Медицински университет – Пловдив
е на първо място
сред пловдивските висши училища

КОЛОНКА
НА РЕКТОРА

За четвърти път

НОЩ НА УЧЕНИТЕ

на стр. 2

НОВО НАЧАЛО
15 септември – откриване
на новата учебна 2014 – 2015 г.

В Аудиторния комплекс на Медицински
университет – Пловдив,
четвърта аудитория, тържествено беше открита новата академична
учебна година. Със сло-

во към първокурсниците се обърна ректорът на
МУ – Пловдив проф. д-р
Стефан Костянев, дмн.
От свое име и от името на
колегите си преподаватели от висшето училище

той заяви, че университетът ще направи всичко
възможно, за да изгради
от днешните първокурсници първокласни бъдещи специалисти.
Първокурсничката

Хатидже Осман благодари за сърдечното посрещане и заяви големите надежди и амбиции, с които ще влязат в лоното на
науката младите ѝ колеги.

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

Скъпи студенти и
преподаватели,
На 15 септември
ние открихме учебната година в нашия
Университет за 69-и пореден път. На 17 септември Християнският свят
почете паметта на светиците Софùя и нейните дъщери Вяра, Надежда
и Любов. Затова най-напред искам да се обърна
с
традиционното „Добре дошли!“ към
ПЪРВОКУРСНИЦИТЕ,
които са нашата Вяра и
Надежда в бъдещето и на
които ние ще отдадем нашата любов и мъдрост.
Медицински университет – Пловдив посреща новата учебна година
с акредитирани професионални направления
и специалности, с много национални и международни отличия, със съвременна база. Вие, скъпи студенти, ще имате
удоволствието да слушана стр. 2

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА
КАМПАНИЯ 2014

Новости
Кандидатстудентската кампания (КСК) в Медицински университет – Пловдив тази година стартира с редица новости:
• възможност за кандидатстване оn-line;
• тестово изпитване по биология върху материала
и от 9. клас за специалностите Медицина, Дентална
медицина и Фармация;
• въвеждане на изпит събеседване по етика за специалностите Медицинска сестра, Акушерка, Помощникфармацевт, Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Рехабилитатор, Инспектор по обществено здраве, Зъботехник, което позволи по-реална преценка за
подготовката на кандидатите, приемани до този момент само по оценка от дипломата;
• организиране и провеждане на подготвителни
курсове за кандидат-студенти по химия и скулптиране;
• промяна в броя приети кандидати по категория
мъже/жени – от съотношение 50% : 50% (до този момент) към съотношение на база процент от приетите кандидати;
на стр. 5

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ –
ПЛОВДИВ В ПЪРВАТА ПЕТИЦА
НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

В Държавен вестник от 11.07.2014 г., Националната
агенция за оценяване и акредитация при Министерския
съвет обнародва информация за резултатите от акредитационните процедури и оценяване на проекти за периода 1.05.2013 –
30.04.2014 г. на висши училища в
Република България, техните основни
звена и филиали.
Академичната колегия на Пловдивския медицински университет с гордост отбелязва, че в първата петица на
всички акредитирани 51 български висши учебни заведения е Медицински
университет – Пловдив с оценка 9.40.
Пред него са Медицински университет – София с 9.68, УНСС с 9.65, СУ
с 9.59 и ТУ с 9.50. Така сред извънсофийските висши училища Медицински университет – Пловдив е на пърна стр. 2

ИНФОРМАЦИЯ
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КОЛОНКА
НА РЕКТОРА
от стр. 1
те лекции в един от найпрекрасните аудиторни
комплекси в Европа, да
спортувате в супермодерен спортен комплекс,
който ще завършим до
края на годината, а след
три години да тествате
своите практически умения в симулационен тренировъчен център на световно ниво. Скоро ще започне строителството на
студентски информационен и административен
център.
За първи път броят на студентите в нашия
Университет надхвърля числото 5000. За първи път близо 1000 първокурсници ще се обучават в 6 магистърски и
9 бакалавърски програми. За първи път близо
половината от студентите в Медицински факултет са чужденци. Това означава една пъстра мултинационална културна среда, която ще изисква толерантност и култура на общуването.
Чуждестранните студенти в нашия Университет
трябва да се почувстват
социално значими, да им
се вдъхне увереност, че са
пълноценна част от нашето академично семейство. Може би Аудитория
Медика трябва да излиза
в електронен формат и на
английски?
Нека тази учебна година да бъде успешна,
изпълнена с положителни емоции за студентите и за преподавателите. Академичното ръководство ще положи максимални усилия името на
Медицински университет – Пловдив и занапред
да се свързва с качество
на обучението, с академизъм и просперитет.
Коефициентът на интелигентност е много важен, но най-важното качество на личността е
нейната духовност.
На добър път!

