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КОЛОНКА НА
РЕКТОРА

КвАзиЕТичЕН КОдЕКс 
НА уНивЕРсиТЕТсКи 

пРЕпОдАвАТЕЛ
1. На  входа  на  рая  пише: 

„Забранено  за  преподаватели“. 
Преподавателите знаят защо.

2. Константата в търговията – 
отношението цена/качество ва-
жи и за образованието.

3. Преподавател  без  студен-
ти е като кукла на конци, но без 
конците.

4. Да преподаваш, не е труд-
но. Трудно е да омагьосваш, ко-
гато преподаваш.

6. Преподавателят  не  се  бо-
ри с невежеството на студентите, 
той гради върху него.

7. Всяка учебна година съкра-
щава живота на преподавателя с 
две календарни години.

8. Според християнското ми-
лосърдие писането на двойки на 
студентите е проява на християн-
ско милосърдие.

9. Двойки на студентите тряб-
ва да се пишат в два случая: кога-
то те не знаят достатъчно и ко-
гато смятат, че знаят достатъчно.

10. Двойката на изпит е тех-
на стр. 2

МЕдиЦиНсКиЯТ уНивЕРсиТЕТ – пЛОвдив

КАузА и ОТГОвОРНОсТ
Доцент д-р Георги Паскалев, дм – два мандата 

ректор на Медицинския университет – Пловдив, през но-
ември навърши 70 години. Той е сред водещите специалисти 
в областта на гръдната хирургия. Завършил през 1969 г. 
тогавашния ВМИ „Ив. П. Павлов“. Медицината е дет-
ската мечта на доцента. Бил е декан на Медицинския фа-
култет – Пловдив, дългогодишен ръководител на Кате-
драта по специална хирургия (ІІ хирургична клиника), ръ-

ководител на докторанти и специализанти. Работил е в 
ЮАР, Либия, специализирал е и в Германия. Бил е нацио-
нален консултант по хирургия. Носител на приза „Лекар 
на България“ за 2008 година и редица професионални на-
гради и отличия. Днес доцент Паскалев активно спортува 
и се радва на внуците си. Не престава да бъде част от уни-
верситетския живот и допълва, че младите хора се нуж-
даят от положителни примери.

Доц. д-р Георги Паскалев, дм

доцент паскалев, вашата 
тясна специалност е хирурги-
ята – обща и гръдно-коремна. 
защо избрахте хирургията за 
ваша професионална съдба?

Времето на моето следване и 
на формирането ми е в ХХ век. 
Векът на моето поколение е ве-
кът  на  Книгата.  Единственият 
начин  да  видиш,  да  опознаеш 
света  беше  чрез  книгата.  Чете-
ше се много. Още преди да ста-
на студент по медицина, бях про-
чел  „Цитаделата“ на Арчибалд 
Кронин, бях изчел и всичко из-
дадено на Ерих-Мария Ремарк – 
„Триумфалната арка“, „Черният 
обелиск“,  „На  западния фронт 
нищо ново“…,  руски  автори  – 
където  главните  герои  са  лека-
ри  хирурзи.  Така  първо  заоби-
чах медицината. А като студент 
заобичах силно хирургията най-
вече заради моите преподавате-
ли, на които исках да приличам 
и да подражавам. Не мога да не 
спомена  своите  учители:  про-
фесор Юрий Тошев – истински 
аристократ, проф. Янко Добрев, 
проф. Пейо Мишев – прекрас-
ни, мащабни хора. Много са на-
истина, не мога да изброя всич-
ките. И, разбира се, романтика-
та – кръжока по хирургия. „Ви-
сяхме“ по цяла нощ в спешното, 
дано видим, да пипнем, да „сло-
жим някой конец“, да обработим 
рана, чувствахме се значими. И 
тогава, и днес обществото гледа 
с други очи на лекарите хирурзи. 
Хирургията дава едно друго „аз“, 
дава различно самочувствие. 

вече като признат хирург 

бихте ли споделили какво взе-
хте вие от професията, как ви 
промени, на какво ви научи? 

Хирургията  е  медицинска-
та  сфера,  в  която понякога ми-
нутата  е  скъпа.  Една  операция 
има  почти  автоматизиран  ци-
къл. Всеки мисли минута преди 
другия и се получава хармония. 
Целият екип обикновено се раз-
бира без думи. Хирургът усвоя-
ва техники и хармонизира еки-
па. Да, научих много и се про-
мених много. Научих се на екип-
ност, на синхрон между мисъл-
та и действието. Ръката на хирур-
га трябва да бъде ръководена от 
ума и знанието – хирургията не е 
занаят. Добих смелост – да взи-
мам решения и да нося отговор-
ност. Научих  се  да преценявам 
степента на риска във всяко ед-
но действие.

Хирургията ме научи, че кой-
то не се самоусъвършенства, из-
остава.

Кое се промени в лекарска-
та професия? Кое одобрявате 
и кое не у днешните лекари? 

Изчезна  романтиката.  Днес 
се говори повече за пари, разсъж-
дава се счетоводно и финансово. 
Болният днес е „клинична пъте-
ка“, която носи средства. Важно е 
клиничната пътека да е оформе-
на надлежно, защото „здравната 
каса проверява“ дали има подпи-
си, запетаи, номера в историята 
на заболяването, а не как е паци-
ентът. И днес най-голям враг на 
човечеството са болестите. Бор-
бата с тях не е спечелена. Напро-
тив, те са крачка пред нас. Наис-
тина усъвършенстваме техноло-
гиите за лечение, но все още ле-
куваме последствията, а не и при-
чината. Рязко се увеличават бо-
лните с онкологични и сърдеч-
носъдови заболявания, а наши-
те знания – човешки и техноло-
гични – са недостатъчни, за да се 
справим с този проблем.

Днешните  лекари  са  умни, 
рано  помъдрели  професиона-
листи, но уморени хора – измо-
рени от реформи, писане и от-
читане. Те са хора, смачкани от 
медиите, на десет публикации 9 
са негативни за лекарите. Напра-
виха професията ни почти кри-
минална.  Срина  се  доверието 
между лекар и пациент, а това е 
най-страшното. Рано или късно 
всички ставаме пациенти и тога-
ва разбираме колко пари струва-
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пОзвОЛЕТЕ си 
дА пОЛЕТиТЕ
Доц. д-р Дроздстой Стоянов, дм

НАШ сТудЕНТ Е 
„сТудЕНТ НА ГОдиНАТА“ 
зА 2012
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нически гаф. И това ще Ви го ка-
же всеки слаб студент.

