КОЛОНКА
НА РЕКТОРА

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

Скъпи приятели,
През първата половина на месец април
Медицинският университет – Пловдив беше домакин на няколко големи и успешни научни събития: Лазерна дентална академия, научна сесия „Наука и младост“,
International Workshop
„Cell and Mollecular Medicine“.
Неведнаж съм казвал, че
който се занимава с наука, е просветен човек и
има по-особена визия за
света – той е по-скептичен, но и по-толерантен,
по-многопластов. Затова
се надявам да погледнете с чувство на хумор на
следващите редове:
Адаптация на 10-те
божи заповеди към научната работа
1. Да нямаш други богове освен Мене. Не си прави кумири никакво изображение.
Нямай други богове
освен научната истина.
Не си създавай кумири в
науката.
2. Не изговаряй напразно името на Господа,
твоя Бог.
Не изговаряй напразно научни изводи и заключения.
3. Помни съботния
ден, за да го светиш.
Помни, че ученият
има нужда от почивка и
от изкуство, за да мисли
евристично.
на стр. 2

НАУКА И МЛАДОСТ
В МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

През тази година двата големи научни форума
на Медицинския университет – Пловдив – „Дни
на медицинската наука“
и „Наука и младост“ – се
проведоха едновременно.
В дните от 10 до 12 април
повече от 90 участници представиха на български и на английски
език свои научни разработки и постери. „Наука
и младост“ е организиран от Младежкото научно дружество „Асклепий“
и Научен отдел, под егидата на ректора на университета – проф. д-р
Стефан Костянев, дмн.

В работата на конференцията взеха участие над
200 студенти, докторанти, млади учени, доценти
и професори.

Шестте тематични
секции: хирургия, експериментална, терапевтична, обществено здраве и
здравни грижи, терапев-

Лектори участници в научния форум

тична дентална медицина и една англоезична,
работеха с много желание и интерес през трите дни на форума. В съботния ден се проведоха
и две заседания, на които
бяха представени резултати от финансирани от
МУ – Пловдив вътреуниверситетски научни проекти.
Огромният интерес
на академичната общност
към форума показа неговата жизненост. Броят на
участниците непрекъснато нараства. В работата на конференцията взена стр. 3

ПРОФ. ДЕЛЕМ ОТ ФРАНЦИЯ – ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА
НА МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
Тържественият академичен съвет на 15 април в
зала 4 на Аудиторния комплекс започна с химните
на Република България
и Франция. Официални
гости на събитието бяха:
посланикът на Франция у
нас Н. пр. г-н Дьо Кабан,

Проф. Делем от университета в гр. Лил, Франция
проф. Жил Руе – аташе
по университетското и
научно сътрудничество
на Франция и България,
Теофана Брадинска – почетен консул на Франция
в Пловдив, проф. Филип
Пелерен, проф. Сабин
Дефоор-Делем, проф.

дфн Запрян Козлуджов –
ректор на ПУ „Паисий
Хилендарски“, проф. д-р
Нели Андреева Бенче
ва – зам.-ректор по международна дейност на
Аграрния университет –
Пловдив, проф. Симеон
Василев – председател
на СУБ – Пловдив, полк.
д-р Ангел Пенев – началник на ВМА – МБАЛ –
Пловдив, д-р Венцеслав
Джурков – директор на
„Еврохоспитал“,
бив
шите преподаватели в
Медицинския университет – Пловдив проф.
Христо Миленков, дмн;
проф. Петко Рашков,
дтн; проф. Николай
Иванов, дхн; доц. Благой
Петров, дм; доц. Малина
Клинканова, дм.
При откриването на
Тържествения академичен съвет ректорът на
Медицинския университет – Пловдив проф. д-р
Стефан Костянев каза,
че двадесет и трима учени са удостоени с титлата доктор хонорис кауза

на Медицинския университет – Пловдив и всеки
един от тях е посланик
на университета ни по

Н. пр. г-н Дьо Кабан,
посланик на Франция
в България
света. Ректорът на МУ –
Пловдив обяви, че проф.
Патрик Делем от гр. Лил,
Франция, получава високото звание поради следните съображения: принос в развитието на нев
ро-хирургичната наука
на европейско и световно ниво; подкрепа на изследователката, образователната и клиничната работа в областта на детска-

та неврохирургия в МУ –
Пловдив; за дългогодишния и всеотдаен труд за
квалификацията и професоналното развитие на
десетки пловдивски хирурзи; отдадеността му,
хуманизма и споделянето
с дела на девиза на нашия
университет „Посветени
на хуманността“.
Научната дейност и
постиженията на проф.
Делем бяха представени
от проф. Юри Анастасов,
а темата на академичното
слово на проф. Делем беше „Неврохирургичен
опит при туморите на орбитата“.
Към проф. Делем и
участниците в академичния съвет се обърна и
посланикът на Франция в
България г-н Дьо Кабан.
Той заяви, че е гордост
френски професор да
получи това голямо признание от Медицинския
университет – Пловдив.
Негово превъзходителство изрази очакването,
на стр. 4
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4. Почитай баща си и
майка си.
Почитай учителите
си в науката и след като
се пенсионират.
5. Не убивай.
Не убивай млади таланти, стари професори
и смели идеи.
6. Не прелюбодействувай.
Не прелюбодействай
с научните резултати.
7. Не кради.
Не кради чужди идеи
и не си приписвай чужди
приноси.
8. Не лъжесвидетелствувай против ближния си.
Не пиши доноси и
необосновани рецензии.
9. Не пожелавай нищо,
което е на ближния ти.
Не пожелавай специализациите и проектите на
колегите.
10. Не пожелавай дома
на ближния си.
Не пожелавай кабинета и секретарката на шефа си.

