МЕДИЦИНАТА Е КОМБИНАЦИЯ И
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КОЛОНКА
НА РЕКТОРА

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

Част от словото на проф.
д-р Стефан Костянев, дмн,
произнесено на 16.09.2013 г.
при откриването на академичната учебна година.
СКЪПИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ!
На 16 септември откриваме учебната година в Медицинския университет – Пловдив. За
68‑и път крилатите думи
„Vivat Academia! Vivant
Professores!“ ще огласят
аудиториите и учебните
зали. Един ден след това християнският свят ще
почете паметта на светиците София и нейните
дъщери Вяра, Надежда
и Любов. Затова най-напред искам да се обърна
към ПЪРВОКУРСНИЦИТЕ, които са нашата
Вяра и Надежда в бъдещето и на които ние ще
отдадем нашата любов и
мъдрост.
СКЪПИ
ПЪРВОКУРСНИЦИ, приветствам Ви с „ДОБРЕ ДОШЛИ!“ в нашия университет. От днес Вие ставате част от мечтите и надеждите на академичната
на стр. 2

ЛЕТЕН
УНИВЕРСИТЕТ
2013
на стр. 6

ПЪТ КЪМ СВОБОДНОТО РАЗВИТИЕ

На 16 септември пред
Аудиторния комплекс
тържествено беше отбелязано началото на новата академична учебна година в Медицинския университет – Пловдив. Ректорът на висшето училище проф. д-р Стефан
Костянев, дмн, произнесе
академично слово. Прочетени бяха поздравителни адреси към преподавателите и студентите от
президента на Република
България г-н Росен Плевнелиев и от председателя на Народното събрание г-н Михаил Миков.

На събитието присъстваха народните представители Захари Георгиев,
доц. Красимир Мурджев,
доц. Илия Баташки, председателят на ОбС на град
Пловдив – арх. Илко Николов, представители на
Българския лекарски съюз, Българския фармацевтичен съюз, Българския зъболекарски съюз,
генералните консули на
Турция и Гърция, директори на болнични заведения, представители на медиите и много гости.
Членовете на ректорския съвет поднесо-

ха цветя пред паметника на проф. Иван Петрович Павлович. От името
на всички първокурсници слово обръщение към
преподавателите и колегите си произнесе Марина Вайсилова, приета специалност „Медицина“ с
максимален бал от 36,00.
Проф. д-р Стефан Костянев, дмн награди Марина Вайсилова, Ангелина
Малчева, Закие Лютви и
Лидия Лалева за високия
резултат на кандидатстудентските изпити.
Атанас Ташев,
студент II курс, фармация

Академичното ръководство на Медицинския университет – Пловдив

107 ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
Тържествена промоция по повод дипломирането на 38-мия випуск
лекари по дентална медицина ще се проведе на
27.09.2013 г. /петък/ от
10.00 ч. в аула „Магна“ –
Факултет по дентална медицина. 107 са дипломантите – от тях 88 българи

и 19 чужденци от Гърция, Македония, Украйна
и Турция. Двадесет и двама от тях са с отличен успех от следването и държавните изпити. Средният успех на завършващите
е много добър 4,97, а само
от държавните изпити –
много добър 4,78. Отлич-

ник на випуска е Деница
Кондурова.
В тържествената промоция ще участват ректорът на Медицинския университет – проф. д-р Стефан Костянев, дмн, заместник-ректори и други
официални гости.
АМ

4 + 1 не е равно на 5,
А НА ДВА ФОРУМА
ПОД ЗНАМЕНАТЕЛЯ
НА
РЕДКИТЕ БОЛЕСТИ
От 13 до 14 септември
2013 г. Пловдив бе домакин на ІV Национална
конференция за редки
болести и лекарства сираци, която тази година бе
едновременно проведена
и с І Национална конференция по редки болести
за студенти по медицина.
Организатор на проявата е Институтът по
редки болести в партньорство с Асоциацията
на студентите медици от
Пловдив и Националния
алианс за хора с редки болести.
Форумът събра над
250 регистрирани участници.
Основен тематичен
фокус на конференцията
бе европейската Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване, според която всички страни членки трябва
да предприемат законови мерки за улесняване на
достъпа на пациенти до
диагностика и лечение в
рамките на ЕС. Крайният срок за тези законови
промени е 25 октомври
т. г., като у нас се очаква
да бъдат официално регулирани експертни центрове и референтни мрежи по редки болести. В
този контекст Директивата за трансгранично здравеопазване и нейните изисквания спрямо редките
болести бе основна тема
на стр. 7
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колегия на Медицинския
университет – Пловдив.
Университетското цивилизовано пространство
ще промени начина Ви
на мислене и начина Ви
на говорене. Пътят, който
поемате днес, е път към
свободното Ви развитие
като личности, за да реализирате най-доброто от
себе си – трудолюбието
и таланта си, мечтите за
щастие и благополучие.
Няма друга професия,
в която професионализмът и науката, хуманността и всеотдайността да са
така неразривно свързани. Единствено в медицинските специалности
се полага такъв уникален
морален обет като Хипократовата клетва.
Технологичният напредък в медицината е
толкова голям, че ние се
нуждаем от нови модели
на подбор и обучение, а
информационните технологии трябва да се използват пълноценно като
среда на обучение. Творческото мислене и научните мрежи раждат иновациите! Обучението е
своеобразна игра. Колкото по-добри са студентите, толкова по-добри са
преподавателите, колкото по-добри са преподавателите, толкова по-добри са студентите. Това
е истината! Но освен от
образование, ние се нуждаем и от повече човеколюбие.
СКЪПИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ! Благодарение
на Вас Университетът е
проспериращ и върви
напред. Днес всички признават, че преподавателите от Медицинския университет – Пловдив имат
стил и класа, от които
другите се учат. Вие непрекъснато доказвате, че
човек може да направи
най-много за страната си,
когато остане част от нея.
Приемете моите пожелания да бъдете здрави, духовно млади и позитивно
настроени. Добрият учител оставя следи и в бъдещето!
НА ДОБЪР ЧАС!