септември 2014

НОЩ НА УЧЕНИТЕ

Европейската нощ на
учените е събитие, което
всяка година се провежда едновременно в около
300 града в цяла Европа и

ра УХТ и Регионален музей Бургас.
Събитието се подкрепя и от Съюз на учените в България, Съюз

Нощ на учените 2013
по света.
на физиците в България,
МУ– Пловдив за чет- Образователен център
върта година участва в Варна, Старт ИТ Смарт,
реализирането на тази Бизнес институт.
инициатива. Проектът
МУ – Пловдив, МУ –
K-TRIO 2 за Европейска Варна и Регионален мунощ на учените се фи- зей Бургас отбелязнансира от Европейската ват Европейската гокомисия по дейности- дина на човешкия моте Мария Склодовска- зък и всички формати
Кюри
на
програ- са свързани с тази тема.
ма „Хоризонт 2020“. По думите на проф. д-р
Участници в България Виктория Сарафян, коса още: Нов българ- ординатор на дейностите
ски университет (коор- в Медицински универсидинатор), Британски съ- тет – Пловдив, това събивет България , Единен тие разкрива другото лицентър за иновации – це на учените – творци,
БАН, Департамент за новатори, вдъхновители,
информация и преква- хора с многобройни талификация на учители ланти, с благородство и
(Тракийски универси- духовна щедрост. В сътет), Пловдивски универ- щото време тя дава възситет „П. Хилендарски“, можност да се покаже и
Русенски
универси- умението учените да спотет „Ангел Кънчев“ рят, да отстояват каузи, да
и Медицински уни- се забавляват.
верситет – Варна. От
Програмата на МеПловдив се включват дицински университет –
още АМТИИ и УХТ. Пловдив започва с „ПъМедицински универси- туваща академия“. Тя
презентации
тет – Пловдив координи- включва

на студенти, докторанти
и млади учени от МУ –
Пловдив и УХТ в хуманитарни и професионални
гимназии в гр. Пловдив.
На 26 септември откриването е с начало 16.00 ч.
с връчването на наградите на Ректора на университета за най-добър учен
и призове на отличените
презентации от конкурса
Наука и младост-2014. Тези награди са вече традиционни и са реален стимул и признание. След
това е дебатът: „ЧОВЕШКИЯТ МОЗЪК – ОТВЪД ГРАНИЦИТЕ НА
ПОЗНАНИЕТО“. Той е
посветен на невронауката и предизвикателството
да помечтаем отвъд постиженията на съвременното знание. В този дебат
ще участват два отбора с
представители от МУ –
Пловдив, НБУ и ПУ.
От 18:30 в МУ –
Пловдив, Аудиторен комплекс е началото на петъчно соаре „ХРАНА ЗА
РАЗМИСЪЛ“.
То съдържа няколко
забавни формата: Танцувай с мен, Арт ателие,
Клуб „Интелигентност“,
Градинско парти и коктейл „Храна за мозъка“.
В никакъв случай
не пропускайте петъка
на 26 септември 2014 г.!
Открийте с какво всъщност се занимават изследователите и как това
влияе на нашия живот...
А дали пък няма да се изненадате, като разберете
какво още правят учените освен наука?
АМ

МУ – ПЛОВДИВ В
ПЪРВАТА ПЕТИЦА
от стр. 1
во място, както е на първо
място и сред пловдивските висши училища.
Институционалната
акредитация на българските висши училища,
извършена от НАОА, обхваща цялостната им академична дейност – учебна, научноизследователска, международна, а също конкурентоспособ
ност и качество.
Тази висока институционална оценка е в резултат от активната и високо професионална дейност на ръководството на
университета, на всички
преподаватели и администрацията.
В навечерието на своята
70-годишнина високата акредитационна оценка от експертите на НАОА съвсем заслужено отразява реалното
място на Медицинския университет – счита и ректорът на университета професор, доктор на медицинските науки Стефан
Костянев

Аудиторен комплекс
на МУ – Пловдив

ГОСТ ЛЕКТОР ОТ САЩ В МУ – ПЛОВДИВ

д-р Стивън Грофт
На 26.09.2014 г. в
МУ – Пловдив ще гос-

тува д-р Стивън Грофт –
директор и настоящ старши съветник в Центъра
за научни изследвания на редките болести
към Националните институти по здравеопазване на САЩ. Той ще
изнесе публична лекция в Аудитория № 3 на
Аудиторния комплекс от
9:00 до 10:00 ч. на тема
„Предизвикателства пред
научните изследвания в
областта на редките болести“.