ПОСЛЕДНАТА
ЛИНЕЙКА
НА СОФИЯ

На 07.04. по случай
Световния ден на здравето и здравния работник
АСМ – Пловдив прожектира филма „Последната
линейка на София“.
Той разказва за един
екип от Спешна помощ
и трудностите, пред които се изправя всеки ден;
една различна гледна точка – на лекарите и действителността, в
която живеят и работят.
Ежедневно
спешните
екипи се сблъскват с незаинтересоваността, неблагодарността, нетолерантността на гражданите, нежеланието на пациентите
да съдействат, липсата на
материална база и лошите условия на труд, дългите и изморителни смени, недостигът на кадри
и екипи.
На фона на тази картина зрителят не може да
не бъде съпричастен със
случващото се и несъмнено се замисля за обществото, в което живеем и
което позволява това да
се случи.

май 2014

ГОРЕЩО ЛЯТО ЗА СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТИ
В УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ

Дейността по подобряване условията на живот в студентските общежития на Медицинския

Нова стая в бл. 1
университет – Пловдив
през последните две години не е прекъсвала.
След направения ремонт
в бл. 1 на ул. „Царевец“
№2, който включва 250
стаи, обновяване на баните и санитарните възли,
изцяло беше променено
мебелирането на стаите.
Във всяка от ремонтираните стаи бяха поставени
по две нови легла, матраци, бюро, гардероб, две
етажерки и два стола. В
момента започва ремонт
и на коридорите на бл. 2

на студентските общежития на ул. „Царевец“. Там
също предстоят промени,
които ще направят стаите
по-уютни и добри за живеене и разбира се, за учене. Ръководството на университета не е забравило
и проблемите в стола на
общежитията. И там започва ремонт. Ще се достави и монтира съвсем
ново технологично оборудване за кухненския
блок, ще се сменят масите и столове. И в база 1, в
студентския клуб, ще бъде извършен също основен ремонт. Ще има нови
маси и столове за хранене. Желанието на студентите в блоковете на общежитията да се изградят пе-

рални помещения и възможности за тази услуга,
също са предвидени. Ще

бъдат доставени и монтирани тенис маси и билярд, ще бъдат поддър-

Фитнес на открито до спортната площадка
бъдат оборудвани с нова жани в добро състояперилна и сушилна тех- ние и новоизградениника. Спортът също е в те спортни площадки. В
полезрението на ръко- двора на Медицинския
водството. В студентския колеж предстои изгражклуб на ул. „Царевец“ ще дането на спортен комплекс, който ще включва два тенис корта, две
баскетболни площадки,
футболно игрище и съблекални. Помощникректорът на университета
инж. Борис Янчев заяви:
„Инвестиционната програма, насочена към студентските общежития и
студентския спорт, възлиза на над 2 милиона лева“.
Ремонт на коридорите в бл. 2
АМ

ИЗБРАНИ НА НОВИ АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ 2013 г.

След излизането на нов закон за развитието
на академичния състав на Р България /ДВ бр. 101
от 28.12.2010 г./ и правилника за прилагането му

ПРОФЕСОР
Проф. д-р Мария Малинова, дм – акушерство и гинекология, катедра „Акушерство и геникология“, МФ.
Проф. д-р Мая Кръстева, дм – неонатология, катедра
„Акушерство и гинекология“, МФ.
Проф. д-р Дроздстой Стоянов, дм – психиатрия, катедра
„Психиатрия и медицинска психология“, МФ.
Проф. д-р Николай Бояджиев, дм – физиология, катедра
„Физиология“, МФ.
Проф. д-р Георги Дееничин, дмн – обща хирургия,
Катедра по специална хирургия, МФ.
Проф. д-р Георги Тодоров, дм – протетична дентална
медицина, Катедра по протетична дентална медицина,
ФДМ.
Проф. д-р Елка Попова, дм – терапевтична дентална медицина, Катедра по пародонтология и ЗОЛ, ФДМ.

/в бр. 19 от 8.03.2011 г./ и според приетия от Общото събрание на МУ – Пловдив регламент са избрани на нови академични длъжности:

Проф. д-р Иван Филипов, дм – терапевтична дентална
медицина, Катедра по оперативно зъболечение и ендодонтия, ФДМ.
ДОЦЕНТ
Доц. д-р Митко Митков, дм – ендокринология, Втора катедра по вътрешни болести, МФ.
Доц. д-р Николай Ватев, дм – епидемиология, катедра
„Епидемиология и медицина на бедствените ситуации“,
ФОЗ.
Доц. д-р Светлан Дерменджиев, дм – социална медицина
и организация на здравеопазването и фармацията, Втора
катедра по вътрешни болести, МФ.
Доц. д-р Борис Сакакушев, дм – обща хирургия, катедра
„Пропедевтика на хирургическите болести“, МФ.
Доц. д-р Людмила Владимирова-Китова, дм – кардиология, Първа катедра по вътрешни болести, МФ.

СРЕЩА НА АСФБ С РЪКОВОДСТВОТО НА БФС

На 17.02.2014 г. се
проведе среща на Асоци
ацията на студентите по
фармация в България с
Управителния съвет на
Българския фармацевтичен съюз.
Срещата беше отворена и за нечленове на асоциацията. На
нея присъстваха повече от 50 студенти. Тодор

Найденов – зам.-председател на ФС – откри срещата. Той сподели някои
намерения на БФС за организация на български
фармацевтични дни, които ще се проведат в интервала 21 – 22.06.2014 и
за евентуални стипендии,
които ще се дават на отличени студенти, спонсорирани от БФС, и по-

кани бъдещите си колеги
да се включат в организацията на дните. За целта да се изпратят мотивационни писма на пощата
на БФС. Георги Вълчев –
председател на АСФ в
България – предложи да
се обединят всички студентски фармацевтични
организации на територията на България.

Емоциите ескалираха при започването на
дискусия около наболели проблеми във фармацевтичната професия.
Дискутираха се теми за
бъдещето на фармацевтичната професия и за
проблемите пред бъдещите фармацевти.
Атанас Тошев,
студент II курс фармация.