ИНФОРМАЦИЯ

„НОЩ НА УЧЕНИТЕ“ –
ДРУГОТО ЛИЦЕ
НА УЧЕНИТЕ ТВОРЦИ

разговор с проф. д-р Виктория Сарафян, дмн –
зам.-ректор по научноизследователската дейност
на Медицинския университет – Пловдив
1. Защо „Нощ на учените“?
Защото това е европейска инициатива, която години наред има за цел да пропагандира науката и учените сред обществото. МУ – Пловдив за трети път печели европейски проект към VІІ Рамкова програма за реализирането на тази прекрасна инициатива. Тя разкрива другото лице на учените творци, новатори, вдъхновители, хора с многобройни таланти, с благородство
и духовна щедрост. В същото време ние показваме и
умението да спорим, да отстояваме каузи, да се забавляваме и всички заедно да сме академичното семейство
на МУ – Пловдив.
2. Съществува ли в науката опозицията „добро – лошо“, „светлина – мрак“, „ден – нощ“?
Ако няма градивна опозиция, няма развитие. Естествено че има „добра“ и „лоша“ наука – въпрос на
качество, критерии и морал. На малцина им е дадено
да носят светлина в ума, в душите, с делата си. Те правят деня светъл и цветен и те ни запалват с примера си
да творим и да се раздаваме. Щастлива съм, че познавам такива учени. Те създават школи и оставят светла диря.
3. Тази година за пръв път ще се връчат награди на ректора на МУ – Пловдив за най-добър утвърден и най-добър млад учен. Няколко думи за
критериите?
Критериита са абсолютно конкретни и измерими – истински наукометрични критерии, които по
най-демократичен път са отдавна публично известни – публикувани в сайта на университета и разпратени по електронната поща до всички катедри. Надявам
се да имаме достойни кандидати и тази награда да стане традиционна, да бъде реален стимул и признание.
Интервю на АМ

Атрактивният дебат от „Нощта на учените – 2012“

Дебатът продължи и след края на състезанието

септември 2013
27 СЕПТЕМВРИ 2013
АУДИТОРЕН КОМПЛЕКС
ПРОГРАМА

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ
„Нощ на учените“

16.00-16.30 ч.
16.00-16.30 – * Представяне на сборник „Научни пътеписи – видяно и преживяно“.
* Връчване на наградата на Ректора на МУ –
Пловдив за най-добър утвърден и най-добър млад
учен.
16.30-18.30 – МЕЖДУКОНТИНЕНТАЛЕН
ДЕБАТ „ЕВРОПА, АЗИЯ ИЛИ АМЕРИКА –
КОЕ Е НАЙ-ДОБРОТО МЯСТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“
* Три отбора от учени и студенти ще защитават
тезата си за континента, който представляват. Междуконтинентален куиз.
Водещ – Румен Бахов – журналист от БНТ
15.00-20.00 – ХОБИ ПАНАИР
Изложба на колекции и творби на преподаватели, служители и студенти от МУ – Пловдив.
18.30-20.30 – БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КУЛИНАРЕН БАЗАР с част от кулинарните и художествени експонати.
(Дейностите се финансират по проект К-ТРИО, Програма ХОРА, 7 Рамкова програма, ЕК)

