ЖЕНИТЕ В НАУКАТА
ВИНАГИ СА ВИСОКО
ОРГАНИЗИРАНИ ЛИЧНОСТИ
Интервю с проф. д-р Гетова, дмн

КОЛОНКА
НА РЕКТОРА

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

Р. Киплинг – носител
на Нобелова награда за литература през 1907 г. е автор на един от най-дългите,
но забележителни афоризми,
озаглавен „If ” (Ако). По-долу са моите полусериозни опити с този прекрасен философски съюз:
АКО…
Ако човек е доволен
от мизерния живот, който живее, той не заслужава по-добър живот.
Ако можеш да четеш
между редовете, внимавай
какво казваш!
Ако обичаш да критикуваш не забравяй, че
критиката е разсъбличане не на един, а на двама
души.
Ако се сбъдват всичките ти желания, крайно
време е да измислиш едно свястно желание.
Ако някой се опитва
да Ви прекара по баламския начин, значи Ви смята за балама.
Ако имаш повече решения, отколкото проблеми, значи си прекалил
с пиенето. Ако е обратното – значи си прекалил с
трезвеността.
на стр. 2

на стр. 4

КАКВО СЕ СЛУЧВА С НАРЕДБА 34
ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИИТЕ?
Елеонора Христова, студентка VI курс медицина
на стр. 5

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2013

Проф. д-р М. Куклева, дмн,
зам.-ректор по учебната дейност, МУ – Пловдив

Кандидатстудентската
кампания обикновено се
свързва с месеците юни
и юли, когато се подават
документите и се провеждат конкурсните изпити.
В действителност това е
съвкупност от дейности,
в които са ангажирани висококвалифицирани специалисти през цялата година. Кандидатстудентската кампания 2013 стартира още през месец октомври 2012 година със
създаването на централна комисия под ръководството на зам.-ректора по
учебната дейност. Реализирани бяха редица прояви за популяризиране на
възможностите за обучение в Медицинския университет – Пловдив. Кампанията беше рекламирана в медиите. Кандидатстудентският справочник, който дава възможно най-пълна информа-

ха в кандидатстудентски
борси в страната и в чужбина. Ежегодно при изключителен интерес от
страна на кандидатите се
провежда „Ден на кандидат-студента“. Това е денят на отворените врати, когато всички желаещи могат да се срещнат
с представители на академичното ръководство на
университета и председателите на изпитните комисии, за да получат отговор на всички въпроси,
които ги вълнуват.
За първи път през тази кампания беше променена формата на кандидатстудентския изпит по
биология. Учебният материал от осми клас беше
представен под формата
на тест. През следващите
две кампании в теста ще
бъде включен и учебният
материал, който се преподава в 9-и и 10-и клас. Издадени бяха сборници с
тестове за 8-и и 9-и клас
за самоподготовка на кандидат-студентите. През

Участници в деня на кандидат-студента
ция, беше актуализиран 2014 година ще бъде изсъобразно новия пра- даден сборник с тестовилник за устройството и ве и за 10-и клас. По този
дейността на университе- начин изцяло ще се прета. Представители на от- мине към тестово изпитдел „Учебни дейности“ ване по биология. Вмеси отдел „Международно то досадното наизустясътрудничество“ участва- ване на материала и бук-

валното му възпроизвеждане тестът ще даде възможност на кандидатите да покажат реални познания. Съпоставянето на
данните от приемния изпит с пробния изпит по
биология, който включваше само тестово изпитване върху материала от
8-и клас, показва по-високи резултати при пробния изпит. Очевидно тес-

60 места. При ОКС „бакалавър“ и „професионален бакалавър“ най-голям
е интересът към специалностите „Рехабилитатор“ и „Помощник-фармацевт“, където над 6 души се конкурират за едно
място. Предпочитанията
към тези специалности са
резултат на добрите перспективи за реализация.
За учебната 2013/2014

Организаторите на деня на ориентацията
товото изпитване не затруднява кандидат-студентите.
Изпитът по социална
медицина и здравен мениджмънт също се провежда чрез тест. За първи
път тази година беше издадено учебно помагало с
примерни тестове, което
да подпомогне подготовката на кандидатите.
Кандидатстудентската кампания 2013 затвърди положителните тенденции от 2012 година и
откри нови възможности.
1735 кандидат-студенти
изявиха желание да продължат своето обучение в
Медицинския университет – Пловдив. Най-предпочитаната специалност
по първо желание при
ОКС „магистър“ е фармацията, където 262 кандидати се конкурираха за

година в университета бяха приети 905 нови студенти, една трета от които са чуждестранни граждани от 27 страни. Увеличава се интересът на чуждестранните студенти към
обучението на английски
език по специалностите
медицина и дентална медицина. През тази учебна година половината от
всички ново постъпили чуждестранни студенти се обучава на английски език.
Ръководството
на
университетa осъзнава
колко важно е новите студенти бързо да се адаптират към учебната и социалната среда. През тази кампания освен актуализирана пътна карта за
специалностите с ОКС
„магистър“ на български
на стр. 5
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Ако всеки си върши
работата както трябва,
краят на света ще дойде
по-бързо.
Ако виждаш света и
хората такива, каквито са
в действителност, обречен си на депресия.
Ако някой цитира общественото мнение, значи се опитва да Ви заблуждава, защото общественото мнение е като облаците, гонени от
вятъра.
Ако хората не си пречеха едни на други, човечеството щеше да достигне завидни висоти в едно отношение и завидни дълбини в друго отношение.
Ако жена Ви откаже
да купи бира, след като
сте гледали няколко мача
подред, значи не Ви обича, както преди.
Ако държите на дълголетието, съгласявайте
се с всичко, което казва
жена Ви.
Ако не понасяте домашната работа, не се женете!
Ако всички те обсипват с аплодисменти, значи си попаднал на арената, а лъвовете са наблизо.
Ако някой престане
да Ви прави услуги, значи
сте забравили да му дадете подаръците.
Ако прекалено дълго
преследвате целта, когато я настигнете, тя ще Ви
се усмихне и ще Ви подмине.
Ако някой иска от Вас
да постъпите некоректно, той е сигурен, че Вие
може да постъпите некоректно.
Ако благородните желания контролират поведението Ви през цялото време, ще Ви обявят за
човек, който не може да
се контролира.

ТЪРЖЕСТВЕН
ОТКРИТ
АКАДЕМИЧЕН
СЪВЕТ

ще се проведе
на 12 декември
(четвъртък) от 14.00 ч.
в ІV аудитория
на Аудиторен
комплекс.

