
 

Р Е Ц Е Н З И Я 

по конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент” по 

образна диагностика, медицинска радиология и рентгенология, 

вкл. използване на радиоактивни изотопи, обявен в ДВ, брой 35 

от 12.04.2013 г., за нуждите на Катедра „Физика, биофизика и 

рентгенология”, Медицински факултет, СУ „Св. Климент 

Охридски” 

Кандидат: д-р Георги Василев Хаджидеков, дм, 

главен асистент в Катедра „Физика, биофизика и 

рентгенология”, МФ, СУ „Св. Климент Охридски” 

Рецензент: проф. д-р Любомир Асенов Дянков, дм, дмн, 

член на Научното жури за провеждане на конкурса, 

назначен със заповед № РД 38/04.06.2013 на Ректора на 

СУ „Св. Климент Охридски” 

Процедурата по настоящия конкурс е съобразена с изискванията на 

Закона за развитието на академичния състав в Република България, 

Правилника за прилагането му и Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ 

„Св. Климент Охридски”. Представените документи са изготвени и 

комплектовани прецизно, в пълно съответствие със закона и цитираните 

правилници. 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КАНДИДАТА 

Георги Хаджидеков е роден на 8.06.1976 г. в София. Средното  си 

образование е завършил през 1994 г. като възпитаник на 9-та френска 

езикова гимназия, а висшето – с образователно-квалификационна степен 

„магистър” -  в  Медицинския университет - София (2000).От началото на 

2002 г.  досега  е на работа в  отделението по образна диагностика на УБ 

„Лозенец”. След м. март 2007 г.  последователно става асистент, старши 

асистент и главен асистент в катедра „Физика, биофизика и 

рентгенология” към МФ на СУ „Св. Климент Охридски”. Призната 

специалност по образна диагностика има от 2006 г., образователна и 

научна степен „доктор по медицина” – от 2011 г. Темата на дисертацията 

му е „Магнитнорезонансна урография в детската възраст”. 

Хаджидеков е стажувал в болниците Pitié-Salpêtrièrе, Paris (1994-

1995} и Juan XXIII, Tarragona, Испания (1998-1999),  в клиниката по гръдна 
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хирургия на УБББ “Св. София” (1996-1999) и в отделението по гръдна 

хирургия и вътрешни болести на Университетската болница в Besançon, 

Франция (2000).  

Д-р Хаджидеков е специализирал в Hôpital Jean Minjoz, Besançon 

(2005 - 2006) и е завършил редица курсове за повишаване на 

квалификацията: ESMRMB -  MRI Basic Course, Zurich (2002); ESOR – Chest-

Cardiovascular Course, Prague (2007); ESMRMB – MRI School – Advanced MR 

Imaging in Pediatric Radiology, Brussels (2007); ESOR – Advanced Course 

Cardiac Cross Sectional Imaging, Rome (2008); ESOR – Galen Foundation 

Course, Sofia (2009); ESOR – Pediatric Radiology, Sofia (2011) и др.  

Владее френски език (писмено и говоримо), английски език 

(писмено и говоримо) и руски език (говоримо). 

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

  Кандидатът участва в конкурса с 97 от общо 118 публикувани научни 

труда. От представените 97 дванадесет са отпечатани в  чуждестранни 

научни списания (11 от тях са с IF), 22 са обнародвани в български научни 

издания, 4 представляват участия в монографии и ръководства, 37 – 

научни съобщения на международни форуми с публикувани резюмета (12 

от които са в списания с IF), 6 –  доклади на конгреси в България (с 

публикувани резюмета), 7 - съобщения и доклади на научни форуми в 

България (без отпечатани резюмета)и 9 - други публикации.  

Научните статии са публикувани в списанията European Journal of 

Radiology, Journal de Radiologie, Investigative Radiology, Neurology, 

Radiology and Oncology, Molecular Pharmaceutics, Magnetom Flash, Douleur 

et analgesie, Медицинские технологии,  Рентгенология и радиология, 

Акушерство и гинекология и др. 

Осем от реалните публикации (статии в списания, участия в 

монографии и доклади на конгреси с отпечатани резюмета) са 

самостоятелни. В колективните разработки, които са реализирани 

съвместно с образни диагностици и/или клиницисти, Георги Хаджидеков е 

водещ автор в 19, в 18 е на второ място, а в 35 – на трето или следващо 

място в екипа.  

Девет от рецензираните статии са отпечатани след защитата на 

дисертацията. Броят на докладите, изнесени на научни форуми след 

придобиване на степента „доктор”, е пет. 

