ЧЕСТИТ 8 ДЕКЕМВРИ!

КОЛОНКА НА
РЕКТОРА

Проф. д-р Стефан Костянев, дмн,
ректор на Медицинския университет – Пловдив

Краят на годината винаги е
повод за празнично настроение
и за равносметка. По стечение
на обстоятелствата преди Коледа ще се проведе Общото събрание на Университета, където ще се отчете първият седемнайсетмесечен период на новото ръководство. Какво постигнахме за първата третина от нашия мандат?
• Започнахме с много ентусиазъм и продължихме добрите
традиции.
• Дойдохме със „зашити“
джобове и запушихме пробойните.
• Премахнахме преградите и
се концентрирахме върху това,
което правим най-добре.
• Мобилизирахме интелектуалния капацитет на Университета.
• Осигурихме обективност,
спокойна атмосфера и липса на
двойни стандарти.
• Възродихме академизма.
• Подобрихме финансовото
състояние на работещите в Университета и спечелихме много
проекти.
• Удовлетворихме всички
разумни искания на студентите
и на синдикатите.
• Инвестирахме много в
спортно строителство и студентна стр. 2

ПРАЗНИКЪТ НА СТУДЕНТИТЕ

Няма студент, който да не
се вълнува на датата 8 декември.
Всички бивши и настоящи студенти днес имат правото да празнуват.
Като активни студенти, потънали в лекции, упражнения, сесии, ликвидации, едва ли ще се замислим защо точно 8 декември е
наш празник. Обикновено си даваме този труд, когато вече сме в
категорията „бивши“ студенти. За
настоящите ето кратка историческа справка: „На 01.10.1888 г.
е основано първото висше училище в България, което след това е наречено Софийски университет. През 1897 г. министър Иван
Шишманов поставя въпроса пред
академичния състав за определяне
на ден, в който университетът ще
празнува своя празник. На 25 ноември (или 8 декември), деня на св.
Климент Охридски, тържествено
е обявен новият ректор на висшето училище и 8 декември се обявява за празник на академичната
общност.
Честването му започва през
1903 г. по повод на 15-годишния
юбилей на единственото висше
училище. Датата става празник на

всички студенти в България. След
1944 г. 8 декември е заменен със
17 ноември – Международния ден
на студентите.
През 1962 г. празникът на Софийския университет е възстановен на 8 декември. На заседание на
Съвета на ректорите на 28.10.1994 г.
е взето решение 8 декември да бъде
неучебен ден и празник на българските студенти. Оттогава този ден
се отбелязва от всички преподаватели и студенти.“
За да сме „в час“, направихме и друга справка – „форумна“. Ето какво открихме:
от delinda » 08 дек. 2011, 14:10
Имах един професор в университета, който казваше: „Българският студент прилича на Бенджамин Бътън – с всяка следваща година става по-млад, по-незрял, поволен.“ Та в този ред на мисли пожелавам на всички студенти в България да продължат традицията –
продължавайте да бъдете млади,
незрели, волни, диви и щастливи...
и нека купонът няма край!
от ДжЪз » 08 дек. 2011, 15:39
Българският студент живее в
студентски град (или студентско

8 декември е празник, който всеки студент чака с нетърпение. Тогава той захвърля бялата манта и дебелите книги и се забавлява, купонясва, зарежда се с енергия за
предстоящата сесия.
Пожелавам на всеки от Медицинския
университет – Пловдив и най-вече на колегите от I курс, един незабравим и изпълЕлеонора Христова, нен с нестихващи емоции ден. Весел празАСМ – Пловдив
председател на АСМ ник! 
Скъпи колеги и приятели,
Поздравяваме ви сърдечно по случай настъпването на студентския празник 8 декември. Пожелаваме на всички студенти от МУ –
Пловдив да изживеят една незабравима вечер като отплата за положените през семестъра многобройни усилия. Желаем ви весело прекарване на настъпващите коледни и новогодишни празници и успешно представяне на предстоящата сесия! Нека на този ден всеки от нас да се почувства неизменна част от студетското общество, което обединено може да преодолее всяка пречка и
проблем по пътя си.
Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus!
от Студентския съвет на МУ – Пловдив

общежитие) – едно омагьосано
място. Там жените винаги остават
на 20, наемите са винаги 50, учи се
винаги утре, а утре никога не идва.
Честито на всички празнуващи днес... и да се забавлявате на
МАХ довечера.
(цитатите са от форум „8-ми декември – Студентски празник!“
http://forum.framar.bg)
Към която и да е от двете
справки да се съотнасяте, ГЛАВНОТО Е, ЧЕ вече 109 години
този празник ни дарява с обаянието на академичната традиция,
на дълбока връзка между преподаватели и студенти в общия път
към знанието и творческото осъществяване.
На всички студенти от Медицинския университет – Пловдив
и на техните колеги от висшите
училища в България и по света
пожелаваме: здраве и жизнерадост,
дръзновение и ентусиазъм, за да постигат целите и мечтите си!
Честит празник на
българското студентство!
Ваня Гюлина

РИТМИЧНОСТ И
ОТГОВОРНОСТ

Инж. Борис Янчев, помощникректор на МУ – Пловдив

За нормалното протичане на
живота в нашия университет е от
особена важност оптимизирането
на икономически обоснованото
оползотворяване на материалните, кадровите и финансовите ресурси, както и отговорната и дона стр. 2
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ИНФОРМАЦИЯ