11. Не  плашете  студентите 
на изпит с думите: „А сега ми ка-
жете всичко, което знаете по въ-
проса“.

12. С всяка незаслужена оцен-
ка на изпит преподавателят съз-
дава  по  един  неблагодарник  и 
разочарова свестните студенти.

13. 5000 учебни часа и 50 из-
пита биха разстроили нервите и 
на хипопотам, а какво остава за 
студентите по медицина.

14. Натрупването на знания в 
главата на студентите е като по-
лучаването на морска сол. Тоно-
ве факти трябва да се изпарят, за 
да остане шепа знания.

15. Мързелът на студентите е 
естествена реакция срещу безпо-
рядъка в образованието. Затова 
не му противодействайте с всич-
ки сили!

16. В края на следването зна-
нията на студентите приличат на 
риза, закопчана неправилно. Не 
разкопчавайте ризите им, оставе-
те това на практиката!

17. Задаваме много  въпроси 
на студентите, но не чуваме въ-
просите, които те ни задават. А 
отговорите на нашите въпроси  
са техните въпроси!

18. Колкото по-добри са пре-
подавателите, толкова по-добри 
са студентите. Колкото по-добри 
са студентите, толкова по-добри 
са преподавателите. Това е исти-
ната.

19. Обичайте студентите си и 
рано или късно ще бъдете разо-
чаровани.

20. Въпреки всичко обичай-
те студентите!

от стр. 1
МАГисТРи 

пО ОБЩЕсТвЕНО здРАвЕ
с е-ОБучЕНиЕ

Проф. д-р Стефан Костянев, дмн, ректор на Медицинския уни-
верситет – Пловдив, на пресконференция на 29 януари в заседател-
ната 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 стой-
ност 707 254.78 лв.

Изпълнител  на  проекта  е  Факултетът  по  обществено  здра-
ве  (ФОЗ)  на  университета.  Основната  цел  на  проекта,  отбеляза 
проф. д-р Костянев, е да повиши степента на социализация и трудо-
ва 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, под-
черта проф. Костянев. Въвеждането му във Факултета по обществе-
но здраве на МУ – Пловдив е възможно, защото ние предоставяме 
задочна форма на обучение паралелно с редовния прием на студен-
ти в държавно регулираните специалности. Голямата част от дипло-
миралите се във факултета са практикуващи медици. Кадрите в об-
ластта на здравеопазването на управленска позиция имат спешна по-
требност от повишаване на квалификацията, а дистанционната фор-
ма 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, учеб-
ни материали и ресурси.

Изпълнението на проекта би трябвало да приключи за две години.

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

Международната  програма 
за обучение на студенти на уни-
верситета  „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-месеч-
ни магистратури по здравен ме-
ниджмънт и бизнес администра-
ция, съчетани с осигурен платен 
стаж.  Това  дава  възможност  за 
практическо прилагане на полу-
чените знания, за покриване на 
разходите по обучението и пре-
биваването в САЩ. На студенти-
те се осигурява работа до 40 ча-
са  седмично  с  гъвкаво  работ-
но време. Заплащането е в съот-
ветствие  с  местните  стандарти. 
Програмата е предназначена за 
неамерикански граждани, които 
имат защитена бакалавърска сте-
пен в легитимни учебни заведе-
ния и владеят английски език.

Презентация  на  програмата 
направи г-н Джефри Капили – 
глобален консултант, който от-
говоря  за  стратегиите по прие-
ма  на  международни  студенти 
към университета „Стивънс Хе-
нагер“. Организатори на среща-
та са Американският информа-
ционен и бизнес център и Хар-
мония консулт със съдействието 
на Центъра  за  кариерно разви-
тие на Медицинския универси-
тет – Пловдив. Лидия Койчева 

издАдЕНи МОНОГРАфии ОТ ЦЕНТъР КОМпюТъР-
Ни 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 – диагности-

ка и лечение“, Ваня Узунова, тираж 100 броя, ISBN 978-954-9549-55-3.
3. „Диагностика и лечение на неспецифичните гнойни хирур-

гични заболявания на гръдния кош“, Красимир Мурджев, тираж 200 
броя, ISBN 978-954-9549-67-6.

4. „Кардио-онкология или Онко-кардиология – съвременни ас-
пекти на профилактика и лечение“, Жанет Грудева, Людмила Вла-
димирова, тираж 200 броя ISBN 978-954-9549-58-4.

5. „Графичен и аналитичен анализ на трансверзалните отклоне-
ния 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 соци-
ална рехабилтация при болни с рак в устата“, Мария Стойкова, ти-
раж 100 броя, ISBN 978-954-9549-66-9.

7. „Палиативни грижи в първичната медицинска помощ“, Герга-
на Форева, тираж 100 броя, ISBN 978-954-9549-70-6.

уНивЕРсиТЕТъТ
„сТивъНс ХЕНАГЕР“

в МЕдиЦиНсКиЯ
уНивЕРсиТЕТ – 

пЛОвдив

КОЛОНКА НА РЕКТОРА

НАЦиОНАЛЕН ОБучиТЕЛЕН дЕН
По предложение на фондация „ГИС Трансфер Център“, на-

ционален координатор на проекта „Fit for Health“, на 7-ма рамко-
ва програма Медицинският университет – Пловдив ще бъде съор-
ганизатор 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 на-
учни организации в проекти на ЕС. Лекторите ще бъдат от БАН, 
фондация „ГИС Трансфер Център“ (с учредители БАН и ТУ – Со-
фия), МУ – Пловдив и БТПП (Пловдив).  АМ

НАуКА и МЛАдОсТ
Медицинският университет – Пловдив и МНД „Асклепий“ ор-

ганизират конкурс за студенти и млади учени по медицина, ден-
тална медицина, фармация, здравен мениджмънт и здравни грижи 
с международно участие от 18–20 април 2013 г. в Аудиторен ком-
плекс на МУ – Пловдив. В конкурса могат да участват студенти, 
докторанти, специализанти и преподаватели на възраст до 45 го-
дини. Конкурсът е отворен за млади учени от университети в Бъл-
гария 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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ме като лекари, като държава, ка-
то здравеопазване.

Казвате, че основното пре-
димство на следването по ме-
дицина е непосредственият 
контакт с реални пациенти в 
университетските клиники. 
Кое е най-важното, което сту-
дентите медици трябва да ус-
воят от своите преподаватели? 