ИНФОРМАЦИЯ

ЗАЕДНО СРЕЩУ ДИАБЕТА

ноември 2013

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ
НА МЕДИЦИТЕ ОТ ВИПУСК `2013
През 2006 година Общото събрание на ООН приТРИ НАГРАДИ „ЗЛАТЕН ХИПОКРАТ“
ема специална резолюция и обявява 14 ноември за
ЗА ПЪЛНИТЕ ОТЛИЧНИЦИ
Световен ден за борба с диабета. Всяка година на тав зала „Аула Магна“ на
зи дата Българското дружество по ендокринология и
ФДМ.
всички университетски ендокринологичи центрове в
От
дипломиранистраната подготвят и реализират редица дейности за
те 113 завършващи 87 са
подпомагане на хората в лечението им с това значимо
български и 26 са чуждессоциално заболяване, чието разпространение се превръща в пандемия и влошава здравето и качеството на
транни студенти. С отлиживот на милиони хора и техните семейства. Денят и
чен успех от следването
последващите седмици от месец ноември са под наи държавните изпити са
бюдението на Международната диабетна асоциация.
36 студенти; средният усИ тази година Асоциацията на студентите медици
пех от следването на засъс съдействието на МУ – Пловдив и Секцията/Кливършващите е „мн. дониката по ендокринология при УМБАЛ „Св. Георги“
бър“ – 4,85, а от държавотбеляза Световния ден на диабета с редица прояви.
ните изпити е „мн. доНа 14 ноември от 16.30 часа в Аудиторния комплекс Доц. д-р Николай Бояджиев, дм, бър“ – 5,06.
на Медицинския университет – Пловдив се срещнаха декан на МФ
Трима са пълните отспециалисти ендокринолози със студенти. Публична
личници
на випуска: КаЗа
63-ти
път
Факултелекция на тема „Заедно срещу диабета“ пред тях изтерина
Габерова,
Орлитът
по
медицина
на
МУ
–
несе проф. Мария Орбецова. Студентите попълниха
анкета за оценка на риска от развитие на метаболи- Пловдив тържествено ще на Чанева, Мила Букова.
тен синдром и захарен диабет. На 16.11.2013 г. от 8 до промоцира и раздаде ди- Те ще бъдат удостоени с
10 часа в Аудиторния комплекс беше извършен без- пломи на завършилите наградата „Златен Хипократ“.
платен масов скрининг за захарен диабет с измерване медици.
Деканът на МФ
113 дипломанти ще
на кръвната захар при студентите от висшето учебно
училище. Тези, при които се откриха нарушения, бяха получат магистърските доц. д-р Николай Бояпоканени за консултации и насоки в Секцията/Клини- си дипломи за лекари по джиев, дм: „Това е един
ката по ендокринология през следващата седмица „на медицина на 13 декември, от най-запомнящите се
отворените врати“ от 18 до 22 ноември 2013 г. AM петък, 2013 г. от 11 часа випуски със своята винаги активна и непримиВНУШИТЕЛНО ПРИСЪСТВИЕ НА АКАДЕМИЧНИ
рима позиция по всички
ГОСТИ И ЛЕКТОРИ ОТ ЧУЖБИНА В МУ – ПЛОВДИВ
въпроси на обучението.
Няколко дни по-късно – на 18.09., Те бяха отлични студенПроф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм,
зам.-ректор МСПД
двама френски професори от универси- ти – отговорни, сериозни
За по-малко от три месеца МУ – тета Лил 2 – д-р Вероник Мартино-Дю- и без особени проблеми
Пловдив беше домакин на редица впе- кеноа и д-р Реми Бесон, събраха в Ау- като цяло. Като декан мочатляващи чуждестранни гости и акаде- диторния комплекс лекари, докторанти, га да кажа, че работихме
мични лектори. Техните посещения ут- специализанти и студенти с лекциите си открито, в тясна връзка и
съвместно, за да покрием
върдиха стари контакти и създадоха новзаимните си изисквания
ви възможности за академично сътруди за да стигнат успешно
ничество.
до този тържествен моНовата учебна година се предшемент. Благодарен съм им
стваше от посещението на световноза разбирането и за помоизвестния професор по неврохирурщта, която ни оказваха.“
гия, пластична хирургия, онкология и
За промотор (връчпедиатрия д-р Бен Карсън от болница
ва
дипломите и обявя„Джонс Хопкинс“ в Балтимор, САЩ.
ва завършилите за „пълПо покана на зам.-ректора доц. Б. Киноправни лекари“) е изтов на 12.09. т.г. той изнесе вдъхновявабран – проф. д-р Иван
щата лекция „Допустимо поемане на риск в
Д-р Бен Карсън
Трайков, дм.
неврохирургията“. В нея бяха представени
„Лечение
на
кожните
тумори
в
детската
възневероятни клинични случаи на раздеКУРС
ляне на сиамски близнаци, свързани в раст“ (проф. Мартино) и „Индикации и
ПО АНАТОМИЯ И
главата, с помощта на „надарените ръ- контраиндикации на циркумцизиото“ (проф.
ХИРУРГИЯ ЗА
це“ на талантливия лекар. Хирургът със Бесон). Те посетиха МУ – Пловдив по
ЛАКЪТ
И КОЛЯНО
забележителна кариера и биография е програма „Еразъм“, но участваха активМедицинският униолицетворение на сбъднатата американ- но с оперативна и консултативна дейска мечта – „момче от гетото“ става нев- ност в клиниките по пластична и детска верситет – Пловдив
хирургия на пловдивската университет- съвместно с фондация
рохирург с „божествени ръце“.
„Черноморско-средеземска болница.
„Оценка на здравните технологии и перс- номорска медицинска
пективи за прилагането им в България“ бе- академия“ организират
ше темата на публичната дискусия, ор- двудневен курс по анатоганизирана на 4.10. в МУ – Пловдив по мия и хирургия на лакът
и коляно за специалисти.
инициатива на ръководството на ФОЗ
Курсът ще се проведе в
и неговия декан – проф. д-р Р. Стефа- аудитория №7 в сградата
нов. Гостуващите лектори – проф. Кен на Катедрата по патолоСтейн и д-р Едмънд Джесъп, британски гична физиология на 29
експерти в оценка на здравните техно- и 30 ноември 2013 г. Нана стр. 3 чалото е от 09.00 ч. АМ
Танц на гостите от Колумбия

Н АУ К А
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НАУЧНА ПРОЕКТНА СЕСИЯ
ЗА МЛАДИ УЧЕНИ 2013

Проф. д-р Атанас Кръстев

Традиционно провежданите Дни на медицинската наука са значимо научно събитие в
МУ – Пловдив.
През настоящата година те бяха място на среща със световноизвестни
в своите области учени
д-р Richard Kaczmarski и
проф. Yoshihisa Nakano,
които изнесоха запомнящи се пленарни лекции.
Обикновено Дните
на медицинската наука са
подходящо поле за изява
и на младите учени.
От няколко години с
решение на ректорското ръководство в нашия
Университет се провежда
допълнително конкурс на
научни проекти „СТАРТ
НА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ“. Той е предназначен за финансово обезпечаване чрез средства от
бюджетната субсидия на
МУ – Пловдив на научноизследователската дейност на докторанти (редовни и на самостоятелна подготовка), както и за
предварителни проучвания на асистенти и ординатори, необходими им
за зачисляване в докторантура. Конкурсът има
самостоятелен бюджет и
е един от малкото, сравнително леснодостъпни
начини за финансиране
на подобен род изследвания. През 2012 год. (когато се проведе за пръв път)
и през 2013 год. за финансиране на докторантски проекти бяха отделени около 100 000 лв.
Традиция е по време
на Дните на медицинската наука докторанти, спечелили конкурса, да пре-