В научното творчество на Хаджидеков се открояват следните 

тематични кръгове: Магнитнорезонансна образна диагностика (18 труда), 

Педиатрична урорентгенология  (21 труда), Магнитнорезонансна образна 

диагностика на сърдечно-съдовата система (11 труда), Молекулярен 
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имиджинг (2 труда), Интервенционална рентгенология (19 труда), 

Мускулоскелетна образна диагностика (3 труда), Съвременни образни 

методи за изследване на жената (8 труда), Неврорентгенология (4 труда) и 

Казуистични случаи (4) труда. 

 За успешното изпълнение на набелязаните разработки от 

съществено значение са били редица предпоставки - модерно апаратурно 

оборудване, правилна методология, владеене на съвременните способи, 

хирургическа и патоанатомична верификация на резултатите от образните 

изследвания, динамично проследяване на пациентите и не на последно 

място – добра колаборация с клиницистите.Тези предпоставки са били 

налице в УБ „Лозенец, където д-р Хаджидеков е имал възможност 

едновременно с  израстването си като образен диагностик и преподавател  

да се развива и като учен.  

Изразявам съгласие със справката, в която са посочени най-

важните 

НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

на кандидата. В следващите редове ще се опитам да направя анализ на 

постигнатите резултати и да оценя тяхната значимост. 

Тематичен кръг ”Магнитнорезонансна образна диагностика” 

 За първи път е извършено цялостно проучване върху 

съвременните възможности на магнитнорезонансната урография в 

детската възраст, което има съществено значение в теоретичен, 

методологичен и научно-приложен аспект (1.8, 1.13, 2.12, 2.20, 4.30, 4.34, 

5.2, 5.4, 6.2, 7.8). 

 

 Въведени са нови контрастни средства при експерименти   със 

животни в условията на 7T МР с оглед подобряване на качеството на МР 

контрастиране (1.8, 2.20, 2.23). 

 

 Проведено е сравнително изследване на функционални 

параметри при секреторната МР урография с две различни софтуерни 

програми за функционален анализ с важни за практиката изводи (1.8, 1.13, 

2.20, 4.30). 

 

 Създадена е оригинална методика за МР урография  с 

адаптирани за детската възраст  протоколи, секвенции и параметри (2.20, 

4.30, 5.4).   

Тематичен кръг „Педиатрична урорентгенология” 
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 Предложена е класификация на малформативните уропатии с 

МР онагледяване (1.13, 2.12, 2.20}. 

 

 Принос са симултанната оценка на морфологичните промени и 

данните от функционалния анализ при деца чрез МР урография (1.8, 2.20, 

2.23). 

 

 Осъществени са морфометрични изследвания при новородени и 

кърмачета с определяне на размерите на бъбреците, изчисляване на 

бъбречните кортикални индекси и корелация между размерите на 

бъбреците и височината на L1-L3 (4.30, 4.31, 4.33).    

 

 Разработен е нов МР мофометричен метод като                                                

алтернатива на  класическия способ на Riengerz и Eklof (4.30, 6.1, 6.2). 

 

 Извършен е подробен анализ на резултатите от прилагането на 

количествени методи за оценка на бъбречната функция, по-специално на 

метода на Patlak, реналното транзитно време и каликсното транзитно 

време (1.8, 1.13, 2.12, 2.20, 4.34, 4.36). 

 

 Във връзка с риска от развитие на нефрогенна системна 

фиброза при прилагане на парамагнитни контрастни средства на базата на 

гадолиний са изготвени препоръки за избягване на употребата им при 

деца, респ. за използване на циклични хелатни контрастни средства (2.21, 

4.33, 4.39, 5.4, 6.1, 6.2). 

 

Тематичен кръг „Магнитнорезонансна диагностика на сърдечно-

съдовата система” 

 Направена е оценка на миокардни лезии посредством 

контрастно усилен 3Т МР при инфаркт на миокарда без елевация на 

сегмента ST (1.6, 4.11, 4.13, 4.17, 4.24, 4.32,5.7). 

 

 Важен принос е изводът, че 3Т МР на сърцето е ценен метод за 

определяне на различия в размерите при миокарден инфаркт без 

елевация, дори и при наличието на стент (4.12, 4.13, 4.18, 4.28). 

 

 

 Принос е изводът, че оптимизацията на протоколите за  МР 

изследвания на сърцето улеснява диференциална диагноза на острите 

коронарни синдроми при нормални коронарни артерии и при 

кардиомиопатиите (1.14, 3.4, 4.11). 
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 Оригинален научен принос с фундаментален характер е 

разработването (съвместно с екип от наши и японски учени) на 

изключително перспективния метод флуоресцентна имиджинг 

диагностика чрез нанофлуорофори (2.25, 2.27). 