Едно  от  най-важните  пре-
димства, които имат нашите сту-
денти медици и стоматолози, е 
именно обучението с реални па-
циенти,  до  леглото  на  болния. 
Болката, страданието, надеждата 
не могат да бъдат възпроизведе-
ни и от най-добрия робот, фан-
том или артист. Да, това е основ-

ния момент в обучението на сту-
дентите  по  медицина.  Голяма 
част от тях имат призвание към 
лекарската  професия.  Това  го 
показват ежедневно. Скъпи сту-
денти,  опознайте  добре  основ-
ните, важните неща на болести-
те. 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 при-
тиска надолу. Сравнявайте се са-
мо с най-добрите. Убеден съм, че 
ще успеете, ако не в България, в 
чужбина със сигурност.

през времето на ваши-

те два мандата като ректор на 
Му – пловдив каква беше глав-
ната ви цел за университета? 

Имахме  много  цели,  но  за-
почнахме  с  новия Факултет  по 
дентална медицина. Продължи-
хме с новия Фармацевтичен фа-
култет и Факултета по обществе-
но здраве – за да предложим пъ-
лен диапазон специалности. 

Не  е  достатъчно  просто  да 
откриеш нещо, трябва да го за-
ложиш така, че да не пропадне 
след време. Затова най-важното 
за университета беше изгражда-
нето на материалната база, и то 
материална  база  от  нов  тип  за 
ФДМ, ФОЗ и ФФ и цялостен ау-

МЕдиЦиНсКиЯТ уНивЕРсиТЕТ – пЛОвдив
КАузА и ОТГОвОРНОсТ

от стр. 1

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
диторен комплекс. И още:

- Кадрово  обезпечаване  на 
тези нови факултети;

- Увеличаване капацитета на 
университета;

- Увеличаване  броя  на  чуж-
дестранните студенти;

- Финансовата стабилност и 
социалната дейност. 

Мисля, че бяхме добри сто-
пани.  Калкулирахме  всеки  лев. 
Стараехме  се  повече  да  прода-
ваме  интелект  и  професиона-
лизъм  и  по-малко  да  купуваме. 
Трудно беше. Но главното – да-
дохме перспективи  за  развитие 
на младите кадри и така предоп-
ределихме и гарантирахме разви-

тието на МУ.
днес университетът по-

близо ли е до вашата мечта?
Днес  университетът  е  още 

по-красив,  успяващ,  утвърден. 
Признат от тези, които ни оби-
чат, и от тези, които ни завиж-
дат. Ние не подражаваме, другите 
подражават на нас – това е част 
от  моята  мечта.  Академичният 
състав, базата, която имаме, вре-
мето,  в  което живеем,  ни  дават 
шанса да бъдем още по-добри. 
В университета има много енер-
гия, много професионализъм. И 
те работят в правилна посока.

Му още ли е вашата кау-
за? с какво помагате и сега на 
университета?

МУ – Пловдив е кауза на все-
ки, който е работил или учил в 
университета. Всички ние имаме 
принадлежност към университе-
та. Не можеш да изтриеш нещо 
толкова важно от живота си. Не 
можеш да отпишеш мястото, къ-
дето си прекарал и отдал 40 го-
дини.  Да,  помагам  и  ще  пома-
гам – с думи, мисли, с дела – ви-
наги 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 на-
уча нещо. Фен съм на любовта 
и добротата. На искрените думи, 
изказани от сърце. Ценя – да за-
служиш уважението, признател-
ността на другия, а не да се въз-
ползваш от тях. 

Не приемам лицемерието и 
слугинския манталитет, да гово-
риш  зад  гърба на  другия и  лъ-
жата. Не обичам да се говори на 
езика на омразата и на компро-
метирането.  Духът  на  отрица-
нието трябва да е далеч от ака-
демичните хора. Ненавиждам да 
обявяваш,  че  други  са  виновни 
за твоите неудачи. Това показва, 
че си слаб и не можеш да пое-
меш своята отговорност за греш-
ките си.

Как гледате на идеята 

„майсторски клас“, да кажем, 
в хирургията? Какви биха би-
ли вашите критерии за селек-
ция на участниците в подобен 
експеримент.

В момента желаещите да спе-
циализират хирургия намаляват, 
изчезна романтиката. В хирурги-
ята няма пари. Пари има в дру-
ги специалности и студентите го 
знаят.

А иначе, всеки началник-кли-
ника или ръководител на катедра 
има  професионалния  и  морал-
ния ангажимент да научи млади-
те лекари на това, което той мо-
же. Звучи добре идеята за „май-
сторски клас по хирургия“ – но 
на този етап е трудно осъществи-
мо. От старите школи вече не ос-
тана и следа. Преди звучеше ав-
торитетно да кажат: „Той е уче-
ник на...“ – това отваряше врати. 
Днес  специалността  ни  страда 
от криворазбран самоцелен ин-
дивидуализъм и лоша материал-
на база.

в научно-медицинската 
литература често се използва 
терминът „златен стандарт“, 
възможен ли е той между ма-
териалното и духовното? Как 
лично вие постигате баланс?

От  древността  се  знае,  че 
подобряването  на  материално-
то благосъстояние на човека са-
мо по себе си не подобрява ду-
ховността. Българският лекар все 
още се бори за стандарта си – да 
плати тока, парното, да купи са-
лам и сирене за вкъщи – за пове-
чето специалности това е таванът 
на възможностите. Е, има и „ари-
стократични“ специалности, къ-
дето може повече, но те са малко. 
Общо взето лекарите сме си про-
летариат, макар и академичен. 

За моя личен баланс… По-
вече от това, което съм, не бих 
могъл да желая, благодаря на Бо-
га.  Открих,  че  с  годините  ста-
ваш по-добър човек. С годините 
всички търсим любов и щастие. 
Аз се опитвам да ги откривам в 
привидно дребните неща и в го-
лемите, с човещина и доброта.

Интервю на Ваня Гюлина

БЛиЦ

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 пъ-
пеши, а иначе – огромен рицарски меч, станал най-любимият пред-
мет на моите внуци. 

дали съм плакал? – С болката не можеш да свикнеш. Плакал 
съм. „…Който не е почувствал вкуса на сълзите, не е истински чо-
век“. 

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 приз-
вание – ако един преподавател не носи искрица възрожденски дух, 
той е чиновник. 