зентират резултати от
своята научноизследователска дейност на специална научна сесия „ПРОЕКТНА СЕСИЯ НА
СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ, МЛАДИ УЧЕНИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ“.
Целта е демонстрация
на степента на изпълнение на проектите, на уменията на докторантите да
излагат получените резултати и да защитават
определени тези. На сесията се популяризират
тeхните (и на ръководителите им) научни постижения по разработваните
теми, обменят се мнения,
изказват се становища.
Сесията се проведе в
7-ма аудитория (на 14 октомври) и в аула „Магна“
(на 18 октомври). Бяха изнесени 16 презентации от
докторанти от различните факултети – 7 от МФ,
2 – ФОЗ, 5 – ФДМ и 2 –
ФФ.
Сесията постигна целите си в значителна степен.
Бяха представени и
обсъдени временните резултати от проектите, съпроводени с подходяща
интерпретация. На докторантите бе предоставена професионална трибуна за изява, което може да се разглежда като
част от тяхното обучение, предвид настоящата
формулировка на образователната и научна степен
„ДОКТОР“, към която те
се стремят. Всеки от докторантите бе подложен
на серия от професионално формулирани въпроси, което постави на
изпитание неговите познания. Към достиженията на сесията трябва да се
отнесат интересните научни резултати и много
доброто представяне на
част от младите учени.
Издаден и разпространен е сборник с резюмета на презентираните трудове, нещо важно
за участниците в сесията
при отчитане на техните
проекти.

Университетското ръководство и академичната общност получиха непосредствена представа
за хода на изследванията при част от проектите,
както и за възможностите
на съответните докторанти и научни колективи.
Слабо място на тазгодишната научна сесия
остава посещаемостта. И
ако към пленарните лекции бе проявен значителен интерес, то ПРОЕКТНАТА СЕСИЯ, въпреки добрата предварителна разгласа на мероприятието, бе посетена от относително малко хора. Фактът е непонятен и предвид голямото тематично разнообразие на участващите презентации, което само по
себе си е предпоставка за
по-висока посещаемост
от различен профил специалисти.
Сесията не бе посетена дори от някои научни ръководители на докторанти, което отразява известна незаинтерисованост към изявите на
техните ученици или невисокото стъпало, което
заема сесията в рейтинговата им система на научни прояви. Интересът
на студентите към изявите на докторантите, повечето от които са и техни
асистенти, също не бе висок.
Анализът на това научно събитие би трябвало да провокира съответни размисли: от страна на
непосредствените участници и техните ръководители – относно нивото на представяне, проявения интерес, отправените препоръки и забележки; от страна на университетското ръководство – относно степента
на корелация между качеството на научните изследвания и количеството инвестирани финансови средства, както и за
критериите при оценяване на научноизследователски проекти.
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логии, запознаха университетски преподаватели и медицински специалисти с концепциите и особеностите на процеса на отчитане на медицинските технологии с техните индикации, безопасност, ефикасност и
последствия.
Посещението на българо-колумбийската делегация, водена от президента на фондация „Алианза“ –
г-жа Дорис Дукова, и г-н Хайро Кортес – академичен
зам.-ректор на университета „Униминуто“ в Колумбия, създаде атмосфера на екзотичност. Освен на презентациите им за целите и дейността на представяните
от тях организации, домакините се насладиха на уникално красиво и жизнерадостно танцово ревю.
На 10 и 11 октомври 2013 г. гост-лектори по програма „Еразъм“ бяха деканът на Факултета по медицина и фармация от университета в Намюр, Белгия –
проф. Бернар Масереел (с лекции „Научна дейност на
NAMEDIC – Namur Medicine Drug Innovation Center“ и
„Кръвна съвместимост на наночастици: насоки за употреба“) и проф. Жан-Пиер Жийе от Департамента по биомедицински науки. Дискусията ни относно бъдещо
академично сътрудничество с белгийски академични организации беше свързана и с наши предишни
срещи с ректора на университета в Гент – проф. д-р
Паул ван Каувенберге, гостувал в МУ – Пловдив през
юли т.г. заедно с почетния консул на България в Източна Фландрия – г-н Вили ван Импе, както и с официалното посещение на 2.10. т.г. на Нейно Превъзходителство посланичката на Кралство Белгия в Р България – г-жа Аник ван Калстер. Силното присъствие на
представители на белгийски университети и дипломати в МУ – Пловдив се очертава като стабилна традиция и гаранция за академичен обмен.

Проф. Йошихиса Накано
В рамките на Дните на медицинската наука в МУ –
Пловдив на 14.10.2013 г. д-р Ричард Качмарски от Имперския колеж и болницата Хилингдън в Лондон изнесе лекция „Приложението на молекулярната диагностика в хематологията“, а на 18.10. по покана на проф. Т.
Търновска, зам.-декан МСПД на ФОЗ, проф. Йошихиса Накано от университета на префектура Осака в
Япония, представи японския опит върху „Значение на
пробиотиците и други биофункционални вещества в човешката физиология и здраве“. Впечатляващо беше и присъствието на група руски учени от Московския университет по дентална медицина, гости на ФДМ.
Посещението на проф. Андрю Майлс (от Имперския колеж в Лондон и доктор хонорис кауза на МУ –
Пловдив) в края на м. октомври е свързано със защитата на д-р В. Тананска, докторант при Катедрата по
aнатомия и хистология. Проф. Майлс е придружаван
от сър Джонатан Асбридж, консултант по здравни грижи от Оксфорд.
Част от гостите потвърдиха намерението си да
участват като лектори в предстоящия международен
сателитен симпозиум „Клетъчна и молекулна медицина“
в рамките на научна сесия „Наука и младост“ през април 2014 г. в МУ – Пловдив.
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ЖЕНИТЕ В НАУКАТА ВИНАГИ СА
ВИСОКО ОРГАНИЗИРАНИ ЛИЧНОСТИ
Интервю на Ваня Гюлина с проф. д-р Дамянка Гетова, дмн, по
повод избирането ѝ за учен на годината на МУ – Пловдив през 2013.

Проф. Гетова завършва висше медицинско образование
в МУ – София. Работила е в Института по физиология
на БАН под ръководството на академик Веселин Петков и
проф. Васил Георгиев. Защитава докторска дисертация през
1986 г. От 1994 г. е хабилитирана за доцент в Катедрата
по фармакология на МУ – Пловдив. През 2002 г. защитава
дисертационен труд за доктор на науките и от 2004 г. е избрана за професор в Катедрата по фармакология при МФ на
МУ – Пловдив.

