
 

 

Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я 

 

От проф. д-р Николай Георгиев Наумов, д.м., д.м.н., 

 

Началник Клиника по образна диагностика на УМБАЛСМ 

„Н.И.Пирогов”, член на научно жури, определено със Заповед № РД 38-347 

от 04.06.2013г на Ректора на Софийски Университет „Климент Охридски”,  

за провеждане на конкурс за доцент по 7.1 медицина (образна диагностика, 

медицинска радиология и рентгенология, вкл. използване на радиоактивни 

изотопи), обявен в Държавен вестник брой 35 от 12 април 2013г. 

 

В законово установения срок, документи за участие в обявения 

конкурс, е подал само един кандидат – д-р Георги Василев Хаджидеков, 

Д.М., главен асистент в Катедра „Физика, биофизика и рентгенология” на 

Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски”,. 

 

В конкурса за доцент по специалността 7.1. медицина – образна 

диагностика, медицинска радиология и рентгенология, вкл. използване на 

радиоактивни изотопи, д-р Георги Василев Хаджидеков участва с 51 научни 

публикации разпределени както следва – реални публикации в 

специализирана периодика 45, от които 15 в чужда и 30 в национална, 4 

участия в монографии и ръководства издадени в чужбина и 2 публикации в 

интернет. В тях д-р Георги Хаджидеков е първи автор в 19, втори автор в 13 

и трети и последващ автор в 19 случая.  

Дисертационният труд на д-р Г. Хаджидеков за присъждане на 

образователната и научна степен „Доктор” е „Магнитно-резонансна 

урография – роля в детската възраст”, като свързани с него са 11 
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публикации, 3 от които отпечатани в чужда периодика, в които той е първи 

автор в 9, а в две – втори.  

Д-р Хаджидеков представя и документира с резюмета участие в 37 

международни и 15 национални научни форуми, при които в 19 случая е 

първи, в 10 – втори и в 22 случая трети и последващ автор.  

Публикациите отпечатани в чужда периодика са в 11 научни списания 

с Общ Импакт Фактор 36,91. Общият Импакт Фактор от 12 публикувани в 

списания с такъв фактор резюмета е 14, 509. На базата на това Общият 

Импакт Фактор на д-р Георги Хаджидеков е 51,419. 

Предоставената справка, в това число и тази от Print citation overview, 

дава информация за 41 цитирания. 

Справката от СУ „Климент Охридски”, относно учебната заетост на 

гл. ас. д-р Георги Хаджидеков, за периода 2007 – 2012г. показва учебна и 

аудиторна заетост през годините от 28 до 185 часа, а само за зимния отчет 

на учебната 2012 – 2013 г. от 157 часа, 150 от които аудиторна заетост. 

 

 В представените за рецензиране трудове са постигнати научно-

приложни резултати и са изследвани проблеми с приноси в следните 

области и направления на образната диагностика: 

 

1. Магнитнорезонансна образна диагностика; 

2. Педиатрична урорентгенология; 

3. Магнитнорезонансна образна диагностика на сърдечно-съдовата 

система; 

4. Молекулярна образна диагностика; 

5. Интервенционална рентгенология; 

6. Мускулноскелетна образна диагностика; 

7. Съвременни образни методи на изследване при жената; 

8. Неврорентгенология; 

9. Казуистични случаи с приносен характер. 
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1.  Магнитнорезонансна образна диагностика.  

Разработките в тази област, по предложения списък научни 

публикации на кандидата, са 18, съответно с номера: 1.8, 1.13, 2.12, 2.13, 

2.20, 2.23, 4.30, 4.31, 4.33, 4.34, 4.36, 4.39, 5.2, 5.4, 6.1, 6.2, 7.5, 7.8. 

Научните изследвания, резултатите от които са обощени в 

защитеният от д-р Георги Хаджидеков през 2011г. дисертационен труд 

за придобиване на ОНС „Доктор”, касаят първото извършено у нас 

цялостно проучване върху съвременните възможности на магнитно-

резонансната урография в детска възраст и съдържат приноси от научно-

теоретичен, научно-приложен, методологичен и потвърдителен характер, 

касаещи: 

- приложението на нови контрастни средства в експериментални модели    

при 7Т МР; 

- установяването на по-високата чувствителност при прилагането на  

контрастно средство от нов клас при установяване на бъбречната 

функция при МР изследване; 

- сравняване чрез две различни софтуерни програми на редица 

функционални параметри за анализ при екскреторната  МР урография; 

-   въведена и утвърдена методика за провеждане на МР урография в 

детската възраст с адаптирани протоколи, секвенции и параметри. 