май 2014
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ха участие и чуждестранни гости с висок авторитет в медицинската наука. Редакцията на вестник

„Аудитория медика“ се обърна към тях с въпросите:
1. Медицинската наука има ли възраст?
2. Как и кога започна вашият път в науката?
3. Какво бихте посъветвали младите си колеги?
Ето и техните отговори:
Проф. д-р Виктория Сарафян
Ръководител на катедра „Медицинска биология“, заместник-ректор по научната дейност, Медицински университет –
Пловдив, България
1. Не би трябвало да има възраст. Докато има хора
и животни, които боледуват и стареят, ще има и медицинска наука. Без нея е немислим напредъкът в медицината и на обществото.
2. Още във втори курс, като кръжочник по генетика, когато под ръководството на доц. Гота Вълкова направих първите си литературни справки, проучвания, публикации.
3. Да изживеят младостта си вълнуващо, но смислено. Да не пилеят време в евтини забавления, а да намерят начин да се обогатяват и развиват непрекъснато – и
професионално, и духовно.
Проф. Ив Пуме
Ръководител на Катедрата по хистология и клетъчна биология, Медицински факултет към университета в Намюр,
Белгия; Доктор хонорис кауза на Медицинския университет –
Пловдив
1. Не съм сигурен, че съм компетентен да отговоря
на този въпрос… За нас, хората, стареенето означава
да придобиваш знания, опит, самоувереност, зрялост
и ако имаш късмет, най-накрая остаряваш.
Според мен възрастта не може да бъде обект на никоя наука, включително и на
медицинската.
2. Имам чувството, че през моя житейски път всяка академична стъпка е била
начало на нов път в науката:
- като бивш гимназиален ученик за мен навлизането в науката и контактите с
много широко скроени професори в университета беше началото на този път;
- като магистър по биология открих колегиалността на научноизследователската общност, докато работех върху своята докторска дисертация, и това беше решаващ втори път за мен;
- като доктор, който се стремеше към отлични постижения заедно с моите забележителни колеги и наставници в Клиника Мейо, за мен започна трети нов път
към науката;
- след това като университетски професор и преподавател започна четвъртият
ми път със задължението да обучавам хора с професионален път, подобен на моя:
колеги магистри, докторанти и доктори.
3. Никога не поставяйте на първо място личната си амбиция да станете и останете най-добрите в своята област или специалност. По-скоро се съсредоточете върху задачата Вашите колеги да станат по-добри от самите Вас.
Проф. Йон-Инге Хентер
Директор по научна дейност и образование, Каролинска университетска болница, Отделение по детска онкология, Катедра
по женско и детско здравеопазване, Каролински институт,
Стокхолм, Швеция
1. Не разбирам този въпрос.
2. Лично аз започнах научноизледвателската си работа с 1-годишна специализация по педиатрия. Тя беше изцяло ръководена от въпроси, свързани с клинични проблеми.
3. По мое мнение клиничната медицина е по-забавна, ако е съчетана с интелектуални предизвикателства, които съпътстват научното
изследване. Това също дава възможност за личностно развитие без ограничения.
Водещи са любопитството и търпението.
а) Намерете област на научно изследване, която наистина Ви интересува! Ще
посветите много време на това!
b) Намерете област, от която се интересуват другите! Това ще увеличи възможностите за финансиране.
c) Ако е възможно, намерете опитен и способен наставник, с който бихте си съна стр. 4
трудничили добре. 
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ПРАКТИЧЕСКО ЗАНЯТИЕ
ПО КАРДИОПУЛМОНАЛНА
РЕСУСЦИТАЦИЯ

Кардиопулмоналната
ресусцитация
(КПР)
представлява група от мероприятия, които имат за
цел временно заместване на дихателната и сърдечната функция. КПР
се състои от три части –
базисно поддържане на
живота (BLS), разширено поддържане на живота (ALS) и лечение на

достатъчно, поради относително дългия шестгодишен период на обучение на студентите по медицина. С напредъка на
медицината, насоките и
препоръките за осъществяване на КПР се променят всяка година. Това изисква ежегодно ревизиране и реобучение.
За втора поредна го-

Организаторите провеждат последната репетиция
дина се проведе практипостресусцитационния
синдром. Базисното под- ческо занятие по КПР
държане на живота се ос- под надслов „Staying alive
новава на две основни ме- 2014“. Участваха над 80
роприятия: сърдечен ма- студенти, които се обусаж и дихателна реани- чаваха на специални мамация, т.е. тях всеки мо- некени. През тази годиже да прилага с „голи ръ- на бяха разиграни ноце“. ALS, или разшире- ви сценарии и ситуации.
ното поддържане на жи- Събитието се проведе на
вота, включва инвазивни 12.04.2014 в рамките на
и неинвазивни процеду- конкурса „Наука и млари и техники, характерни дост“ 2014. На пленарна
за спешната и интензив- лекция в VII аудитория
д-р Георги Павлов, анесната медицина.
тезиолог-реаниматор от
Установено е, че реКАСИМ, акцентира върална значимост за преху най-важните моменти
живяване на пациени най-новите насоки за
та има правилното, адекпровеждането на КПР.
ватно и навременно приОсвен обучение на
лагане на първата част – медицински специалиBLS. Именно в това се сти и студенти, обучениецели превърналото се в то по КПР засяга и всичтрадиция обучение по ки структури в обществоКПР за студенти на МУ – то. Провеждането на поПловдив в рамките на добно обучение в училиконкурса „Наука и мла- щата е особено желателдост“ – да даде практи- но, тъй като това би изчески умения и идеи за градило в дългосрочен
действие при стресови и план знания в обществокритични ситуации. КПР то как да се помогне в дае част от обучението по дена ситуация и как да не
спешна медицина, коя- се навреди.
то се изучава от стажантВасил Гривнев,
лекари. Това е крайно нестудент медицина III курс

С Т УД Е Н Т И
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НАУКА И МЛАДОСТ
В МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