КОЛОНКА НА РЕКТОРА
от стр. 1
ски спорт.
• Разработихме стратегия за
цялостно развитие на Университета до 2020 год. и нов правилник.
• Посадихме много семена и
заменихме екстензивния с интелигентен растеж.
• Броят на докторантите достигна цифрата 100 и нараства.
• Хабилитирахме 19 професори и 21 доценти.
• Направихме и своите грешки, но постепенно променихме
облика на Университета.
• Не се уморихме да се борим
с препятствията, защото имаме
чудесен екип от съмишленици.
• Продължаваме с оптимизъм напред, защото „Приливът
издига всички лодки.“
Драги колеги и приятели,
Академичната свобода не е
празници, нито пари. Тя е възможност да избираш. Посредствеността може и без свобода,
но за таланта и за твореца тя е задължителна. Ако искате някой да
изпълни нещо трудно, създайте
условия за това!
На студентите желая здрав
купон на студентския празник и
успешна сесия! На всички останали пожелавам здраве, позитивно мислене и лично щастие. Надявам се, че ще продължите да
ни подкрепяте, както досега.
Който не е голям и богат,
трябва да бъде умен.

РИТМИЧНОСТ И ОТГОВОРНОСТ

от стр. 1
бра работа на административни,
технически, снабдителски, транспортни и стопански служби.
В началото на 2012 г. успешно завършихме проект за подобряване на енергийната ефективност на студентските общежития на „Царевец“ 2. Той включва саниране на външните стени
на двата блока, смяна на дограма, монтиране на слънчеви батерии. Проектът е на стойност
над 1 млн. лв. С изпълнението му
значително се намали разходът за
електроенергия и газ.
През есента на 2012 г. отвори
врати и нова модерна столова за
студентите. В нея ежедневно се хранят над 600 студенти. Тази придобивка струва на МУ над 1 млн. лв.
Нашият университет успешно участва в проекти, финансирани и субсидирани по европейски програми. Завърши строителната част на проект „Осигуряване на достъпна и рентабилна
инфраструктура за МУ – Пловдив
чрез подобряване на енергийната
ефективност на сградите и модернизация на БИЦ“ по програма на
МРРБ. В изпълнението му са вложени над 1,5 млн.лв. Предстои завършване на процедурите по договаряне и доставка на библиотечно
оборудване, компютърна техника
и софтуер за още над 800 хил. лв.
И ще имаме библиотечни центрове на европейско ниво.
През годината подобрихме
качеството на работната среда
и учебната база с ремонт на покривни конструкции на Ректора-

та и сградата на Катедрата по анатомия и физиология за над 110
хил. лв. Ремонтирахме учебни зали, лаборатории, кабинети по патофизиология, биология, детска
стоматология за над 60 хил. лв.
Ритмично и отговорно се
осъществява дейността по обезпечаване на учебния и научния
процес с апаратура, техника, материали, консумативи, помощни средства. За целта се планират
обществени поръчки. Преди началото на учебната година се извърши частичен ремонт на санитарни възли, общи коридори и
дограма в студентските общежития за над 40 хил. лв. Ремонтът се
направи със собствени сили.
В изпълнение на мандатната програма на Ректора на МУ
проф. Костянев бяха планирани средства от бюджета на МУ и
в момента е в ход процедура по
Закона за обществени поръчки с
предмет основен ремонт на бл. 1
на „Царевец“. Ремонтът ще обхване всичките 240 стаи. МУ планира да вложи в този проект над
1,6 млн. лв., като допълнително ще доставим и ново обзавеждане за всяка стая, общо на стойност над 250 хил. лв. Студентските общежития от лятото на 2012 г.
имат нова спортна площадка за
баскетбол и минифутбол – истинско предизвикателство за студентски спорт и здравословен начин на
живот. Бюджетът бе над 60 хил. лв.
Извършихме и ремонти на
охладителните и климатичните
инсталации на ФДМ, а в помещенията на катедра „Хигиена“ – на

декември 2012
топлопреносната мрежа.
През 2012 г. в почивната и рехабилитационна база в с. Велика на Черноморието, която се използва и за учебни и обучителни цели, за ремонт бяха вложени
над 110 хил. лв.
Бих искал да отбележа и ежедневната, често невидима и недооценена, но много полезна работа по установяване на административен ред, поддържане на хигиената, чистотата на територията на МУ, приветливия вид на
парковите пространства, особено пред Аудиторния комплекс и
на територията на ФДМ.
Какво ни предстои? Все още
не сме решили въпроса с паркирането на личните автомобили в двора на МУ. Планираме ремонт на оградата по протежение
на ул. „Л. Каравелов“. Южно от
бариерата ще бъдат разчистени
стари складови постройки и ще
се учреди зона открит паркинг за
над 100 автомобила, определен е
бюджет 250 хил. лв.
Административно-стопанският комплекс е част от управленския механизъм на МУ, като пряко изпълнява поставените задачи
и реализира връзката между управленските органи, преподавателите и студентите.
АКАДЕМИЧНО ТЪРЖЕСТВО
На 20.12.2012 г. от 14.00 ч. в Аудиторния комплекс ще се проведе академично тържество за връчване на дипломите на избраните на нови АД, на придобили
ОНС „доктор“ и изпращане на
пенсионираните професори от
МУ – Пловдив.

КАКВО НОВО НА „ЦАРЕВЕЦ“ 2?