 

За постигането на тези приноси, д-р Георги  Хаджидеков анализира и 

доразвива:  

 

а. МР методики за оценка на отклоненията във функцията  на 

изследваните органи   

В разработките си д-р Хаджидеков анализира техниката на магнитно-

резонансна образна диагностика за оценка на функционалните промени 

на бъбреците на базата на т. нар. функционална  МР урография, при 

която оценката на реналните съдове и динамичните промени в 

бъбречния паренхим се определят чрез мултифазова 3D обемна 
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аквизиция със задържане на дишането, получавани чрез високо 

усъвършенствани градиенти и специализирани повърхностни бобини. 

Изтъква времевата разделителна способност, след въвеждането на 

контрастния агент, за всяка секвенция, като по този начин се създават 

условия за  разграничането на патологичен процес от интактeн 

паренхим, както и получаването на прецизни и информативни динамичи 

криви. Изтъква, че динамичните скенограми позволяват оценката на 

бъбречната перфузия, филтрация, концентрация и екскреция. 

 

б. Усъвършенстване на техниката на МР  

Един пълноценен и високо информативен протокол за МР урография 

трябва да предостави морфологична и функционална информация и да 

осигури прецизна оценка на бъбречните съдове, бъбречния паренхим, 

пикочните пътища, пикочния мехур, и заобикалящите ги структури в 

рамките на 35 - 45 минути. За целта е въведен стандартен протокол за 

статична МР урография, прилагайки три планов “localizer”, последван от 

коронарни Т2 образи за ориентация, безконтрастна урография и аксиални 

образи в Т1 и Т2 времената на скениране с оглед анатомична и тъканна 

характеристика на находките. Д-р Хаджидеков изтъква, че най-важната 

пре-контрастна секвенция е 3D-T2 урографията, с подтискане на сигнала 

на мастната тъкан. При Т1 времената на скениране с контрастно усилване 

използва 3D секвенции на градиентно ехо в комбинация с паралелна 

аквизиция. При получаване на пре-контрастни и пост-контрастни образи с 

идентични параметри и задържане на дишането извършва, за улеснение 

на оценката при контрастирането на солидни формации, субстракция на 

тези образи. С пост-контрастни скенограми по време на артериалната 

фаза на контрастиране постига визуализация на реналните артерии, а за 

получаване на образи на екскреторна МР урография, позволяващи оценка 

на бъбречната перфузия и осъществяването на МР ангиография, използва 

многофазова коронарна 3D секвенция,. 
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в. Оптимизиране на магнитно-резонасното контрастиране   

Динамичната МР урография, позволяваща функционална оценка на 

бъбречния паренхим и реализирането на МР ангиография, се  

осъществява чрез интравенозно аплициране на контрастно средство в 

стандартна дозировка от 0,1 ммол/кг. Посочената дозировка позволява 

да се спази условието за линеарност между сигналния интензитет и 

концентрацията на гадолиния, необходимо при количествените 

измервания и функционалния анализ.  При пациенти с повишен риск 

прилага ниско-рискови, макроциклични контрастни средства. 

Въвеждането на контрастния агент се осъществява непосредствено 

след приключване на статичната МР урография. Изтъква, че към 

осъществяване на екстреторна МР урография не трябва да се пристъпва 

при стойности на гломерулна филтрация под 30 мл/мин за телесна 

площ от 1,73 м2 . 

