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Квазиетичен кодекс
на университетски
преподавател
1. На входа на рая пише:
„Забранено за преподаватели“.
Преподавателите знаят защо.
2. Константата в търговията –
отношението цена/качество важи и за образованието.
3. Преподавател без студенти е като кукла на конци, но без
конците.
4. Да преподаваш, не е трудно. Трудно е да омагьосваш, когато преподаваш.
6. Преподавателят не се бори с невежеството на студентите,
той гради върху него.
7. Всяка учебна година съкращава живота на преподавателя с
две календарни години.
8. Според християнското милосърдие писането на двойки на
студентите е проява на християнско милосърдие.
9. Двойки на студентите трябва да се пишат в два случая: когато те не знаят достатъчно и когато смятат, че знаят достатъчно.
10. Двойката на изпит е техна стр. 2
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НАШ СТУДЕНТ Е
„СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА“
ЗА 2012
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МЕДИЦИНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

КАУЗА И ОТГОВОРНОСТ

Доцент д-р Георги Паскалев, дм – два мандата ководител на докторанти и специализанти. Работил е в
ректор на Медицинския университет – Пловдив, през но- ЮАР, Либия, специализирал е и в Германия. Бил е нациоември навърши 70 години. Той е сред водещите специалисти нален консултант по хирургия. Носител на приза „Лекар
в областта на гръдната хирургия. Завършил през 1969 г. на България“ за 2008 година и редица професионални натогавашния ВМИ „Ив. П. Павлов“. Медицината е дет- гради и отличия. Днес доцент Паскалев активно спортува
ската мечта на доцента. Бил е декан на Медицинския фа- и се радва на внуците си. Не престава да бъде част от уникултет – Пловдив, дългогодишен ръководител на Кате- верситетския живот и допълва, че младите хора се нуждрата по специална хирургия (ІІ хирургична клиника), ръ- даят от положителни примери.
Хирургията ме научи, че койДоцент Паскалев, Вашата
тясна специалност е хирургито не се самоусъвършенства, изята – обща и гръдно-коремна.
остава.
Защо избрахте хирургията за
Кое се промени в лекарскаВаша професионална съдба?
та професия? Кое одобрявате
Времето на моето следване и
и кое не у днешните лекари?
на формирането ми е в ХХ век.
Изчезна романтиката. Днес
Векът на моето поколение е весе говори повече за пари, разсъжкът на Книгата. Единственият
дава се счетоводно и финансово.
начин да видиш, да опознаеш
Болният днес е „клинична пътесвета беше чрез книгата. Четека“, която носи средства. Важно е
ше се много. Още преди да стаклиничната пътека да е оформена студент по медицина, бях прона надлежно, защото „здравната
чел „Цитаделата“ на Арчибалд
каса проверява“ дали има подпиКронин, бях изчел и всичко изси, запетаи, номера в историята
дадено на Ерих-Мария Ремарк –
на заболяването, а не как е паци„Триумфалната арка“, „Черният
ентът. И днес най-голям враг на
обелиск“, „На западния фронт
човечеството са болестите. Борнищо ново“…, руски автори – Доц. д-р Георги Паскалев, дм
бата с тях не е спечелена. Напрокъдето главните герои са лека- бихте ли споделили какво взе- тив, те са крачка пред нас. Наисри хирурзи. Така първо заоби- хте Вие от професията, как Ви тина усъвършенстваме технолочах медицината. А като студент промени, на какво Ви научи? гиите за лечение, но все още лезаобичах силно хирургията найХирургията е медицинска- куваме последствията, а не и привече заради моите преподавате- та сфера, в която понякога ми- чината. Рязко се увеличават боли, на които исках да приличам нутата е скъпа. Една операция лните с онкологични и сърдечи да подражавам. Не мога да не има почти автоматизиран ци- носъдови заболявания, а нашиспомена своите учители: про- къл. Всеки мисли минута преди те знания – човешки и технолофесор Юрий Тошев – истински
другия и се получава хармония. гични – са недостатъчни, за да се
аристократ, проф. Янко Добрев,
Целият екип обикновено се раз- справим с този проблем.
проф. Пейо Мишев – прекрасДнешните лекари са умни,
ни, мащабни хора. Много са на- бира без думи. Хирургът усвоя- рано помъдрели професионаистина, не мога да изброя всич- ва техники и хармонизира еки- листи, но уморени хора – измоките. И, разбира се, романтика- па. Да, научих много и се про- рени от реформи, писане и отта – кръжока по хирургия. „Ви- мених много. Научих се на екип- читане. Те са хора, смачкани от
сяхме“ по цяла нощ в спешното, ност, на синхрон между мисъл- медиите, на десет публикации 9
дано видим, да пипнем, да „сло- та и действието. Ръката на хирур- са негативни за лекарите. Напражим някой конец“, да обработим га трябва да бъде ръководена от виха професията ни почти крирана, чувствахме се значими. И ума и знанието – хирургията не е минална. Срина се доверието
тогава, и днес обществото гледа занаят. Добих смелост – да взи- между лекар и пациент, а това е
с други очи на лекарите хирурзи. мам решения и да нося отговор- най-страшното. Рано или късно
Хирургията дава едно друго „аз“, ност. Научих се да преценявам всички ставаме пациенти и тогастепента на риска във всяко ед- ва разбираме колко пари струвадава различно самочувствие.
Вече като признат хирург но действие.
на стр. 3
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нически гаф. И това ще Ви го каже всеки слаб студент.
11. Не плашете студентите
на изпит с думите: „А сега ми кажете всичко, което знаете по въпроса“.
12. С всяка незаслужена оценка на изпит преподавателят създава по един неблагодарник и
разочарова свестните студенти.
13. 5000 учебни часа и 50 изпита биха разстроили нервите и
на хипопотам, а какво остава за
студентите по медицина.
14. Натрупването на знания в
главата на студентите е като получаването на морска сол. Тонове факти трябва да се изпарят, за
да остане шепа знания.
15. Мързелът на студентите е
естествена реакция срещу безпорядъка в образованието. Затова
не му противодействайте с всички сили!
16. В края на следването знанията на студентите приличат на
риза, закопчана неправилно. Не
разкопчавайте ризите им, оставете това на практиката!
17. Задаваме много въпроси
на студентите, но не чуваме въпросите, които те ни задават. А
отговорите на нашите въпроси  
са техните въпроси!
18. Колкото по-добри са преподавателите, толкова по-добри
са студентите. Колкото по-добри
са студентите, толкова по-добри
са преподавателите. Това е истината.
19. Обичайте студентите си и
рано или късно ще бъдете разочаровани.
20. Въпреки всичко обичайте студентите!