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА
НА РЕКТОРИТЕ
В Медицинския университет – Пловдив на
25.07.2013 г. се проведе заседание на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България. В него взеха участие: министърът на образованието и науката – проф. д-р Анелия Клисарова, акад. проф. Стефан Воденичаров, дмн – председател на БАН, чл.-кор.
проф. Ваньо Митев, дмн – председател на СР и ректор на МУ– София, както и ректорите на над 40 висши
училища в България.
Ректорът на МУ – Пловдив проф. д-р Стефан
Костянев, дмн поздрави участниците в заседанието и
представи пловдивското висше училище.
Министър Клисарова обяви, че се подготвя стратегията за висшето образование да бъде представена
през септември. След това ще се проведе нейното публично обсъждане, като очакванията са тя да бъде приета от Министерския съвет през ноември. Четирите основни насоки, които са залегнали в „Стратегията“, са
синхронизирани с европейските директиви. „На първо място е оптимизацията на университетската мрежа,
която ще се случи на доброволен принцип, без да бъде
нарушена автономността на висшите училища.
На второ място е стратегическото планиране на
специалности, които ще бъдат необходими на държавата. От държавния бюджет ще се финансира по-голяма бройка за прием по държавна поръчка и ще се отпускат стипендии за специалности, които са необходими на страната, но са непривлекателни за младежите. Развитието на науката в университетите и изграждането на системи за електронно и дистанционно обучение са другите две основни направления, които ще залегнат в стратегията, коментира министър Клисарова.
Участниците в заседанието обсъдиха и разработването на оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“.
Участниците в заседанието разгледаха новия Аудиторен комплекс на Медицинския университет – Пловдив и бяха респектирани от учебната база.
АМ
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интервю на Ваня Гюлина с проф. Майлс – доктор хонорис кауза на Медицинския университет – Пловдив
ра и отказ на богатите да участват в справедливо преразпределение на средствата с останалите хора. В този смисъл икономическата криза е резултат от незачитането на благополучието на човешката личност като такава.
Аз смятам, че медицината има своите успехи и все
пак се намира в криза. Успехите ни през последните
100 години са в напредъка на биомедицината и технологиите, които революционизират медицинското
познание и позволяват големи промени в индивидуалното и популационното здраве. Същевременно ние
се изправяме и пред предизвикателства, като възникването на нови болести (като СПИН). Успоредно с прогреса на научното знание се наблюдава обаче деперсонализация, дехуманизация на грижите за пациентите. Двата подхода – на лечението чрез технологични
средства и на личностцентрираните грижи не могат да
функционират като полярни алтернативи, а трябва да
се интегрират. Техничните умения на лекарите не означават постижения в клиничната практика. Успехът
в клиничаната практика може да се постигне само ако
техниката на лечение се прилага в хуманистичен контекст. Мисля, че личностцентрираната медицина кара медицината да си припомни това, което е забравила през епохата на емпиризма. Погрешно е да се смята, че този подход е свързан с натрупване на икономиПроф. Майлс – доктор хонорис кауза
на Медицинския университет – Пловдив
чески разходи. Докато личностцентрираният подход
изисква определено време в началото, в дългосрочна
Професор Майлс, удостояването Ви с почетната перспектива той спестява средства, особено при хротитла ДХК е в навечерието на най-българския, духо- ничните заболявания, които според СЗО водят до над
вен и академичен празник 24 май; празник, символизи- 70% от смъртността в съвременното общество.
ращ за нас стремежа към знание, към съвършенство.
За нашите студенти ще е интересно да споделите
Как учен от световна величина приема тази почетна
какъв бяхте Вие като студент? Кой беше най-труднититла?
Тази номинация е огромна чест за мен и аз съм ят Ви предмет?
Това, което си спомням най-добре от ранните ми
много признателен за получаването ѝ. Приемам тази
титла като важно признание за работата ми в областта години, беше професора по анатомия. Той беше исна личностцентрираната медицина и като консолиди- тински учен, който имаше навика да започва своите
ране на моите взаимоотношения с МУ – Пловдив. До лекции, като лягаше хоризонтално върху катедрата,
този момент, надявам се, тези отношения са се оказали слушайки Вагнер. Десет минути след началото той се
ползотворни и за двете страни. От друга страна, мно- изправяше, хукваше към вратата на залата и я заключго предстои да бъде направено. Аз идвам при вас не- ваше, за да не може никой да го безпокои по време на
посредствено след разговор с ректора (на МУ – Плов- лекцията. Той имаше много механистичен подход към
див, проф. д-р Ст. Костянев, дмн – бел. ред.), в който предмета и преподаването си. Друг един преподавауточнихме следващи стъпки на сътрудничество, част тел – по онкология – започна своето обучение с убежот които са образователни и насочени към увеличване дението, че раковите състояния са преди всичко мана хуманистичните нагласи на практикуващите лекари. щабна болест, засягаща емоционалното и социалното
Движението напред е обусловено от произвеждането фукнциониране на човека.
Аз бях недисциплиниран студент и не си отварях
на лидери и ментори в областта на личностцентрираучебниците
до една седмица преди изпита, когато разната медицина. Затова аз мисля, че почетното звание
е символ, свидетелство за консолидиране на отноше- бира се, изпадах в паника. Накрая всичко минаваше
добре. Винаги съм завиждал на други хора – като коленията между институциите.
гата професор Стоянов (доц. Дроздстой Стоянов, дм –
Вашата визита този път се отличава и с то- бел. ред.) – които са толкова забележително организива, че България е в следизборна ситуация и се намира рани във времето, имат невероятна самодисциплина
в политическа криза, наблюдаваме и пренастройва- и умеят да планират своевременно ангажиментите си.
не на човешките и хуманните ценности в глобалния
Някои студенти в началото на своето обучение се
свят. Смятате ли, че има криза и в медицината – и вдъхновяват от възможностите на биомедицинските
личностцентрираният подход ли е панацеята?
науки и аз не правя изключение в това отношение.
По мое мнение глобалната икономическа криза и Моята първа научна и образователна степен в Колежа
кризата в медицината споделят обща „етимология“. по медицина на университета в Кардиф, Уелс, беше в
Икономистите разглеждат глобалната икономическа областта на биомедицинските науки, когато изпитвах
криза като резултат от алчност, от разглеждането на ентусиазъм за възможностите на науката, на физиолочовешките същества като „ресурси“ за натрупване на гичните изследвания и биохимията в обяснението на
ползи и печалби. Това води до концентрация на огро- механизмите на болестите (проф. Майлс издава часна стр. 4
мна себичност и богатство в ръцете на малък брой хо-

АМЕРИКАНЦИ
ИЗДАВАТ
МОНОГРАФИЯ
С АВТОРИ И
РЕДАКТОР ОТ
МУ – ПЛОВДИВ
Излезе от печат международната монография
„Психопатология: теория, перспективи и бъдещи подходи“ със съавтори и редактор от МУ –
Пловдив. Nova Science
Publishers Inc., NY, САЩ,
е издателството, което
публикува монографията,
инициирана и редактирана от доц. д-р Дроздстой
Стоянов, Катедра по психиатрия на МФ при МУ –
Пловдив. Книгата е съставена от 4 секции с общо 16 глави, а авторите
са академични преподаватели от Гърция, Италия, Португалия, Испания, Холандия, България (МУ – Пловдив, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, ПУ), САЩ и Австралия. Публикациите

на издателя са реферирани в международната
база данни Book Citation
Index Web of Knowledge
на Thomson Reuters,
Cambridge
Scientific
Abstracts, EBSCO. Освен
доц. Др. Стоянов, в авторския колектив са и други преподаватели от Катедрата по психиатрия –
проф. Н. Маджирова,
проф. В. Акабалиев, д-р
С. Кандиларова, д-р Зл.
Арабаджиев. Участието
им е принос за международния авторитет на нашия университет в областта на психопатологията.
АМ
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МЕДИЦИНАТА Е
КОМБИНАЦИЯ И БАЛАНС...