На познатия на всички колеги адрес се разполага общежитието на Медицинския университет – Пловдив – обект на противоречиви емоции в последно време. Наред с недоволството относно някои чисто битови несгоди, обитателите
на блок 1 и 2 не могат да отрекат, че от година
насам са горди потребители на доста нововъведения, които допринасят за благоприятния и спокоКрасимир Джинсов, ен живот в общежитието. За повече информация
председател на дом- се срещнах с Красимир Джинсов.
Какви промени настъпиха в медисъвета към студентски общежития на цинските общежития през последната
година?
ул. „Царевец“ бл. 2
Случиха се много неща в общежитията.
Направи се външна топлоизолация на двата блока. Имаме нова парна инсталация на газ и вече не сме зависими от парното на хирургиите. Тази година обновиха порталите и те вече са със система за контролиран достъп с магнитни карти, има и система за видеонаблюдение. Имаме и безплатен интернет във всички стаи. С това се решиха
доста наболели проблеми. В блок 2 смениха всички ВиК части, направиха замазки на баните. Монтирана е и нова противопожарна система и вече нямаме пожари, а аз лично си спомням няколко пожара.
Изгради се и спортна площадка!
Кой може да използва тази площадка?
Използва се от студенти на университета. Има и фитнес уреди на
открито. Районът се облагороди, ремонтирана е оградата.

А какво предстои да се направи?
Паркингът зад блок 1 сега е затворен. Идеята е да се направи контролиран достъп само за студенти. Единият вариант е да има бариера с магнитни карти, другият – портиерът от бл. 1 чрез видеокамера
да идентифицира колата и да вдигне бариерата.
Има ли други замислени промени?
Иска ни се да има кабелна телевизия в комбинация с интернет.
Но не знаем дали ще се случи.
Казваш, че не знаете дали ще се случи. А от кого зависи?
Зависи от решението на ръководството на университета.
Попитах и за така дълго очаквания и коментиран ремонт на медицинските общежития. Ремонт ще има! Ще започне от блок 1, като
първо ще се ремонтира едната половина от стаите, а след това – другата. Поради тази причина в половината от стаите няма настанени
студенти, за да има терен за работниците. Ремонтът ще е цялостен –
нови мебели, нова подова настилка, разделяне на общите за 2-те стаи
бани. След като стаите са готови, студентите ще бъдат настанени в
ремонтираните, за да може да се работи по останалите.
Истината за забавянето на ремонта се крие в това, че изборът на
фирма изпълнител се оказва труден и продължителен процес, защото „победителите“ в конкурса непрекъснато биват обжалвани от
своите конкуренти.
Очаква се ремонтът да продължи около 2 месеца и напролет да си
имаме чисто нови уютни общежития! Това ще стане, ако изборът на
фирма изпълнител не се обжалва отново. Но за това ние, живеещите
на „Царевец“ 2, можем тайничко да се надяваме, че няма да се случи.
Интервю на Мариета Мечкарова, ІІІ курс медицина

декември 2012
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ДНИ НА МЕДИЦИНСКАТА НАУКА

Традиционните Дни на медицинската наука в МУ – Пловдив се проведоха в седмицата
5–9 ноември 2012 г. при висок
интерес и посещаемост от страна на преподаватели, студенти и
докторанти. Над 200 регистрирани участници посетиха научните
прояви. Те бяха открити с пленарната лекция на доц. д-р Георги Байчев – гръден хирург и онколог от ВМА – гр. София. Определен за водещ световен учен
по онкология за 2005 г. от Международния биографски център
в Кембридж, доц. Байчев запозна аудиторията със съвременните подходи в диагностиката при
доброкачествените заболявания
на млечната жлеза и очерта поведението при високорисковите пациентки. За всички докторанти и преподаватели беше изключително полезно и интригуващо да открият тайните на добрата презентация, представени
от проф. д-р Стефан Костянев в
лекцията „Презентацията – начин на употреба“. Тя беше част
от обучителния докторантски
семинар в рамките на проекта

„ДОКТОРАНТ“.
Двете научни сесии бяха посветени на проучвания, реализирани по научни проекти, финансирани от МУ – Пловдив. Модераторите доц. д-р Ж. Грудева, доц. д-р А. Баталов и доц. А.
Манева провокираха конструктивни дискусии и коментари по
резултатите, представени от колективите на доц. М. Касърова,
доц. д-р М. Орбецова, проф. д-р
М. Бошева и проф. д-р П. Атанасова. Проф. д-р В. Акабалиев
и доц. д-р Сн. Цанова модерираха заседанието, на което свои
данни изнесоха д-р В. МитковаХристова, д-р Б. Тенева, доц. д-р
Сн. Цанова и доц. д-р В. Кондева. Всички представени проекти се отличаваха с иновативност
и сериозна практическа насоченост, породиха въпроси, идеи и
предложения.
В рамките на Дните на медицинската наука отново Библиотечно-информационният център организира изложба на защитените през 2012 г. дисертации и на новите книги, постъ-

пили в библиотечния фонд през
същия период.
На 9.11. се проведе и сесията на ФДМ, на която бяха изнесени 9 научни съобщения. Особен интерес предизвикаха лекциите на гостите от Московския
държавен медико-стоматологичен университет „А. И. Евдокимов“ проф. д-р Алексей Борисович Перегудов и д-р Олег Владимирович Клюев. От представените постери първо място беше присъдено на „Личностов
профил на студента по дентална
медицина“ с автори П. Нончев,
С. Ничева, М. Мантарков, И. Филипов, Е. Колева, Е. Пилева от
Катедрата по психиатрия на Медицинския факултет и от Катедрата по оперативно зъболечение и ендодонтия.
Академичният състав на
МУ – Пловдив доказа, че научният интерес, стремежът към
нови знания и желанието за усъвършенстване реално съществуват, а младите учени – студенти
и докторанти, получиха стимул,
АМ
пример и вдъхновение.