„Не се наемам да ходатайст-
вам за студент. Но веднъж ми се 
наложи. Обади ми се мой коле-
га, синът му „закъсал“ по пато-
анатомия. Обещах да помогна. 
Разговарях с колегата за съдей-
ствие. В деня на изпита въпрос-
ният колега ми се обади и ми ка-
за: „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 чет-
въртия... – така мина и замина 
моето ходатайство.“Доц. д-р Паскалев, дм пред студенти
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пОзвОЛЕТЕ си дА пОЛЕТиТЕ

Имах една мечта. Медицин-
ският  университет  да  прили-
ча на висше училище. В него да 
има академична атмосфера, кон-
структивен  диалог,  компромис, 
стимулиране на търсещия инте-
лект. Тази моя мечта  взе,  че  се 
сбъдна. От известно време забе-
лязах, че хората се чувстват по-
свободни,  което  им  дава  шан-
са да се занимават с творчество, 
да проявяват инициатива,  да  се 
стремят  към  самоусъвършенст-
ване.

Същевременно си мисля, че 
сбъднатите мечти са тъжно не-
що. Затова може би светът е ус-
троен  така,  че  да  си  поставяме 
нови цели.

Ако се вгледаме например в 
обстановката наоколо, ще забе-
лежим,  че  нашият  университет 
съществува в един цялостен не-
благоприятен контекст от соци-
ална и политическа гледна точ-
ка. Елементите на този контекст 
са ни добре познати: тежка еми-
грация на здравни кадри към За-
падна Европа, често пъти ведна-
га след дипломиране от МУ, миг-
рация на висококвалифицирани 
специалисти към реалния сектор 
(бизнеса), оттам драматична ре-
дукция на човешкия ресурс в ре-
дица специалности като анесте-
зиология и реанимация, патоана-
таомия и съдебна медицина, пси-
хиатрия...

Оставам с впечатлението, че 
системата на медицинското об-
разование  прилича  на  интен-
зивен случай на окултно кърве-
не. Ние наливаме с инфузионни 
разтвори човешки потенциал, а 
той изтича нанякъде. В резултат 
на това здравната система е ане-
мична и на перманентно команд-
но дишане от години, определе-

ни сектори от здравеопзаването 
са пред ликвидация (като стацио-
нарната психиатрична помощ), а 
медицинските висши училища у 
нас  обслужват  ipso  facto  здрав-
ните организации в други стра-
ни от ЕС. Оставащите тук лека-
ри и здравни професионалисти 
страдат от синдрома на профе-
сионално  изпепеляване,  който 
е обусловен в голяма степен от 
нездрав психоклимат на работ-
ното 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 меди-
цина  и  сродните ѝ  специално-
сти да бъде реформирано по та-
къв начин, че да стимулира мла-
дите хора да останат и да се тру-
дят в нашата страна и в системата 
на висшето медицинско образо-
вание. Един икономист безком-
промисно би казал, че това е не-
постижимо при актуалните усло-
вия на труд в здравните заведе-
ния,  амортизираната  материал-
на база и недостига на финансов 
ресурс. Аз обаче, като съм изку-
шен  мъничко  от  историята  на 
медицината, ще споделя с вас, че 
просперитетът на зрялото обще-
ство не е фунцкия само и един-
ствено на изобилието на финан-
сови и материални възможности.

В много исторически ситуа-
ции на глобална криза и недос-
тиг на ресурси човешкият инте-
лект е стигал до невероятни по-
стижения  не  заради,  а  въпреки 
обстоятелствата. Може би клю-
чът към тези успехи е лидерство-
то. Онзи положителен пример, 
който те мотивира и убеждава да 
се бориш и да постигаш незави-
симо  от  конюнктурата.  Същи-
ят онзи лидерски стил, при кой-
то не се задава ретроградният въ-
прос: „Ама защо така?“ в опита 
да ограничи и попречи на раз-
витието  на  авангардните  идеи, 
а  пита  по-скоро:  „Защо  не?“  в 
стремежа си да помогне на сил-
ните и достойните да полетят.

„Позволете си да полетите“, 
обичаше да казва един приятел. 

Какво да направим, за да поз-
волим 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 свои-
те  преподаватели  млади  хора, 
придобили  заслужени  степени 
и академични длъжности, толко-
ва повече те ще повярват, че ко-
гато дойде техният ред, ще имат 
равен старт и няма да бъдат ди-
скриминирани  заради  своята 
възраст или липса на опит.

• Да инициираме дебат за то-
ва студентите да бъдат допускани 
до зачисляване в докторски про-
грами след трети курс. 

На  скептиците,  които  пре-
зрително  ще  ми  отвърнат,  че 
„медицината  не  е  поле  за  ран-
ни гении“, ще отговоря, че сту-
дентите от моя кръжок направи-
ха възможни два наши успешни 
университетски  проекта.  Те  са 
мотивирани, ентусиазирани, го-
тови да четат и да работят в из-
вънаудиторно  време.  В  страни 
по целия свят, от САЩ до Руска-
та 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  чи-
новнически  ще  се  измъкнат  с 
липсата на такава възможност в 
нашето законодателство, ще от-
говоря  с  перифраза  на  въпро-
са, който зададох малко по-горе: 
„А защо не...“. Защо не ръковод-
ството на МУ да внесе предложе-
ние за подобна промяна в дейст-
ващата нормативна уредба пред 
Съвета на ректорите и МОМН?

Всъщност, ако трябва да об-
общя всичко казано дотук, то ще 
прозвучи така. За да останат мла-
дите медици да работят в Бълга-
рия, те (1) трябва да срещат мла-
ди и успешни в своята академич-
на кариера преподаватели, кои-
то да ги мотивират с личния си 
пример и (2) на студентите тряб-
ва да се гледа сериозно още по 
време на тяхното следване и да 
им се даде реален, а не хипоте-
тичен шанс  за  развитие,  преди 
да са завършили, под формата на 
докторантура и работа като ста-
жант-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  студен-
ти да останат с нас, след като за-
вършат.

И  си  задавам  въпроса:  дали 
имам съмишленици в тази своя 
мисия?