 

г. Въвеждане на нов софтуер за оптимизиране на М Р находката 

Анализът на резултатите при фукционалните промени на бъбреците 

е максимално улеснен чрез разработването и прилагането на софтуерни 

програми за функционален анализ на МР урографии - CHOP-fMRU, 

“Children’s Hospital of Philadelphia functional MR urography” и  „ImageJ  MR  

urography“. При селектиране на областите на  интерес чрез посочените 

програми се включва максимално количество от паренхима на 

бъбреците (кортекс и медула), с изключване на уринарния тракт от 

анализа. Кривите на сигналният интензитет “време” се получават 

автоматично чрез софтуерни продукти, изчисляващи и бъбречното и 

каликсното транзитно време, сегментацията, измерването на бъбречния 

паренхимен обем и диференцираната бъбречна функция. Д-р 

Хаджидеков изтъква, че чрез посочените софтуерни програми 

цялостният процес на обработка на МР урографията отнема между 20 и 

30 минути, като достоверността на измерванията на обемите чрез тях е 

идентична и съизмерима. 
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2.  Педиатрична урорентгенология 

Разработките в тази област, по предложения списък научни 

публикации на кандидата, са 21, съответно с номера : 1.8, 1.13, 2.12, 2.13, 

2.19, 2.20, 2.21, 2.23, 4.30, 4.31, 4.33, 4.34, 4.36, 4,39, 5.2, 5.4, 5.8, 6.1, 6.2, 

7.5, 7.8. 

В публикациите и дисертационния труд на д-р Хаджидеков е 

проведено първото обощаващо проучване върху съвременните 

възможности на МР урографията в детската възраст. Представени са 

експериментални резултати при 7Т МР от разработка, касаеща прототип 

на нов контрастен агент. Съществен принос от проучванията на д-р 

Хаджидеков, на базата на систематизиране на наблюдаваните МР 

изображения, е предложената класификация на малформативните 

уропатии в детската възраст. Стандартизира, въведежда и утвърждава 

методика за провеждане на МР урография в детска възраст с 

възможност както за определяне на функционалните параметри на 

динамичната МР урография, така и за функционална оценка на 

диференцираната бъбречна дейност. На базата но това дава: 

 

а. Симултантна  оценка  на  морфологичните  промени  и  

функционален  анализ  при заболявания на урогениталната 

система в детската възраст чрез МР урография.  

В детска и кърмаческа възраст рутинно се използва МР урографията 

в оценката на хидронефротичната трансформация и при обструктивни 

уропатии от различен произход. Съчетавайки статична с динамична МР 

урография, д-р Хаджидеков, чрез използване на различни секвенции с 

и без усилване на изображението, получава едновременно 

морфологична и функционална информация, на базата на която  дава 

оценката на хидронефротичната трансформация и данни за 

обструктивните уропатии. 
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б. Магнитно-резонансни морфометрични методи . 

При новородените и децата в кърмаческа възраст между 7 дни и 12 

месеца, на базата на проведените МР изследвания, д-р Георги 

Хаджидеков е извършил морфометрични измервания касаещи 

размерите на бъбреците, изчисляване на реналните индекси и 

корелацията между размерите на бъбреците и височината на първите 

три лумбални прешлена. Бъбречният кортикален индекс (RCI) е 

изчислен като отношение между сумите на максималните дължина и 

ширина на пиелокаликсната система на бъбрека към сумите на 

максималните ширина и дължина на бъбрека измерени в коронарната 

равнина на МР образите. Предлага, на базата на корелациионен анализ 

на резултатите, съвременен подход, като алтернатива на класическия 

метод на Riengerz и Eklof, при който  дължината на бъбрека се 

съпоставя към разстоянието между първите три лумбални прешлена. 

 

в. Магнитно-резонасни функционални параметри  

Освен визуалната оценка на кривите на сигналният интензитет 

“време” и изчисляването на площта под кривата, на базата на 

получените резултати д-р Хаджидеков прилага и други количествени 

методи за оценка на бъбречната функция като: 

- Методът на Patlak - взаимстван от сцинтиграфското изследване, 

който сравнява кривата интензитет – време на аортата с тази на 

бъбреците; 

- реналното транзитно време – времето от контрастиране на кортекса 

до контрастиране на проксималния сегмент на уретера; 

- каликсното  транзитно  време  –  от  контрастиране  на  кортекса  

до  контрастиране  на каликсите. 

 

г. Превенция на нефрогенна системна фиброза (NSF). 