НОВА КНИГА НА Д-Р ЗЛАТКО ИЛИЕВ

„Сексологичен буквар“ е написана на разбираем език и богато
илюстрирана с рисунки и схеми. Читателите ще научат повече за устройството и функциите на половите органи, различните методи на
контрацепция, венерическите болести и как да се предпазят от тях.
Ще намерят и отговори на въпроси, свързани с флирта, любовта,
изневярата и секса, които ги вълнуват, но не смеят да зададат. Целта
на „Сексологичен буквар“ е да запълни малка част от празнотата по
темата, която съществува в българското училище, и да ускори процесите за създаване на единна програма за сексуално възпитание.
Авторът на книгата – д-р Златко Илиев – се занимава със сексология повече от тридесет години. Член е на Световната и европейската асоциация по сексология на мъжкото здраве. Член и учредител е на Българската асоциация за сексуална медицина.
Премиера на книгата ще се състои на 13 декември 2012 г. в аудиАМ
тория №2 на Аудиторния комплекс от 13.00 часа.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Кариерната култура е важен компонент от раз- за свободни стажантски и работни позиции, конвитието на младите хора, а Центърът за кариерно курси, стипендии, специализации, обучения, фиразвитие в МУ – Пловдив е инструментът, който нансиращи програми на национално и европейби могъл да спомогне за преодоляване на бариери- ско ниво и др.
те в комуникацията между бизнеса, академичните
- Консултантска – консултации по подготовка
на документи за кандидатстване, Еuropass докуменсреди и предлагания от тях продукт.
Мисията на Центъра за кариерно развитие е ти, подготовка за интервю за работа и др.
улесняване на кариерния процес и създаване на
- Организационна – организиране на срещи,
предпоставки за успешната реализация на студен- фирмени презентации, семинари, лекции, участие
ти, дипломанти, специализанти, докторанти, и посещение на специализирани изложения и др.
млади научни работници и бивши възпитани- Връзки и сътрудничество – с институции, с раци чрез предоставяне на услуги и актуална инфор- ботодатели, с посреднически фирми, с други камация относно изискванията за обучение, специа- риерни центрове и организации, свързани с карилизация и квалификация в областта на медицината ерното развитие, с нестопански организации и др.
и здравеопазването, тенденциите в заетостта и възОт началото на септември Центърът за кариможностите за намиране на работа в съответствие ерно развитие на МУ – Пловдив е включен в Мрес изискванията на работодателите.
жата на университетските кариерни центрове
Функции на Центъра за кариерно развитие: в България и си сътрудничи активно с Фондаци- Информационна – предоставяне информация ята на бизнеса за образованието.
За контакти: Център за кариерно развитие – МУ – Пловдив, Ректорат, ет. 1, ст. 1, тел.: 032 – 602 274
E-mail: career@meduniversity-plovdiv.bg, http://meduniversity-plovdiv.bg/career-center
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С НОВИ
ЗНАНИЯ

Д-р Благовеста Янева, редовен
докторант към Катедрата по
пародонтология и ЗОЛ, ФДМ,
МУ – Пловдив

Защо са необходими Дните на медицинската наука?
Тези дни за мен са неизменна
част от живота на едно висше медицинско училище, необходима
за неговото израстване и представяне пред света. Те са полезни за всички от екипа на университетския дом. По време на форума бяха представени резултати
от множество научни проекти
и изследвания, благодарение на
които всеки от участниците „свери часовника си“ и получи информация за научните сфери, по
които се работи в университета.
Какво ви даде този форум
като знания, информация и
опит?
На него придобих нови знания, ценни за бъдещата ми работа като докторант и за научното
ми израстване. Научих как правилно се подготвя и изнася научна мултимедийна презентация, което е част от ежедневната ми научна работа. Това е от
изключително голямо значение,
защото и най-добрата разработка, представена по неподходящ
начин, губи своята значимост.
Въпреки знанията, които
имам в областта на търсенето
на научна информация, разбрах
тънкостите на тази сфера благодарение на специализирани семинари по темата, а много от колегите ми се информираха за
първи път, че имат право на отдалечен достъп до базите данни
с такава информация, което значително улеснява работата им.
Могат ли тези дни на медицинската наука да станат поинтересни, по-полезни? Имате ли предложение към организаторите?
В рамките на научния форум
в Аула Магна на ФДМ срещнах
колеги от други градове. Те бяха
разбрали случайно за събитието.
Проведоха се лекции на водещи
български и чуждестранни лектори, които бяха интересни не
само за работещите и учещите в
университета, но и за общопрактикуващите лекари по дентална медицина. В рамките на дните се представиха и резултати от
изследвания, провеждани в Медицинския университет – Пловдив, с които трябва да се гордеем. Смятам, че би било добре да
се дава по-голяма гласност на такива събития.
АМ
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О Б РА З О В А Н И Е

ПРОМОЦИЯ В МЕДИЦИНСКИЯ КОЛЕЖ

На 23 ноември 2012 г. се проведе тържествената промоция на
109-ти випуск на възпитаниците от Медицинския колеж при МУ –
гр. Пловдив. 158 бакалаври от шест специалности: медицински лаборант, помощник-фармацевт, инспектори по обществено здраве, зъботехници,
рентгенови лаборанти и рехабилитатори получиха дипломите си.
На промоцията присъстваха проф. д-р Стефан Сивков, дм – зам.ректор по качество и акредитация – промотор на випуска; проф. д-р
Мария Куклева, дмн, зам.-ректор по учебната дейност; г-жа Мариета
Гигова – началник на политическия кабинет на МЗ, представители на
Пловдивската патриаршия, колеги на младите дипломантки.
Дипломата на отличничката на випуска Нина Ламбрева бе връчена от зам.-ректора проф. Куклева, а на отличника от специалност
рехабилитатор Златина Симеонова – от проф. Сивков.
АМ