от стр. 3
ти от своята дисертация в монографията на Оксфордското университетско издателство „Мелатонин: клинични перспективи“ през 1988 година. Дисертацията е публикувана, когато е само на 24 години и е смятана до днес за класически труд по проблема – бел.
ред.). Едновременно с това изучавах римокатолическа
теология. Предполагам с настъпването на житейската
зрялост започнах да си задавам по-екзистенциални въпроси: дали човекът е само комлексна машина, или е
и душевност; въпроси за живота и смъртта; за щастието и страха и т.н. Осъзнах, че науката е способна да даде отговори само на част от тези въпроси. Останалите
съществени въпроси не са научни по своята природа
и затова науката няма отговори на тях. На тези въпроси могат да осигурят отговори други форми на познание. Така реших да се преместя от биомедицината към
общественото здраве, където прекарах 7 години. Осъзнах предимствата на общественото здраве в изследванията на здравето на популационно ниво, но също така и недостатъците, особено акцента върху съвкупностите, вместо на индивидуалността с нейното уникално богатство на човешки преживявания.
Има ли дисбаланс между учения професор Майлс и
човека Андрю Майлс? На какво Ви научи и какво Ви даде в личен план медицината?
За мен лично няма огромна разлика между двете.
Аз гледам на своите човешки способности като на дар
от Бога, който трябва да се използва целенасочено, а
не самоцелно.
Мечтаете ли/сънувате ли? Има ли разлика за вас
между желание и мечта?
Да, имам всякакви сънища. Сънувам нещата в богати цветове; свързани с хората, с които контактувам,
сънувам за сценарии и решения на проблемите. Намирам сънуването физиологично и метафорчно особено полезно. Понякога изразяваме своите желания в
сънищата...
Професор Майлс, как успявате да организирате времето си?
Както ще стане на въпрос и в моята лекция утре
(Тема на лекцията при удостояване със званието ДХК
„Разширяване хоризонтите на медицината на 21-и
век – от болестта към страданието, от анонимността
към идентичността, от пациента към личността“), медицината е комбинация и баланс от наука и изкуство да
лекуваш. Докато хора като проф. Стоянов използват
науката, за да управляват времето си и са твърде успешни в това, то аз по-скоро използвам изкуството. Вие сте
запознати с т.нар. теория на хаоса. Често се улавям да
разсъждавам за тази теория не толкова от гледна точка на медицината, колкото от гледна точка на организация на времето... Моят баща е британец, забележителен мениджър от висше управленско ниво, а моята
майка – италианка, много по-спонтанна и емоционална при вземане на решенията. Понякога откривам в себе си странна смесица от тези две личности...
Рецептата за хармоничен живот?
Мисля, че в живота си трябва да оставим място за
тишина. Живеем в свят, в който преобладават притеснения и тревоги от финансов и професионален характер. Затова трябва да търсим тишината, в която да чуем гласа на своите вътрешни размисли.
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Кръжок по вътрешни болести
към Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести
През
учебната
2012/2013 в Катедрата по
пропедевтика на вътрешните болести за втора
учебна година се проведе
Кръжок по вътрешни болести. Първата му сбирка се състоя на 20.10.2012.
На откриването присъстваха доц. Ан. Баталов, дм,
ръководител на катедрата, д-р Генева, д-р Стоянова, д-р Карагьозов и
студенти от ІІІ медицински курс. На тази сбирка
се взеха решения относно
организацията и провеждането на кръжока. След
обсъждане и гласуване
се реши дейността му да

дицински курс.
До 17.05.2013 кръжокът проведе 10 сбирки,
на които бяха представени съобщения относно нозологични единици и болестни състояния,
вкючващи се в курса по
вътрешни болести.
На тези събирания освен студенти присъстваха
и преподаватели от Катедрата по ПВБ. В края на
всяко заседание се провеждаше дискусия по темата. Срещите завършваха с представяне на клинични случаи от Клиниката по ревматология, на
които студентите обсъж-

нтерология, пулмология,
нефрология.
Кръжочниците взеха
участие в Научната сесия
на Съюза на учените, май
2013 година с три теми:
1. Лупусен миокардит – клиничен случай,
автори И. Шекерев, В.
Каралийски, В. Иванова,
Г. Ленгерова, М. ГеневаПопова
2. Тиреоидна патолигия и системен лупус еритематодес, автори Ния
Атанасова, Виктор Каралийски, М. Генева, Величка Попова, Снежана
Терзийска, Ан. Баталов.
3. Рентгенологични
скали за оценка на промените при дифузна идиопатична скелетна хиперостоза, автори М. Генева-Попова, М. Панчовска-Мочева, Ан. Баталов,
Г. Ленгерова, В. Иванова,
В. Попова.
На последната сбирка
кръжочниците получиха
сертификати за участие.
Много или малко е
свършеното от кръжочниците – трудно е да се
прецени. Но можем да кажем, че стъпка по стъпка
в катедрата се гради научна мисъл и кадри.
Катедрата уведомява,
че първата сбирка на кръжока за 2013/2014 година
ще се състои през октомври 2013 в катедрата.
д-р Генева, дм

Доц. Баталов с участниците в кръжока
даха състоянието, изследвключва:
1. Запознаване
на ванията и диагнозата на
кръжочниците с инстру- пациентите.
ментално-диагностични
През втория семесметоди за изследване.
тър сбирките се ръково2. Подготвяне на на- деха от д-р Терзийска,
учни статии и публика- д-р Яков и д-р Попова и
ции по дадена тема или част от тях се проведоха
нозология от кръжочни- в Клиниките по гастроеците.
3. Презентиране и
дискусия на клинични
случаи в катедрата или в
други звена на Медицинския университет – Пловдив, представени от преподаватели от катедрата.
4. Срещи с изявени
лекари от Медицинския
университет с цел запознаване с работата на лекарите и мотивация за
студентите.
На първата сбирка се
избраха с гласуване: председател – Иван Шекеров,
ІІІ курс медицина, зам.председател – Ваня Иванова ІІІ курс медицина.
Членовете на кръжока бяУчастници в кръжока по вътрешни болести
ха 30 студенти от ІІІ ме-
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СТУДЕНТСКО СЪСТЕЗАНИЕ
„СТАНИ ПОБЕДИТЕЛ – ДА УЧИМ И ДА СЕ ЗАБАВЛЯВАМЕ“