Изтъкнатият учен е
в България по покана на
Факултета по обществено здраве към МУ –
Пловдив и Института по
редки болести и е специален гост и водещ лектор
на 5-та Национална конференция по редки болести и лекарства сираци,
която ще се проведе на
26 – 27септември 2014 г.
в Конгресния център на
Новотел – Пловдив.
Д-р Грофт е носител на множество награ-

ди за постигане на напредък в научните изследванията и лечението
на редките заболявания,
сред които са Наградата
Хенри Термеер за цялостен принос за 2013 г.
и Медал на честта за лидерство в изследвания на
редките заболявания на
Националната организация за редки заболявания
в САЩ.
Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам.-ректор по МСПД

О Б РА З О В А Н И Е

септември 2014

БИЦ – къде, как, защо?

През август т.г. Евро
пейската бизнес асамблея в Оксфорд обяви
Библиотечно-информа
ционния център за
Университетска структура на седмицата.
Публикуваната
на
страниците на сп. The
Leaders Times оценка e
признание за европейското ниво на модернизираните през 2013 г. библиотеки, които ежегодно предоставят библиотечноинформационни услуги
на повече от 4500 потребители.
БИЦ включва в струк-

турата си 5 библиотеки.
Регистрация на желаещите да ползват услугите на Центъра се извършва във всяка от библиотеките и е с валидност за съответната академична година.
Богати книжни и
електронни колекции,
достъп (вкл. отдалечен)
до абонирани бази данни,
комфортна среда за учене и комуникации, както
и отзивчив екип от професионалисти – това са
част от ресурсите, които
предлагаме в подкрепа на
учебната дейност.
В секцията на БИЦ на
Университетската страница (За нас / Центрове /
БИЦ), както и на medlibplovdiv.org потребителите
имат възможност да търсят информация в електронния каталог, да следят е-бюлетина „Нови
книги“ и новостите в дейността ни.
Сред последните актуални новини е участието на БИЦ в тазгодишния международен конкурс за „Най-добра университетска библиотека“, резултатите от кой-

то ще бъдат обявени на
Срещата на лидерите в
областта „Наука и образование” през октомври в
Оксфорд.
Сърдечно благодарим
на всички, които участваха в създаването на видеото „Библиотеката, която свързва и вдъхновява“,
което можете да видите
на http://meduniversityplovdiv.bg/en/, както и
на страницата на Summit
of Leadres http://www.
summitofleaders.co.uk/en/
projects/the-leaders-times/
issue-11-2015.
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ВИСОКА МЕЖДУНАРОДНА НАГРАДА
ЗА ПРЕПОРАДАВАТЕЛ ОТ МУ – ПЛОВДИВ

16-тата Европейска
конференция по философия, психиатрия и
психология се проведе в
края на м. юни в Златни
пясъци с академичното спонсорство на МУ –
Пловдив. Президент на
Организационния комитет е проф. Др. Стоянов.
Конференцията
е
подкрепена от Световната психиатрична асоциация, Кралския Колеж на
Психиатрите в Лондон и
други международни организации. В нея участваха делегати от всички
континенти: САЩ, Обединеното Кралство, Австралия и Нова Зеландия,
Република Южна Африка, Китай, Бразилия, Италия, Франция, Швейцария, Полша, Германия,
Иран, Израел и от Балканския регион. Присъстваха лидери в световната наука като проф.
Клонинджър (САЩ, найцитираният жив психиатър в света), проф. Стан-

гелини (Италия), проф.
Боргвард (Швейцария),
проф. Гилет (Нова Зеландия), проф. Зоар (Израел), проф. Болтън (Обединено Кралство) и др.
Основните обсъждани теми бяха свързани с
прогреса на съвременната
невронаука, проблемите
на логиката и психичното развитие. Особен акцент беше поставен върху феноменологията, теорията и методологията
на научните изследвания
в областта на невронауката и психичното здраве.
Предизвикателствата
пред българските медици, през погледа на темите, които се обсъждат на
конференцията, са обусловени от по-задълбоченото разбиране на хуманитарните проблеми
на психиатрията и клиничната психология, ролята и значението на нев
ро-биологичните постижения в обяснението на
психичните разстрой-

