
Р Е Ц Е Н З И Я 

 

от проф.д-р Тома Пожарлиев дмн 

 

на научни трудове  представени на конкурса за  “Доцент” в 

областта на висшето образование 7. “здравеопазване и 

спорт” от професионално направление 7.1. “медицина” и 

научна специалност “Обща хирургия” за нуждите на 

Катедрата по обща и оперативна хирургия към Медицински 

факултет на МУ – Варна – в Първа клиника по хирургия на 

УМБАЛ “ Св. Марина”  

 

 

 

 На настоящият конкурс се явява единствен кандидат  -  

д-р Щерю Николаев Щерев дм. 

 Д-р Щерев е роден през 1958 год във Варна. Завъешва ВМИ 

– Варна през 1984 год. Трудовият му стаж започва през 1984 г 

като специализиращ хирургия в болницата на гр. Омуртаг. 

От 1988 до 1990 год е оринатор хирург в МБАЛ “Св. Анна” – 

Варна. След спечелен конкурс е назначен за асистент по 

хирургия в УМБАЛ “Св.Марина” – Варна. Трудовият му стаж 

по хирургия  от тогава и до момента е в същото лечебно 

заведение . Последователно израства – асистент, старши и 

главен асистент по хирургия. От 2006 год е началник  на 

хирургичното отеление  УМБАЛ “Св. Марина”, а от 2014 е и 

административен отговорник на клиниката. 

 В началото на 2014 год защитава успешно 

дисертационен труд  и придобива научната и образователна 

степен “Доктор” Темата на дисертационният труд е      

“Съвременен  подход при хирургичното лечение на хиатални 

херни “ 

 Д-р Щерев е специализирал лапароскопска и 

миниинвазивна хирургия в Хамбург , Германия през 2010 

година. 

 Член е на: 

- Българското хирургическо дружество  

- Съюза на учените в гр. Варна. 



 Д-р Щерев е изключително активен хирург, той участва 

в организацията на 11 национални конференции с 

международно участие, проведени в гр. Варна. Тези 

конференции са с високо качество на организация , с 

представяне на новостите в колопроктологията. Тук винаги 

вземат участие известни имена на специалисти от цял свят. 

 Д-р Щерев владее англииски и руски езици. 

 През 2014 год издава хабилитационен труд на тема  

“Хиатална херния – диагностика и лечение”. Тъй като съм 

рецензент на този труд ще препотвъдя и неговата безспорна 

стойност. Това е и едно ръководство за познанието, 

диагностиката и лечението на диафрагмалните хернии 

подпомагащо  обучаващите се хирурзи. 

 На настоящия конкурс за “Доцент” д-р Щерю Щерев се 

явява с 38  научни публикации както следва: 

- дисертационен труд – 1 

- хабилитационен труд-1 

- публикации в Български периодични списания – 5 

- публикации в суплементи на чуждестранни периодични 

издания – 1  

- учебници и монографии –10 

- научни трудове от конгреси, конференции и научни сесии 

с отпечатани резюмета  – 20. 

 

По мястото  на автора  в публикациите д- р Щерев е : 

- самостоятелен автор в – 2 

- на първо място                  -6 

-  на второ място                 - 7 

- на трето място               - 4 

- на последващо място    - 19 

 

Темите на които са посветенин научните публикации в 

които участва д-р Щерев са най-разнообразни: 

 

- на колоректалната хирургия са посветени 5 публикации, 

като тук се разглеждат въпросите свързани с 

дивертикулозата на дебелото черво, оперативното 

лечение на колоректалният рак, в т.ч. и лечението при 



метастази в черния дроб, лапароскопската хирургия при 

кацином на ректума, възможностите на ПЕТ КТ за 

диагностика. 

 

- на хирургията на хранопровод и стомах са посветени -6 

публикации. Те разглеждат на основание голям брой 

лекувани и оперирани пациенти : кръвоизливи от стомах 

и дуоденум, лечение на карцинома на хранопровода 

/реканализация на хранопровода или дилатация при 

стенози/, корозивни промени на хранопровод и стомах и 

лечението им, ентерално хранене след оперативни 

интервенции за рак на хранопровода и стомаха 

 

- постижения и показания за  лъчетерапия при карцином 

на хранопровода, стомаха и панкреаса. 