от стр. 3

Проф. Емануела Синьори
Ръководител на Лаборатория по молекулярна патология и
експериментална онкология, Институт за транслационна фармакология, Съвет за национални научни изследвания;
Университет Кампус Био-Медико в Рим, Италия
1. Представям си медицинската наука като възрастна жена, която все още е способна да очарова и пленява хората със своите мистерии.
2. Изключително благодарна съм на проф. Фацио,
моя научен наставник, който ме въведе в научното изследване със своя ентусиазъм
и страст към науката. Аз продължих да се занимавам с наука след назначението си
в Италианския национален съвет за научни изследвания. Генната терапия и ДНК
ваксинацията бяха предизвикателство за мен.
3. Искам да ги посъветвам да мечтаят и да преследват големите мечти: ако се
стремите към звездите, дори и да не ги достигнете, достигате небето! Моят житейски опит показва, че много често човек получава повече, отколкото е очаквал.
Проф. д-р Джордж Шандор
Лаборатория по тъканно инженерство, Институт по биомедицински технологии към университета в Тампере, Финландия
1. Тъй като науката е вечна и неостаряваща, човек
се нуждае от основни умения и разбиране, върху които да надгражда. Това е необходимо, за да може ученият да разпознава проблемите. Ученият превръща проблема във въпрос, на който може да бъде даден отговор. В крайна сметка ученият трябва да намери решение на въпроса, който е зададен. След това задаваме
следващия въпрос и цикълът на научното изследване продължава.
2. Моят път в науката започна със стипендия за научни изследвания, която получих от канадското правителство по проект, наречен „Възможности за младите“.
Тогава бях на 17 години. Научих се как да задавам въпроси и да измислям начини
за намиране на отговори. Така се роди интересът ми към науката!
3. Не се страхувайте да задавате въпроси. Ако имате мечта, придържайте се към
нея и я преследвайте. Следвайте вътрешните си чувства, но бъдете реалисти.
Д-р Лена Юликонтиола, дм, ддн
Директор на Програма за изследване на вродени цепки на устните и небцето към университета в Оулу, доцент по орална
и лицево-челюстна хирургия, университет в Оулу, Финландия
1. Не, медицинската наука няма възраст.
2. Интересът ми към науката и моя път в нея започна, когато станах специализиращ лекар. Когато бях на
35 години, започнах да се интересувам от клинични
изследвания. Записах се в докторантска програма и оттогава активно участвам в научните изследвания.
3. Никога не е късно да навлезете в науката и научните изследвания. Ако проявявате интерес, тогава го трансформирайте във въпрос и намерете отговора.

май 2014

ПРОФ. ДЕЛЕМ ОТ ФРАНЦИЯ –
ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА

от стр. 1
че връзките между академичните среди от университета и Франция ще стават все по-активни.

В Тържествения академичен съвет участва и
Хорът на пловдивските
момчета с музикален педагог Б. Благоева, дири-

Проф. д-р Стефан Костянев, дмн , ректор на
МУ – Пловдив, връчва почетен диплом на проф. Делем
гент М. Толедова и кла- изпратиха младите извирен съпровод на Ю. пълнители с възторжени
Петрова. Присъстващите овации. Церемонията се
в зала 4 на Аудиторния предаваше онлайн на сайкомплекс посрещнаха и та на университета. АМ
МЕДИКАФЕ
На 28 март в кафе „Библиотеката“ АСМ – Пловдив
организира Medicafé с участието на доц. Пенка
Стефанова – шеф на Отделението по детска хирургия
в УМБАЛ „Свети Георги“.

Medicafé е международна кампания на IFMSA, започната като инициатива в Чехия. Целта е да се мотивират студентите по медицина да се занимават с наука.
Доц. Стефанова показа на своите бъдещи колеги,
че не са важни само знанията, макар да не може без
тях, но и човечността и отношението към пациентите. Усмивката и благата дума спомагат за по-бързото
оздравяване и могат само да подкрепят лекаря в осъществяването на неговата цел и призвание. Един бъдещ лекар трябва да има самочувствието и увереността, че може да се справи с трудностите на професията,
трябва да я работи с желание, да се чувства вдъхновен
да помага, а и да се развива.

ДНИ НА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР

От 10 до 17.04.2014 г.
в МУ – Пловдив бяха
проведени ежегодните
Дни на БИЦ. Студенти,
докторанти, преподаватели, специализанти и
гости посетиха четири
експозиции и се запознаха с най-новите български и чуждестранни
книги, постъпили в библиотечните колекции.
Експозициите
„Научни публикации на автори от МУ – Пловдив“
и „Специализирана ли-

тература, закупена по проект
„ДОКТОРАНТ“,
бяха
представени
в
Аудиторния комплекс.
Наред с учебници и монографии на български
и английски език от университетски
преподаватели бяха експонирани 20 чуждестранни монографии за информационното осигуряване на
докторски програми, както и 9 издания от колекция „Библиотека за докторанта“, посветени на

научния стил, писането и
публикуването на научни
публикации, защитата на
дисертация.
Докторантите оцениха значимостта на финансираните по проект „Докторантско Обуче
ние в МУ – Пловдив за
Компетентност, Творчест
во, Оригиналност, Реализа
ция и Академизъм в
Науката и Технологиите
(ДОКТОРАНТ)“, Договор
№BG051PO001-3.3.06-0011,
съфинансиран
по
ОП

„Развитие на човешките ресурси 2007–2013“, информационни източници –
книги и абонирани бази
данни, чиято обща стойност е 61 124,39 лв.
На вниманието на академичната общност в библиотеката в база 1 беше
представена експозицията „Защитени дисертационни
трудове“. Посетителите в
Централната библиотека
и филиалите ѝ във ФДМ
и МК се запознаха с екс-

позицията „Новата българска и чуждестранна литература по медицина, дентална медицина, фармация
и здравеопазване“.
Експонираните книги са предоставени за
ползване в 5-те библиотеки на БИЦ, а информация за новите постъпления ще откриете на
www.medlib-plovdiv.org.
Мая Урумова,
директор на Библиотечноинформационния център

С Т УД Е Н Т И
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VIVA ACADEMIA

От 3 до 5 април
Факултетът по дентална
медицина в Пловдив беше домакин на V юбилейна лазерна дентална академия, сертифицирана от Световната фе-

както и проф. Йосеп
Арнабат от университета в Барселона доминираха през първия конгресен ден с теми, посветени на приложението на
лазерите в имплантоло-

