Проф. д-р Николай Христов Колев, уролог

Приемни часове :
-

понеделник: 14.00 ч. до 18.00 ч.
сряда: 14.00 ч. до 18.00 ч.
петък: 14.00 ч. до 16.00 ч. - (ПЛАТЕН ПРИЕМ )

Проф. д-р Николай Колев извършва всички минимално инвазивни и неинвазивни
оперативни и терапевтични методи в съвременната урология, с фокус върху
максимално щадящи пациента операции.

Проф. д-р Николай Колев е доктор по медицина със специалност „Урология“. Той е
първият български уролог, сертифициран за работа с роботизираната хирургическа
система da Vinci. През 2011 г. въвежда в България робот-асистираната урологична
хирургия и обучава хирургични екипи.

Проф. Н. Колев е автор на редица авангардни методики в съвременното лечение на
онкологични и други заболявания на органите на отделителната и мъжката полова
система.
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Професионални постижения:
- Първият сертифициран уролог за
работа с хирургичен робот да Винчи –
2010 г.
- Внедрява
в клиничната урологична практика в България нов тип хирургия –
робот-асистираната хирургия.
- Участва
в екипа извършил първата в България робот-асистирана нефректомия
– 2010 г.
- Създава
и ръководи първият български урологичен екип за робот-асистирана
хирургия
– 2011 г.
- Въвежда
в МУ Плевен редица минимално инвазивни операции за лечение на
злокачествени
и други заболявания на отделителната и половата система
(роботизирани,
лапароскопски, лазерни и др.)

Образование:

висше
гр. Плевен, Висш Медицински Институт 1986-1992 г

Специалност:
- Урология: Диплом № оо2835 от 1998 г.
- Допълнителна професионална квалификация „Лекар-мениджър”, Рег.
№6571/06.12.2010 г.

Членство в научни организации:

Членство в научни организации:
-

Асоциация по роботизирана хирургия (SRS)
Асоциация по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа (SEERSS)
Американска Урологична Асоциация (AUA)
Българско Урологично дружество (БУД)
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-

Български лекарски съюз
Европейска Асоциация по Урология (EAU)
Европейска асоциация по медицинска онкология (ESMO)
Европейска асоциация по роботизирана гинекологична хирургия (SERGS)
Българска Асоциация по ултразвук в медицината

Курсове и специализации:
- Специализация по урология, Урологична клиника, Universite Libre de
Bruxelles,
Hopital Erasme, Prof. C. Schulman, Брюксел, Белгия, 2002 г.
- Специализация по урология, Урологична клиника, Universitatsklinikum
Hamburg-Eppendorf, Prof. H. Huland, Хамбург, Германия, 2002 г.
- Специализация по роботизирана хирургия и сертифициране за работа с
роботизираната система da Vinci S като Console Surgeon, 2010 г.,
IRCAD-EITS,
Strasbourg, France
- Специализация в Милано, Италия в Instututo Europeo di Oncologia,
Universita di
Milano при Проф. Оттавио Де Кобелли за оператор на конзола
при робот асистирани
операции на рак на простатната жлеза, 2011 г
- Курс по Интервенционален ултразвук в урологията, Висш Медицински
Институт,
София , януари 1996 г.
- Курс по „Ендоскопска урологична хирургия”, 11-15.12. 2000 г.,
Медицински
Университет, София
- Тематичен курс „Uretero-renoscopy &PCN”, 24-27 Mарт 2004 г.,
Виена, Австрия
- Тематичен курс „Retropubic radical prostatectomy – Tips, tricks and
pitfalls”,
18.03.2005 г., Истанбул, Турция
- Тематичен курс „ Hands on training Laparoscopy course 3”, Март 2009
г., Стокхолм,
Швеция
- Курс „Диагностична лапароскопия” - І-во ниво, МУ-Плевен, 2010 г.
- Курс „Оперативна лапароскопия” – ІІ-ро ниво, МУ-Плевен, 2010 г.
- Курс по роботизирана хирургия в рамките на „V-ти Международен семинар
по
Роботизирана хирургия за югоизточна Европа”, 10-12.05.2010 г.,
Медицински
Университет – Плевен
- Курс „Traditional and Robotic assisted laparoscopy in urology and
gynecology”, 2-3
Юли 2010 г., Клуж, Румъния
- Курс на тема “Robot-assisted laparoscopic prostatectomy”към European
School of
Urology, Vienna, Austria, March 2011
- Курс „2-nd International EAU-EULIS Comprehensive Urolithiasis
Workshop”, Sofia,
28-29.04.2011 г.
- Курс на тема “Robot-assisted laparoscopic prostatectomy-tips and
tricks ” към
European School of Urology, Paris, France, Feb 2012
- Курс на тема “Robot renal surgery” към European School of Urology,
Paris, France,
2012 г.
- Курс на тема ”Robotic Urologyc Surgery: Implementation Strategies“,
European
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Institute of Oncology, Milan, 2013 г.

Научна дейност:

2012 г. – Придобита образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност
урология въз основа на защитена дисертация на тема: „Практически аспекти на
откриването и дисекцията на сентинелни лимфни възли при клинично локализиран
карцином на простатната жлеза“. Диплома номер 25/20.09.2012 г 2013 г. – Началник
на клиника по урология в УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, МУ Плевен
2013 г. - Доцент по Урология в Клиника по Урология на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, МУ Плевен
2020 г. – Професор – МУ Плевен

За контакти:
- 064/ 830 930 – записване за преглед
- GSM: 0887 610 423
- E-mail: kolevmd@yahoo.com
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