Проф. д-р Д. Гетова, дмн

Проф. Гетова, как
приемате наградата и
какво означава за Вас?
Видях обявата за конкурса и реших да подам документи за участие. Изненадата ми беше много голяма, когато получих това
ново и най-високо отличие
на ректора на МУ – Пловдив. За мен е много високо признание за научните ми разработки и приноса към на нашия университет в подготовката на млади кадри.
Какво поддържа интереса Ви постоянен към
активно занимание с наука?
Хората, избрали медицината за професия, не
спират да търсят нови идеи
и да се стремят да ги осъществят стъпка по стъпка
в ежедневието си. При мен
може би началната подготовка в БАН под ръководството на изключителни
личности и учени, после
семейството ми и средата,
в която живея и работя, ме
мотивират постоянно в работата. Винаги съм искала да съм не само учен, но
и преподавател и възможността да работя вече почти 20 години в МУ – Пловдив ми дава шанс да развивам и двете направления. Моите международни
контакти и специализации
в Европа и САЩ са също
стимул за по-нататъшни
проекти.
Какви са Вашите
лични научни планове?
Винаги съм работи-

ла предимно в областта на
изследване на лекарства,
повлияващи мозъчните
функции и механизмите,
по които това се осъществява. Когато постъпих в
МУ – Пловдив, бях работила в областта на лекарствата, използвани за лечение
на епилепсия. Тук доразвих тази тематика с изследването на лекарства, подобряващи мозъчните функции, тъй като повечето от
тях ги влошават. Това разшири полето на изследванията ми в областта на лекарства, прилагани за лечение на деменции и други паметови нарушения,
включително и болестта
на Алцхаймер. Понастоящем разработвам в сравнителен аспект сравнително
нови психотропни лекарства, както и други, прилагани за лечение на невропатичната болка. Освен
това интересен е и проектът, разработка на бъдещия Технологичен център
в МУ – Пловдив, изучаващ
хроничното посттравматично разстройство. В този смисъл са и бъдещите
разработки на моите докторанти в областта на синтетични и природни продукти с адаптогенно действие, които влияят не само
върху невроналните функции, но имат и вазодилатативен ефект и подобряват
трофиката на мозъка.
Къде е мястото на
жените учени в глобалния свят?
Жените винаги са имали равностойно положение в науката, още от минали векове, като пример мога да дам Мария Склодовска-Кюри. В моята област
световноизвестната проф.
Хелена Рашкова от Чехия,
макар и напълно сляпа, на
почти 100 години проявяваше изключителен интерес към света и науката.
Гордея се с личното си познанство с нея. Жените в
науката са високоорганизирани личности, съчета-
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ващи с лекота грижата за
семейството и близките си
с успешни научни разработки, подготовка на млади кадри.
Какви са Вашата
оценка и личните Ви наблюдения за студентите
като гражданско общество?
Студентите се опитват да бъдат авангардът на
промяната. Може би тези опити не са винаги достатъчно добре обмислени
и организирани, но винаги младите са били носители на новото и напредъка. Ние сме вече някак
привикнали да живеем в
това време и може би житейският опит и мъдростта
понякога ни пречат с лекота да приемем новото. Въпреки това съм оптимист,
че за младите ще има подобро бъдеще.
Като учен и член в
бивш Специализиран
научен съвет (СНС) към
ВАК бихте ли коментирали ЗРАСРБ?
Като всеки нов закон
и той не е съвършен. Законът даде възможност на
университетите сами да
създават своите кадри, което е хубаво, но в някои случаи, ако се занижат критериите, води и до създаване на не дотам конкурентоспособни кадри на национално ниво. Може би
националната акредитация
за по-високото ниво на хабилитация и дисертация
трябва все пак да имат национално признание. Моето лично мнение е, че
един професор или доктор на науките трябва да
има национална диплома
за това, а не само от съответния университет. Самите журита включват и специалисти от други университети в състава си, съгласно закона, но те добре знаят, че издадената диплома
е само за този университет
и затова с лекота понякога
дават положителен вот. Законът даде възможност да
се избегне твърде тромавата машина на ВАК и трябваше да бъде променен, но
може би е време вече да бъде допълнен.
Има ли обособена
Пловдивска школа във
фармакологията?
Пловдивска школа във
фармакологията – разбира
се, че има. Още с постъпването си в МУ – Пловдив като млад доцент заварих такава, създадена
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от проф. Д. Торева, в областта на изследванията на
антиепилептичните лекарства. Това беше и една от
причините да избера МУ –
Пловдив. Сега в двете катедри – към МФ и ФФ на
МУ – Пловдив има трима професори, работещи
в това направление и разширяващи обсега на научните изследвания не само
върху лекарства, повлияващи мозъчните функции,
но и някои други като хормони, хомеопатични и т.н.
През тази година успешно
защитиха и имат докторска степен двама главни
асистенти и предстоят защити на още двама. Новият закон мотивира всички
млади кадри от двете катедри, те работят интензивно и през следващите години ще имаме още зачислени докторанти, както и
нови хабилитации.
Какви са последните
тенденции в развитието
на фармакологията?
Както през последния
век динамично се развива създаването на нови химични субстанции с оглед приложението им като лекарства, така се развиха много съвременни клонове на нашата наука. Такива са фармакогенетиката,
изучаваща индивидуалните особености в действието на лекарствата, дължащи се на генетични промени; хронофармакологията,
посочваща най-удобното
време за прилагане на някое лекарство; създаване на
нови типове лекарства като моноклоналните антитела, използувани все повече в лечението на реди-

ца хронични болести като миотрофичната склероза, някои ракови заболявания, остеопорозата и др.
Естествено медицината и
фармакологията вървят заедно и винаги е било така.
Почти няма медицинска
дисциплина, в която да не
се използват лекарства, така че нашата наука е гръбнакът на медицината.
Как оценявате МУ –
Пловдив в цялост и обучението по фармация в
частност?
Като член на колектива
на този университет мисля,
че той разполага с отлични специалисти във всички области на медицинската наука. Обучението на
студентите е на европейски ниво, за което говорят
и потоците с англоезично
обучение, където постъпват всяка година все повече студенти от европейски
и други страни – от цял
свят. Повечето млади хора
са мотивирани и се стремят
успешно да овладеят трудностите на медицинската
професия и се надявам да
създаваме все повече и качествени кадри в областта
на медицината.
Каква е Вашата мечта за МУ – Пловдив?
Какво бихте променили?
Да бъде в скоро време
на предно място в листите не само на европейските
университети, но и на тези в САЩ и други водещи
страни в света. Да има достатъчно фондове за развитие на научните изследвания и да участва активно в
национални, европейски
и други съвместни научни
програми.

На 07.11.2013 г. Катедрата по образна диагностика при МУ –
Пловдив организира честване на Деня на медицинската физика.
Международната организация по медицинска физика (IOMP)
представлява 18 000 медицински физици от над 80 страни. Мисията ѝ е да подпомага медицинските физици по света чрез разпространяване на научна и техническа информация, да подкрепя обучението
и професионалното им развитие, да осигурява висококачествени здравни грижи за пациентите.
В честването участваха медицински физици, образни диагностици, радиолози, рентгенови лаборанти, представители на ПУ, ТУ –
филиал Пловдив, гости от София. Изнесени бяха научни съобщения,
споделен беше и практически опит.
Проф. Н. Балабанов представи новата си книга – „Първият
български ядрен физик“ – проф. д-р Е. Карамихайлова.
Проф. д-р К. Велкова, дмн представи получената от доц. инж.
Магдалена Стоева, дм. през м. септември престижна награда на
Международната конференция по медицинска физика в Brighton –
Англия. Доц. М. Стоева е удостоена с наградата „Млад учен на годината“ на Международния съюз за чиста и приложна физика – направление „Медицинска физика“ (IUPAP). Наградата на IUPAP се
връчва ежегодно в 20 направления на физиката за изключителни постижения на млади учени. Тя е присъдена на инж. М. Стоева за принос в електронното обучение и изданията на Световната организация по медицинска физика.
В Деня на будителите Кметството на гр. Пловдив удостои доц.
инж. М. Стоева с плакет като изявен млад учен.