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

пъРви КуРс пО 
КАпиЛЯРОсКОпиЯ

Доц. д-р Христо Добрев, дм,  
началник на Клиниката по кож-
ни и венерически болести

Капиляроскопията  е  достъ-
пен и безопасен неинвазивен ме-
тод за изследване на периферна-
та  микроциркулация,  който  да-
ва възможност за ранно откри-
ване на нейните нарушения при 
редица заболявания и за просле-
дяване на ефекта от приложено-
то лечение. Тя е включена в про-
грамата на обучение по физио-
логия на човека, в учебните про-
грами за специализация и в ме-
дицинските  стандарти  по  дер-
матология, ревматология и про-
фесионални заболявания. Мето-
дът е познат на българските ле-
кари още от миналото столетие. 
Основен  принос  в  развитието 
му имат работилите в Медицин-
ския факултет – Пловдив проф. 
д-р Иван Андреев, доц. д-р Все-
волод  Завялов,  проф.  д-р  Бо-
рис 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 капиля-
роскопия“, издадено през 1974 г. 

През  последните  години  се 
забелязва „ренесанс“ на капиля-
роскопското изследване в свето-
вен мащаб, който е свързан със 
създаването на нови, по-качест-
вени и по-достъпни видеокапи-
ляроскопски  системи,  допъл-
нени  със  софтуер  за  анализ,  и 
с бързо нарастващия брой пуб-
ликации в научната литература, 
допринасящи за популяризира-
не  на  метода  и  неговата  стой-
ност при заболяванията с нару-
шена микроциркулация.

И в новия етап на развитие 
на  капиляроскопията  успешно 
се включват учени от нашия уни-
верситет.  Доц.  д-р  Христо  До-
брев и инж. Журион Желязков 
разработват и въвеждат в прак-
тиката първия български софту-
ер за капиляроскопия Capitext v. 
1 (Проект НО 09 – 2001/2002). 
Д-р Севдалина Ламбова е първи-
ят  български  лекар,  извършвал 

на стр. 7
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АсОЦиАЦиЯТА НА сТудЕНТиТЕ пО фАРМАЦиЯ 
в БъЛГАРиЯ (АсфБ)

Събитието  се  състоя  на 
13.12.2012 г.  в  аудиторния ком-
плекс на МУ – Пловдив. Двама-
та водещи, понастоящем члено-
ве на АСФБ, и председателят Ге-
орги  Вълчев  преведоха  всички 
присъстващи по пътя на създа-
ването на Асоциацията – от раж-
дането на идеята за учредяване-
то ѝ, през срещнатите труднос-

ти, осъществените дейности, по-
стигнатите резултати и бъдещи-
те цели и перспективи. 

Искаме да изразим огромната 
си признателност към специал-
ните гости и преподаватели, кои-
то не само уважиха това събитие, 
но и допринесоха много за пре-
красната  атмосфера  със  своите 

топли думи и поздравителни ад-
реси. За доброто настроение се 
погрижиха и нашите талантливи 
колеги с няколко музикални из-
пълнения. 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, 

заради  огромния  им  принос  и 
безрезервната им подкрепа. 

Запознайте  се  с  дейността 
на АСФБ от страницата ни във 
Facebook.
www.facebook.com/APSBulgaria 

Злателина Димитрова
II курс фармация

Доц. Людмил Луканов, дх – декан на ФФ и учредители на АСФБ

„Той нарича мембраната около 
фетуса амнион, като това не е свърза-
но само с думата за мека агнешка ко-
жа (индикация за защитна функция), 
но и Омиров термин за купа, използ-
вана за събиране кръвта на жертвени 
животни (отразява идеята, че плодът 
се формира от кръвта на майката).“

Кога стана студент на го-
дината? 

На 04.12.12 г., в конкурс, ор-
ганизиран от НПСС и МОНМ. В 
него участваха около 50 студенти 
от цяла България, разделени на 
10 подкатегории, като финалис-
тът беше един.

защо участва в конкурса?
Председателят  на  Студент-

ския съвет в МУ – Пловдив ми 
предложи да  участвам  като по-
дам  необходимите  документи. 

Но  това,  което ме накара  да  се 
запиша  за  участие,  беше  само-
чувствието,  че  съм  постигнал 
достатъчно през изминалата го-
дина, за да спечеля.

Какво ще кажеш на оста-
налите студенти: за една годи-
на възможно ли е да постиг-
нат толкова много неща като 
теб, въпреки че си II курс?

Необходими са не само ам-
биция, но и подкрепа от страна 
на университета, в частност – на 
преподавателите.

за една година какво точ-
но направи, за да заслужиш 
този приз?

През  изминалата  годи-
на представих  три научни пре-

НАШ сТудЕНТ Е 
„сТудЕНТ НА ГОдиНАТА“ зА 2012

на стр. 6

Почти забравена, далеч в дет-
ството е останала магията на 
„Имало едно време“, но магичност-
та не е изчезнала. Магичното ка-
чество на живота е неизменно. То ни 
застига насред ежедневието, поразява 
ни със своята неочакваност и необи-
чайност, кара ни да се чувстваме не-
земно щастливи, вкарва ни в измере-
ние на времето, което във всички ли-
тературно обработени езици е полу-
чило наименованието „звездни миго-
ве“. Такива звездни мигове преживя-
ха група чуждестранни студенти от 
МУ – Пловдив, при това два пъти.

събитието: 
На V работна среща на пре-

подаватели и чуждестранни сту-
денти от медицинските универ-
ситети в България бяха оцене-
ни 24 студентски мултимедий-
ни презентации на теми от изу-

чавания материал, разпределени 
в 4 групи в зависимост от различ-
ното ниво на подготовка по бъл-
гарски език: подготвителен курс; 
І  курс  медицина  на  английски 
език;  II  курс медицина, фарма-
ция и дентална медицина.

време и място: 27.04 – 01.05. 
2012 г., Равда.

звездни мигове: Участни-
ците от отбора на МУ – Плов-
див, състоящ се от 11 студенти, 
бяха отличени с две първи, две 
втори и две трети места в съот-
ветните категории:

първо място: Андреас Хад-
зиянис,  МФ,  ІІ  курс  –  „Рак  на 
матката“;  Слейман  Ал  Талаб, 
ФДМ, ІІ курс – „Функционални 
и възрастови промени на дъвка-
телния апарат и пародонт“.

второ място: Евридики Ме-
лахрино, ПК, ДЕСО, VI група –  
„Дихателна  система“;  Ставрула 
Тсиока, ФДМ, І курс – „Патоло-
гични състояния на устната кухи-
на при пиърсинг“.