Във връзка с прилагането на парамагнитни контрастни средства на 

базата на гадолиний в детската  възраст  и  рисковете  от  развитие  на  
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нефрогенната  системна  фиброза  (NSF)  д-р Хаджидеков задълбочено 

изследва свойствата на тези контрастни вещества. Описва подробно 

асоциацията на бъбречната недостатъчност и нефрогенната системна 

фиброза с употребата на гадолиний, разпределението на гадолиния в 

тъканите и патогенезата на заболяването, като изтъква препоръките за 

намаляване на риска от нея. Препоръчва, въпреки липсата на описани 

контраиндикации за прилагане при деца, че е необходимо избягване, 

или при невъзможност прилагане с повишено внимание, при стойности 

на гломерулната филтрация под 30 мл/мин за телесна  площ  от 1,73м2,  

както  и  използване, поради по - голямата им стабилност, на  циклични  

хелатни контрастни средства. 

 

 3. МР диагностика на сърдечно-съдовата система. 

Публикациите на д-р Георги Хаджидеков в тази област са 14, с номера 

-1.6, 4.11, 4.12,  4.13, 4.16, 4.17, 4.18,  4.20, 4.24, 4.28, 4.32, 5.7, 7.7. 8.2.1 и 

разглеждат следните проблеми: 

 

а. МР оценка на исхемичните  промени в миокарда   

При анализът на оценките при миокардни лезии с контраст  - усилено 

3Т МР изследване при инфаркт на миокарда без елевация на ST-

сегмента (NSTEMI) се демонстрира възможността на МР диагностиката 

при определянето на разлики в размерите на зоната на инфаркта. 

Проучванията му в тази насока подробно описват феноменът no-reflow, 

обуславен от нарушаване на перфузията в централната зона на 

инфаркта в резултат на микроваскуларна обструкция. Резултатите от 

проучването определят за оптимално използването на секвенциите на 

късно контрастиране на 3 мин., които предоставят, в сравнение със 

секвенциите на перфузия и тези на късно контрастиране на 15 мин., 

съпоставима информативност. Представя криви на кинетиката на 

хелатите на гадолиния в норма, при ранен инфаркт на миокарда и в 

зоната на no-reflow. Разграничаването между зоната на инфаркт и 
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заобикалящия едем е по-показателно при секвенции на перфузия, 

където ясно личат огнищния дефицит в перфузията и наличието на no-

reflow на фона на едема. 

 

б. Проучвания върху възможностите на 3Т  МР при остра и 

хронична коронарна патология  

Важен принос от тези проучвания е изводът доказващ безопасността 

от провеждане на МР изследване както при пациенти с елевация на ST-

сегмента след първична или проведена в условия на спешност 

ангиопластика, така и при такива с остър миокарден инфаркт след 

ангиопластика и поставяне на стент. Изтъква, че анализът на промените 

в сигналния интензитет позволява разграничаването на зони с нарушена 

перфузия, зони на no-reflow, на лекостепенно или значително 

натрупване на контраста, на едем, на нарушения в контрактилитета, 

както и визуализацията на не-трансмурални, локализирани инфаркти на 

миокарда. 

  

в. Оптимизация на МР протоколи за оценка на промените в 

миокарда  

Д-р Хаджидеков изтъква, че оптимизацията на протоколите за МР 

изследване на сърдечно-съдовата система разширява значинелно 

диагностичния потенциал на метода и възможностите за 

диференциална диагноза на острите коронарни синдроми при нормални  

коронарни артерии  и при кардиомиопатия. При изучаване на 

виталността на миокарда след инфаркт, демонстрира предимствата на 

3Т МР изследването при определяне размерите  на зоната на 

инфаркта.  

 

4.  Молекулярна  образна диагноситка. 

Благодарение възможността за колаборация с екип наши учени и 

учени от Националния център за радиологични изследвания на Япония,  
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д-р Георги Хаджидеков участва в разработки в областта на най-

съвременният раздел на образната диагностика, молекулярната образна 

диагностика, израз на което са и 6 публикации, съответно -1.9, 2.23, 2.25, 

2.27, 6.1, 6.2 в които разглежда: 

 

а. Разработването на QD-проби за флуоресцентно изобразяване. 

