fast-

track хирургията. Подчертава се сравнително слабо проучения въпрос за 

комбинираните лапароскопски операции. 

Дисертантът поставя ясно формулирана цел, а имено: Да се изгради съвременен 

хирургичен подход за лечение на хиатални хернии. За постигане на посочената цел, се 

поставят седем задачи.  

Д-р Щерев извършва своето проучване, изследвайки диагностицирани и 

оперирани от него и екип болни за периода 2001-2014год. в Първа клиника по хирургия 

към УМБАЛ „Св. Марина“. В проучването са включени 180 болни с диагностицирана 

хиатална херния, тип I, II, III и IV. Авторът разпределя пациентите в две групи - на 

лапароскопска и на отворена фундопликация по Нисен.  

 

Представен е богат материал, който да позволи статистически достоверно 

сравнение на двете групи болни по отношение на оперативните резултати и 



усложнения при лапароскопската и отворената фундопликация. Отделно са разгледани 

различните диагностични новости при точното и коректно стадиране на това 

заболяване. 

 

За да реши поставените задачи, д-р Щерев  прилага следните методи върху 

включените в своето проучване болни, а именно: методи за предоперативна 

диагностика и следоперативно проследяване, които включват фиброгастроскопия, 

рентгено-контрастен метод, други методи на образна диагностика, езофагеална рН-

метрия, езофагеална манометрия, социологичен метод, както и сравнителен анализ 

между отделни групи оперирани болни.  

 

Приложените индикациите и контраиндикациите за оперативно лечение 

позволяват адекватна селекция на болните, при които оперативното лечение би 

постигнало най-добър ефект в сравнение с консервативното лечение. 

Основната част от изследваните болни влизат в група от 150 пациенти, при 

които е приложен оперативния метод на лапароскопска фундопликация по Нисен, при 

който по мини-инвазивен, лапароскопски начин се постига радикално ликвидиране на 

анатомичните предпоставки, водещи до клинична проява на симптомокомплекса на 

хиаталната херния.  

След успешно преминаване на голям брой пациенти, дисертантът извежда 

собствен алгоритъм за диагностика и лечение на хиатална херния. 

Като новост може да се отбележи дефинирането на индикации за реоперация 

след фундопликация. 

Представени са и методи за комбинирани лапароскопски операции, насочени 

към пациенти с комбинация от заболявания, нуждаещи се от оперативно лечение. 

 

С голяма научна стойност в проучването се представя сравнението на 

предоперативните и следоперативните данни от диагностичните методи, както и 

оперативни резултати в групите на лапароскопската и отворена фундопликация, което 

точно и категорично да позволи извършването на сравнителен анализ между двата 

оперативни метода.  

 

Онагледени са резултатите от комбинираните оперативни намеси, които 

илюстрират практическата приложимост на комбинирана лапароскопска 

фундопликация и холецистектомия и лапароскопска фундопликация с проксимална 

селективна ваготомия, без да се увеличава морбидитета и мортлитета, както и 

качеството на живот на болните, при явно демонстриран благоприятен ефект от 

лечението. 

 

В дискусионния анализ се предлага сравнение на собствените резултати на 

автора и тези, посочени в световната литература, както и се представя мнение относно 

съществущите проблеми в хирургичното лечение на хиаталната херния. 

Изводите са осем на брой и представляват строго диференциран синтез на 

цялостната разработка и отговарят на поставените цели и задачи. 

Като приноси на дисертанта мога да призная: 

1. Извършено е сървеменно и статистически достоверно проучване относно 

диагностиката и хирургичното лечение на хиаталната херния. 

2. Извършен е сравнителен анализ на хирургичните методи, като за пръв път 

в Българаия е валидиан метода на лапароскопска фундопликация по Nissen въз основа 

на достоверен сравнителен анализ на оперативните методи 



3. Създаден е алгоритъм за диагностика, поставяне на индикации за 

оперативно лечение, хирургично поведение и проследяване при болни с хиатална 

херния. 

4. Приложени са всички съвременни методи за диагностика и лечение и е 

доказан ефекта от комплексното поведение. 

5. Дадени са препоръки за бъдеща еволюция спрямо подобряване 

резултатите от лечението. 

  

 

 

 

Дисертационният труд на д-р Щерю Щерев е с висока научна и практическа стойност, 

отговаря на всички научни критерии, което ми дава правото да предложа на високо 

уважаваното Научно жури да присъди на д-р Щерю Николаев Щерев образователна и 

научна степен „ДОКТОР“. 

 

 

 

 

 

 

гр. Варна                 Проф. д-р Красимир Иванов, дмн 

26.02.2014г.         /…………………../ 


