
РЕЦЕНЗИЯ - СТАНОВИЩЕ 

От  проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски Д.М.Н. на кандидата участник в 
конкурса за заемане на академичната длъжност „ПРОФЕСОР” за нуждите на катедрата  по 
„Хирургически болести”  УНС  по Гръдна хирургия на М.У. „Проф. Парашкев Стоянов” 
гр. Варна - доц. д-р Радослав Стоянов Радев д.м. 

 

Конкурсът е обявен  д.в. бр.36/16-04-2013. Доц. Радев е единствен участник. Роден 
е на 12-07-1953 год. Средно образование завършва през 1971 год. в Математическата 
гимназия гр. Русе. Висше  образование завършва през 1979 год. в Медицински факултет –
София, след което е назначен  на длъжност ординатор-хирург в областна болница гр. 
Толбухин (1979-1981 год.). От 1981 г. до 1983 г. работи в хир. кабинет гр. Девня, след 
което с конкурс е избран асистент в клиниката по „Сърдечно-съдова хирургия“ към М.У. 
гр.Варна. Последователно в следващите години е повишаван в степените старши и главен 
асистент. След успешно защитена кандидатска дисертация през 2000 г. е избран за доцент 
(2004 год.). Същата година е издигнат за ръководител на катедрата по „Хиургически 
болести“ - М.У. гр. Варна. Има две специалности: по „обща хирургия“ и „гръдна хирргия“. 
В момента е началник клиника п „Гръдна хирургия“ и декан на Медицински факултет - 
М.У. гр. Варна. 

Научна дейност 

В настоящия конкурс доц. Радев участвува с 119 научни публикации, от които 45 в 
наши научни списания, сборници, монографии и учебници, 41 н.тр. са публикувани в 
доклади изнесени на научни  симпозиуми, конференции и конгреси. В чужбина  има 
следните участия: 13 публикации в чуждестранни списания и сборници и 20 доклада 
представени на международни конгреси. В научните трудове публикувани списания, 
монографии и учебници, доц. Радев е първи автор в 13 от тях, втори в 38 и трети в 7. В 
научните доклади  участието му е следното: първи автор в 6, втори  в 40 доклада и трети в 
15. 

Научните трудове на доц. Радев са цитирани 27 пъти, от които 12 от наши 
български автори  и 15 пъти от чуждестранни такива. Справката е от Централна 
медицинска библиотека  гр. Варна, от която е видно, че доц. Радев има личен импакт 
фактор - 8.477. 

Научните трудове на доц. Радев обхващат разнообразни теми от спешната и 
планова хирургия, от които някои с приносен характер публикувани за първи път у нас и в 
чужбина. Правят впечатление  научните публикации в областта на гръдната хирургия, 
където доц. Радев работи повече от четвърт век. Заслужава внимание детайлното описание 
на нормалния ендоскопски образ на органите и структурите в гръдния кош по време на 
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торакоскопското изследване, което  дава възможност за правилна преценка  на 
настъпилите патологични промени в гръдната кухина при различните  развили се там 
патологични структури. В същия  смисъл висока оценка заслужава въведената за първи 
път в нашата страна триизмерна торакоскопия, която по възможности може да се сравни с 
триизмерния образ на робота ДАВИНЧИ. Получените резултати са представени в научни 
публикации, където е дадена сравнителна оценка  на предимствата и недостатъците  на 
триизмерната торакоскопия. 

С приносен характер са някои от публикациите  третиращи проблема на 
спонтанния пневмоторакс. Проучени са морфологичните  изменения в белия дроб и 
плеврата при спонтанния пневмоторакс и представен сравнителен анализ на 
диагностичната стойност на клиничното, рентгенологично и ендоскопско изследване при 
пневмоторакса, възоснова на което е изработен  диагностично-лечебен алгоритъм за 
клиничната практика. 