Д-р Хаджидеков участва в разработването на флуоресцентната 

образна диагностика чрез нанофлуорофори, коята се възприема като 

бъдеще на биомедицинската образна диагностика in vitro и in vivo. 

Разработването на QD-проби за флуоресцентно изобразяване е 

гаранция за този вид диагностика с потенциал да съчетава висока 

чувствителност с висока  резолюция и възможности за функционална 

диагностика представляващи комбинация от свойства, убягваща за 

момента на съвремените технологии за образна диагностика. Изтъква  

настоящите постижения при използването на тези флуоресцентни 

наночастици при визуализиране на таргетни структури в живи 

биологични обекти и представя примери от експерименталната 

диагностична практика  илюстриращи предимствата на флуоресцентните 

наночастици пред  конвенционалните органични флуорофори за 

визуализиране на биологични обекти ин виво и ин ситу. Представя 

съвременните схващания и бъдещите насоки за развитие на 

флуоресцентните наночастици – квантовите точки (QD), като нова 

генерация от флурофори в експерименталната и предклинична 

флуоресцентна образна диагностика. 

 

б. Експериментални модели на функционални промени при 

опитни животни.  

В тези разработки, за съжаление рядко осъществявани в нашите 

условия, разглежда възможностите за приложение на нитроксидните 

производни (carbamoyl-PROPXYL) като 1H-МР контрастни средства за 

визуализация на експериментална хиперхолестеролемия 
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предизвикваща  индуцирана бъбречна дисфункция при нормални опитни 

животни. Повод прилагането на този експериментален модел е 

изясняване механизмите за увреждане на бъбречния паренхим от 

холестерола. Прави сравнителен анализ на получените резултати 

сравнявайки ги с тези наблюдавани при използване на конвенционално 

1H-MRI контрастно средство Gd/DTPA  при  оценката на  бъбречната  

функция  в  експериментални  модели  с  опитни животни и при човека. 

 

5. Интервенционални методи за лечение на болката  

В съвременната медицина, в която все по-основно място заема 

подобряване качеството на живот на пациента, се обръща особено 

внимание на овладяването и борбата с болката. В този аспект, днес 

съществуват редица интервенционални техники за лечение на болката 

от малигнен и друг произход осъществявани от радиолози 

интревенционалисти. За целта, освен технически умения е необходимо 

точно определяне на индикациите за отделните процедури и детайлно 

запознаване на пациентите и техните близки за ползите и рисковете от 

тях. Именно този актуален проблем е обект на 19 от публикациите на д-р 

Хаджидеков, съответно с номера 1.3, 1.4, 1.11, 3.1, 3.2, 3.3, 4.7, 4.9, 4.14, 

4.19, 4.21, 4.23, 4.26, 4.27, 4.29, 4.35, 4.38, 4.40, 4.41, в които разглежда: 

 

а. Лечение на болката при костни злокачествени заболявания.   

Д-р Хаджидеков отчита, че биполярната радио-фреквентна 

термоаблация и циментопластиката на костните метастази са 

съвременната алтернатива на хирургичното лечение, при това с 

минимални усложнения. Изтъква значението от използването при 

радио-фреквентната термоаблация на специализирани игли с 

темературен датчик, осъществяващ автоматизирано включване и 

изключване на радиочестотните импулси до определен температурен 

праг в рискови области на човешкото тяло. 
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б. Лечение на чернодробни тумори  

В публикациите д-р Хаджидеков  представя техниките, показанията и 

оценка на резултатите  от прилагането на химио-емболизацията чрез 

липиодол на нелечимите хепатоцелуларни карциноми (ХЦК), според 

критериите от Барселона. На базата на личният си опит прави изводите, 

че химио-емболизацията на хепатоцелуларните карциноми с липиодол е 

ефикасна в случаите когато критериите от Барселона изключват 

всякакъв друг вид  терапевтичен подход. 

 

в. Лечение на болката от друг произход  

В 9 от публикациите д-р Хаджидеков разглежда радио-фреквентната 

невролиза под КТ контрол. Основна индикация за приложението й е 

хроничната ингвинална невралгия, засягаща илио-ингвиналния и илио-

хипогастичния нерв, наблюдавани често като усложнение от хирургични 

интервенции в областта на долната коремна половина. Анализирайки 

получените резултати прави извода, че в тези случай радио-

фреквентната невролиза е безопасен и ефективен метод, с по-добър 

клиничен резултат от прилаганите локални нервни инфилтрации. 