Трето място: Елена Няпулу, 
ДЕСО, ПК, VI група –  „Салици-
ловата киселина и нейните про-
изводни“;  Панайотис  Механи, 
ДЕСО, ПК, VII група – „Мъжка 
и женска полова система“.

Дали  са  преживели  звездни 
мигове, или само са били поси-
пани  със  звезден  прах  всички 
преподаватели,  взели  активно 
участие  в  подготовката  на  сту-
дентите  при  избора  на  теми  и 
изготвянето  на  презентациите, 
не  е известно, но двама от  тях, 
присъствали на срещата в Равда, 
споделят: „Представянето на наши-
те студенти беше на много високо ни-
во. Езиковата им подготовка също на-
прави силно впечатление и получи ви-
сока оценка.“

и още звездни мигове – и 
за преподавателите от дЕсО

Въодушевени  от  успеха  в 
Равда,  студентите  пожелаха  да 
представят  отново  презентаци-
ите си, като посветиха събитие-
то 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 вла-
деене на езика и словото.

звЕздНи МиГОвЕ

Доц. С. Пачева, директор ДЕСО

Малко история
Част от презентаторите, изу-

чавали български език в подгот-
вителния  курс  на  ДЕСО  през 
2009-2010 г., бяха вече участва-
ли в ІІІ работна среща за пре-
подаватели  и  студенти  от  ме-
дицинските  университети. То-
гава  мултимедийното  предста-
вяне  нямаше  състезателен  ха-
рактер, но уверени във възмож-
ностите си, студентите от МУ – 
Пловдив  настояха  тази  годи-
на то да се превърне в състеза-
ние. И имаше защо. Участници-
те от подготвителния курс също 
имаха своя пръв опит и подго-
товка с представяне на собстве-
ни 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 бя-
ха подготвили презентации и за 
пръв път на български език ги 
представиха пред по-голяма ау-
дитория.

Както в приказките, където по-
лучаването на наградите, възмезди-
ето, доброто, идват след определени 
усилия, насочени към преодоляване на 
трудности, така и звездните миго-
ве на студенти и преподаватели бяха 
предшествани от упорита и систем-
на работа, от натрупване на езиков 
опит и знания.
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Американският футбол, или 
както  зад  Океана  го  наричат 
просто футбол, е любимата игра 
на американците. Всички са гле-
дали филми за този спорт, но от 
тях едва ли са получили сериоз-
на представа за какво става дума. 
Най-добре запознати са, разбира 
се, хората, които живеят в САЩ.

Американският футбол не е 
новост  за  Балканите.  Съседите 

Доц. д-р Георги Томов

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 иконо-
мическата ситуация у нас по то-
ва време тези опити не успяват.

Характер,  упоритост,  сила, 
бързина, страст и не на последно 
място интелигентност са необхо-
димите качества за практикуване-
то на най-разпространения коле-
жански спорт отвъд Океана.

До момента в Пловдив не съ-
ществува  сдружение,  което  да 
практикува  този  изключителен 
спорт,  а  за  отбор и  дума  да  не 
става. За радост на всички, кои-
то искат да се докоснат до маги-
ята на най-голямото шоу в Но-
вия свят и да усетят тръпката от 

отборната  игра,  няколко  енту-
сиасти в лицето на Стефан Па-
влов, Мирослав Трампов, Нико-
ла Ковачев и техни колеги от Ме-
дицинския университет – Плов-
див са започнали редовно да иг-
раят американски футбол. Жела-
нието им е към тях да се присъе-
динят колкото е възможно пове-
че любители на тази игра и за-
едно да реализират една мащаб-
на идея: основаването на първия 
отбор по американски футбол в 
град Пловдив.

Всички  желаещи  могат 
да  се  присъединят  към  гру-
пата  по  американски  футбол 
„AnyGivenSunday“ във фейсбук 
или да се свържат с нас на e-mail: 
mu_plovdiv_af@abv.bg 

АМЕРиКАНсКи фуТБОЛ зА дОКТОРи

зентации,  включени  в  сборни-
ци с научни съобщения. Участ-
вах в две летни училища по вак-
синология и клинична медици-
на към университетите в Антвер-
пен и Манчестър, респективно, 
както и в няколко конференции, 
свързани със спешната медици-
на, последната от които се про-
веде в Imperial College School of  
Medicine. 

всички тези инициативи 
повлияха ли на обучението ти 
в Му – пловдив?

Всичко е въпрос на добра ор-
ганизация. 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 ня-
мам конкретни планове, за кои-
то да споделя.

А по отношение на реали-
зацията? 

Първо  искам  да  завърша,  а 
целта ми е в бъдеще да съвместя 
научната с клиничната дейност. 

Какво може да ни споде-
лиш по отношение на качест-
вото на обучение в България и 
в чужбина?

Имах чудесната възможност 
да сравня знанията си с тези на 
мои колеги в чужбина. Като сту-
дент втори курс мога да заявя, че 
обучението ни в предклинични-
те дисциплини е отлично. 

Какво може да ни кажеш 
за участието си в „Наука и 
младост“? 

Презентацията  беше  на  те-
ма  „Забравеното  изкуство  на 
човешката дисекция в Алексан-
дрия  и  неговите  постижения  в 
контекста  на  древногръцките 
традиции“. Идеята за нея ми бе-
ше дадена от ст. пр. по латински 
език – Ивана Икономова, което 
беше и първоначалният тласък 
към  научната  дейност.  Подго-
товката ми беше свързана преди 
всичко с ровене в различни из-
точници, а самият конкурс беше 
добра възможност да представя 
този литературен обзор.

„Един  от  най-важните  мо-
менти в историята на медицина-
та е революционното за времето 
си въвеждане на системна човеш-
ка дисекция в Александрия през 
първата половина на III век пр. 
Хр., практика, която се свързва с 
имената на лекарите изследовате-
ли Херофил и Еразистрат.“

Интервю на Елеонора Христова

НАШ сТудЕНТ Е 
„сТудЕНТ НА ГОдиНАТА“ 

зА 2012
от стр. 5

ЕсЕН в ЯпОНиЯ

Продължение от бр. 3
До 10-ти век японците полз-

ват  само  китайската  писменост 
(тя  и  днес  е  една  от  трите  съ-
ществуващи  писмени  системи-
тук – канджи). От Поднебесната 
империя идват чайната церемо-
ния, икебаната, бонсаят и хиляди 
други неща, което лично за мен 
определяше  ролята  на  Япония 
като епигон на Китай в цивили-
зационния процес на Далечния 
изток. Да, но не съвсем.