Като единствена за Североизточна България клиника по гръдна хирургия  съвсем 
естествено в нея да се съсредоточи  и насочи за лечение голям контингент болни с гръдни 
травми от случайни битови до ежедневните транспортни злополуки и катастрофи. 
Използувайки  този огромен клиничен материал, доц. Радев и колектив правят проучване  
и описват пост травматичните лезии на гръдната стена  и органите в гръдния кош. 
Създават диагностично-лечебен алгоритъм при пациенти с гръдна травма, който се 
използва в клиничната практика. Въведена е в практиката  собствена методика за 
транспариетално интраплеврално обезболяване  при гръдни травми  позволяващ бърз 
контрол на болката - един от водещите симптоми  и причина за настъпващата остра 
дихателна недостатъчност.  

При „Плевралните изливи“ е извършено проучване и описание на 
патоморфологичните  промени на органите в гръдния кош при изливите с различна 
етиология. Разработени са методи за видеоасистирана мини торакотомия при  бенигнените 
плеврални изливи и видеоасистиран торакоскопски дебридман при гнойни заболявания на 
плеврата. Под формата на монографичен труд са представени индикациите и контра 
индикациите, хирургичната техника  и възможните усложнения при дренажите на 
плевралната кухина. 

Изключения са гръдните хирурзи, които имат отношение към ендокринната 
хирургия  и по - специално към щитовидната жлеза, запазен периметър, ревниво 
охраняван от ендокринолозите –хирурзи. Прието е гръдните хирурзи да се намесват  
обикновено  при щитовидната жлеза в случаите с дълбоко разположение на последната в 
горната част на гръдния кош. Но тук е изненадата,  вместо широко използвания в 
хирургическата практика разширен оперативен достъп за отстраняване на разположената 
зад стернума щитовидна жлеза  доц. Радев  предлага миниинвазивен достъп  при 
карцином което е и първо съобщения в литературата в нашата страна, както и 
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използването на хармоничня скалпел  при оперативното лечение на щитовидната и 
паращитовидните жлези. 

След направения анализ на научните трудове на доц. Радев, в представените 
матерали той посочва 15 приноса, които след внимателен прочит и анализ  могат да бъдат 
приети като такива. 

Учебно – преподавателска дейност 

Доц. Радев е дългогодишен преподавател на студенти по медицина, 
специализиращи лекари по хирургия, докторанти и мед. Сестри. Под негово ръководство 
са защитени 2 докторски дисертации, 2 са пред защита и други 2 в процес на разработка. 
Има 3 рецензии на дисертационни трудове за присъждане на образователната и научна 
степен „доктор“. Ръководител на обучението на 3-ма специализанти. Член на изпитна 
комисия  за придобиване  на специалност по гръдна хирургия. Учебната натовареност на  
доц. Радев по данни от справката на деканата на Медицинския факултет е следната : 

Учебна година Лекции Упражнения  Изпити Общо 

2009-2010         40            -                   66              106ч. 

2010-2011         45            -                             72   117ч. 

2011-2012         20            -                             70     90 ч. 

Освен изявен научен работник, преподавател, административен ръководител, доц. 
Радев  е и активен общественик, член на многобройни научни организации у нас и 
чужбина, които подробно са представени в личната справка дадена от организациите  в 
които членува. 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Участникът в конкурса доц. Радев е известен хирург сред нашата хирургическа  
общественост. Отличен преподавател, организатор и ръководител на клиника и факултет с 
изградена научна репутация представена в 119 научни публикации у нас и чужбина. 
Цитиран 12 пъти от наши автори и 15 в чуждестранната литература и личен импакт 
фактор 8.477. Представените 15 лични приноса, някои от които публикувани за първи път 
у нас, въведени оперативни методики и алгоритми за диагностика и терапевтично 
поведение оформят цялостната личност на доц. Радев, което ми дава основание да 
предложа на почитаемото жури да гласува и присъди на доц. Радев академичната 
длъжност „професор“ за нуждите на катедрата по „Хирургически болести“. 

  21.06.2013                                           РЕЦЕНЗЕНТ: проф. д-р Радослав Гайдарски ДМН 
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