РЕЦЕНЗИЯ
от
проф. д-р Федя Николов, д.м,
ръководител Първа катедра по вътрешни болести,
началник на Кардиологична клиника
при Медицински Университет Пловдив
Относно: Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент”
По 7.1. Медицина /Вътрешни болести – Кардиология /,
ДВ бр. 90 от 16.11. 2012 г.

Рецензията е изготвено според Закона за развитие на академичния
състав (ЗРАС) на Република България и Правилника за приложение на
ЗРАС на СУ “СВ. Климент Охридски” София.
Процедурата по обявяване на конкурса е съобразена с изискванията
на закона.
В конкурса участва един кандидат – д-р Добри Неделчев
Хазърбасанов, д.м
Д-р Хазърбасанов е роден в гр. София през 1960г. Завършва
Медицинска Академия, София през 1987 специалност Медицина. Започва
работа през 1987, като ординатор във Вътрешно Отделение, Окръжна
Болница гр. Кюстендил. През 1990 печели конкурс за асистент по
Кардиология в НЦССЗ, София. До 2000г работи в НЦССЗ, София и
преминава в следващите академични длъжности- старши асистент, главен
асистент.В последствие завежда Интервенционална Кардиология, УБ
„Лозенец” София, началник на Кардиологично Отделение УМБАЛ Св
Анна, София. Междувременно е работил и специализирал в Канада и
Швейцария. В настоящият момент е началник на Кардиологично
Отделение, МБАЛ Софиямед.
През 2012г д-р Хазърбасанов защитава дисертация на тема
“ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТРОМБОЦИТНАТА АГРЕГАЦИЯ И
ИНДИВИДУЛИЗИРАНЕ НА КЛОПИДОГРЕЛОВАТА ДОЗА ПРИ
ПАЦИЕНТИ СЛЕД КОРОНАРНО СТЕНТИРАНЕ”

Научно-изследователската дейност.
В конкурса кандидата участва с 25 публикации, от които 7 в
международни списания. Д-р Хазърбасанов представя 16 научни
съобщения с публикувани абстракти , 3 от които са в международни
форуми. Д-р Хазърбасанов е цитиран в български източници от ЦМБ 6
пъти, а база данни Web of Knowledge 822 пъти.
Анализ на публикациите.
Могат да се посочат следните направления:
Тромбоцитна агрегация и клопидогрелова резистентност.
На този проблем е посветен и дисертационния труд на кандидата.
Резултатите от дисертацията потвърждават и допълват познанията за
високата тромбоцитна активност по време на терапия с клопидогрел и
ползата от индивидуализирано поведение. Това е първото проучване с
голяма методична и практическа стойност за нашата страна.
Белодробна хипертония- публикации 2,3,7,8,11,14,18.
Тези публикации ги приемам, като равностойни на монографичен труд,
подчинени на общата тематика- белодробна хипертония и белодробен
тромбоемболизъм. В тях се прави обзор на проблема и се поставят нерешени
въпроси в проследяването и лечението на пациенти с артериална белодробна
хипертония. Описват се критериите за инвазивна оценка на хемодинамиката
при тези пациенти, прогностичните фактори и параметри на проследяване.
Дава се характеристика на особеностите на белодробната артериална
хипертония при хронична БТЕ. Д-р Хазърбасанов публикува собствени
резултати относно ранните и отдалечени ползи от интервенционалното лечение
на БТЕ. Посочват се предимствата на комбинирното лечение чрез
тромбаспирация и тромбфрагментация и локално приложение на
фибринолитик, пред системната фибринолиза.
Атеросклероза, диагноза, биомаркери, стратификация на риска, терапия.
Изследвана е роля на дуплекс сонографска оценка на каротидната и периферна
атеросклероза и корелацията и с коронарни изменения. Подчертава се ролята на
по-големия комплекс от биомаркери отразяващи различни страни на
атерогенезата за оценка на пациенти с ОКС. Заключенията са особено полезни
при пациенти с липса на повишен сърдечно специфичен тропонин. Посочва се
необходимостта
от
мониториране
нивата
на
показатели
на
възпалителна/ендотелна активност с оглед оценка на избора и ефикасността на
прилаганата терапия със статини
Перкутанни интервенции.
Приложението на перкутанни интервенционални техники в лечението на
остра масивна и субмасивна белодробна емболия.