ства, логиката на диагностичния процес и на психопатологията във всекидневните социални практики.
Друго едно предизвикателство е по-доброто познаване на феноменологичната психопатология.
На 3 юли 2014 г. в Аулата на Университета
„Франсиско де Витория“ в
Мадрид, Испания, Европейското Дружество по Личност Центрирано Здравеопазване връчи бронзов медал
с лента на проф. Дроздстой
Стоянов за изключителни постижения и иновации в медицинското образование. Наградата се получава след номинация, която бива съгласувана с над 2000 членове на дружеството и неговия научен съвет и се връчва ежегодно от
президента на дружеството проф. сър Джонатан Ас
бридж. Златният медал беше
връчен на декана на медицинския факултет при Университета „Франциско де Витория“ в Мадрид. 
АМ

70 ГОДИНИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

В периода 18 – 22 май 2015 г. Медицински университет –
Пловдив ще чества своя 70-годишния юбилей. За подготовката на събитието със заповед на ректора на университета
проф. д-р Стефан Костянев, дмн, е определен съставът на
инициативния комитет, който поема организацията и реализирането на празниците. Публикуваме имената на членовете на инициативния комитет и ръководителите на отделните работни групи, защото с идеи и предложения, с инициативи и участие могат да се включат всички преподаватели и
студенти на нашия университет. Очакваме ви!
Инициативен комитет в следния състав:
Председател: проф. д-р Стефан Костянев, дмн – Ректор
Зам.-председатели: проф. д-р Людмил Пейчев, дм – Председател на Общото събрание; проф. д-р Мария Куклева, дмн –
Зам.-ректор по УД; проф. д-р Стефан Сивков, дм – Зам.ректор по КА; проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм – ЗД
ДЛД, УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД; доц. д-р Илиан Дойков,
дм – Управител на УМБАЛ „Каспела“.
Работна група за научна сесия
Председател: проф. д-р Виктория Сарафян, дмн – Зам.ректор по НИД.
Работна група за публикация на материалите
в сп. „Фолиа Медика“
Председател: проф. д-р Т. Цветкова, дмн – Зам.-гл. редактор на ФМ.
Работна група за медийно отразяване
Председател: Иван Странджев – Реклама и връзки с обществеността.
Работна група за покани към институции и
лица, осигуряване, спонсори
Председател: проф. д-р Мария Куклева, дмн – Зам.-ректор
по УД.
Работна група за покани и комуникация с
чуждестранни гости
Председател: проф. д-р Мариана Мурджева, дм – Зам.-

ректор по МСПД.
Работна група по издаване на печатни материали
Председател: доц. д-р Борислав Китов, дм – Зам.-ректор по
УБК.
Работна група по издаване на Алманах и сборник с мемоари
Председатели: доц. д-р Бенямин Анави, дм; проф. д-р Иво
Димитров, дмн.
Работна група за рекламни материали и сувенири
Иван Странджев – Управител Реклама и връзки с обществеността.
Работна група за настаняване и посрещане на
гости
Председател: инж. Пламен Братойчев – Ръководител „Адм.
отдел“.
Работна група за кореспонденция:
Майя Минчева, Недялка Тонева.
Работна група за организация на тържествено събрание
Председател: проф. д-р Стефан Сивков, дм – Зам.-ректор
КА.
Работна група по организация на зали и техника
Председател: инж. Борис Янчев, Пом.-ректор.
Работна група, отговаряща за изпращане на
покани към бивши възпитаници
Председател: доц. д-р Борислав Китов, дм – Зам.-ректор УБК.
Работна група по провеждане на съвместни
инициативи, популяризиращи дейността на МУ –
Пловдив и УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД – Пловдив
Председател: проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм – ЗД
ДЛД, УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, катедра „Клинична онкология“.
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Европейски студентски медицински
конгрес по редки болести и
лекарства сираци

Асоциацията на студентите медици – Пловдив и Медицински университет – Пловдив с
подкрепата на Община Пловдив бяха домакини на първия Европейски студентски медицински конгрес по редки болести и лекарства сираци
(EMSCon: Rare Diseases
and orphan drugs) – 6 – 8
септември 2014 г. в Аудиторния комплекс на МУ –
Пловдив.
Участваха студенти от
европейски медицински
университети в Германия,
Холандия,
Полша,
Гърция и от Русия и нашата страната. Конгресът
имаше за цел да подобри
компетентността на бъдещите лекари в областта
на редките заболявания.
В рамките на събитието се разглеждаха проблемите, свързани с профилактиката, диагностиката,
лечението и мониторинга
на редките болести, които са предизвикателство
за лекарската практика и
здравната система.
На тази платформа
студентите обмениха информация по проблема и
подходите към него в различните европейски държави. Наравно с експерти
и авторитетни специалисти студентите ще работят и за един по-разширен медицински поглед

Олга Ростковска,
председател на EMSA –
участник в конгреса

на бъдещите лекари.
„Когато експертният
опит и непредубедеността на младостта се съберат на едно място, резул-