С Т УД Е Н Т И
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НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2013

На 27 септември тази година за пореден път в АК
на МУ – Пловдив се проведе „Нощта на учените“. За
пръв път тази година бе връчена наградата на ректора
на МУ – Пловдив за най-добър утвърден учен, като се
очаква тя да се превърне в традиция.

Победителят в дебата: отбор „Европа“ (отляво на дясно) проф. д-р В. Сарафян, доц. д-р Б. Владимиров, дм,
Д. Гунчев, доц. д-р А. Белчева, дм, д-р А. Чапкънов

Кулминацията на вечерта беше междуконтитенталният дебат „Европа, Азия или Америка – кое е най-доброто място за образование и научни изследвания“.
Трите отбора, сформирани от учени и студенти, показаха висока култура, иновативност и креативност при
представянето на своите разработки. Водещ на дебата беше известният журналист от БНТ Румен Бахов.

Фоайето на АК се превърна в хоби панаир и кулинарен благотворителен базар. Студенти, преподаватели и служители на университета представиха своите
кулинарни шедьоври и колекции от сувенири.

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА
КАМПАНИЯ 2013
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език, беше издадена пътна карта и на английски
език. За първи път беше
издадена и пътна карта за
специалностите с ОКС
„бакалавър“ и „професионален бакалавър“. При
записването всеки първокурсник получава пътна карта, в която са описани неговите права и задължения съгласно правилника на университета
и учебния план на специалността.
Първокурсниците
проявиха изключителен
интерес към организирания от студентските организации „Ден на ори-

ентацията в МУ – Пловдив“. По време на тази
проява те осъществиха
своите първи социални
контакти в новата учебна
среда и получиха полезна информация от своите колеги от по-горните
курсове.
Кандидатстудентската
кампания 2013 е една успешна кампания. Всички
ние, които сме ангажирани с нея, сме удовлетворени, че успяхме да осигурим отлична организация, което беше потвърдено от мнението на кандидат-студентите, изразено в проведената анкета.
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КАКВО СЕ СЛУЧВА С НАРЕДБА 34
ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИИТЕ?

Елеонора Христова,
студент VІ курс медицина

След изявление през
септември на министър
д-р Таня Андреева относно отпадането на изпитите за прием за специализация студенти, специализанти и млади лекари реагираха остро на предлаганата промяна. В МЗ беше внесено становище от
името на Асоциацията на
студентите медици в България (АСМБ), подкрепено от всички локални
структури на организацията, а също така и от името на студентските съвети
на МУ – Пловдив, София,
Плевен, Варна и Софийския университет. Към позицията се присъединиха
и Български лекари за европейски стандарт на специализация (БЛЕСС), както и Асоциацията за развитие на медицинската общност (АРМО).
В своите становища
студентите по медицина и
специализантите се обединиха около искането приемният изпит за влизане
за специализация да не се
премахва. Липсата на гаранции за обективно оценяване както между различните университети, така и в рамките на отделните висши училища е причина за това те да нямат
доверие в предвиждания
нов ред за зачисляване за
специалност. Те вярват, че
конкурсният изпит засега е
най-адекватното решение.
Младите медици споделят, че на фона на тежкото
следване един допълнителен изпит, който ще им даде необходимата теоретична подготовка не е и не би
трябвало да е проблем.
Специализантите и
студентите изтъкват нуждата да се уреди статутът
на специализанта, а също
така договорът за специализация да се превърне в
трудов. Младите медици се

обединяват и около тезите,
че броят на специализациите по държавна поръчка е
крайно недостатъчен и заплатата на всеки специализиращ трябва да бъде значително увеличена
Минаха месеци, откакто министър д-р Андреева
обяви, че има намерението изпитът за специалност
да се премахне, а на негово
място да се влиза по успех
от следването. Това определено доведе до много
противоречиви реакции.
Една голяма част от медиците призоваха това да не
се случва, друга пък реагираха и сметнаха за добре,
че премахването на изпита ще подобри системата
за придобиване на специалност в България.
В периода 26.09.–03.10.
АСМБ направи проучване
чрез онлайн анкета относно мнението на студентите
по медицина за готвените
промени от страна на МЗ
по Наредба 34.
В анкетата участваха
476 студенти, лекари стажанти и лекари специализанти от всички медицински факултети в страната,
които представляват около 10% от студентите по
медицина, съобщават от
АСМБ.
Резултатите от анкетата показват следното.
На въпроса „Подкрепяте ли предложението на
Министерството на здравеопазването за отпадане на
конкурсния изпит за зачисляване за специализация?“
• 109 отговарят с ДА –
22,8%;
• 365 отговарят с НЕ –
77,2%;
На въпроса „При отпадане на изпита за зачисляване за специализация смятате ли, че успехът от дипломата трябва да е водещ
фактор?“
• 98 отговарят с ДА, като 62 от тази група отговарят с ДА и на първия въпрос, 35 отговарят с НЕ на
първия въпрос;
• 378 отговарят с НЕ,
като 48 от тази група отговарят с ДА и на първия въпрос, 330 отговарят с НЕ
на първия въпрос;
Най-голям е броят на
анкетираните, които отговарят с НЕ и на двата въпроса.
В настоящата статия
бих искала да обърна вни-

мание не на този епохален
сблъсък на идеи, а на другите послания, които се
прокраднаха в цялата суматоха. Няма да коментирам кое е по-добре – дали с изпит, или без. С него
или без него младите лекари пак ще бягат на Запад.
Нито наличието на изпит
ще ги задържи в родината,
нито липсата на изпит ще
ги накара да останат тук.
Проблемите не спират до
Наредба 34. Дори да бъде
създадена най-перфектната наредба, тя не би могла
да реши проблема с недостойното съществуване на
лекари и специализанти в
България.
В момента се случва това, което винаги е търсено
в българското общество
през последните 20 години, а именно разделението в лекарското съсловие,
защото съществените проблеми не са на дневен ред.
И това се случва не заради
държавата, общината, университетите или заради
която и да е институция, а
защото самите медици се
губят в злободневни спорове за неща, които няма
да им решат проблемите.
За жалост, тънките сметки
за собственото псевдоблагополучие надделяха над
съществените теми.
В становищата, които бяха изнесени на специализанти и на студенти
по медицина, имаше нещо
много по-важно от това
дали да има изпит, или не.
За пръв път толкова много организации изразиха заедно, въпреки своите
различия, едно-единствено нещо, че искат промяна. Искат достоен живот,
искат качествено образование, искат всичко друго, което иначе ги кара да
заминат зад граница. Тези
неща останаха незабелязани. Не се обърна внимание на проблемa с недостатъчния брой специализации – държавна поръчка,
на абдикирането на държавата от това да продължи
обучението на завършилите медицина и да осигури адекватно заплащане на
техния труд. В допълнение
на това може да се прочете
нуждата от осигуряване на
качество на обучението по
време на специализацията,
както и оправянето на стана стр. 6
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ВЯРВАМ, ЧЕ ТОВА Е МОЕТО ПРИЗВАНИЕ

