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Представеният от д-р Щерю Николаев Щерев дисертационен труд 

разработва значим проблем,  все по-често срещан от коремните хирурзи.  

Развитието на антирефлуксната хирургия и в частност - плановото хирургично 

лечение на хиаталната херния е немислимо без комплекс от мерки включващи 

адекватна предоперативна диагностика, оперативна методика, следоперативно 

проследяване. Тъй като редица аспекти от тяхното приложение са все още 

дискутабилни, дисертантът насочва усилията си към тяхното изследване 

прилагайки редица диагностични методи и статистическа обработка.   

Дисертационният труд на д-р Щерю Николаев Щерев е написан на 132 

стандартни машинописни страници като са спазени приетите норми за 

съотношение между отделните му части, а именно: увод на 3 страници, 

литературен обзор на 33 страници, цел и пет задачи на 1 страница, материали и 

методи на 19 страници, резултати на 12 страници, дискусия на 22 страници, 

заключение на 1 страница и девет извода на 1 страница.  

Онагледен е с 47 таблици и 68 фигури. Библиографията обхваща 240 

заглавия, от които 17 на български и 223 на латински. 

Обзорът е написан на добър научен български език, подробно и 

задълбочено. Представя обширна информация за анатомията и физиологията на 

кардио-езофагеалната връзка, диагностичните методи при хиатална херния, 

оперативните методики, следоперативно поведение и методи за ускорено 

следоперативно възстановяване. 

Особено внимание дисертантът отделя на значението на комбинираното 

приложение на диагностичните методи – фиброгастроскопия, рентгeно-контрастно 

изследване на хранопровод и стомах, езофагеална рН-метрия и манометрия, което 

води до по-точна диагностика и подобряване на оперативните резултати. 

Подчертават се дискутабилните проблеми и се логично обосновават поставените 

по-нататък цел и задачи. По нататък в обзора се разглеждат хирургичните аспекти в 

лечението на хиаталната херния и възможностите за корецкия на анатомичния 
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дефект. Разгледани са изцяло проблемите на ускореното следоперативно 

възстановяване, включващ описание на концепцията на fast-track хирургията. 

Представените в обзора проблеми коментират с изложените по-късно цел и задачи. 

Целта на дисертационния труд е формулирана много добре, като за 

решаването на тази цел са поставени седем ясни и категорични задачи.  

За да изпълни поставените цел и задачи дисертантът е включил 

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.  

Представянето на резултатите от приложените методи за предоперативна 

диагностика и следоперативно проследяване, както и оперативно лечение е 

методологично издържано и позволява коректна интерпретация и статистическа 

обработка на получените резултати. 

В дискусията резултатите на автора са анализирани задълбочено и са 

съпоставени с тези на други изследователски екипи.  

Добро впечатление прави стремежа на дисертанта да предложи съвременни 

индикации за оперативно лечение на хиатална херния, алгоритъм за 

предоперативна диагностика и следоперативно проследяване, както и дефиниране 

на индикациите за реоперация при незадоволителни резултати от 

фундопликацията. Изведени са изводи, като логичен отговор на поставените задачи 

въз основа на получените резултати. 

Приемам посочените от автора приноси: 

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. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Представената научна разработка отговаря напълно на 

изискванията за дисертационен труд и на Закона за развитие на академичния състав 

в България и препоръчвам на уважаемото научно жури да присъди на д-р Щерю 

Николаев Щерев образователна и научна степен „Доктор”. 
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