1. Как се роди идеята
за конгреса?
Идеята за първия
Европейски студентски
медицински
конгрес
по редки болести и лекарства сираци се е зародила много отдавна.
Студентите по медицина в Медицински университет – Пловдив ежегодно имат възможността да посещават конференции и обучения на
тема редки болести, но
това е проблем, който засяга медицинските специалисти по цял
свят. Затова ние се опитахме да дадем своя малък принос за решаването му. Всичко започна
с Националната конференция по редки болести за студенти медици
2013. Тази година благодарение на членството

ни в Европейската асоциация на студентите по
медицина успяхме да изкачим още едно стъпало
и да споделим този конгрес с колегите ни от цяла Европа.
2. Какви резултати
очаквате от конгреса?
Надяваме се, че това
е началото на нещо помащабно. Студентите
се нуждаят от адекватни
познания по редки болести и съм убедена, че
с общи усилия ще успеем да се преборим с некомпетентността си по
въпроса.
3. Мислите ли, че
се обръща достатъчно
внимание на редките болести?
В последните години пациентски организации и специалисти
по редки болести работят много по установяването на необходимия
мултидисциплинарен
подход към един пациент с рядко заболяване.
Лечението му е обременено не само от липсата
на специалисти, но и на
адекватна здравна система. Световен проблем
е, че това са пренебрегнати пациенти с пренебрегнати заболявания.
Интервю на
Атанас Тошев,
студент III курс по ФФ

които често не отговарят на клиничните очаквания. Ето защо изданието на EMSCon 2014 бе тема „Редки болести и лекарства сираци“. Конгресът даде възможност студентите по медицина да
представят своята изследователска работа в тази
област.
3. Мислите ли, че се
обръща достатъчно внимание на рeдките заболявания?
Под едно ябълково
дърво ще се търсят ябълки, нали? Но ние трябва
да знаем как да се справим
неочаквано с круша или
портокал, които от време
на време можем да наме-

рим там. Студентите по
медицина трябва да усвоят някои основни знания
за заболяванията, които поразяват дори малък
процент от населението.
На EuroMeds 2014
GA Пловдив, се представят научни статии на
млади изследователи,
които лесно могат да бъдат достъпни онлайн.
В EMSA Европа нямаме съмнение, че са необходими повече работа, внимание, ресурси и
публичност около редките заболявания.
Интервю на
Атанас Тошев,
студент III курс ФФ

лести и Асоциацията
на студентите медици –
Пловдив. Тогавашното
събитие привлече световнопризнати лектори,

Зорница Димова,
председател на АСМБ –
участник в конгреса

Работен момент от конгреса
татът винаги е иновативни и нестандартни решения за наболели проблеми“ – смятат младите медици.
А сферата на редките
болести е едно от предизвикателствата пред медицината, където има място
за нестандартни идеи и
подходи, с които студентите желаят да предизвикат водещите експерти.
Това събитие е очаквано продължение и резултат на миналогодишната първа национална конференция по редки болести и лекарства
сираци за студенти медици, организирана изцяло от тях съвместно с
Института за редки бо-

сред които и „неврохирурга с божествени ръце“ – проф. Бен Карсън
(Балтимор, САЩ).
Тази година, във фокуса на един значим международен форум, студентите комбинират добрия организаторски опит от предходното издание с видни професионалисти в областта
на pедките болести от
България като проф. д-р
Румен Стефанов – председател на Института по
редки болести, Владимир
Томов – председател на
Алианса на хората с редки болести, председателя
на Изпълнителната агенция по трансплантация –
д-р Мариана Симеонова.

1. Как се роди идеята
за конгреса?
Европейската асоциация на студентите по медицина (EMSA), представлява стотици студенти от цяла Европа. Тя работи в пет тематични направления: медицинска
наука, медицинско образование, медицинска етика, европейска интеграция и обществено здраве. The EMSCon е научен
конгрес, който се фокусира върху различни теми всяка година. Тази година, ние решихме да насочим вниманието на студентите по медицина към
редните болести. Нищо
от това не беше възмож-

но без подкрепата на Медицински университет –
Пловдив, Община Пловдив, Лайънс клуб Филипополис, Институт за
редки болести, Bioderma,
Софарма, Elsevier, както
и организационния комитет на студентите.
2. Какви резултати
очаквате от конгреса?
Нашата основна цел е
да се повиши информираността на младите хора и изследователи относно състоянията, които засягат много ограничен, но все пак значителен брой хора. Ние искаме да насочим вниманието и към наличните
възможности за лечение,

септември 2014
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КАНДИДАТСТУДЕНТСКА
КАМПАНИЯ 2014