март 2013

МАГИСТРИ
ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
С е -ОБУЧЕНИЕ

Проф. д-р Стефан Костянев, дмн, ректор на Медицинския университет – Пловдив, на пресконференция на 29 януари в заседателната зала на висшето училище, представи проект за дистанционно
електронно обучение на магистри по обществено здраве. Проектът
се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“ и е на стойност 707 254.78 лв.
Изпълнител на проекта е Факултетът по обществено здраве (ФОЗ) на университета. Основната цел на проекта, отбеляза
проф. д-р Костянев, е да повиши степента на социализация и трудова реализация на кадрите в сферата на общественото здраве, като се
създадат условия за професионално самоусъвършенстване и учене
през целия живот чрез дистанционни форми на обучение.
Дистанционното обучение не е иновация само по себе си, подчерта проф. Костянев. Въвеждането му във Факултета по обществено здраве на МУ – Пловдив е възможно, защото ние предоставяме
задочна форма на обучение паралелно с редовния прием на студенти в държавно регулираните специалности. Голямата част от дипломиралите се във факултета са практикуващи медици. Кадрите в областта на здравеопазването на управленска позиция имат спешна потребност от повишаване на квалификацията, а дистанционната форма ще им позволи обучение без откъсване от жизнената и работната
среда, допълни проф. Костянев.
Ефективността на е-обучението ще се гарантира с разработване
на технологична и информационна инфраструктура, софтуер, учебни материали и ресурси.
Изпълнението на проекта би трябвало да приключи за две години.

Ръководителят на проекта проф. д-р Стефан Костянев, дмн

Издадени монографии от Център компютърни системи и комуникации – Медицински
университет – Пловдив
септември 2011 – октомври 2012 г.

1. „Клетъчни адхезионни молекули и атерогенеза“, Таня Денева.
2. „Доброкачествени заболявания на млечната жлеза – диагностика и лечение“, Ваня Узунова, тираж 100 броя, ISBN 978-954-9549-55-3.
3. „Диагностика и лечение на неспецифичните гнойни хирургични заболявания на гръдния кош“, Красимир Мурджев, тираж 200
броя, ISBN 978-954-9549-67-6.
4. „Кардио-онкология или Онко-кардиология – съвременни аспекти на профилактика и лечение“, Жанет Грудева, Людмила Владимирова, тираж 200 броя ISBN 978-954-9549-58-4.
5. „Графичен и аналитичен анализ на трансверзалните отклонения при движение на долна челюст“, Силвия Кръстева, тираж 100
броя, ISBN 978-954-9549-63-6.
6. „Кои са рисковете, какво е качеството на живот и има ли социална рехабилтация при болни с рак в устата“, Мария Стойкова, тираж 100 броя, ISBN 978-954-9549-66-9.
7. „Палиативни грижи в първичната медицинска помощ“, Гергана Форева, тираж 100 броя, ISBN 978-954-9549-70-6.

УНИВЕРСИТЕТЪТ
„СТИВЪНС ХЕНАГЕР“
В МЕДИЦИНСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ –
ПЛОВДИВ
Международната програма
за обучение на студенти на университета „Стивънс Хенагер“ в
Солт Лейк Сити – САЩ беше
презентирана на 14 февруари в
аудиторния комплекс на МУ –
Пловдив. „Стивънс Хенагер“ е
основан 1891 г. и философията
му е да развива програми, които
да отговарят на променящите се
тенденции на пазара на труда.
Програмата на американския
университет предлага 18-месечни магистратури по здравен мениджмънт и бизнес администрация, съчетани с осигурен платен
стаж. Това дава възможност за
практическо прилагане на получените знания, за покриване на
разходите по обучението и пребиваването в САЩ. На студентите се осигурява работа до 40 часа седмично с гъвкаво работно време. Заплащането е в съответствие с местните стандарти.
Програмата е предназначена за
неамерикански граждани, които
имат защитена бакалавърска степен в легитимни учебни заведения и владеят английски език.
Презентация на програмата
направи г-н Джефри Капили –
глобален консултант, който отговоря за стратегиите по приема на международни студенти
към университета „Стивънс Хенагер“. Организатори на срещата са Американският информационен и бизнес център и Хармония консулт със съдействието
на Центъра за кариерно развитие на Медицинския университет – Пловдив.
Лидия Койчева

НАЦИОНАЛЕН ОБУЧИТЕЛЕН ДЕН

По предложение на фондация „ГИС Трансфер Център“, национален координатор на проекта „Fit for Health“, на 7-ма рамкова програма Медицинският университет – Пловдив ще бъде съорганизатор и домакин на обучението на 21.03.2013 г. В този ден се
предвиждат лекции за проекта, управление на научни проекти на
EС, представяне на възможни партньори за сътрудничество с научни организации в проекти на ЕС. Лекторите ще бъдат от БАН,
фондация „ГИС Трансфер Център“ (с учредители БАН и ТУ – София), МУ – Пловдив и БТПП (Пловдив).
АМ