Предконгресен курс
дерация по лазерна дентална медицина (WFLD).
Съорганизатори на събитието са Българското дентално лазерно общество и
фирми – производители
и дистрибутори на лазери. В препълнената Aula
Magna с емоционална реч
деканът на ФДМ, проф.
Георги Тодоров, откри
Академията, а от името на
ректора на МУ – Пловдив
поздравления поднесе
проф. М. Куклева, зам.ректор по учебната дейност. Специални гости на Академията бяха председателят на БЗС
д-р Борислав Миланов
и председателят на РК
на БЗС – Пловдив д-р
Нелия Михайлова. След
официално представяне, направено от доц. Г.
Томов, Денталното лазерно общество награди
проф. Джошуа Мошонов
от
университета
в
Йерусалим, Израел, за
приноса му към развитието на лазерната дентална медицина в България.
С нескрито вълнение и
на чист български език,
проф. Мошонов благодари на колегите си и подари на аудиторията прекрасна лекция, посветена
на приложението на лазерите в ендодонтията.
Научната програма на
юбилейната Академия беше разнообразна и тематично богата. Белгийците
проф. Самир Намур от
университета в Лиеж и
проф. Роланд де Мур
от университета в Гент,

гията, хирургията и лазерноасистираната ендодонтска иригация, които
намериха широк отзвук
сред публиката. За втори път на Академията бяха организирани и предконгресни курсове, водени от чуждестранни и наши преподаватели, които
събраха рекорден брой
участници.
Българските лектори на Академията демонстрираха завидно академично ниво. Доц. Методи
Абаджиев от ФДМ –
Варна предизвика възхищението на публиката с
лекцията си върху приложението на Er:YAG лазерите при постекстракционно моделиране на
зъбната алвеола. Наред с
вече популярните лекто-

центи в Академията тази година бяха лекциите
по правни въпроси, мениджмънт на лазерната
практика и как да работим безопасно с лазери,
представени атрактивно
от д-р Д. Бушкалова, д-р
Т. Семковска и адв. М.
Радева. Разнообразни по
тематика бяха и докладите в постерната сесия, на
която се изявиха много
докторанти и млади колеги.
Тази година това найзначимо събитие от сферата на лазерната дентална медицина в България
беше посетено от повече от 150 участници,
между които преподаватели и студенти от факултетите в Пловдив и
Варна, колеги от страна-

Почетен знак
на Академията
та, гости и участници от
Израел, Белгия, Испания,
Македония. Академията
завърши с признанието
за отличната работа на
организационния коми-

Обща снимка на лекторите в лазерно-денталната
Академия
ри като д-р Е. Миронов,
д-р В. Бозалиева на „сцената“ се появиха и много млади и обещаващи колеги, следващото „лазерно“ поколение
на България. Нови ак-

тет, председателстван от
доц. Снежана Цанова, и
обещание за нова среща
догодина – една вече силна традиция в календара
на ФДМ – Пловдив.
Доц. Г. Томов
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ЕСЕ НА
ДЕСИСЛАВА Стоилова,
17 група

ПРОФИЛ НА ЛЕКАРЯ С УСПЕШНА
КОМУНИКАЦИЯ

Откакто съществува
професията лекар, в съзнанията на хората възниква образът на идеал.
В света може би съществуват три професии, за които не е достатъчно да бъдат научени, а са по-скоро призвания и те вероятно са:
светецът, учителят и лекарят. Да бъдеш лекар,
не е просто професия,
а начин на живот, който по мое мнение съчетава в себе си светеца и
учителя.
Хипократ описва
образа на лекаря като
идеал за подражание, в
който се съчетават найизвисените характеристики, които човек трябва да притежава. Може
би на по-челни места
ще застанат следните
характеристики: висока
интелигентност, компетентност, емпатия, детайлна наблюдателност
и не на последно място
хуманност.
От друга страна, лекарят трябва да притежава освен „красив ум“,
а и визия, която да всява
доверие, надежда, респект, човек, на когото би
могъл да повериш съдбата на живота си.
Поведението
на
един медицински специалист, неговите маниери, начинът му на изразяване, интонацията, с
която произнася думите,
трябва да бъдат насочени към извършването на
една успешна комуникация с пациента. Целта
на медицинското лице трябва винаги да бъде насочена в помощ на
хората. Тази помощ може да бъде оказана и само с разговор между лекаря и пациента. Много
хора (предимно в по-напреднала възраст) посе-

щават лекарския кабинет не толкова поради
определен симптоматичен проблем, а поради неосъзната липса на
успешна комуникация.
Лекарят дори е длъжен
да владее в детайлност
нюансите на вербалната и невербалната комуникация. Той като такъв
трябва да успокои разтревожения пациент, да
му предложи време да
разкаже какво го тревожи, да наблюдава езика
на тялото му и ако той
се отклонява към агресия или към преминаване към някаква защитна
реакция, да може да го
върне обратно към хармонична емоционална
среда. В този случай започва да действа лекарството лекар, в резултат на което пациентът
при напускане на кабинета да се почувства облекчен, успокоен, дори
да почувства, че е здрав
(плацебо ефект).
Лекарят е бил и винаги ще бъде високо ценена и уважавана
фигура в обществото.
Причините това да бъде
така са безброй, но в общия смисъл това е високата отдаденост на лекаря за запазване и подобряване качеството на
живот на хората, като
това може да бъде чрез
медикаментозна терапия или чрез една успешна комуникация.
В света вероятно съществуват три най-величествени призвания: лекарят, учителят и светецът. В лекаря се съчетават и уменията на учител, който винаги е готов да дарява със знания
и божеството на светеца, който е насочен към
любовта към хората.