На 31 май в аула „Магна“ на Факултета по дентална медицина – Пловдив се проведе първият сезон на уникалното
състезание „Стани победител“. Организатори на
събитието са Катедрата
по оперативно зъболечение и ендодонтия и студентите от трети курс.
Мотото на състезанието
„Да учим и да се забавляваме“ изразява новаторски дух и реализира съвременните педагогически стратегии в университетското образование.
Регламентът на състезанието бе вдъхновен от
популярното шоу „Стани богат“, пречупен през
фокуса на народната мъдрост „Знанието е богатство“.
Подготовката за състезанието започна още
през 6-ия семестър на третокурсниците с появата
на едно ново учебно пособие: „Лекции и тестове
за интерактивно обучение по оперативно зъболечение и ендодонтия –
предклиника“. То предоставя качествено нов
подход за получаване на
знания чрез възможността за връзка между тестовите въпроси и лекционния материал. Постига се
нещо много важно в обучението – не само да разберем, че сме сгрешили,
но да се учим от грешките си. Пособието е първото по рода си електронно
помагало по предклиника на оперативното зъболечение и ендодонтия
в България. То дава възможност за осъществяване на глобалните стандарти в образованието, като
съчетава възможностите
на информационните и
комуникационните технологии, педагогиката и
денталната медицина, и е

в синхрон с философията за неограничен достъп
до информацията, споделяне и откритост. Разпространява се безплатно за образователни цели, съдържа 30 лекции в
1818 слайда и 1400 интерактивни въпроса от 7 типа. Пособието реализира
не само концепцията за
e-learning, но я доразвива и усъвършенства, като част от идеята за mlearning: свободен достъп
до информацията от всякакви мобилни устройства (таблети, смартфони), във всяка ситуация,
на всяко място, по всяко
време.
Състезанието „Стани победител“ имаше
два кръга – първи кръг на
предварителна селекция
на претендентите за участие и втори кръг – същинското състезание. Предварителният подбор се осъществи на 14‑та седмица
на 6-ия семестър, когато според учебната програма се проведе финал-

пита; голямата награда –
освобождаване от теста
на изпита. Всеки отбор
имаше на разположение
4 жокера: помощ от публиката, обади се на приятел, обади се на катедрата, 50/50.
С голям ентусиазъм и
мотивация третокурсниците показаха чудесни
резултати. От 121 студенти в трети курс, 95 човека имаха оценки над мн.
добър 4,50, като групата
на отличните оценки беше внушителна – 50 студенти.
На 31 май от 14.00 часа под звученето на оригинална музика състезанието „Стани победител“
започна с определяне на
първия отбор. Гости на
състезанието бяха деканското ръководство, асистенти от различни дисциплини, студенти от четвърти и пети курс. Специален гост за нас бе доц.
Здравка Иванова, дългогодишен преподавател в
катедрата и много оби-

Миг от състезанието
ният тест по ендодонтия.
Студентите разполагаха
предварително с банка
от 648 въпроса, от която
на случаен принцип всяка група отговори писмено на 30 въпроса. Всички студенти с оценка над
4,50 имаха право да участват в същинското състезание, на което се формираха отбори. Всеки отбор
премина през три кръга
с по три въпроса. Всеки
кръг завърши със сигурна награда: първа сигурна награда – 0,50 единици над оценката на теста
на изпита; втора сигурна
награда – 1 единица над
оценката на теста на из-

чан колега. Подборът на
участниците се осъществи чрез теглене на жребии от селектираните студенти.
Късмет на първия отбор донесе деканът на
ФДМ – Пловдив, доц. д-р
Г. Тодоров, дм, който изтегли шестима щастливци – Светла Бозалиева,
Владимира Бързашка,
Атанас Дошев, Мартина
Василева, Георги Кацаров, Назире Ишгьорен.
Те показаха отлични знания и увереност, въпреки
че не взеха голямата награда, отговориха на въпросите, без да ползват
жокери.

Шанс за влизане във
втория отбор на състезанието даде зам.-деканът по НИД, доц. д-р Сн.
Цанова, дм. Участниците
бяха: Данаил Бошнаков,
Лиляна Щерева, Стефан
Хасан Ал-Махамед, Карина Игнатова, Николай
Симеонов, Беатрис Ленгал. Отборът игра разумно и внимателно използва всеки жокер, с което завоюва втора сигурна награда.
Третият отбор в състезанието определи късметлийската ръка на зам.декана по учебната дейност, доц. д-р Е. Попова,
дм: Десислава Томлекова,
Шенай Иса, Йорданис
Милядис, Дончо Дончев,
Георгиос Бронтидис, Илка Митева.
След изключителна
игра третият отбор взе
голямата награда! Състезанието бе на финала
си. Емоционалната обстановка в аула „Магна“,
вълнението на студентите, забавлението от играта и състезателният дух
на всички присъстващи огласиха аудиторията
„Още, още, още…“
Подвластни на желанието, извън предварителния регламент изтеглихме още един отбор.
За нас бе чест в играта да
се включи доц. Здр. Иванова, пример за академично мислене и поведение, всеотдайност, детайлност, уважение. Четвъртият отбор включваше: Илиас Бисбас, Иван
Кънчев, Слейман Мохамед Ал-Талаб, Ангел Попов, Цанислав Василев,
Елени Бахаропулу.
Играха смело, уверено, отговориха на найтрудните въпроси без
жокер и спечелиха отново голямата награда.
Състезанието приключи с вълнение и удовлетворение, че и ученето може да бъде забавно, интересно и приятно.
Разделихме се с очакване
на втория сезон на „Стани победител“ и надеждата, че най-хубавото предстои…