НАУКА И МЛАДОСТ

Медицинският университет – Пловдив и МНД „Асклепий“ организират конкурс за студенти и млади учени по медицина, дентална медицина, фармация, здравен мениджмънт и здравни грижи
с международно участие от 18–20 април 2013 г. в Аудиторен комплекс на МУ – Пловдив. В конкурса могат да участват студенти,
докторанти, специализанти и преподаватели на възраст до 45 години. Конкурсът е отворен за млади учени от университети в България и чужбина.
Краен срок за подаване на резюмета е 15 март 2013 г.
За повече информация http://meduniversity-plovdiv.bg/asclepius
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МЕДИЦИНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
тието на МУ.
Днес университетът поблизо ли е до Вашата мечта?
Днес университетът е още
по-красив, успяващ, утвърден.
Признат от тези, които ни обичат, и от тези, които ни завиждат. Ние не подражаваме, другите
подражават на нас – това е част
от моята мечта. Академичният
състав, базата, която имаме, времето, в което живеем, ни дават
шанса да бъдем още по-добри.
В университета има много енергия, много професионализъм. И
те работят в правилна посока.
МУ още ли е Вашата кауза? С какво помагате и сега на
университета?
МУ – Пловдив е кауза на всеки, който е работил или учил в
университета. Всички ние имаме
принадлежност към университета. Не можеш да изтриеш нещо
толкова важно от живота си. Не
можеш да отпишеш мястото, където си прекарал и отдал 40 години. Да, помагам и ще помагам – с думи, мисли, с дела – винаги когато мога.
На какво/кого сте фен?
А на какво/кого сте яростен
противник?
Фен съм на хубавата книга, на
умните хора, от които мога да науча нещо. Фен съм на любовта
и добротата. На искрените думи,
изказани от сърце. Ценя – да заслужиш уважението, признателността на другия, а не да се възползваш от тях.
Не приемам лицемерието и
слугинския манталитет, да говориш зад гърба на другия и лъжата. Не обичам да се говори на
езика на омразата и на компрометирането. Духът на отрицанието трябва да е далеч от академичните хора. Ненавиждам да
обявяваш, че други са виновни
за твоите неудачи. Това показва,
че си слаб и не можеш да поемеш своята отговорност за грешките си.
Как гледате на идеята

„майсторски клас“, да кажем,
в хирургията? Какви биха били Вашите критерии за селекция на участниците в подобен
експеримент.
В момента желаещите да специализират хирургия намаляват,
изчезна романтиката. В хирургията няма пари. Пари има в други специалности и студентите го
знаят.
А иначе, всеки началник-клиника или ръководител на катедра
има професионалния и моралния ангажимент да научи младите лекари на това, което той може. Звучи добре идеята за „майсторски клас по хирургия“ – но
на този етап е трудно осъществимо. От старите школи вече не остана и следа. Преди звучеше авторитетно да кажат: „Той е ученик на...“ – това отваряше врати.
Днес специалността ни страда
от криворазбран самоцелен индивидуализъм и лоша материална база.
В научно-медицинската
литература често се използва
терминът „златен стандарт“,
възможен ли е той между материалното и духовното? Как
лично Вие постигате баланс?
От древността се знае, че
подобряването на материалното благосъстояние на човека само по себе си не подобрява духовността. Българският лекар все
още се бори за стандарта си – да
плати тока, парното, да купи салам и сирене за вкъщи – за повечето специалности това е таванът
на възможностите. Е, има и „аристократични“ специалности, където може повече, но те са малко.
Общо взето лекарите сме си пролетариат, макар и академичен.
За моя личен баланс… Повече от това, което съм, не бих
могъл да желая, благодаря на Бога. Открих, че с годините ставаш по-добър човек. С годините
всички търсим любов и щастие.
Аз се опитвам да ги откривам в
привидно дребните неща и в големите, с човещина и доброта.
Интервю на Ваня Гюлина

Доц. д-р Паскалев, дм пред студенти

„Не се наемам да ходатайствам за студент. Но веднъж ми се
наложи. Обади ми се мой колега, синът му „закъсал“ по патоанатомия. Обещах да помогна.
Разговарях с колегата за съдействие. В деня на изпита въпросният колега ми се обади и ми каза: „Не е чел! Върнах го“. След
15 дни, на следващото явяване,
пак ми се обади: „Не знае“. На
третия път – диагнозата беше
„Далече е от тройката“, на четвъртия... – така мина и замина
моето ходатайство.“
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от стр. 1
ме като лекари, като държава, като здравеопазване.
Казвате, че основното предимство на следването по медицина е непосредственият
контакт с реални пациенти в
университетските клиники.
Кое е най-важното, което студентите медици трябва да усвоят от своите преподаватели?
Едно от най-важните предимства, които имат нашите студенти медици и стоматолози, е
именно обучението с реални пациенти, до леглото на болния.
Болката, страданието, надеждата
не могат да бъдат възпроизведени и от най-добрия робот, фантом или артист. Да, това е основ-

КАУЗА И ОТГОВОРНОСТ

те два мандата като ректор на
МУ – Пловдив каква беше главната Ви цел за университета?
Имахме много цели, но започнахме с новия Факултет по
дентална медицина. Продължихме с новия Фармацевтичен факултет и Факултета по обществено здраве – за да предложим пълен диапазон специалности.
Не е достатъчно просто да
откриеш нещо, трябва да го заложиш така, че да не пропадне
след време. Затова най-важното
за университета беше изграждането на материалната база, и то
материална база от нов тип за
ФДМ, ФОЗ и ФФ и цялостен ау-

Тържествен академичен съвет – ректорът проф. д-р Стефан Костянев, дмн
връчва на доц. д-р Георги Паскалев, дм почетен символ на МУ – Пловдив
за личен принос в изграждането и развитието на университета
ния момент в обучението на студентите по медицина. Голяма
част от тях имат призвание към
лекарската професия. Това го
показват ежедневно. Скъпи студенти, опознайте добре основните, важните неща на болестите. На този етап трупайте знания.
Мечтайте, усъвършенствайте се
духовно. Всеки ден нещо трябва
да прибавяте – професионално
и в човешки план. Стоящия на
едно място гравитацията го притиска надолу. Сравнявайте се само с най-добрите. Убеден съм, че
ще успеете, ако не в България, в
чужбина със сигурност.
През времето на Ваши-

диторен комплекс. И още:
- Кадрово обезпечаване на
тези нови факултети;
- Увеличаване капацитета на
университета;
- Увеличаване броя на чуждестранните студенти;
- Финансовата стабилност и
социалната дейност.
Мисля, че бяхме добри стопани. Калкулирахме всеки лев.
Стараехме се повече да продаваме интелект и професионализъм и по-малко да купуваме.
Трудно беше. Но главното – дадохме перспективи за развитие
на младите кадри и така предопределихме и гарантирахме разви-