декември 2012

ДИПЛОМИРАХА СЕ СТУДЕНТИ ОТ
ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

ПАРАЛЕЛНИ ИНТЕРВЮТА

1. Защо избрахте тази специалност?
2. Оправдаха ли се очакванията Ви за обучението, които имахте като кандидат-студент, с това, което получавате като реален студент?
3. Коя е най-трудната
дисциплина до момента в следването Ви?
4. Две неща, които харесвате, и две неща,
които не харесвате в
МК?
5. Как виждате бъдещата си реализация?
Здравко Петров, рехабилитатор – III курс
1. Специалността е перспективна, с възможност за реализация в много направления: в болници за активно лечение, диагностично-консултативни центрове, балнеосанаториуми, спортни
отбори и други.
2. В известна степен да, но
има неща, които, ако се променят очакванията ми, биха се оправдали в по-голяма степен. Например, искам да бъдат въведени за практика по рехабилитация
възстановителните центрове към
спортните клубове в Пловдив.
3. Може би анатомия и физиология на човека поради сложността на организация и работа
на човешкия организма.
4. Харесвам преподавателите
и колегите си. Не харесвам малкото часове по спорт и липсата
на клинична практика в областта на спортната рехабилитация.
5. Имам желание да започна
да работя в България, но ако възможностите са ограничени, може да опитам и в чужбина.

Радослава Василева, помощник-фармацевт – III курс
1. Избрах тази специалност,
защото искам да помагам на хората. Тя ме привлече с предметите, които изучаваме, видяха ми се
интересни.
2. Относно обучението очакванията ми се оправдаха напълно.
3. Патофизиология заради
трудната материя.
4. Първо, все още обучението ни не е признато за степен
„бакалавър“. И второ, основните дисциплини се учат прекалено малко – само 2 семестъра и
няма достатъчно наличен материал за провеждане на упражненията. Харесвам, че обучението е
на високо ниво.
5. Виждам реализацията си
като работеща по специалността и получаваща добра заплата –
тук, в България.
Интервю на Ваня Гюлина

Момент от дипломирането на студенти от МК

Проф. д-р Стефан Костянев, дмн – ректор на МУ – Пловдив,
проф. д-р Румен Стефанов, дм – декан на ФОЗ, и дипломанти
214 магистри и бакалаври от Факултета по обществено здраве
получиха дипломите си на тържествена церемония на 07 ноември
2012. Студентите, повечето от които са действащи лекари, медицински сестри, акушерки и медицински специалисти, се дипломираха в
специалностите управление на здравните грижи и обществено здраве и здравен мениджмънт.
Отличникът на випуска е д-р Валери Цеков, който в своето слово
подчерта, че всички завършили са с по-добри професионални възможности: „Нека вярваме в себе си – защото ние знаем какво трябва да
се направи и какво не трябва да се направи. Ние вярваме, че променяйки себе си (като се усъвършенстваме), променяме света към по-добро“.
Личните послания на министъра на здравеопазването г-жа Десислава Атанасова в поздравление към дипломантите и ръководството
на факултета поднесе началникът на политическия кабинет в МЗ гжа Мариета Гигова.
Двете специалности – здравен мениджмънт и управление на здравните
грижи – са изключително необходими за лекари, медицински сестри
и акушерки – убеден е деканът на факултета по обществено здраве
проф. Румен Стефанов.
АМ
ПРЕДСТАВЯМЕ

КРЪЖОКА ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

През миналата учебна година в Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести възстанови работата си студентският кръжок. На
първата му сбирка присъстваха доц. Баталов, дм, ръководител на катедрата, д-р Генева, д-р Стоянова и студенти от ІІІ медицински курс.
Дейността на кръжока включва: 1. Запознаване на кръжочниците с
инструментално-диагностични методи за изследване. 2. Рефериране на научни статии и публикации по дадена тема или нозология от
кръжочниците. 3. Презентиране и дискусия на клинични случаи в катедрата и в други звена на МУ – Пловдив, представени от преподавателите. 4. Представяне на нови методи за изследване и терапевтични
подходи от водещи фармацевтични фирми и преподаватели. 5. Публикуване на научни разработки след участие на форуми в България и
в чужбина. 6. Срещи с изявени лекари от МУ – Пловдив, запознаване с тяхната работата и мотивация за студентите.
Председател на кръжока е Виктор Марчев, зам.-председател – Даниел Василев, секретар – Борислава Атанасова.
Дейността на кръжочниците включва: провеждане на научни
сбирки, участие в научни форуми и проекти. В катедрата по ПВБ се
разработват и 3 проекта с участие на студентите кръжочници: 1. „Вариабилност на сърдечната честота при пациенти с РА и АС. Използване на метода за оценка на изхода от терапията с блокери на TNF-α“ – проектен екип –
д-р Терзийска, доц. д-р Баталов, д-р Генева, д-р Попова, Людмил Симеонов, както и лекари от други катедри. 2. „Диагностициране на ентезопатията на м.
еректор спине като причина за хронични болки в гърба и кръста – ехографско
изследване в четири фази“ – проектен екип – д-р Тодоров, доц. Баталов, д-р Генева, Петър Канев. 3. „Редки болести на обмяната – диагностициране и лечение в България“ – към екипа от невролози са включени доц. д-р Баталов, д-р Генева, д-р Попова, Даниел Василев, Ани Костадинова.
Стъпка по стъпка в катедрата се градят научна мисъл и кадри,
които ще коригират нашите грешки и ще направят нещата по-добри и значими.
АМ
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С Т УД Е Н Т И