ПЛОВДИВ –
КАНДИДАТ ЗА
ЕВРОПЕЙСКА
СТОЛИЦА
НА КУЛТУРАТА
ПРЕЗ
СТУДЕНТСКИТЕ
ОЧИ
Организатори
на
Open Student Fest са студентските съвети при
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Медицинския университет – Пловдив, Академията за музикално,
танцово и изобразително
изкуство, Аграрения университет, Университета по хранителни технологии, Техническия университет – София, филиал Пловдив, Европейския
колеж по икономика и управление, Колежа по икономика и администрация.
Инициативата има за
цел да популяризира студентския спорт, изкуството, творчеството, знанията и уменията на студентите в различни сфери
на живота. „Open student
fest” е празничен фестивал за всички студенти от
различните висши училища и гражданите на
гр. Пловдив. Участвайки
в различните мероприятия, включени във фестивала, младите хора ще
допринесат за развитието
на културата, изкуството,
спорта, екологията и социалния живот на града, в
който учат и живеят. Фестивалът се организира от
студентските съвети на
висшите училища в град
Пловдив за техните колеги с цел да се повиши активността им, инициативност и ангажираност към
обществото и участието
им в културния живот.
АМ
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ЗА ПЪРВИ ПЪТ
„ДЕН НА ОРИЕНТАЦИЯТА“

Тази година за пръв
път, на 13.09.2013 г., бе
проведен „ден на ориентацията за първокурсниците“. Целта на мероприятието бе да се запознаят
всички първокурсници с
университетския живот,
базите, на които бъдещите студенти ще провеждат упражнения и лекции,
както и със структурите на Студентския съвет,

пред колегите си.
Веднага след това бяха сформирани 6 отбора от всички специалности, които се състезаваха в игра, наречена
„MUPADVENTURE“.
Приключението представлява игра с мисии, в която участниците се запознаха с всички базови места на университета и клиниките към него.

МНД „Асклепий“ и организациите на студентите по фармация, медицина и стоматология. Идеята е нова за България и
се провежда за пръв път.
Организатор на събитието беше Студентският
съвет. В 9:00 всички аудитории на Аудиторния
комплекс се изпълниха с
първокурсници, а представители от факултетите и организаторите презентираха университета и
споделиха ценни съвети

Вечерта повече от
150 студенти бяха на
нощното парти в паркхотел „Санкт Петербург“,
където беше и награждаването на победителите
от играта: Величка Попова, Кристина Мирчева, Маретин Енев, Ирина
Низамова, Ралица Кондарева, Елеонора Балабанова. Те бяха наградени със
статуетки и грамоти.
Атанас Тошев,
студент II курс фармация

Катерина Урилска,
студент I курс фармация
Защо решихте да
учите в Медицинския
университет – Пловдив?
Кандидатствах единствено в МУ – Пловдив,
защото за мен е найпрестижният университет.
Защо избрахте спе-

циалността фармация и
кое е мотивиращото?
Избрах тази специалност, за да получа необходимите знания, а с тях
и отговорността да помагам на хората.
Как се чувствате вече
като студент?
Чувствам се като човек, който върви непосредствено с прогреса.
Искам знанието, което
ще получа, за да го трансформирам в мъдрост и
да се науча да виждам как
светлината е винаги следвана от живот.
Как се виждате след
време?
След време се виждам
като един знаещ, можещ

С Т УД Е Н Т И
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ЛЕТЕН УНИВЕРСИТЕТ 2013
Студенти от Медицинския университет – Пловдив участваха в ХI издание на „Летен университет“ в курортния комплекс „Албена“.
Над 400 студенти от над 20 висши
училища взеха участие в състезанията по плажен футбол, волейбол, тенис,
плуване, табла, шах, теглене на въже и
различни щафети. Крайното комплексно класиране определи второто място за
Медицинския университет – Пловдив.
На трето място се класира Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“,
който грабна и статуетка за най-многобройната делeгация на „Летен университет“.
Събитията в рамките на проекта
се състояха в периода от 23 до 29 август 2013 г. и се проведоха в подкрепа
на кандидатурата на Варна за европейска младежка столица 2016. Седмицата
край морето предложи на участниците от различни университети в страната и чужбина разнообразни спортни и
академични прояви, а сред официални-

те лектори на академичните прояви бяха и представители на изпълнителната
и законодателната власт: вицепрезидентът на Република България г-жа Маргарита Попова, министърът на образованието проф. Анелия Клисарова, председателят на парламентарната комисия
по образование и наука в 42-то Народно
събрание проф. Ваня Добрева.
Събитията, съпътстващи „Летен
университет 2013“, уважиха Маргарита
Попова – вицепрезидент на Република България, Светлана Дянкова – зам.министър на труда и социалната политика, Мая Тодорова – зам.-министър на
младежта и спорта, Христо Стоичков –
зам.-председател на Българския олимпийски комитет, Лилия Христова – директор на дирекция „Младежки дейности и спорт“ в община Варна, Антоний
Швиндт – председател на Националния студентски съюз на руската федерация, експредседателите на НПСС и други представители на научните и културните общности в България.

Отборът на Медицинския университет – Пловдив
и духовен човек с добра
воля, с големи умствени
възможности, оживена от
любов към човечеството
и желание да му помагам.

Мария-Магдалена Бучкова, судент I курс медицина

Защо решихте да учите в Медицинския университет – Пловдив?
Защото е реномиран
университет, които предлага добри възможности,
намира се в родния ми
град, а и майка ми преподава в него.
Защо избрахте тази специалност и кое е мотивиращото?
До последния момент
се чудих точно коя специалност да запиша като
първо желание, защото в
семейството ми има доста зъболекари, но в крайна сметка реших, че трябва да има малко разнообразие. Смятам, че така

ще мога да помогна на
доста хора.
Как се чувствате вече като студент?
Все още не мога да
осъзная напълно, че студентският живот започва. Мисля, че като повечето първокурсници се
чувствам развълнувана,
но и леко притеснена
Как се виждате след
време?
Като специалист с
пълна чакалня или на
мисия в Африка.