Най-скъпият подарък? – Ароматът на дюля от родния ми
край – подари ми я една възрастна жена от моето село.
Най-големият подарък? – Буквално: пикап, пълен с дини и пъпеши, а иначе – огромен рицарски меч, станал най-любимият предмет на моите внуци.
Дали съм плакал? – С болката не можеш да свикнеш. Плакал
съм. „…Който не е почувствал вкуса на сълзите, не е истински човек“.
Едно изречение към студентите. – Да бъдат добри хора и да
обичат професията – всяко действие в нашата професия трябва да
помогне.
…и към преподавателите? – Университетите са място за призвание – ако един преподавател не носи искрица възрожденски дух,
той е чиновник.
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ПОЗВОЛЕТЕ СИ ДА ПОЛЕТИТЕ

Доц. д-р Дроздстой Стоянов, дм,
катедра „Психиатрия и медицинска психология“

Имах една мечта. Медицинският университет да прилича на висше училище. В него да
има академична атмосфера, конструктивен диалог, компромис,
стимулиране на търсещия интелект. Тази моя мечта взе, че се
сбъдна. От известно време забелязах, че хората се чувстват посвободни, което им дава шанса да се занимават с творчество,
да проявяват инициатива, да се
стремят към самоусъвършенстване.
Същевременно си мисля, че
сбъднатите мечти са тъжно нещо. Затова може би светът е устроен така, че да си поставяме
нови цели.
Ако се вгледаме например в
обстановката наоколо, ще забележим, че нашият университет
съществува в един цялостен неблагоприятен контекст от социална и политическа гледна точка. Елементите на този контекст
са ни добре познати: тежка емиграция на здравни кадри към Западна Европа, често пъти веднага след дипломиране от МУ, миграция на висококвалифицирани
специалисти към реалния сектор
(бизнеса), оттам драматична редукция на човешкия ресурс в редица специалности като анестезиология и реанимация, патоанатаомия и съдебна медицина, психиатрия...
Оставам с впечатлението, че
системата на медицинското образование прилича на интензивен случай на окултно кървене. Ние наливаме с инфузионни
разтвори човешки потенциал, а
той изтича нанякъде. В резултат
на това здравната система е анемична и на перманентно командно дишане от години, определе-

ни сектори от здравеопзаването
са пред ликвидация (като стационарната психиатрична помощ), а
медицинските висши училища у
нас обслужват ipso facto здравните организации в други страни от ЕС. Оставащите тук лекари и здравни професионалисти
страдат от синдрома на професионално изпепеляване, който
е обусловен в голяма степен от
нездрав психоклимат на работното място. Поне така показват
редица изследвания, между тях и
скромният принос на наш екип
от МУ.
Като гледам тези явления, аз
имам отново една мечта. Моята
мечта е преподаването по медицина и сродните ѝ специалности да бъде реформирано по такъв начин, че да стимулира младите хора да останат и да се трудят в нашата страна и в системата
на висшето медицинско образование. Един икономист безкомпромисно би казал, че това е непостижимо при актуалните условия на труд в здравните заведения, амортизираната материална база и недостига на финансов
ресурс. Аз обаче, като съм изкушен мъничко от историята на
медицината, ще споделя с вас, че
просперитетът на зрялото общество не е фунцкия само и единствено на изобилието на финансови и материални възможности.
В много исторически ситуации на глобална криза и недостиг на ресурси човешкият интелект е стигал до невероятни постижения не заради, а въпреки
обстоятелствата. Може би ключът към тези успехи е лидерството. Онзи положителен пример,
който те мотивира и убеждава да
се бориш и да постигаш независимо от конюнктурата. Същият онзи лидерски стил, при който не се задава ретроградният въпрос: „Ама защо така?“ в опита
да ограничи и попречи на развитието на авангардните идеи,
а пита по-скоро: „Защо не?“ в
стремежа си да помогне на силните и достойните да полетят.
„Позволете си да полетите“,
обичаше да казва един приятел.
Какво да направим, за да позволим на младите хора да полетят?
• Да им дадем личен пример
на отговорност, професионален
морал, комуникативна култура,
компетентност и откритост за
диалог между поколенията.
• Да им покажем и докажем,
че имат шанс. Колкото по-чес-

то студентите срещат сред своите преподаватели млади хора,
придобили заслужени степени
и академични длъжности, толкова повече те ще повярват, че когато дойде техният ред, ще имат
равен старт и няма да бъдат дискриминирани заради своята
възраст или липса на опит.
• Да инициираме дебат за това студентите да бъдат допускани
до зачисляване в докторски програми след трети курс.
На скептиците, които презрително ще ми отвърнат, че
„медицината не е поле за ранни гении“, ще отговоря, че студентите от моя кръжок направиха възможни два наши успешни
университетски проекта. Те са
мотивирани, ентусиазирани, готови да четат и да работят в извънаудиторно време. В страни
по целия свят, от САЩ до Руската федерация, докторантурата е
форма на обучение, органично
свързана с магистърската степен.
Който не вярва, нека се разходи
да провери на място.
А на останалите, които чиновнически ще се измъкнат с
липсата на такава възможност в
нашето законодателство, ще отговоря с перифраза на въпроса, който зададох малко по-горе:
„А защо не...“. Защо не ръководството на МУ да внесе предложение за подобна промяна в действащата нормативна уредба пред
Съвета на ректорите и МОМН?
Всъщност, ако трябва да обобщя всичко казано дотук, то ще
прозвучи така. За да останат младите медици да работят в България, те (1) трябва да срещат млади и успешни в своята академична кариера преподаватели, които да ги мотивират с личния си
пример и (2) на студентите трябва да се гледа сериозно още по
време на тяхното следване и да
им се даде реален, а не хипотетичен шанс за развитие, преди
да са завършили, под формата на
докторантура и работа като стажант-асистенти.
Вярвам, че МУ – Пловдив
има потенциала да бъде лидер в
такава реформа. Затова си имам
една мечта... да успея в мисията
си да мотивирам моите студенти да останат с нас, след като завършат.
И си задавам въпроса: дали
имам съмишленици в тази своя
мисия?
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ПЪРВИ КУРС ПО
КАПИЛЯРОСКОПИЯ
Доц. д-р Христо Добрев, дм,
началник на Клиниката по кожни и венерически болести