С такива противоречиви ми-
сли стъпих на японска земя и са-
мо дългият престой тук ми по-
могна да открия нови, неподози-
рани от мен страни на Япония.

университетът
Посетих  Япония  по  покана 

на  проф.  Мацуо  Ямамото,  ръ-
ководител  на  Катедрата  по  па-
родонтология в Showa School of  
Dentistry, Токио, и проф. Тацу-
ро Ширафуджи от университе-
та на Осака. В програмата ми бе-
ше предвидено да изнеса 8 лек-
ции върху употребата на лазери-
те в денталната медицина, както 
и срещи с колеги относно съв-
местни проекти на ФДМ – Плов-

див  и  денталния  факултет  на 
университета Showa. Това учеб-
но заведение е едно от най-ста-
рите в Япония, основано е през 
1928 г. Днес в него учат студен-
ти от всички краища на света, а 
по своята материална обезпече-
ност и авангардни технологии то 
спокойно конкурира най-добри-
те дентални факултети. 

Студентите  се  отплащат  с 
трудолюбие  и  старание,  които 
предизвикаха у мен горчиви раз-
мишления за 30-ината петокур-
сници, които ме чакаха за ликви-
дационна  сесия  в България. Да 
отсъстваш от упражнения и лек-
ции или да се явиш неподготвен 
на изпит, за японските студенти 
е срам, който малцина могат да 

понесат.  Негодните  отпадат  от 
системата веднага, а състрадание-
то към двойкаджиите в Япония е 
табу, както и ходатайстването, ку-
пуването на изпити и преписва-
нето. Шестгодишното обучение 
създава конкурентни специали-
сти, като наградата за най-добри-
те е възможността за клинична и 

научна кариера в университета.
Това, което научих в универси-
тета Showa, е че не технологии-
те, а хората са това, което изграж-
да университетската институция 
чрез личен пример, компетент-
ност и труд. Другото беше техно-
логията за „създаване на зъб“ от 
стволова  клетка  чрез  диферен-
циация и стимулация с растеж-
ни фактори. Чисто по японски!

Градините и храмовете на 
Киото

На всеки, който изпитва ужас 
от големите градове, препоръч-
вам да посети Киото. Да се раз-
ходиш  бавно  и  спокойно  през 
Киото,  означава  да  извървиш 
единайсетте  века  на  японската 
история. Някога приютявал им-

ператорския двор, градът е бил 
също  център  на  японската  ре-
лигия, естетика, музика, театър и 
танц, като достига своя зенит ка-
то политическо и културно сре-
дище по време на периода Муро-
мачи. Киото е прочут със свои-
те прекрасни градини и храмове.

Продължава в следващия брой
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Казвам се Елена Питер Ня-
пулo и съм от Мозамбик – Афри-
ка и в момента следвам медицина 
(1-ви курс) на български език. Заста-
вам днес пред вас, за да споделя една 
мисъл – моето виждане за медици-
ната. За мен тя представлява на-
деждата 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 на-
дежда, че винаги има човек, на кого-
то могат да поверят живота си, за 
да имат бъдеще. Някой, който след 
Бог, на когото повечето хора се опо-
вават, е единственият, който може 
да облекчи страданията им.

За нас, бъдещите лекари, меди-
цината е надеждата, че ще се наме-
ри лек, за да помогнем не само на об-
ичните ни хора, но и на всички ос-
танали болни. И дори ако не мо-
жем да успокоим пациента от не-
говата болка, най-малкото ще бъде 
удовлетворяващо да можем да я об-
лекчим, щом не можем да отнемем.

Днес светът изглежда безпомо-
щен и безнадежден поради последици-
те от замърсяването на света, му-
тациите, заболяванията, които не-
прекъснато се появяват от нищото 
и други без видима причина, все пак 
ние вървим напред, защото медици-
ната ни дава сили да продължим на-
пред 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, ВИ-
НАГИ можем да ви излекуваме.“

Bon Jovi за първи път в България, като част от световното си тур-
не 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

Елена Питер Няпулo

НАдЕЖдАТА 
НА чОвЕчЕсТвОТО

КОНКуРс зА ЕсЕ 
„зНАНиЕТО Ни пРА-

ви пРиЯТЕЛи“
зА НАГРАдиТЕ НА РЕКТОРА 

НА Му – пЛОвдив
Условия за участие и крите-

рии за оценка:
1. В конкурса могат да участ-

ват  всички  студенти  от Меди-
цинския университет – Пловдив.

2. Крайният  срок  за  пода-
ване  на  конкурсните  творби  е 
1 април 2013 г. 

3. Конкурсните  творби мо-
же  да  изпращате  на  електро-
нен  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  изпращани-
те текстове не бива да надвиша-
ва  1  стандартна  машинописна 
страница (30 реда по 60 знака). 
Текстовете да бъдат придруже-
ни от личните данни на участ-
ника:  три  имена,  местоживее-
не, специалност, курс, електро-
нен адрес.

6. Конкурсните  творби  ще 
бъдат  оценявани  с  оглед  на 
следните критерии: за тематич-
ност – до каква степен разработ-
ката е подчинена на темата; за 
оригиналност – доколко участ-
никът се стреми да разсъждава 
самостоятелно, да издига ориги-
нални тези и да развива собстве-
ното си виждане по тях. 

Резултатите  от  конкурса 
ще  бъдат  тържествено  обяве-
ни в навечерието на празника 
на светите братя Кирил и Ме-
тодий. Наградените творби ще 
се публикуват на страниците на 
вестник „Аудитория медика“ и 
на интернет страницата на уни-
верситета.

НАГРАДИ:
Първа награда – 100 лв.
Втора награда – 80 лв.
Трета награда – 60 лв.

Доц. д-р Георги Томов  Созопол по пладне

•  ГАЛЕРиЯ АудиТОРиЯ МЕдиКА  • 

пъРви КуРс пО КАпиЛЯРОсКОпиЯ
от стр. 4
собствени капиляроскопски проучвания в рамките на междунаро-
ден изследователски проект и защитил успешно в Германия дисерта-
ционен труд на тема „Роля на капиляроскопията в ревматологията“.