 

 Създадени са експериментални модели при които са използвани 

нитроксидни производни като IH - МР контрастни средства за изясняване 

на механизмите за увреждане на бъбречната функция от холестерол (1.9, 

2.23, 6.1, 6.2). 

Тематичен кръг „Интервенционални методи за лечение на болката” 

 Принос е изясняването на възможностите на биполярната 

радиочестотна термоаблация и циментопластиката при първични и 

вторични злокачествени тумори на костите (1.3, 1.4, 3.1, 3.3, 4.14, 4.21, 4.27). 

 

  Споделен е опитът с химиоемболизация с липйодол при 125 

болни с нелечим хепатоцелуларен карцином.   \Получените резултати 

показват, че този подход е  ефикасен в случаите, когато критериите от 

Барселона изключват всякакъв вид терапия (3.1, 4.9, 4.21, 4.23, 4.26). 

 

  Приносен характер има определянето на показанията за 

радиочестотна невролиза на илиоингвиналния или  хипогастричния нерв 

под КТ контрол при хронична ингвинална невралгия, резултат на 

Цезарово сечение, апендектомии, херниотомии и др. (1.11, 3.1, 3.2, 4.21, 

4.29). 

Тематичен кръг „Мускулоскелетна образна диагностика” 

  Анализирани са предимствата на МР образна диагностика при 

разпознаването на уврежданията на менискусите от типа на т.нар. 

движеща се лезия, радиерните фисури, многопосочните комплексни лезии 

и др. (1.5, 2.12, 4.25).  

 

 Приноси съдържа  разработката „Възможности на 3Т      

технологията при изследване на ставите” (1.5, 4.15, 4.25). 

 

  Изяснено е мястото на МР образна диагностика при пациенти с 

наследствени дистални миопатии (1.12). 

 Тематичен кръг „Съвременни образни методи за изследване на 

жената” 

 Предложен е оригинален протокол за МР изследване на жени с 

рак на маточната шийка, който улеснява стадирането (2.2, 2.3, 5.1). 
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  Подробно са описани техническите параметри и клиничното 

приложение на дигиталните мамографски техники и възможностите за 

подобряване на качеството на образа (2.1, 4.6, 7.3, 8.1 ).  

 

 Споделен е началният опит на автора с ултразвуковата 

еластография на млечната жлеза (2.17). 

 Тематичен кръг „Неврорентгенология” 

 С помощта на МР са диагностицирани трудни за разпознаване  

случаи: екстрамедуларна лезия в текалния сак с характеристика на 

менингеом, сакрококцигеален хордом и малигнен тумор, изхождащ от 

нервните обвивки, при болен с неврофиброматоза тип I  (2.5, 2.29, 4.8). 

 

 По повод на случай с агенезия на корпус калозум се дискутират 

възможностите на МР при вродените заболявания на ЦНС (2.24). 

 Тематичен кръг „Казуистични случаи с приносен характер” 

  Описани са особеностите на МР образи при синдрома на Job 

(1.15),  кърмачета с истински хермафродитизъм (1.2),  невринома на 

Morton (2.9) и ехинококоза на лявата камера, последвана от дисеминация и 

хроничен белодробен емболизъм, установен чрез КТ ангиопулмография 

(1.1). 

НАУКОМЕТРИЧНИ ДАННИ 

От справката, издадена от Централната медицинска библиотека при 

МУ – София, става ясно, че в база данни  Scopus  са  установени 32 

цитирания на публикации от Георги Хаджидеков, а в база данни ISI Web of 

Knowledge – 26. 

 В личната справка на кандидата в бази данни Scopus, ISI Web of 

Knowledge и Google Scholar броят на цитиранията е 41.  

Общият Impact Factor на 11 статии  в  списания  с   IF е 36.91. 

