СТАНОВИЩЕ
от: Проф. Д-р Любомир Спасов, д.м.
По конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент
По специалност 7.1 Медицина (вътрешни болести - кардиология)
Съгласно обявата в ДВ, бр. 90 от 16.11.2012г.
С кандидат: Д-р Добри Неделчев Хазърбасанов, д.м.
Д-р Добри Хазърбасанов е завършил медицина през 1987г. в МА гр. София. От
1987 до 1990 г. работи като одинатор във Вътрешно отделение на Окръжна болница гр.
Кюстендил, а от 1990г. до 2000г. е асистент, старши и главен асистент по кардиология в
НЦССЗ. От 2000 до 2002г. е завеждащ на Отделение по инвазивна кардиология на УБ
„Лозенец”, гр. София. От 2002 до 2006г. е кардиолог – консултант последователно в
болница Стантон, SPH и VGH, Ванкувър, Канада. От 2006 до 2012г. е началник на
кардиологично отделение в УМБАЛ „Св. Анна”, гр. София, а от 2012г. и понастоящем на кардиологично отделение на МБАЛ „СофияМед”, гр. София.
От 2010 до 2011г. д-р Хазърбасанов е свободен докторант към катедрата по
кардиология на МУ гр. Пловдив, а през м. март 2012г. защитава дисертационен труд и
придобива научната и образователна степен „Доктор”.
Др. Хазърбасанов е провел множество кратко- и средно-срочни специализации,
основно по интервенционална кардиология в различни водещи центрове в Европа и
САЩ. Участвал е в различни международни конгреси, работни срещи и тематични
курсове, като на някои от тях, е имал доклади и представяне на собствени научни
разработки. От 2007г. притежава лицензи за високоспециализирани дейности по
интервенционална кардиология и по ехокардиография – експертно ниво. Член е на
БЛС, Colleage of Physicians and Surgeons of British Columbia, Дружество на
кардиолозите в България, Българското дружество по интервенционална кардиология,
Български арктически институт, Европейското кардиологично дружество и Euro CTO
Club.
Д-р Хазърбасанов е представил общо 45 научни материала. От тях 28 са статии,
1 дисертационен труд и 16 – научни съобщения. Статиите са в български и чужди
списания. 2 са свързани с международни многоцентрови проучвания (TIMACS и
PLATO), а 5 са свързани със собствени материали и проучвания.
Научните търсения на д-р Хазърбаасанов са основно в областта на
атеротромбозата. Редица от научните му публикации са свързани с ранната
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диагностика и детайлна характеристика на атеросклеротичния процес в коронарните и
периферните съдове, морфологична и функционална оценка на степента на
коронарните стенози. Част от разработките, в това число и дисертационния труд на д-р
Хазърбасанов, са в областта на тромбоцитната агрегация, нейното измерване и
определяне на антиагрегантната медикаментозна стратегия при болните с коронарна
болест и коронарно стентиране. Област на научните търсения на кандидата е и
белодробната артериална хипертония. Публикувал е и обзорни статии и интересни
клинични случаи. В тези области са и основните научни и научно-приложни приноси
на д-р Хазърбасанов.
Публикациите на д-р Хазърбасанов са цитирани общо 828 пъти – 6 пъти в
български източници и 822 пъти в чуждестранни източници. 3 от чуждите цитиранията
са на авторски статии, а 822 на статии, свързани с многоцентрови международни
проучвания.
Д-р Хазърбасанов е бил научен ръководител и изследовател на следните научни
проекти: 1996-1997г. – Вариабилитет и Low T3 синдром в Антарктика. Научен проект,
финансиран от МОН; 2004-2006г. – Prophylactic Intravenous Magnesium Sulphate in
Addition to Oral β-blocade does not prevent Atrial Arrhythmias After Coronary Artery or
Valvular Heart Surgery. VGH Vancouver BC, The MPACCS trial.;2007 – 2009 – Regional
Investigator for the PLATO trial.; 2008 – 2009 – Ajudication committee for the TIMACS
trial.
Някои критични бележки: Д-р Хазърбасанов не е представил никакви
монографии, глави от учебници или книги.
Заключение
Д-р

Хазърбасанов

показва

необходимите

научно-изследователски

и

преподавателски знания и умения, има необходимата публикационна дейност.
Препоръчвам на уважаемото жури да гласува за присъждане на Д-р
Хазърбасанов на академичната длъжност Доцент по специалността 7.1 Медицина
(вътрешни болести - кардиология).
12. 03.2013г.
Проф. Д-р Л. Спасов, д.м.
Декан на МФ към СУ
«Св. Кл. Охридски», гр. София
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