Капиляроскопията е достъпен и безопасен неинвазивен метод за изследване на периферната микроциркулация, който дава възможност за ранно откриване на нейните нарушения при
редица заболявания и за проследяване на ефекта от приложеното лечение. Тя е включена в програмата на обучение по физиология на човека, в учебните програми за специализация и в медицинските стандарти по дерматология, ревматология и професионални заболявания. Методът е познат на българските лекари още от миналото столетие.
Основен принос в развитието
му имат работилите в Медицинския факултет – Пловдив проф.
д-р Иван Андреев, доц. д-р Всеволод Завялов, проф. д-р Борис Полнарев, проф. д-р Любен
Телчаров, проф. д-р Мак Вантов,
доц. д-р Елисавета Теодосиева.
Проф. Телчаров и проф. Вантов
са автори на единственото у нас

ръководство „Клинична капиляроскопия“, издадено през 1974 г.
През последните години се
забелязва „ренесанс“ на капиляроскопското изследване в световен мащаб, който е свързан със
създаването на нови, по-качествени и по-достъпни видеокапиляроскопски системи, допълнени със софтуер за анализ, и
с бързо нарастващия брой публикации в научната литература,
допринасящи за популяризиране на метода и неговата стойност при заболяванията с нарушена микроциркулация.
И в новия етап на развитие
на капиляроскопията успешно
се включват учени от нашия университет. Доц. д-р Христо Добрев и инж. Журион Желязков
разработват и въвеждат в практиката първия български софтуер за капиляроскопия Capitext v.
1 (Проект НО 09 – 2001/2002).
Д-р Севдалина Ламбова е първият български лекар, извършвал
на стр. 7

март 2013

С Т УД Е Н Т И

АСОЦИАЦИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ ПО ФАРМАЦИЯ
В БЪЛГАРИЯ (АСФБ)
Събитието се състоя на
13.12.2012 г. в аудиторния комплекс на МУ – Пловдив. Двамата водещи, понастоящем членове на АСФБ, и председателят Георги Вълчев преведоха всички
присъстващи по пътя на създаването на Асоциацията – от раждането на идеята за учредяването ѝ, през срещнатите труднос-

топли думи и поздравителни адреси. За доброто настроение се
погрижиха и нашите талантливи
колеги с няколко музикални изпълнения. Програмата завърши
с награждаването на почетните
членове на АСФБ – маг. фарм.
Д. Стайкова, председател на РФК
Пловдив, и доц. Л. Луканов, дх,
декан на ФФ към МУ – Пловдив,

НАШ СТУДЕНТ Е
„СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА“ ЗА 2012

„Той нарича мембраната около
фетуса амнион, като това не е свързано само с думата за мека агнешка кожа (индикация за защитна функция),
но и Омиров термин за купа, използвана за събиране кръвта на жертвени
животни (отразява идеята, че плодът
се формира от кръвта на майката).“
Кога стана студент на годината?
На 04.12.12 г., в конкурс, организиран от НПСС и МОНМ. В
него участваха около 50 студенти
от цяла България, разделени на
10 подкатегории, като финалистът беше един.
Защо участва в конкурса?
Председателят на Студентския съвет в МУ – Пловдив ми
предложи да участвам като подам необходимите документи.

Доц. Людмил Луканов, дх – декан на ФФ и учредители на АСФБ
ти, осъществените дейности, по- заради огромния им принос и
стигнатите резултати и бъдещи- безрезервната им подкрепа.
те цели и перспективи.
Запознайте се с дейността
Искаме да изразим огромната на АСФБ от страницата ни във
си признателност към специал- Facebook.
ните гости и преподаватели, коиwww.facebook.com/APSBulgaria
то не само уважиха това събитие,
Злателина Димитрова
но и допринесоха много за преII курс фармация
красната атмосфера със своите

Доц. С. Пачева, директор ДЕСО

Почти забравена, далеч в детството е останала магията на
„Имало едно време“, но магичността не е изчезнала. Магичното качество на живота е неизменно. То ни
застига насред ежедневието, поразява
ни със своята неочакваност и необичайност, кара ни да се чувстваме неземно щастливи, вкарва ни в измерение на времето, което във всички литературно обработени езици е получило наименованието „звездни мигове“. Такива звездни мигове преживяха група чуждестранни студенти от
МУ – Пловдив, при това два пъти.
Събитието:
На V работна среща на преподаватели и чуждестранни студенти от медицинските университети в България бяха оценени 24 студентски мултимедийни презентации на теми от изу-

Но това, което ме накара да се
запиша за участие, беше самочувствието, че съм постигнал
достатъчно през изминалата година, за да спечеля.
Какво ще кажеш на останалите студенти: за една година възможно ли е да постигнат толкова много неща като
теб, въпреки че си II курс?
Необходими са не само амбиция, но и подкрепа от страна
на университета, в частност – на
преподавателите.
За една година какво точно направи, за да заслужиш
този приз?
През изминалата година представих три научни прена стр. 6

ЗВЕЗДНИ МИГОВЕ

чавания материал, разпределени
в 4 групи в зависимост от различното ниво на подготовка по български език: подготвителен курс;
І курс медицина на английски
език; II курс медицина, фармация и дентална медицина.
Време и място: 27.04 – 01.05.
2012 г., Равда.
Звездни мигове: Участниците от отбора на МУ – Пловдив, състоящ се от 11 студенти,
бяха отличени с две първи, две
втори и две трети места в съответните категории:
Първо място: Андреас Хадзиянис, МФ, ІІ курс – „Рак на
матката“; Слейман Ал Талаб,
ФДМ, ІІ курс – „Функционални
и възрастови промени на дъвкателния апарат и пародонт“.
Второ място: Евридики Мелахрино, ПК, ДЕСО, VI група –  
„Дихателна система“; Ставрула
Тсиока, ФДМ, І курс – „Патологични състояния на устната кухина при пиърсинг“.
Трето място: Елена Няпулу,
ДЕСО, ПК, VI група –  „Салициловата киселина и нейните производни“; Панайотис Механи,
ДЕСО, ПК, VII група – „Мъжка
и женска полова система“.
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Дали са преживели звездни
мигове, или само са били посипани със звезден прах всички
преподаватели, взели активно
участие в подготовката на студентите при избора на теми и
изготвянето на презентациите,
не е известно, но двама от тях,
присъствали на срещата в Равда,
споделят: „Представянето на нашите студенти беше на много високо ниво. Езиковата им подготовка също направи силно впечатление и получи висока оценка.“
И още звездни мигове – и
за преподавателите от ДЕСО
Въодушевени от успеха в
Равда, студентите пожелаха да
представят отново презентациите си, като посветиха събитието на 24 май. И така, на 18 май
вратите бяха отворени за всички,
съпричастни към обучението по
български език в МУ – Пловдив
и към специализираните знания
на чуждестранните студенти. С
вълнение студентите застанаха
пред колеги и преподаватели и
ни пренесоха в света на личните
си научни интереси, показвайки
задълбочен анализ и умело владеене на езика и словото.