Есето е от първия курс по медицинска комуникация
на доц. Светла Пачева, дф, директор на ДЕСО.
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40 ГОДИНИ СПЕЦИАЛНОСТ
„ЗЪБОТЕХНИК“
В МЕДИЦИНСКИЯ КОЛЕЖ
ГР. ПЛОВДИВ

Специалността „Зъботехник“ е разкрита през есента на 1974 година в ИПЗКССО „Мара МалееваЖивкова“ гр. Пловдив /Институт за подготовка на
здравни кадри със средно специално образование/.
Ръководител на специалността и организатор по
разкриването е д-р Л. Илиев. Той преподава и лекционния материал по анатомия и морфология на зъ-

В час по зъботехника
бите и технология на зъбните протези. Д-р Танчева e
преподавател по ортодонтия – лекции. Преподаватели
по практика са: И. Гайтаников, К. Кафадаров, К.
Крушков. По-късно като преподаватели по практика с необходимия практически опит са назначени Г.
Запрянов, А. Ботев, Е. Тенев, М. Табаков. Лектори
в учебния процес на колежа от Висшия медицински институт гр. Пловдив са проф. С. Иванов, академик Н. Попов, проф. Е. Сарачев, проф. Т. Михайлов,
доц. Я. Калъчев, д-р В. Беев, д-р Й. Хаджигаев. И в момента лектори от Медицинския университет четат лекции на студентите от специалност „Зъботехник“.
Приемът на студенти за учебната 1974–1975 е 86
души, два курса по 43 студенти. Учебно-практическите
зали са 3, с по 14 окомплектовани с висящи зъботехнически мотори и личен зъботехнически инструментариум работни места, лекционна зала и зала за упражнения по материалознание.
През годините институтът претърпява множество
промени на наименованията си. От Институт за подготовка на здравни кадри със средно специално образование „Д-р Мара Малеева-Живкова“, Полувисш
медицински институт и Медицински колеж към
Медицинския университет – Пловдив.
През изминалите 40 години специалността
„Зъботехник“ се развива прогресивно както в материално-техническо обезпечаване, така и с повишаване на
квалификацията на преподавателите.
През годините специалността са завършили над
3500 студенти, от които над 82% са се реализирали
в професията. Обучавали сме студенти от Турция,
Гърция, Македония, Албания, Молдова, Украйна,
Сирия, Нигерия, Танзания, Алжир, Ливан, Египет
Чили и др. Около 3,7% от възпитаниците ни са собственици на лаборатории или работят като зъботехници в чужбина, в държави като Канада, Бразилия, Чили,
Аржентина, САЩ, Великобритания, Португалия,
Испания, Германия, Франция. Това е един обективен
критерий за професионалната подготовка на студентите от специалност „Зъботехник“ на Медицинския
колеж при Медицинския университет – Пловдив
В момента се обучават 80 студенти, 14 от които са
от Гърция, Турция, Италия и Македония.
Георги Запрянов
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МЕЖДУНАРОДНАТА СЕДМИЦА
НА ПЪРВИЧНИТЕ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ И
СВЕТОВНИЯТ ДЕН НА ИМУНОЛОГИЯТА
С ФОКУС ВЪРХУ ВАКСИНИТЕ

Имунологията – науката за имунитета като съвкупност от неспецифични и специфични защитни механизми
на организма при болести и срещу микроорганизми, токсини и чужди клетки, отново е във
фокуса на съвременното общество. На 29 април за осми пореден път
е Световният ден на имунологията, предложен да
се чества най-напред от
Европейската федерация
на научните дружества.
На този ден се подчертава значението на научните имунологични открития и постиженията в диагностиката, лечението и
профилактиката на имунологичнообусловените заболявания – инфекции, тумори, автоимунни
болести, алергии, трансплантационни усложнения и репродуктивни нарушения. През 2014 г. акцентът на Световния ден
на имунологията са ваксините, чрез приложението
на които се предотвратява
развитието на инфекциите и епидемиите.
Поне 20 Нобелови
награди са присъдени
на над 30 учени, работили активно в областта на
имунологията. Сред тях
са: Мечников (за фагоцитозата), Борде (за комплемента), Ландщайнер (за
кръвните групи), Бърнет
и Мидауър (за имунологичната толерантност),
Бенасераф, Досе и Снел
(за Главния комплекс
на тъканната съвместимост), Йерне (за контрола на имунната система),

Кьолер и Милщайн (за
моноклоналните антитела), Бютлър, Хофман
и Щайнман (за ролята
на дендритните клетки в
придобития имунитет).
Класическата имунология е свързана с медицинската епидемиология.
Най-ранното споменаване на концепцията за имунитета датира от 430 година пр.н.е. във връзка с
чумна епидемия в Атина.
„Хора, които са боледували
от болестта и са се възстановили, могат да помагат на
болните, без да прихванат заболяването повторно“ – разкрива древногръцкият историк Тукидит. Едва през
19-ти и 20-ти век била
развита научната теория
за имунитета.
Имунната система е
нашата крепост срещу
нашественици агресори
в организма. Изградена
от милиарди клетки, тя
представлява почти 1/10
част от човешкия организъм. Клетките на имунната система са разпръснати
из цялото тяло – в лимфни възли, слезка, тимус,
чревна лигавица. Ако бяха събрани, те биха образували орган с големината на мозъка или черния
дроб. Около 1/10 от клетките на имунната система
са в периферната кръв,
което позволява тяхното
изследване при различни
заболявания.
Седмицата от 22 до
29 април, предхождаща
Световния ден на имунологията, е посветена на
първичните имунни дефицити – редките болести, в които през послед-

Участници в постерната сесия на „Наука и младост“

ните години са съсредоточени усилията на имунолози, педиатри, генетици, пулмолози, гастроентеролози и хематолози
от цял свят. Първичните
имунни дефицити се характеризират с вродена
липса или недостатъчност на имунни фактори,
които правят болните податливи на чести инфекции. Повтарящите се тежки настинки, отити, синуити и чревни разстройства са сигнал за дефицит на имунната система.
Тези болести са не само имунологичен проб
лем, а изискват тясна колаборация между медици,
пациенти, фармацевти и
здравни институции като НЗОК и МЗ за поставяне на точна диагноза и
започване на навременно
лечение. От една година
благодарение на усилията на българските имунолози за повечето първични имунни дефицити терапията вече се реимбурсира от здравната каса и е
достъпна за голяма част
от болните.
МУ – Пловдив отбелязва Международната
седмица на първичните имунни дефицити и
Световния ден на имунологията с пресконференция на 22 април от
12 ч. в Заседателната зала на Ректората с участието на академичното ръководство, преподаватели на МУ –
Пловдив и лекари от
УМБАЛ „Св. Георги“ –
Пловдив. В седмицата,
посветена на имунологията, правим равносметка на постигнатото в учебната и научната университетска дейност, в диагностиката
и лечението на ПИД,
стартираме ваксинирането на студенти с ваксина против хепатит В
и предлагаме безплатни прегледи и консултации от университетски лекари.
Проф. д-р Мариана
Мурджева, дм
Катедра „Микробиология и
имунология“, МУ – Пловдив