от стр. 1
• промяна в начина на класиране:
o за магистри – на първо място по бал и след
това по желание;
o за бакалаври – на първо място по желание и
след това по бал.
• увеличен брой на кандидат-студентите за магистърските специалности:
o Медицина – от 140 на 150;
o Фармация – от 60 на 70;
o Медицинска сестра – от 70 на 90;
o както и на всички специалности в Медицински
колеж – от 165 на 200.
Кандидатстване
В КСК-2014 участваха 1605 кандидат-студенти. От
тях пожелали по първо желание:
• медицина – 515 или 3.43 студенти, кандидатствали за 1 място;
• дентална медицина – 255 или 2.55 студенти, кандидатствали за 1 място;
• фармация – 246 или 3.51 студенти, кандидатствали за 1 място;
• мед. сестра, акушерка, рехабилитатор, пом.-фармацевт, зъботехник, мед. лаборант, рентгенов лаборант, здр. инспектор – 587 или 1.72 студенти, кандидатствали за 1 място;
• управление на здравните грижи (редовно и задочно) – 97 или 2.42 студенти, кандидатствали за 1 място.

АУДИТОРИЯ МЕДИКА | 5

ДЕН НА ОРИЕНТАЦИЯТА

На 14.09.2014 г. Студентското представителство на МУ – Пловдив организира за първокурсниците Ден на ориентацията. Събитието се проведе
за втора поредна година
и има за цел да помогне
на новите студенти бързо
и лесно да се адаптират
към академичната среда.
Денят на ориентацията
стартира в 10.00 часа в залите на Аудиторния комплекс на висшето училище. Под формата на презентации и дискусии студентите от горните курсове предадоха на „зайците“ от всички специалности своя опит и споделиха спомените си от първата година като студенти.
Първокурсниците се
запознаха със структурата на учебното заведение
и действащите студентски
организации. Бяха разгледани подробно всички
предмети, които се изучават през първата учебна
година, възможностите за
спорт и извънкласни дей-

ности. В помощ на колегите си от други градове
организаторите представиха информация за градски транспорт, гари, автогари и емблематични места в нашия град. След това
първокурсниците имаха
възможността да премерят сили, като приложат
вече наученото в приключенска игра „MUP
Adventure“. Участниците
в играта с мисии сами откриваха базовите места в
Медицинския университет, а най-бързите спечелиха страхотни награди.
За края на деня и началото на студентския живот за младите колеги беше организирано парти
с коктейл и с DJ в сърце-

ФРЕНСКИ ПРОФЕСОР
В МУ – ПЛОВДИВ

Темата по химия вече е избрана
Класиране
КСК-2014 приключи успешно с постигнат от кандидат-студентите успех:
максимален
бал
36,00 (жени) и
медицина
35,86 (мъже)
36,00 (жени) и
дент. медицина
34,58 (мъже)
35,88 (жени) и
фармация
33,48 (мъже)
мед. сетр.,
акуш., рехаб.,
пом. фарм.,
24,00 – спец.
зъбот., мед.
Мед. сестра
лаб., рентг.
лаб., здр. инсп.

минимален
бал
27,84 (жени) и
30,46 (мъже)
25,54 (жени) и
26,86 (мъже)
27,02 (жени) и
25,86 (мъже)
12,00 – спец.
Мед. лаборант

15,81
18,00 (редовно
(редовно) и
и задочно)
16,50 (задочно)
Проф. д-р Мария Куклева, дм, Зам.-ректора УД,
Председател на Университетската комисия на КСК-2014

упр. здр.
грижи

На 25.09.2014 в МУ –
Пловдив трябваше да
се проведе еднодневен
курс за специализанти
по Пластично-възстановителна и естетична хирургия.
Водещ на курса щеше
да бъде проф. Вероник
Мартино-Дюкеноа.
Тя е родена през 1960
в Лил, в лекарско семей-

Проф. Вероник МартиноДюкеноа
ство. От 2006 година е
ръководител на Клиниката по Пластично-възстановителна и естетична хирургия (ПВЕХ) и
Центъра по изгаряния в
Университетската болница в Лил, Франция.
Проф. Мартино отговаря
и за пластичната хирур-

гия в държавните болници на цялата област Нор
Па дьо Кале. Председател
е на френския колеж по
ПВЕХ, Национален делегат за Франция на Европейския борд по ПВЕХ
и член на Френската асоциация по ПВЕХ. Удостоена с „Legion d’honner“
през 2010 за заслуги към
Франция. Автор е на многобройни публикации,
ръководи десетки дисертации, има утвърдени позиции на висококвалифициран специалист в региона, страната и чужбина.
Основните интереси на
професор Мартино са в
областта на микрохирургията, възстановителните
операции при рак на гърдата, аномалиите на крайниците, цепнатините на
устната и небцето.
За съжаление лекцията на проф. Мартино
се отлага за следващата
година поради продължителната стачка на авиокомпаниите във Франция
и невъзможността за пътуване.
АМ