Общият Impact Factor на 12 резюмета в списания с IF е 14.509 

Ощият Impact Factor на д-р Хаджидеков е  51.419 

УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

Д-р Хаджидеков има значителен опит като преподавател. Той изнася 

лекции и води упражнения по образна диагностика на студенти по 

медицина VI и  VII семестър в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски”. От  справката, издадена от сектор „Учебен” на СУ, се вижда, че 

учебната му заетост за периода 2007 – 2013 г. е била както следва: 
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Учебна 2007/2008 г. -  28 ч.,  от  тях   28 ч. са аудиторна заетост 

Учебна 2008/2009 г. -  32 ч.,  от  тях   32 ч. са аудиторна заетост 

Учебна 2009/2010 г. - 185 ч., от  тях 162 ч. са аудиторна заетост 

Учебна 2010/2011 г. -  96 ч.,  от  тях   90 ч.  са аудиторна заетост 

Учебна 2011/2012 г. -  30 ч.,  от  тях   30 ч.  са аудиторна заетост 

Учебна 2012/2013 г. - 157 ч., от тях  150 ч.  са аудиторна заетост  

 (данните за 2012/2013 г. са за времето от 01.01 до 24.04.2013 г.). 

Хаджидеков преподава „Образна диагностика” и на студентите по 

здравни грижи – специалности „Медицински сестри” -  IV семестър и 

„Медицинска рехабилитация и ерготерапия”- VII семестър. Редовен лектор 

е в основния курс на Катедрата по образна диагностика на МФ, МУ – 

София. Бил е гост-лектор на редица европейски и национални форуми 

като 8th Balkan Congress of  Radiology, Alexandrоupolis (2010); Turkish 

National Radiological Congress, Antalya (2011);  ESOR Galen Foundation 

Course on Pediatric Radiology, Sofia (2011); ESPR Congress, Athens (2012) и 

др.  Имал съм възможност да присъствам на някои от лекциите му и мога 

да кажа, че те са на европейско ниво в научно и методично отношение и 

се оценяват много високо от слушателите.  

 Считам, че подобна оценка заслужават и ръководствата на 

английски (френски)  език, на които той е съавтор –   

 Complications and Patient Management (2005) 

 

 Aspiration and Lavage of Calcific Shoulder Tendinitis (2005) 

 

 Radiofréquence bipolaire et cimentoplastie dans le traitment des 

métastases osseuses (2007)  

 

 MRI of Cardiovascular Malformations (2010)  

Тези трудове имат качества на учебни ръководства и могат да бъдат 

използвани успешно за обучение. 

Д-р Хаджидеков е ръководител на 4 лекари, специализиращи 

„Образна диагностика” в УБ „Лозенец”.     

ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ 

Кандидатът владее всички конвенционални и специални методи на 

съвременната образна диагностика. Притежавасертификати за завършени 
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курсове по линията на СДК и постоянно обучение на лекарите: 

Мамография (2003, 2007), Остеоденситометрия (2002, 2004, 2007), Магнитен 

резонанс (2002, 2009), Pharma School – Module GCP & Essential Guidelines 

(2009) и Module Essential Documents (2009). 

Д-р Хаджидеков има солиден практически опит най-вече в областта 

на магнитнорезонансната томография, мамографията,   приложението на 

образната диагностика в педиатрията, при урогениталните заболявания в 

детската възраст, както и при патологичните увреждания на 

мускулоскелетната и сърдечно-съдовата система.  За утвърждаването му 

като изявен професионалист от съществено значение е била  

възможността да колаборира с колеги от други специалности и и да 

обсъжда с тях резултатите от изследванията. Тъй като имам впечатления 

от негови описания на  образни находки  при конкретни болни, ще 

отбележа, че  те винаги са се отличавали  с точност,  правилна употреба 

на съвременната специална терминология, издържана интерпретация и 

аргументирани заключения.  

Отношението на професионалната общност на образните 

диагностици и на клиницистите към него е като към уважаван експерт и 

партньор в диагностичната и лечебната работа, на който може да се 

разчита. 

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ  и  НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННА 

ДЕЙНОСТ  

Георги Хаджидеков е член на следните научни организации: European 

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

European Society of Pediatric Radiology (ESPR), American Roentgen Ray 

Society (ARRS), GREF (Група на преподавателите по рентгенология на 

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

Radiology (ECR), Българска асоциация по радиология (БАР), Българско 

дружество по рентгенология, Българско дружество по урорентгенология, 

Българско дружество по клинична денситометрия. 

Той е  председател на Българското дружество по урорентгенология и 

член на Мembership Committee на Balkan Society of Radiology (BSR). 

Няколко пъти е бил член на жури на научната експозиция на ЕCR (2007, 

2008, 2009). 

На това място бих искал да подчертая един важен факт: на 

конгресите на Европейското дружество по радиология във Виена, 

състояли се през 2005, 2006, 2008, 2009, 2011 и 2012 г.,    д-р Хаджидеков е 

бил канен за  модератор на научни сесии и (според сведенията, които 

имам) всеки път се е справял отлично с  това отговорно задължение. 
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