В отговор на тези тенденции беше организиран първият у нас 
„Начален курс по капиляроскопия“, предназначен за следдиплом-
но обучение на лекари ревматолози, дерматолози и профпатоло-
зи. Курсът се проведе между 15 и 21 ноември 2012 год. в Сектора по 
функционална диагностика на кожата при Катедра и клиника по дер-
матология и венерология на МФ – Пловдив. В него взеха участие 10 
курсисти и 9 лектори от Пловдив, София и Варна. Учебната програ-
ма включваше лекции и практически занимания, имащи за задача да 
запознаят участниците със същността и техниката на метода, оцен-
ката и интерпретацията на наблюдаваната капиляроскопска картина,  
диагностичната и прогностичната стойност на метода при прилага-
нето му в ежедневната практика. Оценките от изпитните тестове по-
казаха, че в резултат на обучението всички участници са успели да 
изградят ключови умения и компетенции за самостоятелно извърш-
ване на видеокапиляроскопско изследване и интерпретиране на ос-
новните типове капиляроскопски находки при нормални и болест-
ни състояния. Отговорник на курса беше доц. д-р Христо Добрев, 
началник на Клиниката по кожни и венерически болести и завеж-
дащ сектора по функционална диагностика на кожата. През 2013 го-
дина се планира провеждането на втори курс на тема „Практическа 
капиляроскопия“. 

НАучНА КОНфЕРЕНЦиЯ 
„Мултифасетен поглед 

върху детското развитие“ 
5-6 април 2013 г.

Организатор и домакин на 
конференцията е Медицински 
университет – Пловдив. В про-
грамата ще участват лектори от 
университетите: Париж – Юг, 
МУ  –  София,  СУ  „Климент 
Охридски“, ПУ „П. Хилендар-
ски“. 

Конференцията е предназ-
начена за студенти по медици-
на, млади лекари, специализан-
ти, доктори, педиатри, невро-
лози, психиатри, педагози и др.

Тя е включена в календара 
на БПА и Дружеството по дет-
ска неврология, психиатрия и 
психология на развитието. 



Мария В. Николова е автор на 
дванадесет поетични книги. Носител 
е на национални литературни награ-
ди. Превеждана е на няколко чуж-
ди езика. Живее и работи в Пловдив. 
Член е на Съюза на българските писа-
тели. 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.

Като  отличителен  белег  на 
цялото досегашно творчество на 
Мария Николова можем да по-
сочим страстта, с която третира 
идеите и обектите си. Ето бър-
за  илюстрация: Лавандулов ли-
лав сняг / стеле ново меко ложе. / 
Нощна птица дава знак, / ако ис-
каш… знай, че може. (из „само-
дивска нощ“)

В тези и други подобни сти-
хове тъкмо „страстта“ е огниво-
то. В тях припламват, разгарят се 
и лумтят полюсни афекти, кои-
то завладяват и обсебват читате-
ля. „Страстта“ катализира и ин-
дуцира архетипове на колектив-
ното  несъзнавано.  У  читателя 
се възбужда процес на бурен ка-
тарзис, което е психологическа-
та мисия на изкуството и в нея 
Мария  Николова  недвусмисле-
но успява. Това очертава творче-
ския й профил като изповедно-
драматична поетеса и пътя й към 
красотата минава преди всичко 
през горнилото на психологиче-
ския катарзис, след който следва 
да очакваме зрелостта, мъдрост-
та и накрая... чак най-накрая на-
чалото  на  началата  в  изкуство-
то: спокойната, овладяната, хар-
моничната естетическа реалност, 
пред  която  чувството  е  трепет, 
умът благоговее, а волята се пре-
кланя доземи. 

В  антологията  си  „Жадни 
капки“ Мария Николова се пред-
ставя цялостно и в светлината на 
по-зряла естетика: наблюдава се 
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стремеж към синтетизъм, стили-
зация и игра на формата, търсе-
не и намиране на все по-различ-
ни творчески похвати. В резултат 
стиховете ѝ вълнуват с по-рафи-
нирана емоционалност, респек-
тират с по-възвишена идейност 
и ни съпричастяват с талант, на-
сочен към поетически върхове. В 
този контекст ще отбележа сти-
хотворенията „Открехвам врата-
та“, „Този път, този път… той е 
наш!“,  „Зимен  етюд“,  „Нашата 
къща“, „Водопад“, „Само ти“…

Силно  емоционална,  пое-
тесата не остава безучастна към 
илюзията на преходните идеали, 
към заблудите и измамите на ин-
тимните влечения, които са ос-
новна тема на нейната поезия и 
несъмнена  духовна  биография. 
Темите си Мария Николова пре-
творява леко, в учестен ритъм, на 
места  задъхано... Мислите ѝ  се 
материализират,  организирани 
около няколко емоционални яд-
ра, следва драматургична прежи-
велица, в която перото най-чес-
то изпреварва думите и смисло-
во накъсва поетическата фраза, 
което ѝ  придава  допълнителна 

пъТЯТ КъМ КРАсОТАТА

Тодор Биков, поет

емоционална краска. Следва раз-
съдъчна поанта, която търси да 
рационализира цялото и  да му 
предаде посока. Така поезията на 
Мария Николова придобива об-
общаващите характеристики на 
дълбоко интимна, на болезнено 
съкровена човешка изповед, коя-
то поетическият порив вклинява 
в душите. 

ТЯ в повечето случаи е най-
запомнящата  се  от  всички  се-
сии... Обикновено ние,  студен-
тите,  които  едва  прохождаме  в 
студентския  живот,  преминали 
прехода  от  училище  към  така 
желания  университет,  вече оф-
ормили  се  като  личности,  сме 
до определена степен стресира-
ни, но и може би ентусиазира-
ни за нови хоризонти. За мен та-
зи моя първа сесия е смесица от 
много неща, по-голямата свобо-
да в университета и разчупеност-

та на усвояване на учебния мате-
риал ми дава стремеж да се до-
казвам. За първи път, сблъсквай-
ки се с това ново начинание, се 
стремим да дадем всичко от се-
бе си, добрите резултати от своя 
страна ни мотивират в още по-
голяма степен. Самото разделе-
ние ученик-учител, което допре-
ди няколко месеца ни отличава-
ше, сега е минало. Равнопоставе-
ността в университета дава осо-
бен привкус на нещата и в този 
ред на мисли сесията като пре-
междие за постигане на цел е от 
особено значение... Аз и моите 
колеги първокурсници се спра-
вяме с тежката задача да баланси-
раме между учението и забавната 
част от студентския живот, а как-
то 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 жерт-
ви на скуката...

Атанас Тошев  
студент I курс фармация

пъРвАТА
сЕсиЯ


