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Началник  на  клиника  по  Хирургия  

По  конкурс  за  избор  на  доцент  по  хирургически  болести  — детска  
трансплантология  за  нуждите  на  Катедрата  по  Хирургия  Акушерство  и  
Гинекология  към  Медицинския  Факултет  на  СУ  „Св . Климент  Охридски " по  
професионално  направление  7.1. „Медицина ", обявен  в  ДВ  бр . 44/29.05.2018, с  
единствен  кандидат  Д-р  Вили  Вилев  Пъшев  

1. Биографични  данни  на  кандидата . 

Д-р  Вили  Вилев  Пъшев  е  роден  през  1963. 3авършва  медицина  през  1989 в  
Медицинска  Академия  — София . През  1996 придобива  специалност  по  Обща  
Хирургия , а  през  2000 — по  кардиохирургия . 3а  кратко  работи  като  лекар - 
ординатор  в  Самоков . От  1992 до  днес  е  в  клиниката  по  сърдечна  хирургия  на  
УБ  „~lозенец". От  1999 е  началник  на  операционния  блок . От  2012 — редовен  
асистент  по  хирургия  в  медицинския  факултет  на  СУ  „Св . Климент  Охридски ", 
където  води  обучение  по  хирургия  на  студенти  по  медицина  и  на  лекари  по  
програмите  за  следдипломна  квалификация . 

През  2017 защитава  дисертация  на  тема  „Критерии  за  подбор  на  живи  донори  
при  чернодробни  трансплантации  на  деца" и  придобива  образователна  и  
научна  степен  „Доктор ". 

2. Описаиие  на  представените  матернали  и  оценка  иа  
академичното  развитне  на  кандидта . 

В  настоящия  конкурс  д-р  Пъшев  д .м  участва  с  общо  18 научни  публикации , на  
6 от  които  е  първи  автор . Особено  значение  има  неговата  монография , 

озаглавена  „Чернодробни  трансплантации  от  живи  донори ". Основен  акцент  в  
монографията  е  живото  донорство  при  извършването  на  чернодробни  
трансплантации . Това  е  единствен  по  рода  си  труд  в  България , в  който  
задълбочено  са  засегнати  всички  аспекти  на  живото  донорство  на  черен  дроб . 
Освен  чисто  медицинската  страна  на  въпроса , подробно  са  разгледани  и  
основните  етични , деонтологични  и  правни  аспекти . Голямо  внимание  е  



обърнато  и  на  възможните  усложнения , насrьпвагци  при  живите  донори  и  
тяхното  класифициране . Това  значително  променя  аспекта  - от  чисто  
медицински  към  етичните  и  правни  норми , поради  уникалността  на  живото  
донорство . 

При  13 от  публикациите  са  разгледани  всички  апекти  на  чернодробните  
трансплантации  от  живи  донори . Анализирани  са  възможностите  на  образната  
диагностика , при  оценка  на  кандидат  донорите  и  основните  критерии  за  избор  
на  подходящ  донор . Голямо  внимание  е  обърнато  на  честите  анатомични  
вариации , водещи  до  отпадане  на  кандидата . 

В  докладвания  10 годишен  ретроспективен  анализ  на  трансплантационната  

програма  на  УБ  „Лозенец " подробно  се  разглеждат  резултатите  u ce анализират  
основните  насоки  за  бъдещето  развитие  на  трансплантационите  програми  в  
България . 

Представени  са  и  клинични  случаи  с  голяма  значимост , като  са  описани  редки  
случаи : тиреотоксична  криза  след  чернодробна  трансплантация , едновременно  
извършване  на  чернодробна  и  бъбречна  трансплантация , чернодробна  
трансплантация  на  дете  със  синдром  на  Видд -Chiari. Особено  интересен  е  
случай  на  чернодробна  трансплантация  при  кърмаче  с  множество  вродени  
анатомични  аномалии : атрезия  на  жлъчните  пътища , явяващо  се  показание  за  
трансплантация , съчетано  със  situs viscerum inversum, липса  на  долна  vena 
cava съчетани  и  още  ред  други  аномалии . 

За  първи  път  в  България  е  въведена  новата  концепция  за  т .нар . „донорски  
засrьпник " — независима  институция , защищаваща  единствено  и  само  
интересите  на  донора . 

Обърнато  е  и  внимание  на  възможностите  за  психологична  подкрепа  при  
живите  донори , с  оглед  на  промените  в  качеството  на  живот  след  даряваето . 

Сред  новите  за  България  концепции  е  и  идеята  за  национален  електронен  
регистър  на  живите  донори , даващ  възможност  да  се  регистрират  евентуални  
неизвестни  до  сега  дълготрайни  усложнения . 

В  6 от  представените  доклади  се  разглеждат  теми  от  областта  на  сърдечната  
хирургия . Докладвани  са  резултати  от  лечението  на  заболяванията  на  
митралната  клапа  и  реваскуларизацията  на  коронарните  съдове  чрез  тотална  
артериална  реваскуларизация . Лечението  на  крайните  стадии  на  сърдечна  
недостатъчност  с  изкуствени  механични  системи  Heart Mate 2 LVAS спада  към  
особените  научно -приложни  интереси  на  автора , предвид  притежавания  от  
него  специален  лиценз  за  работа  с  тези  системи . 

3. Преподавателска  и  организационна  дейност  на  кандидата . 

Служебна  бележка , издадена  от  МФ  на  СУ  „ Св . Климент  Охридски ", 
удостоверява  обща  натовареност  на  кандидата  от  615 учебни  часа  
преподавателска  дейност  за  учебните  2014/2015. 2015/2016 и  2016/217. Д-р  
Bunu Пъше  д .м  е  водил  практически  упражнения  по  „Обща  и  оперативна  



хирургия " и „Хирургически  болести " на  студенти  по  специалност  медицина . За  
този  период  кандидаrьт  е  участвал  в  обучението  на  стажант -лекари , както  и  в  
провеждането  на  изпитни  сесии . 

Заключение : 

Настоящият  конкурс  е  от  изключителна  важност  за  утвърждаването  и  
развитието  на  действащата  програма  за  чернодробна  трансплантация  при  деца  
на  УБ  „ ~озенец". Д-р  Вили  Пъшев  д .м  е  част  от  нея  от  самото  начало  и  със  своя  
практически , научен  и  преподавателски  опит  се  явява , като  кандидат , 
отговарящ  на  всички  условия , съгласно  действащата  нормативна  уредба . 

Познавам  и  работя  с  д-р  Пъшев  от  над  10 години  в  обласrга  на  общата  и  
трансплантационна  хирургия , като  за  периода  е  доказал  своя  висок  
професионализъм  в  сферата  на  трансплантологията , кардиохирургията  и  в  
преподавателската  си  дейност . Всичко  това  ми  дава  основание  да  предАожа  на  
почитаемото  Жури  да  присъди  на  Д-р  Вили  Вилев  Пъшев  д .м  академичната  
дАъжност  „доцент  по  хирургия ". 
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