СТАНОВИЩЕ НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ

На 16.11.2012 г. в сградата на
Министерството на здравеопазването се проведе среща с министър Десислава Атанасова на
тема „Проблемите със специализациите в България“. Срещата бе организирана от Националното представителство на
студентските съвети, като в нея
взеха участие представители на
всички медицински факултети.
Срещата имаше за цел да отговори на някои ясни и точно зададени искания към г-жа Атанасова, подготвени след тясна колаборация между студентите от
различните медицински факултети. В исканията ни фигурира-

ше увеличаването на местата за
специализациите държавна поръчка с 50%, увеличаване на възнаграждението на специализантите, както и нормативна уредба,
изясняваща статута на специализанта в здравното заведение.
От Студентския съвет към
МУ – Пловдив изразяваме положителната си нагласа към част от
готвените промените и предложения от страна на г-жа Атанасова. Отбелязваме също така и същественото увеличение на специализациите държавна поръчка. В същото време оставаме критично настроени спрямо разгла-

сените в публичното пространство места, финансирани по европейския проект „Нови възможности за лекарите в България“,
като смятаме, че критериите за
кандидатстване за тези места не
са прецизирани, а срокът на проекта от 15 месеца е недостатъчен.
В края на срещата бе обсъдено предложението за нова среща в същия състав, на която да
се обсъдят резултатите от нашите предложения. От делегацията
на МУ – Пловдив предложихме
домакинство.
Костадин Костадинов, председател на
Студентския съвет, МУ – Пловдив

ОРГАНИЗАТОРСКА ЕНЕРГИЯ И АМБИЦИЯ
В РАБОТАТА НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ

Костадин Костадинов

Костадин Костадинов – новият
председател на Студентския съвет на
Медицинския университет – Пловдив
е студент втори курс медицина.
Защо се кандидатира за
председател на СС и с какво
мислиш, че спечели вота на
колегите си?
Имам качествата и мога да помогна за развитието на съвета като организация, защитаваща интересите на студентите. Смятам,
че опитът ми с други организации помогна, за да бъда избран.
Как оценяваш досегашната работа на СС с ръководството на МУ? Какво смяташ
да промениш и доразвиеш в
комуникацията и колаборацията с ръководството?
Досегашните отношения с
ръководството на университета
са отлични и за това трябва да
благодарим на миналото ръководство на СС. Бъдещето на тези отношения е свързано с почести работни и неформални
срещи на управителния съвет на
Студентския съвет с ректора и
деканите на факултетите.
Най-важното, което искаш
да се случи в МУ – Пловдив по
отношение на студентите?
За мен това е чуваемостта и
възприемането на студентското

мнение както на всяко ниво в управленските структури, така и в
местните и държавните институции. Тежка задача е, но имаме механизмите, с които да я осъществим, остава амбицията и хората,
които да работят в тази насока.
Кои са основните проблемни моменти в учебния процес,
научната дейност и университетския живот за студентите
на МУ? Как виждаш разрешаването им?
Проблемите са много: социално-битовите условия, отработването на упражнения, участието
на студенти в научната дейност и
прочие. Срещат се препятствия,
в чието разрешаване студентски
съвет може да бъде партньор.
Има ли нови положителни
практики, насочени към студентите, или ще заложите на
вече утвърдените и доказали
се добри механизми?
Има нови практики. Студентският съвет съвместно със студентските организации на всички пловдивски университети
за поредна година ще участва в
организацията на Open Student
Fest, чиято популяризация жъне успех всяка следваща година.
Има ли отрицателни тенденции – общ спад в нивото на
подготовка на студентите (влачене на изпити, много ликвидационни сесии... и др.)?
Не. Нивото в медицинските
университети в България е добро. Рейтинговата система на
висшите училища ни поставя на
втора позиция в България, а при
сравняване на показателя за реализация на студентите след завършване на висшето им образование, сме на първо място. Но
има и още много какво да се иска
както като теоретична, така и като практическа подготовка.

Как Студентският съвет
ще привлече студентите?
Студентският съвет представлява студентското мнение. Ние
сме и пътят за връзката с ръководството, местните и държавните
структури. СС осигурява готовите
механизми на колегите си за осъществяване на идеите им и решаване на актуалните им проблеми.
Според теб припокриват ли се понятията ЛИДЕР
и ОТЛИЧНИК? (отличните
студенти успяват ли да бъдат и
лидери, или си гонят оценките и не ги интересува студентската активност. Тези, които
са неформални лидери, имат
ли време за учене?
Не бих казал, че съществува такава корелация. Всеки студент, интересуващ се от бъдещето си като част от тази държава
и от разрешаването на проблемите на студентското общество,
рано или късно поема по пътя
на студентската активност. Като студенти по медицина винаги сме поставяли на първо място обучението си, това не пречи
да се отдели време и в полза на
структура с такава цел.
Опиши ни „just a perfect
day“ на един студент от МУ.
Зависи много от студента, но
съм сигурен, че 8 декември ще
бъде наистина хубав ден, доближаващ се до представата за перфектен за всички студенти.
Мечтата ти за бъдещата ти
реализация?
Мисля, че е рано да имам определен план за бъдещата си професионална реализация. Имам
желанието да остана в България.
Как и къде ще прекараш
студентския празник?
С колеги, във Велинград, надявам се, че ще бъде чудесно.
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ВЪЛШЕБНА НОЩ