Малко история
Част от презентаторите, изучавали български език в подготвителния курс на ДЕСО през
2009-2010 г., бяха вече участвали в ІІІ работна среща за преподаватели и студенти от медицинските университети. Тогава мултимедийното представяне нямаше състезателен характер, но уверени във възможностите си, студентите от МУ –
Пловдив настояха тази година то да се превърне в състезание. И имаше защо. Участниците от подготвителния курс също
имаха своя пръв опит и подготовка с представяне на собствени презентации. В рамките на
изнесено обучение, проведено
през февруари 2012 г. в базата
на МУ – Пловдив на Цигов чарк
със сборни групи от ПК, те бяха подготвили презентации и за
пръв път на български език ги
представиха пред по-голяма аудитория.
Както в приказките, където получаването на наградите, възмездието, доброто, идват след определени
усилия, насочени към преодоляване на
трудности, така и звездните мигове на студенти и преподаватели бяха
предшествани от упорита и системна работа, от натрупване на езиков
опит и знания.
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П О С В Е ТА

ЕСЕН В ЯПОНИЯ

Доц. д-р Георги Томов

Продължение от бр. 3
До 10-ти век японците ползват само китайската писменост
(тя и днес е една от трите съществуващи писмени системитук – канджи). От Поднебесната
империя идват чайната церемония, икебаната, бонсаят и хиляди
други неща, което лично за мен
определяше ролята на Япония
като епигон на Китай в цивилизационния процес на Далечния
изток. Да, но не съвсем.
С такива противоречиви мисли стъпих на японска земя и само дългият престой тук ми помогна да открия нови, неподозирани от мен страни на Япония.
Университетът
Посетих Япония по покана
на проф. Мацуо Ямамото, ръководител на Катедрата по пародонтология в Showa School of
Dentistry, Токио, и проф. Тацуро Ширафуджи от университета на Осака. В програмата ми беше предвидено да изнеса 8 лекции върху употребата на лазерите в денталната медицина, както
и срещи с колеги относно съвместни проекти на ФДМ – Плов-

див и денталния факултет на
университета Showa. Това учебно заведение е едно от най-старите в Япония, основано е през
1928 г. Днес в него учат студенти от всички краища на света, а
по своята материална обезпеченост и авангардни технологии то
спокойно конкурира най-добрите дентални факултети.
Студентите се отплащат с
трудолюбие и старание, които
предизвикаха у мен горчиви размишления за 30-ината петокурсници, които ме чакаха за ликвидационна сесия в България. Да
отсъстваш от упражнения и лекции или да се явиш неподготвен
на изпит, за японските студенти
е срам, който малцина могат да

научна кариера в университета.
Това, което научих в университета Showa, е че не технологиите, а хората са това, което изгражда университетската институция
чрез личен пример, компетентност и труд. Другото беше технологията за „създаване на зъб“ от
стволова клетка чрез диференциация и стимулация с растежни фактори. Чисто по японски!
Градините и храмовете на
Киото
На всеки, който изпитва ужас
от големите градове, препоръчвам да посети Киото. Да се разходиш бавно и спокойно през
Киото, означава да извървиш
единайсетте века на японската
история. Някога приютявал им-

понесат. Негодните отпадат от
системата веднага, а състраданието към двойкаджиите в Япония е
табу, както и ходатайстването, купуването на изпити и преписването. Шестгодишното обучение
създава конкурентни специалисти, като наградата за най-добрите е възможността за клинична и

ператорския двор, градът е бил
също център на японската религия, естетика, музика, театър и
танц, като достига своя зенит като политическо и културно средище по време на периода Муромачи. Киото е прочут със своите прекрасни градини и храмове.
Продължава в следващия брой

Американски футбол за доктори

Американският футбол, или
както зад Океана го наричат
просто футбол, е любимата игра
на американците. Всички са гледали филми за този спорт, но от
тях едва ли са получили сериозна представа за какво става дума.
Най-добре запознати са, разбира
се, хората, които живеят в САЩ.
Американският футбол не е
новост за Балканите. Съседите

Сърбия и Турция отдавна имат
действащи първенства, а още
през 90-те години в България се
правят опити да се развие този
спорт. Главно с оглед на икономическата ситуация у нас по това време тези опити не успяват.
Характер, упоритост, сила,
бързина, страст и не на последно
място интелигентност са необходимите качества за практикуването на най-разпространения колежански спорт отвъд Океана.
До момента в Пловдив не съществува сдружение, което да
практикува този изключителен
спорт, а за отбор и дума да не
става. За радост на всички, които искат да се докоснат до магията на най-голямото шоу в Новия свят и да усетят тръпката от

отборната игра, няколко ентусиасти в лицето на Стефан Павлов, Мирослав Трампов, Никола Ковачев и техни колеги от Медицинския университет – Пловдив са започнали редовно да играят американски футбол. Желанието им е към тях да се присъединят колкото е възможно повече любители на тази игра и заедно да реализират една мащабна идея: основаването на първия
отбор по американски футбол в
град Пловдив.
Всички желаещи могат
да се присъединят към групата по американски футбол
„AnyGivenSunday“ във фейсбук
или да се свържат с нас на e-mail:
mu_plovdiv_af@abv.bg