С Т УД Е Н Т И

май 2014
На 13 декември
2013 г. 115 дипломанти
на Медицинския факултет получиха магистърските си дипломи.
Между тях са и пълните отличници от следването и държавния изпит Калина Габерова,
Орлина Чанева и Мила
Букова. Те бяха удостоИнтервю с

Орлина Чанева,

носителка на наградата
„Златен Хипократ“
1. Тези години бяха
и ще останат най-безметежните години от живота ми, поради простич-

ката причина, че се радвах на студентската безгрижност, освободена от
отговорностите на лекаря. Имах изключителния
късмет да попадна на невероятни асистенти, които притежават вече дефицитната способност
да заобикалят естествената студентска бариера към
възприемането на нова
информация. Освен това
спечелих нечестната борба с мързела си и се убедих, че единственият лимит на разума е мотивацията. Открих сред колегите си не само хора, които ще станат прекрасни
професионалисти, а въпреки „благия“ ми нрав,
ще останат и мои приятели за цял живот. Може
да звучи парадоксално,
но ще ми липсват дори и
проспаните лекции, и сесиите, и изпитите...
2. Към този момент
очаквам да започна специализация по неврология, спонсорирана от
държавата. Започнах да
изучавам медицината с
идеята да бъда неврохи-
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ени с наградата „Златен
Хипократ“, която им
дава право на следдипломна
специализация по избрана от тях
специалност. Вестник
„Аудитория медика“
ви предлага интервюта с носителките на на-

градата. Според нас в
отговорите на Калина,
Орлина и Мила има
много интересни наблюдения и анализи
не само за изминалите техни шест години в
Медицинския университет – Пловдив, но и

истини, които са близки за всички техни колеги.
И неслучайно деканът на факултета проф. д-р Николай
Бояджиев, дм пожела
на завършилите студенти: „Да се стремят по-

1. Какво бяха за Вас тези 6 години в МУ – Пловдив?
2. А сега накъде? Какви са Вашите бъдещи планове?
3. Какво ще пожелаете на студентите, които продължават да
се учат в МУ – Пловдив?
рург, но поради неудовлетворителното за мен
ниво, на което тя се практикува в България и демонстрираните предразсъдъци относно половата принадлежност на тази
специалност, се преориентирах към неврологията. Амбицията да изучавам нервната система бе
до голяма степен провокирана от думите на мой
асистент, който казваше:
„Мозъкът никога не може
да изучи изцяло себе си.“
Надявам се да се занимавам с научна дейност, а
дори и с преподавателска, или по-скоро пожелавам си да притежавам
нещо, което да е в полза
на науката, и да придобия
опит и умения, които да
предам на тези след мен...
3. Първо, ще ги поздравя с находчивия им
избор да завършат образованието си в МУ –
Пловдив. Съветвам ви
да се възползвате от всяка възможност да научите повече и не забрявайте,
че най-трудният начин да
станете по-добри, е да не
се заблуждавате, че все ще
има време кога да наваксате пропуснатото и не
разчитайте на късмет на
изпита. Най-лесният начин е да сте изчели всяка тема и да не разчитате на късмета, а верният е
тогава, когато разберете,
че и това, което е в конспекта, не е достатъчно...
Ще перефразирам думите на много по-мъдър човек от мен – Бен Карсън:
колкото и да се стремите
да избегнете четенето, не

можете, вие само го отлагате...
От сърце ви пожелавам, когато настъпи моментът да избирате специализация, да можете наистина да избирате, а не да се примирявате. Надявам се, да ви се
предостави бъдеще тук, в
България, а не да ви се налага да го издирвате другаде. Но независимо дали
това ще се случи, или не,
проявявайте милосърдие
към пациетните си, за това не е необходимо финансиране от държавата или друг източник, не
можете да го изпишете на
рецепта, нито да го влеете в система. Това е разликата между добрия професионалист и изключителния лекар, а за добро
или лошо, поне това зависи само от вас! Успех!
Интервю с

Катерина Габерова,
носителка на наградата
„Златен Хипократ“!

1. За мен това бяха
6 години, през които всеки ден откривах нещо ново и се влюбвах все пове-

че в медицината. Открих
и хора, които споделят
моята философия за живота, създадох много приятелства, които се надявам, че ще се запазят в
бъдеще. Разбира се, имаше и разочарования – не
мога да кажа, че системата
ни е идеална. Като цяло
напускам МУ – Пловдив
с тъга – все пак 6 години
бях свързана с този университет.
2. Сега чакам излизането на местата за специалност. Надявам се, да
бъде скоро, надявам се, да
получа желаната специализация. Нетърпелива
съм да се върна в Детска
клиника – това е мястото, което ме вдъхнови,
катедрата, която ми даде
най-много знания и умения като лекар. В момента работя педиатрия в амбулаторни условия, но не
е същото. Искам да продължавам да се уча от
най-добрите и ако е рекъл Господ, някой ден да
бъда като тях.
3. На студентите мога
да пожелая здраве и постоянство – това са необходимите изисквания,
за да успеят. Да им пожелая отлични преподаватели, които да се грижат за професионалното им развитие. Дано по
време на следването си да
открият точно тази специалност, която ги вдъхновява и в която могат да
бъдат брилянтни, защото
работата наистина трябва да се върши с огромно
желание. В противен слу-

стоянно и безкомпромисно само към най-доброто в професията и в
личния си живот. Да
постигат успехите си
честно и с достойнство,
чрез знанията си и чрез
самоусъвършенстването си. Да не пестят усилията си, за да помагат
на пациентите си.“
чай няма истинско удовлетворение.
Интервю с

Мила Букова,

носителка на наградата
„Златен Хипократ“
1. Тези 6 години, през
които изучавах медицина
в МУ – Пловдив, бяха едно страхотно и изграждащо преживяване. Научих
много, но имам и много на какво да се науча и
да се усъвършенствам като лекар. А всяка една ус-