Александрина Топалова, зам.председател на АСМ – Пловдив

Не беше проект, а вълшебна
нощ на учените, сякаш пишехме
приказка всички заедно.
Така аз описвам тази „Нощ на
учените“ – 2012 г. Нестихващото желание за свежест, промяната,
светлината в сивото ежедневие водеха група емоционални интелектуалци-студенти медици, да продължат да се състезават в своята
идейност, част от това събитие.
Аз съм Александрина Топалова, V курс медицина, и бях една
малка песъчинка от реализацията на Европейската нощ на учените. Обладани от творческа мисъл, ние, студентите, продължихме историята с „Team-Building –
Цигов чарк 10.11.2012 г.“, вперили креативен поглед към „Нощ
на учени“ – 2013 г. Изложени
бяха идеите на студентите медици, тяхното виждане за науката и
нейните измерения.
Учудващо, но тези хора опровергаха твърдението, че „медицината е за хора без таланти“. Те показаха изключителни заложби в
така наречената от нас „Кулинарийка“, представяйки любимите си, сготвени от тях вкусотийки.
И така – полезното с приятното, Асоциацията на студентите медици – гр. Пловдив с ентусиазъм и непритаяващ дъх подготвихме примерни проектни
насоки за създаването на нов европейски проект с актуализирана рамка „Нощ на учените“ –
2013 г.: Свободното движение
на гражданите на Европа“. Интересно е как се увличаме, погълнати от собствените си представи за това как искаме да изглежда
науката и в един момент „бум“ –
мечтите стават реалност и виждаш как онези измачкани листи,
картони с изрисувани карикатури в букви се превръщат в реално случващи се събития.
Не ви ли прилича на приказка? Героите не са на Братя Грим,
но са също толкова цветни и интересни. Те са част от приказната
колекция на Медицинския университет – Пловдив.

6 | АУДИТОРИЯ МЕДИКА

П О С В Е ТА

ЕСЕН В ЯПОНИЯ

Доц. д-р Георги Томов

Доц. д-р Георги Томов, дм, е преподавател в катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ на Факултета по дентална медицина. Водещ изследовател е в университетския проект „Орално здраве при наркотично
зависими пациенти“.
Дълги есенни нощи.
В плясъка на водата
чета своите мисли,
Аочику
Япония е най-източната част
от Азия и представлява невъобразима страна, където слънцето
изгрява първо само за да ни разкрие завладяваща енигма. Древната култура и свръхмодерните
метрополиси са двата компонента на Япония, които я превръщат
в драматична крайност, заобико-

да бъде четена от японските деца. „Недъгавите нещастници“
били Котаракът – преструващ се
на сляп просяк („мекуранокоюики“) и Лисицата, преструваща
се на саката („бикконокоюики“),
които ограбват доверчивото дървено човече, но в края на приказката наистина свършват зле. Двамата дребни измамници, които
умеят леко да преживяват, защото имат талант, присъщ на хората от Южна Италия (и не само
там!), засегнали дълбоко японската деликатност и етика, защото дават представа „колко жалка
е недъгавостта“ и възбуждат дискриминация спрямо сакатите нещастници“. Загрижените граждани настояли в японското издание двамата да се наричат „котаракът с лошо зрение“ и „лисицата със слаб крак“. Вечна памет на
Карло Колоди!
Нека тази сълзлива история
не ви заблуждава. Достатъчно е
да прекарате само един ден в Токио, за да се убедите, че Япония е
свръхиндустриализирана страна,
където митовете за свръхпроизводство са проникнали във всекидневната реалност до предела на спазъм. Такова общество
не познава и не е способно да
приеме друго, освен морала на
интегралната ефикасност, който е мръсната религия на модер-

Доц. д-р Георги Томов и негови японски колеги
лена от море.
ните времена и в който личностДали ние разбираме Япония та е неизбежно зло. Негативнаи доколко японците разбират та ми предварителна оценка бенас, е трудно да се каже, но ед- ше подсилена и от класическото
на странна история, която про- ми образование и специални инчетох преди години в списание тереси към историята. Японците
„Паралели“, ми направи силно бяха избили с безпрецедентна
впечатление. Група жители на жестокост в последната война 30
Нагоя, нарекли себе си „Пино- милиона китайци, в което открикиоУоАрао Кай“ (Група за чис- вах дълбок подсъзнателен комтене на Пинокио – б.а.), насто- плекс за малоценност и желание
яли да се изземат от книжар- за унищожаване на „китайскониците всички стари издания то минало“. Защото почти всична „Приключенията на Пино- ко, което днес изгражда японскакио“, защото книгата подклаж- та културна идентичност, е „плът
дала дискриминация спрямо са- от плътта на Китай“.
Продължава в следващия брой
катите и болните и не трябвало

декември 2012

ПРОФ. ФЛОРИАН ЗАКС НА 65 ГОДИНИ
Ръководството на МУ – Пловдив изрази в официален поздравителен адрес своето дълбоко уважение и поздрави с отбелязването на
65-годишнината на известния немски професор по дентална медицина от Свободния университет в Берлин, професор Флориан Закс
(Prof. Florian Sachs) Доктор хонорис кауза на МУ – Пловдив.
Академичната колегия на Медицинския университет – Пловдив
и на Факултета по дентална медицина поднесе специален подарък за
юбиляря – маслено платно с пейзаж от Стария Пловдив и традиционен български чан като израз на благопожеланията за здраве, просперитет и успех в личните и професионалните проекти на високопочитаемия рожденик. Институционалните подаръци бяха връчени по
време на официалното честване от делегацията студенти от ФДМ –
Пловдив, участвали лично в тържеството по покана на професора.
АМ