март 2013
НАШ СТУДЕНТ Е
„СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА“
ЗА 2012
от стр. 5
зентации, включени в сборници с научни съобщения. Участвах в две летни училища по ваксинология и клинична медицина към университетите в Антверпен и Манчестър, респективно,
както и в няколко конференции,
свързани със спешната медицина, последната от които се проведе в Imperial College School of
Medicine.
Всички тези инициативи
повлияха ли на обучението ти
в МУ – Пловдив?
Всичко е въпрос на добра организация. Много е важно човек
да си разпредели добре времето .
Какви са ти плановете за
бъдещето? Ще продължиш
ли с научната дейност?
Твърдо да. Но в момента нямам конкретни планове, за които да споделя.
А по отношение на реализацията?
Първо искам да завърша, а
целта ми е в бъдеще да съвместя
научната с клиничната дейност.
Какво може да ни споделиш по отношение на качеството на обучение в България и
в чужбина?
Имах чудесната възможност
да сравня знанията си с тези на
мои колеги в чужбина. Като студент втори курс мога да заявя, че
обучението ни в предклиничните дисциплини е отлично.
Какво може да ни кажеш
за участието си в „Наука и
младост“?
Презентацията беше на тема „Забравеното изкуство на
човешката дисекция в Александрия и неговите постижения в
контекста на древногръцките
традиции“. Идеята за нея ми беше дадена от ст. пр. по латински
език – Ивана Икономова, което
беше и първоначалният тласък
към научната дейност. Подготовката ми беше свързана преди
всичко с ровене в различни източници, а самият конкурс беше
добра възможност да представя
този литературен обзор.
„Един от най-важните моменти в историята на медицината е революционното за времето
си въвеждане на системна човешка дисекция в Александрия през
първата половина на III век пр.
Хр., практика, която се свързва с
имената на лекарите изследователи Херофил и Еразистрат.“
Интервю на Елеонора Христова

март 2013

НАДЕЖДАТА
НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

Елена Питер Няпулo

Казвам се Елена Питер Няпулo и съм от Мозамбик – Африка и в момента следвам медицина
(1-ви курс) на български език. Заставам днес пред вас, за да споделя една
мисъл – моето виждане за медицината. За мен тя представлява надеждата на човечеството – както
за пациентите, така и за лекарите.
За пациентите ние в белите
манти – още от сега, по време на
следването – не само им предаваме
мир, но също така им даваме надежда, че винаги има човек, на когото могат да поверят живота си, за
да имат бъдеще. Някой, който след
Бог, на когото повечето хора се оповават, е единственият, който може
да облекчи страданията им.
За нас, бъдещите лекари, медицината е надеждата, че ще се намери лек, за да помогнем не само на обичните ни хора, но и на всички останали болни. И дори ако не можем да успокоим пациента от неговата болка, най-малкото ще бъде
удовлетворяващо да можем да я облекчим, щом не можем да отнемем.
Днес светът изглежда безпомощен и безнадежден поради последиците от замърсяването на света, мутациите, заболяванията, които непрекъснато се появяват от нищото
и други без видима причина, все пак
ние вървим напред, защото медицината ни дава сили да продължим напред крачка по крачка с надеждата,
че един ден, когато пациент влезе в
кабинета ни съкрушен от болестта
си, ще го посрещнем с усмивка и ще
му кажем: „Не се тревожете, ВИНАГИ можем да ви излекуваме.“

С Т УД Е Н Т И
КОНКУРС ЗА ЕСЕ

„ЗНАНИЕТО НИ ПРАВИ ПРИЯТЕЛИ“
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ЗА НАГРАДИТЕ НА РЕКТОРА
НА МУ – ПЛОВДИВ

Условия за участие и критерии за оценка:
1. В конкурса могат да участват всички студенти от Медицинския университет – Пловдив.
2. Крайният срок за подаване на конкурсните творби е
1 април 2013 г.
3. Конкурсните творби може да изпращате на електронен адрес pressmedica@abv.bg,
за конкурса за есе.
4. Изискваните формати на
приеманите по електронен път
файлове са документи на MS
Office Word.
5. Обемът на изпращаните текстове не бива да надвишава 1 стандартна машинописна
страница (30 реда по 60 знака).
Текстовете да бъдат придружени от личните данни на участника: три имена, местоживеене, специалност, курс, електронен адрес.
6. Конкурсните творби ще
бъдат оценявани с оглед на
следните критерии: за тематичност – до каква степен разработката е подчинена на темата; за
оригиналност – доколко участникът се стреми да разсъждава
самостоятелно, да издига оригинални тези и да развива собственото си виждане по тях.
Резултатите от конкурса
ще бъдат тържествено обявени в навечерието на празника
на светите братя Кирил и Методий. Наградените творби ще
се публикуват на страниците на
вестник „Аудитория медика“ и
на интернет страницата на университета.
НАГРАДИ:
Първа награда – 100 лв.
Втора награда – 80 лв.
Трета награда – 60 лв.

Доц. д-р Георги Томов 

Созопол по пладне

ПЪРВИ КУРС ПО КАПИЛЯРОСКОПИЯ

от стр. 4
собствени капиляроскопски проучвания в рамките на международен изследователски проект и защитил успешно в Германия дисертационен труд на тема „Роля на капиляроскопията в ревматологията“.
В отговор на тези тенденции беше организиран първият у нас
„Начален курс по капиляроскопия“, предназначен за следдипломно обучение на лекари ревматолози, дерматолози и профпатолози. Курсът се проведе между 15 и 21 ноември 2012 год. в Сектора по
функционална диагностика на кожата при Катедра и клиника по дерматология и венерология на МФ – Пловдив. В него взеха участие 10
курсисти и 9 лектори от Пловдив, София и Варна. Учебната програма включваше лекции и практически занимания, имащи за задача да
запознаят участниците със същността и техниката на метода, оценката и интерпретацията на наблюдаваната капиляроскопска картина,  
диагностичната и прогностичната стойност на метода при прилагането му в ежедневната практика. Оценките от изпитните тестове показаха, че в резултат на обучението всички участници са успели да
изградят ключови умения и компетенции за самостоятелно извършване на видеокапиляроскопско изследване и интерпретиране на основните типове капиляроскопски находки при нормални и болестни състояния. Отговорник на курса беше доц. д-р Христо Добрев,
началник на Клиниката по кожни и венерически болести и завеждащ сектора по функционална диагностика на кожата. През 2013 година се планира провеждането на втори курс на тема „Практическа
капиляроскопия“.
Научна конференция