Лилит Шахинян e родена в град Ереван, Армения, но от 9-годишна възраст живее в
Пловдив. Тук първоначално е учила в ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджиян“, след което в
СОУ „Св. Паисий Хилендарски“. От лятото на 2008 год. е студентка в МУ – Пловдив.
бра, че няма да има ин- ване на нови професиовалиди, няма да има бо- нални знания. Гостувални. Спомням си вълне- нето на лектори като д-р
нията по време на кан- Ричард Качмарски MB,
дидатстудентските изпи- MD, FRCP, FRCPath ексти, невероятното усеща- перт хематолог в болнине след обявяване на ре- ца Hillingdon в Лондон,
зултатите. Сега съм почти хоноруван старши лекна финала на обучението тор в Imperial College и
си. Вече със зрял поглед клиничен директор на Запоглеждам назад. Може паднолондонската мрежа
би винаги ще има болни, за проучвания при рак;
инвалиди, страдащи хо- на Prof. Yoshihisa Nakano,
ра, но вярвам, че оптими- PhD и други видни спеСлед шест години в
змът е движещата сила на циалисти от цял свят разМУ – Пловдив съжаля- Вселената. Не съжалявам ширява кръгозора вървате ли за избора си?
за избора си на образова- ху дадена тема. НеотдавСпомням си като уче- ние и съм убедена, че ако на гост на нашия универничка в първи клас пре- можех да върна времето ситет беше и изтъкнатикарвах следобедите си назад, щях да направя съ- ят професор по невропри баба ми – лекар във щия избор.
хирургия, пластична хиВоенната болница в град
Какво е мястото на рургия, онкология и пеЕреван. Там често срещах „Дните на медицинска- диатрия – проф. Бенджамлади момчета с превър- та наука“ в овладяване- мин Карсън от Медицинзани крайници, на ин- то на нови професио- ски институции „Джонс
Хопкинс“,
Балтимор
валидни колички и съв- нални знания?
сем по детски бях убеде„Дни на медицин- (Мериленд, САЩ). Срена, че когато аз стана ле- ската наука“ определе- щата с проф. Бенджамин
кар, ще бъда толкова до- но имат роля за овладя- Карсън за мен беше една сбъдната мечта. СмяРАДИОФАРМАЦЕВТИЦИ
там, че за нас като студенгостуването на такива
В НУКЛЕАРНАТА МЕДИЦИНА ти
специалисти е уникална
Доц. Емилия Милиева, координатор на програма NuPhICoS
възможност да се докосОт 3 до 17 ноември 2013 в Аудиторния комплекс нем до друг свят. Голямо
на МУ – Пловдив по програма „Еразъм“ се прове- значение за овладяванеде Интегриращ курс по нуклеарна фармация за сту- то на нови професионалденти по фармация, медицина, медицинска физика ни знания има и проведеи радиохимия (Nuphicos). Програмата се координира ното в рамките на „Дните
от МУ – Пловдив за втора година, като финансира- на медицинската наука“
нето е в размер на 45000 евро (проект №2013-1-BG1- обучение за базите данни ScienceDirect и Scopus.
ERA10-00320).
Когато слушате предПрограмата е съвместна реализация на 11 университета – 7 от чужбина (Гърция, Португалия, Литва, ставянето на колегиЛатвия, Унгария, Хърватска, Турция) и 4 от България те си, опитвате ли се да
(МУ – Пловдив, МУ – София, Софийскиq университет, сравнявате вашите каПловдивскиq университет). Участват 44 студенти, 34 от чества с постигнатото
от тях?
които са от чужбина.
Винаги когато слуЦелта на обучението е отговор на внедряването в
клиничната практика на все повече уредби за радио- шам представянето на донуклидно изследване, както и разработването на нови кладите на колегите си,
радиофармацевтици за диагностика и терапия в свето- преди всичко изпитвам
възхищение към труда и
вен мащаб.
Практическото обучение е предвидено в четири ба- към смелостта им да прези: клиничните бази на университетските болници в зентират пред огромната
Пловдив и София, лабораторията по радиохимия на публика. Разбира се, поХимическия факултет на СУ и в Циклотронния център ставям се на тяхното мясза получаване на късоживеещи радионуклиди на фир- то, опитвам се да си представя как бих се справима Monrol в София.
Програмата присъжда 4 кредита и завършва с оцен- ла аз. Според мен, за нас
ка, която се отразява в Europass mobility диплома на ба- като студенти това е една
от ползите от такива фоза разработен проект и изпит.
От 2014 година програма „Еразъм“ ще продължи руми като „Дните на мекато програма „Еразъм плюс“, обхващайки участието дицинската наука“ – възна страни извън Европейския съюз. С участието на два- можността за сравнение,
ма студенти по медицинска физика от университета в поставянето на предизвиКингстън, Ямайка, МУ – Пловдив става водещ универ- кателства пред себе си за
ситет в реализация на философията на „Еразъм плюс“.
на стр. 7
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КАКВО СЕ СЛУЧВА...

от стр. 5
тута на специализантите.
Към всичко това намираме и искания за разписване
на точни критерии за това,
какъв минимум от дейности и манипулации трябва
да извърши един лекар, за
да придобие специалност.
Това обаче остана на заден
план…
В началото на месец
октомври се проведе среща с работнa група към
МЗ за промени в Наредба 34. В срещата участваха
и представители на АСМ
в България от различните
медицински факултети в
страната, както и представители на НПСС.
От МЗ и част от останалите представители в
работната група бе предложена и приета промяна
в наредбата, според която
зачисляването за специализация ще се осъществява с конкурс по документи,
организиран от медицинските университети. При
класирането ще се вземат
предвид оценките от семестриалните и от държавните изпити. Не се предвижда промяна в начина за
определяне на броя на места за специализация.
Представителите на
студентите по медицина
изразиха несъгласието си
за премахването на писмения изпит при условие, че
не се променя начинът за
определяне на броя места за специализация. Според тях решението ще намали възможността на хора с успех по-нисък от „отличен 6“ да специализират желана от тях специ-

В редакцията ни преди
няколко дни постъпи проектопредложение за промени в Наредба 34, изготвено от съответната комисия към МЗ. Най-интересната промяна е, че отпада
конкурсният изпит за специалност. Вместо това ще
има конкурс по документи, като класирането ще
се извършва в „низходящ
ред според бала на кандидата, образуван от средния
успех от държавните изпити в дипломата за висше образование и оценката от съответния семестриален изпит съобразно
посочените от кандидата
вид и място на провеждане
на обучението“. При еднакъв бал под внимание ще
се взима сборът от средния
успех от оценките от държавните изпити и от средния успех от семестриалните изпити в дипломата
за висше образование. Нямаме информация обаче
дали тази проектонаредба
ще влезе в сила още за завършващите тази година
медици.
Простата сметка показва, че наредбата няма как да бъде обнародвана и да стане действаща
преди 15 ноември – срока за издаването на заповедта за специализациите, както предвижда сегашната действаща наредба. В
такъв аспект това би тряб-

алност. Това нарушава и
принципа за равнопоставеност между започващите да учат медицина в момента, студентите от II–
VI курс и вече завършилите, споделят още студентите. От работната група
към МЗ не се съобразиха
с мнението на студентите
медици.