Анкета със студенти
първокурсници от Атанас Тошев, студент
II курс фармация

септември 2013
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УЛОВЕНИТЕ ОБРАЗИ
НА Д-Р СИРАКОВ

Д-р Николай Сираков
е главен асистент в Катедрата по образна диагностика на МУ – Пловдив.
Роден е на 10 юли
1977 г. Завършва медицина в МУ – Пловдив през
2002 година и става докторант в Катедрата по образна диагностика. Придобива образователната
и научна степен „доктор“
през 2010 година, като
има над 40 участия с научни съобщения и публикации в сферата на рентгенологията. С фотография
се занимава от 8 години.
„Образите“ и „образната реалност“ са не просто лингвистична аналогия от научната му специалност. Запомнящ се „образ“ е всеки заснет от него кадър.
В сборника от „Нощ
на учените“ през 2009 г.
за него четем: „Участвал
е в редица фотографски
изложби, сред тях и в изложбата на Lumix Awards

2006 и 2007. Носител е
на първа награда във фотоконкурс на тема „Моя
България“ под егидата на
Президента на Република България през 2006 г.
Умее да води зрителите отвъд пространство и
време – в магичната реалност на общуването зад
кадър. Късове откровена
действителност изненадват със зрелостта на авторовата изповед.“

Като фотограф споделя творческото кредо
на Хенри Картие-Бресон: „Живей, животът ще
ти предостави снимките“.
Можете да го последвате и да съпреживеете фоторазходките и
фотонаходките на д-р
Николай Сираков, прекрасно описани от автора, във фейсбук или на
www.nsirakov.com.
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ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО
ВЛИЗА В СГРАДАТА
НА АУДИТОРНИЯ КОМПЛЕКС

Проф. д-р Федя Николов и доц. д-р Христо Желязков –
ценители на изобразителното изкуство
За пръв път гале- на Аудиторния комрия „Възраждане“, ед- плекс беше открита от
на от най-известните и галеристката Красимиутвърдени галерии за ра Алексиева – собствеизобразително изкуство ник на галерия „Възв Пловдив, със седем- раждане“. На откриванадесет годишна исто- нето присъстваха рекрия, гостува на Аудитор- торът на Медицинския
ния комплекс на Меди- университет – Пловцинския университет – див проф. д-р Стефан
Пловдив. В колекцията Костянев, дмн, членове
бяха включени 15 живо- на Академичния съвет
писна платна от позна- на университета, прети на публиката майсто- подаватели и служитери на четката като Ан- ли. Желанието на рагел Герджиков, Огнян ботещите в Аудиторния
Недков, Димитър Вой- комплекс е тези изложнов – син, Силвия Па- би да станат традиционвлова, Божидар Хад- ни и да се превърнат в
жистоянов и др.
част от живота на униИзложбата във фо- верситета. 
айето на втория етаж
АМ
... ДВА ФОРУМА ПОД ЗНАМЕНАТЕЛЯ НА РЕДКИТЕ БОЛЕСТИ

от стр. 1
на конферентните дискусии. Проф. Румен Стефанов, дм (декан на ФОЗ) в
своя пленарен доклад
презентация обстойно
разгледа влиянието на законовия документ върху
експертните центрове по
редки болести и оценката на здравните технологии, като подчерта, че пациентите с редки болести
не се нуждаят от алтернативна здравна система
„клонинг“ на действащата и само за тях, а от законови механизми, които
да ги включат равноправно в действащата здравна система и да осигурят
достъпа им до качествени
здравни услуги, съобразно спецификата на диагностиката, лечението и
рехабилитацията на ред-

ките заболявания. Председателят и основател на
Националния алианс на
хората с редки болести –
г-н Владимир Томов – в
своя доклад представи точен прочит на текстове
от Директивата и тяхното
влияние в подкрепа на хората с редки болести, като изтъкна и надеждите и
тревогите на пациентите,
произтичащи от този документ.
Експертният
опит
при оценката на здравните технологии сподели и
г-н Антонио Милиоре –
експерт в Националната
агенция по регионално
здравеопазване към Министерството на здравеопазването в Италия.
Специален гост лектор на форума бе проф.

Бенджамин Карсън, който представи „Съображения и рискове, свързани с
диагностиката и лечението на сложни неврохирургични проблеми“.
Като паралелно мероприятие към конференцията се проведе за първи път Национална конференция по редки болести за студенти медици.
Събитие, имащо за цел
да повиши информираността и знанията на бъдещите млади лекари у
нас относно проблемите
на редките болести. Тази прекрасна инициатива
за привличане и активно
включване на студентите
във форум на авторитетни учени получи високи
оценки и одобрение както от страна на студентите, така и на всички екс-

перти.
Завладяващи лекции,
които надхвърлиха многократно определеното
по програма време, но
превзеха препълнената
със студенти зала, изнесоха доц. Пенка Стефанова, дм, която представи
особени и редки случаи в
своята клинична практика на детски хирург, обобщени под заглавието
„Вродените аномалии –
редки и многообразни“,
и проф. Мария Орбецова, дм, която изчерпателно представи аспектите
на ендокринологичните
редки патологии „Акромегалия и гигантизъм“.
Студентите медици
не само демонстрираха
високо научно ниво, като
се представиха и със свои

