СТАНОВИЩЕ
По конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по кардиология,
съгласно обявата в ДВ, бр. 90 от 16.11.2012 г. с кандидат д-р Добри Неделчев
Хазърбасанов

От доц. д-р Георги Тодоров Георгиев, д.м., началник клиника по сърдечна
хирургия към УБ „Лозенец“

Д-р Хазърбасанов е 53 годишен. Завършва медицина през 1987 г. и започва
работа във вътрешното отделение на болницата в Кюстендил. От 1990 до 2000 г.
е асистент, старши асистент и главен асистент по кардиология в НЦССЗ. От 2000
г. до 2002 г. завежда отделение по инвазивна кардиология на УБ „Лозенец“. От
2002 г. до 2006 г. работи последователно в три болници в Канада. От 2006 г. до
2012 г. е началник на кардиологично отделение в УМБАЛ „Св. Анна“ с
прекъсване от една година, когато е работил в Швейцария. От 2012 г. и
понастоящем е началник на кардиологично отделение в болница „София Мед“ –
гр. София.
През 2012 г. защитава дисертационен труд и придобива научната и
образователна степен „Доктор“.
Д-р Хазърбасанов е провел множество краткосрочни специализации, основно по
интервенционална кардиология в различни водещи центрове на Европа и САЩ.
Притежава лицензи за високоспециализирани дейности по интервенционална
кардиология и по ехокардиография.
Д-р Хазърбасанов е представил общо 45 научни труда. От тях 28 са статии, един
дисертационен труд и 16 научни съобщения. На 10 от статиите е първи или
единствен автор. Двадесет и една от статиите са в български списания, а 7 са
публикувани в чуждестранни издания. От научните съобщения 3 са изнесени на
международни форуми. От статиите в чужди списания 2 са свързани с
международни проучвания, в които България и д-р Хазърбасанов са взели
участие. Тези проучвания са цитирани в научната литература 822 пъти.

Научната продукция на д-р Хазърбасанов е насочена в различни направления на
кардилогията, но научните му интереси са основно в областта на
атеротромбозата, тромбоцитната агрегация и определяне на антиагрегантното
медикаментозно поведение при болни с коронарна болест и коронарно
стентиране.
Основните научни и научно-приложни приноси на д-р Хазърбасанов са:
1. Оценка на антиагрегантната терапия с клопидогрел при пациенти след
перкутанни коронарни интервенции. Клинично проучване на метод за
индивидуализиране на двойната антиагрегантна терапия съобразно
резултатите от тестуване на тромбоцитната активност. Извършването на
това тестуване и при нужда последващо насищане с допълнителна доза
клопидогрел при болни с коронарно стентиране води до намаляване на
исхемичните инциденти, без увеличаване на хеморагичните усложнения.
2. Метод за оптимизиране на перкутанната етанолова редукция на
междукамерния септум с имплантация на ДДД кардиостимулатор при
пациенти с ХОКМП след алкохолна аблация на междукамерната преграда
с недостатчно редуциране на вътрекамерната обструкция.
3. Белодробна артериална хипертония – терапия и проследяване.
4. Обобщен е опита на клиниката по кардиология на УМБАЛ „Св. Анна“ в
перкутанното лечение на острата белодробна тромбоемболия с методите
на тромбоаспирация, тромбфрагментация и локално приложение на
редуцирана доза на фибринолитик.
В заключение считам, че д-р Хазърбасанов е изграден кардиолог с научен
авторитет и възможности да ръководи научен колектив и клинично звено.
Препоръчвам на уважаемото жури да гласува положително за избирането на д-р
Хазърбасанов за „доцент“.

София

доц. Г. Георгиев
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член на научното жури