Изследвана е ролята на постояната кардиостимулация при група пациенти
с непълен ефект от етаноловата редукция на септума.
Описан е феномена на дистална миграция на вътрекамерния градиент.
Представен е рядък клиничен случай на компресия на ствола на лявата
коронарна артерия от белодробната артерия при високостепенна
белодробна хипертония на базата на вроден сърдечен порок.
Други.
Описан е клиничен случай на аномален изход на лявата циркумфлексна
артерия от ствола на белодробната артерия, публикувани са обзори на
терапевтични теми относно приложението на бивалирудин, ангиотензинрецепторните блокери кандесартан и лосартан.
Д-р Хазърбасанов участва активно в един научен проект финансиран от МОН и
в три международни клинични проучвания.
Учебно-преподавателска дейност.
Д-р Хазърбасанов има 10 годишен преподавателски стаж в НЦССЗ София,
като заема последователно следните академични длъжности- асистент, ст.
асистент, гл. асистент. Като изтъкнат специалист участва в обучителни
семинари и лекции на специализиращи кардиолози.
Дигностично-лечебна дейност.
Това е най-силната страна на кандидата.
Познавам Д-р Хазърбасанов, като изключително работоспособен и отдаден
на интервенционалната кариология лекар. Целият професионален път е
свързан с усъвършенстването на уменията в тази област. Той успява да
съчетае опита на различни школи у нас и в чужбина.
Преминава обучение, както и работи на много места извън България:
1994 PTCA, Rotablation, Munster University, Bielefeld, Prof. H. Kuhn
1998 PCI Stenting, Nord Rein-Westfallen Herz und Diabetes Centrum,
Bad Oeynhausen, Prof. U. Gleihman
1999 Complex coronary interventional training, Mount Sinai Medical
School NY, Westchester Medical Center NY, Prof. M. Weiss, Prof. G
Berk
2001 Radial approach PCI, Massy, Centre Cardiovasculaire Paris-Sud, Dr.
Tierry Leffevre, Dr. Yves Louvard
2002 Montreal Interventional Course, Dr. G. Barbeau
2006 IVUS workshop Munich, Prof N. Reifart
2007 CTO Summit NY, Dr O. Katoh, Dr. E. Tsuchikane
2007 Belgrade Interventional Course, Dr. A Doganov, Prof. M. Ostoich

2009 Lausanne CHUV Structural Heart disease, Device closure of ASD,
PFO and paravalvular leaks Prof. Eric Eeckhout
2010 Tessaloniki, Experts Live CTO, Dr. G. Sianos, Prof. A. Gallasi
2011 Wiesbaden, Experts Live CTO, Dr, G. Sianos, Dr. M. Yamane
2012 Taormina, Italy, First Retrograde EuroCTO Course, Prof. A. Gallasi,
Dr. G. Sianos
Д-р Хазърбасанов притежава лицензи по:
Интервенционална Кардиология, България (2007)
Ехокардиография, експертно ниво, България (2007)
Д-р Хазърбасанов е член на:
Дружество на Кардиолозите в България
Българско Дружество по Интервенционална Кардиология
Български Антарктически Институт
European Society of Cardiology
Euro CTO Club

Заключение:
Д-р Добри Неделчев Хазърбасанов отговаря на задължителните
изисквания на Закона за развитие на академичния състав (ЗРАС) на
Република България член 105, за заемане на академичната длъжност
“доцент”, а именно:
• Придобил е образователна и научна степен “доктор”
• Повече от две години(10) е заемал академична длъжност.
• Представя равностойни на монографичен труд публикации.
Оценявайки по съвкупност научните, учебно-преподавателските и
диагностично-лечебните качества на д-р Хазърбасанов считам, че той напълно
отговаря на изискванията за академичната длъжност “доцент”.

10.03.2013г

подпис:
/ проф.д-р Ф. Николов, д.м /