вало да означава, че правилата за специализациите остават същите поне за
тази кампания за зачисляване, но обявени места за
специализации също няма към дата 15.11.2013 год.
Какво се случва в МЗ, никой не може да отговори,
дори служителите на „Гореща линия към МЗ“.
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БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ ОТ МЕДИЦИНСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ В ПЛОВДИВ СПЕЧЕЛИХА
ПРЕСТИЖНА СТИПЕНДИЯ
Уважаеми г-н Ректор,
Пиша Ви от името на немската организация Forum der Medizin, която се занимава с
кариерно консултиране на студенти по медицина и дипломирани лекари.
Съвместно с Forum der Regionen организацията награждава със стипендия онези студенти, които изпъкват с изключително високи резултати на изпитите в университета, активно участват в семинари и форуми по медицина и като цяло показват силен интерес към
търсене на възможности за своето личностно и професионално развитие.
Д-р Димка Меридонов, управител на Forum der Medizin, избра като най-добри студенти
по медицина за 2012 г. студентите от Вашия университет Мила Букова и Атанас Банчев.
Свързваме се с Вас с желание за сътрудничество с цел популяризиране на новината за успеха на тези млади хора. От една страна, повече студенти ще разберат за шанса да спечелят престижната стипендия в размер на 2000 евро, а от друга страна – новината ще бъде признание за качеството на образование във Вашия университет.
С уважение: Мария Димитрова

(Из писмото на Forum der Medizin до ректора на Медицинския университет –
Пловдив, проф. д-р Стефан Костянев, дмн)

Мила Букова и Атанас
Банчев са студенти в Медицинския университет в
град Пловдив, спечелили
престижната стипендия
за медицина на немската
консултантска организация Forum der Medizin с
офиси и в България.
Наградата от 2000 евро се дава на студенти,
които са показали хъс за
професионално развитие, отличен успех на изпитите и активно участие
в медицински форуми
и семинари. Стипендията подкрепя онези млади
хора, които са сигурни,
че медицината е тяхното
призвание и имат волята
и потенциала да постигат
високи резултати.
Двамата бъдещи лекари са наясно с положението на здравеопазването в България. В семействата им има медици, така че изборът им е направен съвсем отговорно, а
не вследствие на романтична представа за медицината. Боли ги от факта,
че имиджът на лекарската професия страда заради ниското заплащане на
труда на медиците и фо-

кусирането на медиите
предимно върху примерите за лекарски грешки.
И все пак, Мила и
Атанас са открили за себе си, че именно медицината е сферата, която ще
осмисля професионалния им път заради огромното удовлетворение от
възможността да помагат
на хората.
Двамата стипендианти се вдъхновяват от динамиката и научния напредък в медицината. Искат да се учат от най-добрите практики в здравеопазването и знаят, че
в допълнение към обучението им в университета стажовете в чужбина са изключително важни. Покрай участието
си в програми като „Еразмус“ в Германия, Австрия
и Италия Мила и Атанас
са обогатили опита си и
са придобили по-голяма
самостоятелност и самоувереност.
Вярват във възможността за промяна в българското здравеопазване
и ясно осъзнават ролята
си в реализирането на тази промяна. Имат жела-

ние да прилагат наученото в чужбина в работата
си в родината.
Мила и Атанас вече са извървели успешно
първата отсечка от пътя
на кариерното си развитие – взели са максимума
от обучението си по медицина. Стипендията от
Forum der Medizin, която
двамата са спечелили, e
признание, от една страна, за качеството на българското образование, от
друга – признание за усилията, които бъдещите
медици са вложили досега. Стипендиантите смятат да инвестират паричната награда в специализация в чужбина. Формулата за успех на Мила и
Атанас е: смелост + вяра + действие.
За да следваш сърцето
си при избора си на професия, се изисква смелост. За да преодоляваш
трудностите, се изисква
вяра, а за да бъдеш оценен от преподавателите,
медицинските организации и работодателите –
да влагаш много старание
в работата.
Мария Димитрова
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ИНТЕРВЮ НА АМ
С МИЛА БУКОВА И АТАНАС БАНЧЕВ

Как разбрахте за стипендията?
Мила Букова: Получих обявата от приятел и я
препратих и на Наско.
Атанас Банчев: Видях разлепена информация за
конкурса из университета, но не обърнах внимание, защото вярвах, че това е от повечето уредени предварително конкурси.
Защо решихте да участвате в конкурса?
М. Б.: Смятахме, че покриваме критериите.
Какви документи представихте? Вярвахте ли,
че ще спечелите конкурса?
М. Б.: Дипломи за владеене на чужди езици, сертификати, CV и др. Участваме активно в научната дейност. Не вярвахме, че ще спечелим.
М. Б.: Бях изключително изненадана, че спечелих.
А. Б.: Имах предчувствие за добър изход и успех.
Какви са Ви плановете за бъдещето? На 13.12.
ще получите дипломите си, какво ще правите, работите ли някъде?
М. Б.: Искам да вложа много усилия и труд в бъдещето си развитие. Не работя в момента.
А. Б.: Да стана добър лекар, а това зависи от мотивацията, възможностите и колко човека с връзки са
преди теб. Да, работя в детска клиника. Чакам да се
обявят местата за специализация.

ВЯРВАМ, ЧЕ ТОВА Е МОЕТО ПРИЗВАНИЕ

от стр. 6
преодоляване на собствените страхове към новото, зараждането на амбициите у нас и стремежа да се доближим до постигнатото от колегите.
С какво са интересни за вас Дните на медицинската наука?
Фаворити за мен станаха научните проекти: „Кефалометрично изследване на лицето чрез 3D лазерно скениране с цел създаване на кефалометрична база данни и възможности за приложение в лицево-челюстната, пластичната и реконструктивната хирургия“ и „Епидемиология, стадиране, прогностични
критерии и преживяемост на болните със злокачествени вътреочни тумори /малигнен меланом и ретинобластом/ за периода 2000–2011“.