 

  Д-р Щерев участва и в публикации посветени на 

туморите на надбъбрека, бариетрична хирургия и др. Освен 

това са интересни и разработките посветени на работата 

на експлантационните екипи, в това число и установяване 

на психологичният стрез при тях. 

 

 Най-много от публикациите на д-р Щерев са посветени на 

диагностиката и хирургическото лечение на диафрагмалните 

хернии и при пациенти с  ГЕРБ. Тук кандидатът се представя 

с 11 публикации. В тази насока са и дисертационният му и 

хабилитациоен трудове. 

 Тъй като и двата труда са рецензирани  искам само да 

подчертая, че те отговарят на изискванията и показват 

значителният опит на Клиниката /в която работи автора/ в 

съвременното лечение на хиаталните хернии. Безспорен 

принос за това има и д-р Щерев. 

 Както се вижда от  предните абзаци д-р Щерев  е 

учствал в проучване на почти целият аспект от коремната 

хирургия. Това показва неговата комемпенция на изграден 

хирург владеещ голямата планова и спешна хирургия на 

съвременно ниво. 



 От научните публикации на д-р Щерев могат да се 

подчертаят редица научно-теоретични и научно-практични 

приноси: 

 -най-голям е приноса на д-р Щерев в областта на 

диагностиката и лечението на хиаталните хернии. На тази 

тема са посветени 11 публикации. Той се представя както с 

отличното владеене на съвременното схващане за лечението 

на хиаталните хернии , така и с натрупаният огромен опит 

в диагностиката и лечението на това заболяване с 

изработване на алгоритми за диагностика и оперативен 

подход. Д-р Щерев  доказва безспорното предимство на 

лапароскопскоео лечение на основание голям личен 

оперативен опит. 

 -съществени са приносите и относно диагностичните 

възможности на ПЕТ КТ при колоректалният карцином. 

Като колеги с възможно най-дълъг опит в използване на 

диагностичните възможности на ПЕТ КТ , те представят 

аргументирано възможностите и показанията за 

прилагането на метода. 

 -съществен принос са и разработените показания за 

дилатация и реканализация на хранопровода при стенози. На 

основание натрупан голям опит се извеждат показанията за 

прилагането на тези методи. 

 -като принос приемам и аргументирането на 

показанията за лапароскопското лечение при колоректален 

рак 

 -с приносен характер е и опита в експлантационната 

хирургия и особено изследването на психологичния стрез на 

членовете на екипа. 

 

 От представените справки от МУ – Варна е видно,  че   

д-р Щерев е с богат преподавателски опит по хирургия от 24 

години и полвина като асистент в МУ – Варна. Той е признат 

преподавател , обучаващ студенти и специализиращи 

хирурзи. Има достатъчна преподавателска натовареност. 

Освен това е и един от водещите лапароскопски хирурзи с 

най-богат опит в лапароскопското третиране на хиатални 



хернии и ГЕРБ преподаващ теоритичен и оперативен опит 

на обучаващите се хирурзи. 

 

 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

 

 Д-р Щерю Николаев Щерев е на 56 години с 30 годишен 

хирургичен стаж. В продължение на 26 години е асистент в 

хирургическа клиника на МУ – Варна. Има богат 

преподавателски опит като водещ упражнения по хирургия, 

лекции и обучаващ студенти и специализиращи хирурзи. 

Владее теоритически и практически голямата планова и 

спешна хирургия. Той е активен хирург , организатор и 

отличен преподавател. 

 На настояият конкурс за “Доцент” се представя с 

достатъчно по брой публикации с безспорни приноси. 

Представя освен дисертационен труд и хабилитационен за 

диагностиката и лечението на диафрагмалните хернии. 

 Със своите качества на отличен преподавател и 

оператор, с богат административен опит и достатъчно по 

брой научни публикации отговаря на всички изисквания на 

закона и правилника. 

 Всичко това ми дава основание да препоръчам убедено на 

членовете на почетаемото жури да присъди на д-р Щерю 

Щерев академичната длъжност “Доцент”. 

 

 

 

 

30.10.14 г. 

София                                          проф.д-р Тома Пожарлиев дмн: 