Цветя за проф. Закс от Медицинския университет – Пловдив

С БЪЛГАРИЯ В СЪРЦЕТО

Д-р Аддам е завършил стоматология през 1988 г. в МУ – Пловдив.
Защитил е докторска степен по рационално хранене в Прага, Чехия –
2003 г. и магистратура по бизнес администрация в Ливан през 2012 г.
Автор е на книги, статии, публикации в различни списания. Има собствена клиника по стоматология. Преподава в университета в Бейрут.
Д-р Аддам, откога не сте
идвали в България?
От 14 години. През 1982 г. започнах да уча български в „Мара Малеева“.
При коя преподавателка?
Бях в първия випуск на
доц. Диана Милиева.
Каква е Вашата преценка
за подготовката?
Научих български и това ми
помогна да опозная живота тук,
да комбинирам ориенталската и
българската култура. Преподавателката ми по български език
беше невероятен човек. Нейните качества силно повлияха при
формирането ми като стоматолог и човек.
Виждам, че се справяте добре с българския.
Има много фактори за това:
жена ми е българка, сателитните
програми, чета в оригинал с речник, получавам списания, обичам българския език.

Г-жа Дафинка Калинова – старши
преподавател в секция „Природни науки“, ДЕСО и д-р Аддам
Как избрахте МУ – Пловдив?
Обичам Пловдив повече от
София. Хората тук са гостоприемни. Пловдив за мен е сърцето
на България. Тук се запознах с
жена ми, тя е асистент в „Global
University“ в Бейрут и е една от
най-известните физиотерапевтки в Ливан по лазерна терапия.
Някакви препоръки, какво бихте допълнили?
Пожелавам всичко хубаво на
преподавателите, професорите – хората, които са се трудили
с нас, чужденците. Мога да кажа,
че са успели. Аз достигнах висок
ранг в моята страна. България,
няма да те забравя!
Интервю на Минко Танев,
преподавател в ДЕСО

APT
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Роден през 1958 г. в Пловдив. Лекар анестезиолог в Катедрата по анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ).
С фотография се занимава професионално от 2007 година. С „Духът на
живота” – серия фотографии, направени в лечебното заведение, където работи, д-р Иван Иванов е участвал и в алманаха „Нощ на учените в Пловдив“
2010 г. Негови снимки ползват рекламни агенции, издателства.

Петрос Комнинакис

Роден в гр. Атина през 1991 г.
Завършва Дионисос гимназия през
2009 г.
Следва медицина (трети курс)
в Медицинския университет –
Пловдив. Първата му стихосбирка излиза през 2003 г. със заглавие
„Началото на любовта“.

„Снимките на Иван Иванов са едновременно нежни и остро точни, поетични. Напомнят на японски стихове „танка“. Чиста поезия!“
Текла Алексиева – художник

Д-р Иван Иванов

„Фотосите на Иван Иванов са фиксирали една хармонична метафизичност – прецизно ситуирани, с вглеждане в детайла, структурата и цвета, с деликатна и внимателно дозирана ететичност.“
Иван Тотев – склуптор

***
Ако любовта е срам,
тогава срамът е мой.
Ако любовта е рана,
тогава раната е моя.
Но ако е живот,
този е животът мой.
Ако любовта е вино,
пия, за да се опия.
Ако любовта е земетръсна,
в ласката ѝ нека да угасна.
Ако любовта е живот,
как да се отрека да живея.

ПРОХОЖДАНЕ НА СИМЕТРИЯТА

За Евгений Кадийски важи
максимата, че ако си творец в една област, ти си творец във всичко. Той е преподавател по български език в ДЕСО. Работата
за него е кауза. Интересите му
са широки – от търсения в посока на пълноценно потапяне в
учебния ритъм, през научни разработки до разнообразяване на
часовете с игрови и психологи-

чески загадки и извънаудиторни занятия за усъвършенстване
на нашия език от чуждестранните студенти. Винарството за него
е хоби и изкуство. Но най-силно впечатляват стъклопластиките му. Те разказват за финия свят
на творческо пътуване. Един реещ се човек, озарен от светлината – небесни игри и земни илюзии. Историята на изкуството му

През пространства и времена

минава през четирите посоки на
света, през времена и пространства – от сътворението до безпределността на обятията на човешката душа, за да се приземи
в едно цвете, в едно сърце и да
проходи в света, в който всеки е
всичко друго. И самият себе си.
Розалия Александрова,
преподавател в ДЕСО

Светът на мечтите
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Александрос Панагиотидис

Роден е в гр. Катерини – Гърция на 09.04.1991 г. Живее в
гр. Лептокария. Завършва гимназия през 2009 г. в гр. Литохоро. Сега следва медицина (трети курс) в
Медицинския университет – Пловдив.

***
Не съжалявам, че дойде.
Не си виновна, че си тръгна.
Благодаря ти,
че мина през моя живот.
И двамата направихме
голяма грешка.
Ти ми каза „обичам те“
и аз ти повярвах.
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Кои сме ние, които учим в МУ – Пловдив?

Ние сме децата на новото време, на технологиите, искащи и можещи, борещи се да получим повече знания и
практика. Ние сме различни, но амбициозни, уверени в
себе си, обединява ни една структура – нашият университет, МУ – Пловдив.
Студентите от МУ не са обикновени студенти,
те се сблъскват с болката в лицето на хората всеки
ден от своята практика, изслушват ги, опитват се
да им помогнат, да намалят страданието им.
Останалите ни смятат за различни, но ние не
сме просто учещи се млади хора, а всестранно можещи фигури, които не бива да бъдат подценявани извън призванието си.