проблемни доклади и интересни случаи, но бяха
поели и цялостната организация и техническото подсигуряване по провеждането и на двата форума. На официалната
вечеря пред всички гости студентите казаха „в
хор“ едно сърдечно и топло „Благодарим, професор Стефанов!“ – за доверието и за шанса да бъдем
преки участници и организатори на един толкова
полезен и интересен форум и макар все още студенти, да се почувстваме
пълноправни членове на
научна колегия и да усетим атмосферата на научен форум.
Ваня Гюлина
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Розалия
Александрова е родена през юли 1954 г.
в гр. Мадан, Смолянска област. Учи в руската гимна-
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зия „Иван Вазов“ в Пловдив,
а по-късно и в СУ „Св. Климент Охридски“ – български
и полски език. Старши преподавател е по български език
в Департамента за езиково
и специализирано обучение в
Медицинския университет –
Пловдив. Публикациите й
през годините са в областта
на хуманитаристиката: езикознание, литературознание,
философия, педагогика, психология, информациология.
Автор е на седем поетични книги: „Домът на моята

ЧУВСТВО ЗА МИР И
ЕСТЕТИЧЕСКА НАСЛАДА

Със стихосбирката си
„Разговор между гълъби“ (Пловдив, 2013) Розалия Александрова споделя резултатите от десетилетен труд на поетичната нива и поставя пред
читателите разглеждания
от нея вече няколко години казус квантова поезия.
Книгата има ясна структура, позволяваща дори на
неподготвения читател
да навлезе хармонично в
текстовете. А това са текстове, напомнящи равновесни геометрични фигури, чиято опорна точка съвпада с тематичното
ядро. Дори бих казала, че
стиховете (и формално, и
съдържателно) изграждат
кристална решетка, осезаема, видима дори за физическите ни очи. Всичко това е заради тяхната
художествена функция –
те дават чувство за мир и
естетическа наслада; но и
заради тяхната надхудожествена функция – да
пораждат определени реакции в мисленето на читателя – да формират мироглед.
Розалия Александрова е интересен, модерен
автор. Тя не издига барикади по площадите на

поезията и не произвежда литературни явления,
фотографирайки външна зрелищност. В книгата си „Разговор между гълъби“ продължава да търси новото, водена от художествените си задачи и
утвърждавайки оригиналния модел „стих в стиха“.
Само променяйки курси-

ва, авторката подсказва
кои думи или фрази трябва да бъдат изтеглени, за
да се очертае силуетът
на една нова, често различна, а понякога противоположна по значение
идея. Така читателят се
оказва увлечен в интригуваща игра с ясни правила и вълнуващи, понякога неочаквани резултати.
Елена Диварова

Редакционен екип:
Председател: проф. д-р Ст. Костянев, дмн – ректор на
МУ – Пловдив; Отговорен редактор: И. Странджев
(тел. 60 22 37); Редактори: М. Танев; Е. Христова; Езиков редактор: А. Куцарова; Организационен секретар:
В. Гюлина (тел. 60 25 88); Графичен дизайн: Н. Пейчев;
Предпечат: В. Янкова; Фотограф: Н. Витковска.
4002 Пловдив, бул. „В. Априлов“ 15 А,
e-mail: pressmedica@abv.bg
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душа“ (2000), „Светещо тяло“ (2003), „Тайната на пътя“ (2005), „Очите на вятъра“ (2007), „Притча за
ключа“ (2008), „Сакрално“ (2010) и „Разговор между гълъби“ (2013). Член е на
Дружеството на пловдивските писатели и председател
на интелектуално-поетичното общество „Квант и приятели“.

на тема
„КАКВО БИХ НАПРАВИЛ
ЗА МЕДИЦИНСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ,
АКО СЪМ РЕКТОР“

***

Условия за участие и критерии за
оценка:

Глаголът
„правя“
е излишен.
Защото правя
значи:
дишам,
вървя,
усмихвам се,
обичам.
Сънувам време.
И безвремие.
Пътувам. Връщам се.
И вземам
от смисъла на битието.
Отливам
истини,
куплети,
приятелства
и изневери.
И тук. И там
ще ме намериш.
Понесена от светлината.
И вездесъща в необята.
Събуждам
огъня
за феникс.

***

Устрем на вълна
разби прибоят.
Ехото остана
да кънти.
Щом следи
от пяна
се разтвориха,
бездна
време
укроти.
Всяка сила
мигом
ни е дадена.
Всеки смисъл
за мига
блести.
И вълна,
и твърд
предначертано
Морският художник
Потопи.

КОНКУРС ЗА ЕСЕ

ЗА НАГРАДИТЕ НА РЕКТОРА НА МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

1. В конкурса могат да участват всички студенти от Медицинския университет – Пловдив.
2. Крайният срок за подаване на конкурсните
творби е 8 декември 2013 г.
3. Конкурсните творби да се изпращат на електронен адрес pressmedica@abv.bg, за конкурса.
4. Изискваните формати на приеманите по
електронен път файлове са документи на MS
Office Word.
5. Обемът на изпращаните текстове не бива да
надвишава 2 стандартни машинописни страници
(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 обявени до
15 декемри 2013. 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.
ЗНАНИЕТО НИ ПРАВИ ПРИЯТЕЛИ
Завърши конкурсът за
есе на тема „Знанието ни
прави приятели“ за наградите на ректора на МУ –
Пловдив. В редакцията
на в. „Аудитория медика“
се получиха петнадесет
есета. Комисия в състав:
проф. д-р Стефан Костянев, дмн – председател и
членове: проф. д-р Стефан Сивков, доц. Светла
Пачева, Ваня Гюлина –
отговорен секретар на в.
АМ и Иван Странджев –
отговорен редактор на в.
АМ разгледа внимателно
постъпилите есета. Мнението на комисията е, че
темата даваше възмож-

ност за повече размисъл,
анализ, лични наблюдения и отношение. Членовете на комисията взеха следното решение: не
се присъждат първа, втора и трета награда. С грамота се отличава участието в конкурса на Алие Хавельова, Мария Колева и
Николай Тончев.
Благодарим на всички
участници и сме уверени,
че в следващия конкурс
ще участват повече студенти от МУ – Пловдив и
техните есета ще бъдат с
повече качества.
АМ