КОНКУРС ЗА ЕСЕ

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

Условия за участие и критерии за оценка:
1. В конкурса могат да участват всички студенти от Медицинския университет – Пловдив.
2. Крайният срок за подаване на конкурсните творби е 8.12.2013 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.
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С Т УД Е Н Т И

ВСЕКИ ИМА ПРАВО ДА ЗАЩИТАВА
СВОЕТО МНЕНИЕ

Станислава Симеонова,
II курс фармация

На 16.11.2013 г. се отбеляза за седемнадесети
път Денят на толерантността. Толерантност е
дума, която все повече се
употребява в нашето ежедневие и е свързана с актуалността на проблемите с бежанците и продължаващите протести.
След поредното отбелязване на този ден си поставяме въпроса, промени ли се нещо през годините и дали това не е еднодневен ангажимент, за
да си спомним,че все пак
живеем сред хора. Забързани в своето ежедневие,
притиснати от демографски, политически и икономически проблеми,
атакувани от противоречиви послания в медиите и социалните мрежи,
забравихме някои общочовешки ценности. Всеки ден сме свидетели на
крайни мнения, нападки, дори омраза, оцветени в съответната партийна принадлежност, или
просто на гнева на недоволни граждани. След като всички са прави, къде в
крайна сметка е истината
и защо не става по-добре?
Не ни подмина и
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

нас – студентите, защото живеем в пулса на времето и сме носители на
новото, прогресивното,
на бъдещето. В един момент си даваме сметка, че
приемайки ежедневието
си като даденост, всъщност не осъзнаваме, че
вече носим отговорността на възрастни, от които зависи не само собственото ни бъдеще, но и
това на държавата. Протестите продължават над
100 дни, студентите от някои висши училища също се включиха и това
веднага предизвика лавина от мнения – недоволство или одобрение, съмнения за манипулации и
т.н. Толерантността често
отстъпваше на агресията
и непримиримостта. Бяхме свидетели на покъртителни кадри от сблъсъка между млади хора и
полиция. Възникна и въпросът: кой е прав – този, който протестира, или
този, който защитава държавата, искат ли протестиращите правова държава, или не, кой трябва
да защити мнението и на
хората с другата позиция,
имат ли право студентите да протестират по политически проблеми, или
само във връзка с образованието.
Смятам, че всеки има
право да защитава своето мнение и че обучението ни наистина трябва да
бъде социално ангажирано и практически приложимо.
В нашия университет
колегите също споделиха своите убеждения и те
не бяха еднозначни. Някои подкрепиха протеста, смятайки, че сегашното правителство няма
да направи нищо позитивно за хората, че сценарият вече е познат. Дру-

ги изразиха скептицизъм от ползата на протеста със сентенцията: „Кучето си лае, керванът си
върви“, все едно кой е начело на държавата. Трети порицаха участието на
студентите, твърдейки, че
все пак има някакво икономическо раздвижване,
идва студена зима и надали нови избори са необходими точно сега. А студентите – те са просто манипулирани и използват
момента, за да направят
пауза в учебния процес.
Истината е, че говорейки за толерантност и
законност, болшинството
колеги бяха единодушни,
че образователната институция е надпартийна
и университетските зали
не бива да бъдат поле за
политически изяви. Всеки има право на протест,
но призовавайки за ред и
законност, трябва сам да
ги спазва и да не нарушава правата на други хора.
Трудно е, нали? Нека обаче тези от нас, които остават в аудиториите, също
проявят своята отговорност и ангажимент към
държавата, давайки всичко от себе си в обучението си и изграждането като
професионалисти. Това
също е позиция. Важно е
просто да имаме отношение и да бъдем отговорни и активни към собственото си бъдеще и това
на другите. А ние и другите – това е всъщност държавата. Необходимо е да
има прозрачност и да не
допускаме нарушаване на
права, корупция и престъпност. Искаме да останем в България, да се обучаваме и работим в нея, в
условията на демокрация,
законност и ред, на толерантност и човешки ценности. Даваме си сметка,
че това зависи от нас!

ноември 2013
ЛЕКТОРИТЕ СА
МНОГО ДОБРИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ,
А МАТЕРИАЛНАТА БАЗА Е ОТЛИЧНА
неш на хора, които да те
насочат.
Каква е темата на
дисертацията Ви?
Занимавам се със статистика, а темата на дисертацията е свързана с
електронното здравеопазване. Подготвеността
Дамян Петров, специали- на медицинските специазант в МФ към Тракий- листи към дигитализациския университет, Ста- ята на електронните системи е много важна.
ра Загора
За първи път ли слуЗащо дойдохте точшате
лекции тук?
но в МУ – Пловдив?
Не, това ми е втората
Избрах да слушам
лекции в МУ – Пловдив, лекция която слушам.
Какво е качеството
защото ние нямаме проект докторант при пре- на преподаване?
Имаше доста неща,
минаване от магистърска
към докторантска степен. които не знаех и съотЗа да станеш докторант, ветно си обогатих базата
се изисква набор от зна- от знания. Лекторите са
ния за това, как се прави много добри професиолитературна справка или налисти, а материалнастъпките при изготвянето та база е отлична. Да слуна дисертация. Тези тън- шаш лекции в този аудикости не се изясняват ни- торен комплекс, е привито в бакалавърската сте- легия.
нен, нито в магистърска- Интервю на Атанас Тошев,
та. Важното е да попадстудент II курс фармация

ПЪРВИ КОНГРЕС
НА СЪЮЗЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ
МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
Съюзът на българските медицински специалисти и БЛС са организатори на Първия конгрес на
българските медицински
специалисти. Той ще се
проведе на 29 и 30 ноември 2013 г. в Аудиторния
комплекс на МУ – Пловдив. Основна тема на интердисциплинарния форум са хроничните заболявания. Нарастващият
брой на тези заболявания,
техният хроничен характер и застаряващото население определят проблема като един от най-значимите на ХХI век, а мерките за борба с тях – като
основно предизвикателство пред човечеството.
Електронното здраве-

Предстоят избори за нов състав на Студентския съвет
на МУ – Пловдив (СС). Всеки студент от МУ – Пловдив може да участва в изборите и да стане член на СС, като изпрати на: ss_izbori@abv.bg: трите си имена, курс, специалност,
снимка, мотивация за участие в СС, кратък текст, цел като член на СС.
Препоръчително е да има поне по един делегат от всеки курс. Повече информация относно изборите може да получите на сайта на СС –
http://meduniversity-plovdiv.bg/bg/studenti/studentski-savet.

опазване е също една от
основните теми на форума. Неговото въвеждане е
професионална задача на
всички заети в медицината експерти. На тази тема е посветена специално място в научната програма. Официален партньор на СБСМ е Union
of European Medical
Specialistet (UEMS).
По време на конгреса
ще се организира специализирана медицинска изложба, на която водещи
фармацевтични фирми и
компании за медицинско
оборудване и софтуер ще
представят своите продукти. Тази изложба ще даде възможност за срещи
с медицинската и фармацевтичната индустрия.
Програмата на конгреса включва пленарни сесии, дискусии, постер сесии и съвместни
заседания и обсъждания.
Началото на форума е в
11.00 ч. на 29.11.2013 г. в
Аудиторния комплекс на
МУ – Пловдив.
АМ