то на Пловдив сред цветни градини край езеро.
Това единствено по рода
си събитие, което се превръща в традиция за висшето училище, е възможно благодарение на
подкрепата от страна на
ръководството на университета и неуморните усилия на членовете на Студентски съвет,
Асоциация на студентите
по медицина – Пловдив,
Българска асоциация на
студентите по дентална
медицина, Асоциация на
студентите по фармация
в България и Асоциация
на студентите медицински сестри.
Теодосия Николова,
Председател на СС
СПИН – Проектна
дейност
През месец август
МУ – Пловдив спечели конкурс на стойност 8800 лв.
по обществена поръчка, обявена от Министерството
на здравеопазването във
връзка с „Oрганизиране и
провеждане на обучения на
медицински специалисти за
диагностика, грижи и лечение на хора, живеещи с
ХИВ/СПИН (ХЖХС)
за нуждите на Програми,
финансирани от глобалния
фонд /ПФГФ/“.
МУ – Пловдив има
няколкогодишен опит с
обучение на студенти по
Превенция и контрол на
ХИВ/СПИН (по проекти на НЦЗПБ-София и
МЗ – 2006, 2007, 2008,
2011, 2012 г.).
На 20 – 21.10.2014 г.
ще се организира ново двудневно обучение на лекари
от различни специалности
и медицински сестри.
В обучението на специалистите ще се включи високоспециализиран лекторски
екип от преподаватели от
МУ – Пловдив.
АМ
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Генерална асамблея на Европейската
асоциация на студентите по медицина

Ваня Иванова,
V курс медицина

Седмицата
между
06.09 и 13.09.2014 г. беше изключително динамична за МУ – Пловдив.
Тук се състояха две много
големи събития за студентите по медицина от цяла
Европа – Генерална асамблея на Европейската асоциация на студентите по
медицина (EMSA), пред-

избира на събитие, наречено Генерална асамблея. Тя се организира от студенти и се провежда ежегодно в някоя
от 27-те държави членки. Тази година за домакини на това грандиозно събитие бяха избрани
Асоциацията на студентите медици – Пловдив
(АСМ – Пловдив) и МУ –
Пловдив.
Официалното откриване се проведе на Римския стадион до Джумая
джамия в центъра на града на 09.09.2014 г., което
постави началото на редица мероприятия в следващите дни. 130 студенти от Германия, Холандия, Украйна, Русия, Хърватска, Словения, Полша, Португалия, Гърция,
Турция, Македония, Румъния, Грузия, България

лин). Участниците заедно успяха да конструират
визия за развитието на
EMSA в близките годи-

вание и повишаване личните качества на студентите медици и достигане на 50% представител-

за мандат 2013/2014.
Чуждестранните студенти
успяха да свършат задълженията си безпроблем-

ни по време на беседване, наречено EMSA 2020.
Освен решенията относно структурата на асоциацията, студентите имаха

ство на медицинските факултети в Европа, за да се
чува гласът на студентите пред европейските институции.

но и навременно, разгледаха новоизбраната столица на културата 2019,
опитаха българска кухня,
докоснаха се до българ-

Студентите от АСМ –
Пловдив работиха усилено в продължение на година, за да направят тези две събития възможни. „Присъствала съм
на 6 Генерални асамблеи на EMSA, но тази е най-добрата!“, заяви Олга Ростковска,
председател на EMSA

ския фолклор, създадоха нови приятелства, забавляваха се и се убедиха,
че България не е просто далечна дестинация, а
красива държава, в която
живеят и работят интелигентни, конкурентоспособни и добронамерени
хора.