пешно изминала година
в медицинския университет си е постижение.
2. Накъде все още
не е ясно, но знам какво. Избрах да специализирам детска кардиология, защото винаги ми е
харесвало да работя с деца, а кардиологията сама
по себе си е наука, която
изисква много логика и
здрава мисъл.
3. Всяка професия си
заслужава, медицината
включително, стига да е
твое призвание. Младите
студенти бих ги посъветвала да учат усърдно и да
се забавляват умерено! За
да бъдем добри лекари,
първо трябва да бъдем добри хора!
Интервюта
на Атанас Тошев,
студент II курс ФФ
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КАТО НЕЗАВЪРШЕН
ГЕЩАЛТ

Доц. Светла Пачева,
директор на ДЕСО

Продължение от бр. 8
Лампата на образованието се палеше на всяка
среща и гореше през целия ден.
Следваха награди за
постижения в научните изследвания, в образованието и академичното
учене, след това представяне – презентации или
устно, на условията на
образованието в местни
и чужди институции.
В обедната почивка
можехме да опитаме лютивите индийски ястия и
да общуваме, обменяйки
мнения и идеи. Следобед
чуждестранните представители на образователните институции – университети, институти, колежи имаха срещи лице
в лице с интересуващите
се индийци – родители,
кандидат-студенти, преподаватели, академици.
Непосредствено след нашето завръщане организаторите изпратиха списъци с представители на
индийската академична
научна общност, взели
участие в Образователния
тур – тяхната бройка е над
1000, а броят на студентите – 7 пъти повече.
Пътуване,
пътуване, пътуване... Пловдив,
София, Истамбул, Абу
Даби, Ню Делхи, Хайде
рабад, Ченай, Бангалор,
Пуна, Мумбай и отново Истамбул, Абу Даби,
София, Пловдив. Спом
ням си конферентните зали, протичането
на работния ден, хората, с които съм разговаряла, групата колеги от
САЩ, Европа, ЮАР,
Австралия, институтите
и университетите, които
посетихме в Бангалор и
Пуна, топлия прием, студентските кампуси, административната сграда на
частния университет в
Бангалор с открити пространства, цъфтящи градини и падащия дъжд –
вървиш сред цветя край
пътеките и влизаш в различни помещения, без
да се намокриш, а отстрани дъждът вали, вали...
Безснежните зими и топлият климат позволяват

А УД И Т О Р И Я

май 2014

Моето родно място е Икария. Икария е гръцки остров. Аз се казвам
Константинос Фануриос Цакалос. Моето семейство се състои от шест души:
аз, брат ми, двете ми сестри, майка ми и баща ми. Брат ми следва медицина в
Пловдив. Сестрите ми следваха медицина също в Пловдив. Заедно с брат ми говорят отлично български език и ми помагат да уча. Сега уча български език и ще
следвам също медицина.

ОСТРОВЪТ НА СЪКРОВИЩАТА
(миниатюри)

Моят първи изпит

С преподавателка
от Индия по време на
Образователен тур
подобно строителство –
модерно, екологично, романтично и разбира се, с
голям усет за хармония и
чувство за красота.
Какъв калейдоскоп от
спомени – ще се разгръщат във времето с някой
изплувал детайл, казана
дума, жест, красива гледка. Никой, който е бил в
Индия, не може да забрави уличното движение,
бибкащите рикши, коли, мотори, невъобразимия шум и грохот, пъстрите облекла на индийките – сарита, курти, ефирно развяващи се, богато
украсени шалове и рокли в неповторим индийски стил, сикхите с техните чалми и вид на махараджи; храмовете – стари и
нови, спонтанно възникналите места за почит
към любимо божество –
Ганеша, Шива, Вишну,
Радха, Сарасвати. Дори
университетите пазят свещените традиции на почит и обожание към тях.
Гещалт психологията
се занимава с незавършените гещалти. Струва ми
се, че Индия за мен е такъв незавършен гещалт,
без това да ми причинява травма и дискомфорт.
Може би ще имам възможност отново да бъда
в Индия, но дори и да не
ми се случи, имам достатъчно ярки и силни, хубави спомени, картини,
преживявания, срещи.
Тази сутрин пролетните улици светят от
нощния дъжд, приели
небесната Светлина –
Светлината,
която
ни облива всеки ден,
Светлината, която смятаме за даденост, без да осъзнаваме обгръщащата
ни благодат.

През миналата седмица беше моят първи изпит по български
език. Бях чел много време, около един месец,
за да се подготвя. Имах
голям стрес, защото по
български език е трудно.
Преподавателите ни изпитваха в два различни
дни. Миналия понеделник имахме писмен – с
фонетични задачи, граматика, диктовка и трансформации. Миналата

сряда бяхме на устен изпит и разговор, говорихме с преподавателите си
за различни неща. Беше
ни трудно, но всички писахме добре и сме весели. Изпитите ни показват
какво знаем и какво трабва да научим. След това
почивах два дни и имах
много време да гледам
филми по интернет. Сега
трябва да започна четене
за следващия изпит.

Константинос Цакалос,
група 1, ДЕСО

МОЯТ ОСТРОВ

Икария е остров в
Егейско Море, близо
до Турция. Икария носи името на Икар. Икар
е първият мъж, за когото
се говори в митологията.
За него се казва, че искал да лети. Населението
в Икария е повече от
5000. Животът тук е лесен. Хората нямат стрес
и не се безпокоят за нищо. Икария е популярна с многото столетници. Близо е до остров
Самос – родно място на
Питагор. Има най-добрата минерална вода, която лекува кожни и костни заболявания и много известни имена като
принцеса Сиси са го посетили. Още Омир говори за икарийското вино,
което нарича „Прамниос
инос“ и е много добро за
здравето. Аз съм от едно село, което се нарича Пердики – от генерал
Пердика на Александър
Велики. Много обичам
Икария, защото има красива природа и хубави плажове. През лятото идват много туристи
и хора от Икария, които през зимата живеят в
Атина или Америка.
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