 

 6. Мускуло-скелетна образна диагностика. 

С налагането на МР диагностика в ежедневната практика, същата се 

обособи като основен диагностичен метод при заболяванията на 

мускуло-скелетния апарат. Техническото развитите и навлизането на 

нова апаратура с по-голяма напрегнатост на полето доведе до 

възобновяване проучванията за възможностите на методиката в тази 

област. Изхождайки от това 5 от публикациите д-р Хаджидеков, 

съответно 1.5, 1.12. 2.12, 4.15 и 4.25, са в областта на диагностиката на 

мускуло-скелетния апарат. В тях той разглежда предимствата на 3Т 

технологията при промените в лигаментарния апарат на коляното, при 

изследване на ставите и при наследствените дистални миопатии, като 

отчита значително по-високата диагностична стойност на методиката, на 
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базата на отличната тъканна и контрастна разделителна способност, 

както при относително често срещана патология, така и при редки 

генетични заболявания . 

 

7.  Съвременни образни методи на изследване при жената  

Осем от публикациите на д-р Хаджидеков, с номера 2.1,  2.2, 2.3, 

2.17, 4.6,  5.1, 7.3 и 8.1, разглеждат актуалните проблеми касаещи 

женското здраве. В потвърждение на актуалността на проблема, може 

да се изтъкне, че в последните години женското здраве е обект или на 

самостоятелни сесии на големи международни научни прояви или на 

специално организирани научни форуми. Анализирайки възможностите 

на съвременните диагностични методи, д-р Хаджидеков разглежда 

приложението на МР изследване при диагностиката и стадирането на 

третия по честота гинекологичен тумор – карцинома на маточната 

шийка, предлагайки оптимален протокол за изследване при това 

заболяване. Съществен принос в това отношение е представената от 

него корелация между МР находката, патологичните образи и FIGO 

класификацията.  

Карциномът на гърдата е едно от най-често диагностицираните 

малигнени заболявания и втора по ред причина за смъртност в 

онкологичната практика. Това е и причината да се въвеждат 

непрекъснато нови диагностични техники, които имат за цел да подобрят 

възможността за ранната диагностика и лечение. В това отношение 

основен метод е мамографското изследване. В последните години, с 

навлизането на дигиталните технологии, дигиталната маморафия, обект 

на проучванията на д-р Хаджидеков,  на базата на пряката връзка между 

приложената доза и полученият сигнал в резултат на което значително 

се подобрява качеството на получаваните изображения, възможността 

за дигитална обработка на изображенията и тяхното архивиране, както и 

компютър-асистераната диагностика, се наложи като златен стандарт. 

Друг основен метод при диагностиката на рака на млечната жлеза е 
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ултразвуковото изследване. Навлизането през последните години на 

ултразвуковата еластография, на базата на инициалните проучвания и 

налагането на органосъхраняващите оперативни техники, повишава в 

значителна степен възможностите за екзактност при отграничаването на 

нормална от патологична тъкан. Именно резултатите от проучавенето 

във фазата на инициално прилагане на ултразвуковата еластография 

при рака на млечната жлеза, са обект на анализ от д-р Хаджидеков.  

Изводът до които стига е, че ултразвуковата еластография ще подобри 

отграничаването на лезиите класифицирани BI-RADS III и ще намали 

броя на ненужните биопсии. 

 

8.  Неврорентгенология. 

Навлизането на МР диагностика, даде нов силен тласък, след 

въвеждането на КТ изследване, в развитието на неврорентгенологията. 

Израз на това е фактът, че днес КТ и особено МР изследвания са 

основни диагностични методи при заболявания на нервната система. 