Bon Jovi за първи път в България, като част от световното си турне Because We Can. Концертът е на 14 май в стадион „Васил Левски“,
билетите са от 79 до 199 лева. Желаещите преподаватели и студенти
да изпратят е-мейл до: penka@comcast.net.
Пенка Сейболд – член на Студентския съвет

„Мултифасетен поглед
върху детското развитие“
5-6 април 2013 г.
Организатор и домакин на
конференцията е Медицински
университет – Пловдив. В програмата ще участват лектори от
университетите: Париж – Юг,
МУ – София, СУ „Климент
Охридски“, ПУ „П. Хилендарски“.
Конференцията е предназначена за студенти по медицина, млади лекари, специализанти, доктори, педиатри, невролози, психиатри, педагози и др.
Тя е включена в календара
на БПА и Дружеството по детска неврология, психиатрия и
психология на развитието.
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А УД И Т О Р И Я

ПЪТЯТ КЪМ КРАСОТАТА

Тодор Биков, поет

Като отличителен белег на
цялото досегашно творчество на
Мария Николова можем да посочим страстта, с която третира
идеите и обектите си. Ето бърза илюстрация: Лавандулов лилав сняг / стеле ново меко ложе. /
Нощна птица дава знак, / ако искаш… знай, че може. (Из „Самодивска нощ“)
В тези и други подобни стихове тъкмо „страстта“ е огнивото. В тях припламват, разгарят се
и лумтят полюсни афекти, които завладяват и обсебват читателя. „Страстта“ катализира и индуцира архетипове на колективното несъзнавано. У читателя
се възбужда процес на бурен катарзис, което е психологическата мисия на изкуството и в нея
Мария Николова недвусмислено успява. Това очертава творческия й профил като изповеднодраматична поетеса и пътя й към
красотата минава преди всичко
през горнилото на психологическия катарзис, след който следва
да очакваме зрелостта, мъдростта и накрая... чак най-накрая началото на началата в изкуството: спокойната, овладяната, хармоничната естетическа реалност,
пред която чувството е трепет,
умът благоговее, а волята се прекланя доземи.
В антологията си „Жадни
капки“ Мария Николова се представя цялостно и в светлината на
по-зряла естетика: наблюдава се

стремеж към синтетизъм, стилизация и игра на формата, търсене и намиране на все по-различни творчески похвати. В резултат
стиховете ѝ вълнуват с по-рафинирана емоционалност, респектират с по-възвишена идейност
и ни съпричастяват с талант, насочен към поетически върхове. В
този контекст ще отбележа стихотворенията „Открехвам вратата“, „Този път, този път… той е
наш!“, „Зимен етюд“, „Нашата
къща“, „Водопад“, „Само ти“…
Силно емоционална, поетесата не остава безучастна към
илюзията на преходните идеали,
към заблудите и измамите на интимните влечения, които са основна тема на нейната поезия и
несъмнена духовна биография.
Темите си Мария Николова претворява леко, в учестен ритъм, на
места задъхано... Мислите ѝ се
материализират, организирани
около няколко емоционални ядра, следва драматургична преживелица, в която перото най-често изпреварва думите и смислово накъсва поетическата фраза,
което ѝ придава допълнителна

емоционална краска. Следва разсъдъчна поанта, която търси да
рационализира цялото и  да му
предаде посока. Така поезията на
Мария Николова придобива обобщаващите характеристики на
дълбоко интимна, на болезнено
съкровена човешка изповед, която поетическият порив вклинява
в душите.
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ПЪРВАТА
СЕСИЯ

Мария Николова

Мария В. Николова е автор на
дванадесет поетични книги. Носител
е на национални литературни награди. Превеждана е на няколко чужди езика. Живее и работи в Пловдив.
Член е на Съюза на българските писатели. Работила е във Факултета по
дентална медицина.
СПАСЕНИЕ
Вградих се във тебе,
моя светла икона.
Заспивам с милувка,
усещам ръката ти.
Душата ми водиш
в света на светците.
Отивам и идвам,
отивам и идвам –
до края на дните си.
ЗАВРЪЩАНЕ
Тупти от студ.
Облазва ме тъгата.
Сковава в пръсти,
бръчки и следи.
Сребри нощта,
извита над реката,
заприда в нишка
тръни и бодли.
И твоят сън
в съня ми слиза.
Сега си тук
и връщане – не знай.
Разпукан цвят
по ябълкова риза –
в издъхваща
виелица ухай.
ЗИМЕН ЕТЮД
Скри се лятото, скри се
в своя цвете пашкул.
Скреж наскрежи розите –
звук неверен дочул.
Вятър с четка бесува,
побеляват гори.
Като котка луната
по пейзажа пълзи.

ТЯ в повечето случаи е найзапомнящата се от всички сесии... Обикновено ние, студентите, които едва прохождаме в
студентския живот, преминали
прехода от училище към така
желания университет, вече оформили се като личности, сме
до определена степен стресирани, но и може би ентусиазирани за нови хоризонти. За мен тази моя първа сесия е смесица от
много неща, по-голямата свобода в университета и разчупеност-

Атанас Тошев
студент I курс фармация

та на усвояване на учебния материал ми дава стремеж да се доказвам. За първи път, сблъсквайки се с това ново начинание, се
стремим да дадем всичко от себе си, добрите резултати от своя
страна ни мотивират в още поголяма степен. Самото разделение ученик-учител, което допреди няколко месеца ни отличаваше, сега е минало. Равнопоставеността в университета дава особен привкус на нещата и в този
ред на мисли сесията като премеждие за постигане на цел е от
особено значение... Аз и моите
колеги първокурсници се справяме с тежката задача да балансираме между учението и забавната
част от студентския живот, а както всички знаем, втората част не
трябва да се пренебрегва. Целта
ни е да се превърнем в истински
професионалисти в областта на
фармацията, без да ставаме жертви на скуката...