Масовото прилагане в ежедневната практика на тези методики доведе 

до промяна и в интереса на изследователите, който вече е насочен към 

диагностиката на редки форми или на редки заболявания. В този аспект 

и проучванията на д-р Хаджидеков в областта на неврорентгенологията, 

обособени в 4 публикации с номера 2.5, 2.24, 2.29 и 4.8, разглеждат 

редки заболявания на гръбначния стълб и вродено заболяване на ЦНС – 

агенезия на корпус калозум. Изтъква, че при придобитите заболявания, 

МР и КТ са основни методи позволяващи точното планиране и 

определяне обема на оперативната интервенция чрез доказване 

мястото на произхода му и състоянието на прилежащите структури. По 

отношение на вродените заболявания на ЦНС изтъква, че 

диагностицирането им, поради характерните морфологични промени, не 

представлява трудност, особено ако методът на изследване е МР, който 

е метод на избор при съмнение за различни малформации на ЦНС. 
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9. Казуистични случаи с приносен характер. 

В пет от публикациите си, с номера 1.1, 1.2,  1.15,  2.9, и 8.2.2, д-р 

Хаджидеков изтъква предимствата на МР изследването при диагностиката 

на рядко срещани състояния и заболявания, като интерсексуалните 

разтройства, синдрома на Job, интерметатарзалният неврином (неврином 

на Мorton) и ехинококоза на лява сърдечна камера, последвана от 

дисеминация и хидатичен белодробен емболизъм.  

 

Анаризирайки научната продукция на д-р Георги Хаджидеков, може 

да се направи извода, че освен владеещ в максимална степен всички 

съвременни методи прилагани в образната диагностика, той е и 

изграден научен работник с определени интереси не само в областта на 

научно-приложната, но и експерименталната медицина. Той е изграден 

специалист в областта на съвременната радиология с неоспорим 

авторитет не само сред радиологичните среди в България, но и в 

чужбина. За това свидетелства включването му в авторските колективи 

на научни и експериментални разработки, както и на монографии и 

ръководства, в звената в които е осъществявал специализациите си. 

Израз на това е и активното му участие в международни и национални 

форуми, на голяма част от които е бил  поканен  като  гост  -  лектор,  

модератор на  научни сесии  и  член  на  научно жури, като най-

престижния европейски форум - Европейския конгрес по радиология, 

Европейското училище по радиология и Балканското дружество по 

радиология. Рецензирал е съвременни учебници в областта на 

образната диагностика. 

Д-р Георги Василев Хаджидеков е член на :Българска Асоциация по 

радиология (БАР),  Българско дружество по рентгенология; Българско 

дружество по урогенитална радиология на което е председател; 

Българското дружество по клинична денситометрия; European Society of 

Radiology (ESR); European Society of Urogenital Radiology (ESUR); 

European Society of Pediatric Radiology (ESPR);  American Roentgen Ray 
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Society (ARRS);  GREF (Група на преподавателите по рентгенология на 

френски език);  Balkan Society of Radiology (BSR);  European Congress of 

Radiology (ECR). 

 

Владее писмено и говоримо френски, английски и руски езици. 

Притежава високо ниво на компютърна грамотност. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Изхождайки от анализа на научната продукция, Изискванията на 

Закона за Развитите на Академичния Състав в Република България 

(ЗРАСРБ) и Правилника за условията и реда за придобиване на  научни 

степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”, 

изградеността като образен специалист, научен работник и на личните му 

качества, считам, че гл. ас. д-р Георги Василев Хаджидеков отговаря 

напълно на посочените изисквания за заемане на академичната длъжност 

„Доцент” по 7.1. Медицина (Образна диагностика, медицинска радиология и 

рентгенология, вкл. Използване на радиоактивни изотопи) за нуждите на 

Медицински Факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.  

 Изхождайки от това и на базата на личното ми положително мнение, 

приканвам членовете на почитаемото научно жури да дадат положителния 

си вот за утвърждаване на академичната длъжност „доцент” по 7.1. 

Медицина (Образна диагностика, медицинска радиология и рентгенология, 

вкл. Използване на радиоактивни изотопи) за нуждите на Медицински 

Факултет на СУ „Св. Климент Охридски” на главния асистент в Катедра 

„Физика, биофизика и рентгенология”  д-р Георги Василев Хаджидеков. 

 

Рецензент: 

 

(проф. д-р Николай Г. Наумов,д.м.н.) 