Участниците в асамблеята
шествана от Европейски
студентски медицински
конгрес по редки болести
и лекарства сираци.
Европейската асоциация на студентите по медицина (EMSA) обхваща
над 100 медицински факултета из цяла Европа.
Тя се ръководи от управителен съвет, който се

участваха в дискусиите,
които доведоха до вземане на следните важни решения – избор на нов управителен съвет, организиране на две Генерални
асамблеи годишно (пролетна и есенна), избор
на домакини за пролетна среща 2015 (Клуш) и
есенна среща 2015 (Бер-

възможността да участват в работилници и малки работни групи по теми
като медицинско образование, обществено здраве, европейска интеграция, медицинска етика и
култура, медицински науки. Основен стремеж на
EMSA от тук нататък е освен неформално образо-
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ОТ ЛОНДОН

Розалия Александрова,
преподавател в ДЕСО
21.03.2014
Самолетът се приземява на летище „Хийтроу“ и от този момент

вече не сме в България.
А в страната на неочакваните срещи и очакваните развръзки. Велика Британия. Двете с поетесата Димитрия Чакова сме понесени от вихъра на съдбата си – идваме тук да разкажем на света за чудото на квантовата поезия. И да допринесем за побратимяването
на нейните духове от няколко нации – полската,
българската, английската,
украинската, испанската
и... още много. Все перли
в короната на Нейно Величество Поезията.
Мъкнейки тежките
багажи, пълни с книги,
пристигаме на първото
събитие в Тависток хол,
Балъм. Място, на което
освен задушевни срещи
между хората на изкуството, се провеждат концерти със световно известни
музиканти, организират
се модни дефилета, рецитали и премиери на поетични книги, изложби на
изящното изкуство и дру-

ги събития от културния
календар на английската
столица. Тази зала е и естественият избор на организаторите поетите Адам
Шиемейчик и Марта
Брасарт за първото голямо литературно четене
по повод на Световния
ден на Поезията 2014 под
егидата на ЮНЕСКО.
Провежда се вече четвърта година. От цял свят се
стичат хора на изкуството, за да отбележат празника на изящната словесност. Духовете са разбунени, перата са осветени
от пламъка на вдъхнове-

нието, прожекторите са
запалени, за да започне
една вълшебна феерия
от литературни награди, модно дефиле на дизайнера Ервин Михалец,
джаз изпълнения и найглавното – представяне
на поетите, които са дошли тук да споделят своите съкровища с лондонската публика. Разбира
се, и на нас, представителките на пловдивското интелектуално-поетично сдружение „Квант
и приятели“, които още
първата вечер теоретично и практически вдигнахме знамето на квантовата поезия. Сред гостите се отличаваха имената и на полските поети
Александер Навроцки,
Барбара Грушка-Жих,
Томаш
Вибрановски,
Анна Мария Мицкевич,
Юлиуш Еразм Болек,
композиторът и музикант – поетът Мачей
Кшиштоф Домбровски,
украинската
поетеса
Тетяна Винник и много

други. На забавен каданс
се редят имена, емоции и
възторженият отговор на
слушателите; осветлението се сменя, а настроението постепенно достига
своята естествена кулминация и в залата трептят
и вибрират потоци светлина и Любов.
Вече е късно и въпреки съботния работен
ден, никой не иска да си
тръгва. Само лондонският дъжд се изсипва внезапно, за да ни приземи в
своите обятия.
И утре е ден.
***
Ако някой си мисли,
че Лондон може да бъде
показан само с една снимка – на Бъкингамския дворец, с един символ – на
телефонната кабина, или
събран в едно изречение – значи не е стъпвал
в този мегаполис. И все
пак има нещо общо със
съвременна София – с
две разлики – от урбанистичния пейзаж можеш да
се спасиш в безбройните оазиси на парковете.
Освен това преодоляваш
разстояния от шейсет км
с перфектната организация на лондонското метро за не повече от час и
половина.
За нас имаше още
един оазис – домът
на полската учителка
Малгожата Калиновска,
заместник директор на
Полското училище в
Лондон. За да опиша тази млада жена, трябва
да използвам думите на
Димитрия Чакова – ангел в човешки дрехи, слязъл на Земята да създава
духовен уют и да участва в перфектно организиран учебен процес. Да отглежда четиригодишния
си син Конрад, да се грижи за къщата и съпруга си
и нещо много лично – да
стане наша приятелка, дума, изцяло изпълнена със
съдържание.
Но ето че идва ден
втори. Предстоят три важни събития.
Продължение
в следващия брой
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ТАЛАНТ И РАБОТА

Преди известно време се завърнах от пътуване по програма Еразъм
в Мадрид, Испания. Бих
искала да споделя с вас
впечатленията от престоя ми там. Обучавах се
в продължение на 3 месеца в частния университет CEU San Pablo – огромна структура с 6 факултета, чийто девиз бе
„TALENTO y TRABAJO“
или
„ТАЛАНТ
и
РАБОТА“. Тази мощна структура бе изградена от талантливи и работещи в екип хора. Всеки
бе застанал на мястото си
и се развиваше като човек и професионалист в
областта си, а атмосферата, която цареше помежду им, бе подчинена на
принципа „Един за всички, всички за един“. Във
всеки факултет бе жив духът на институцията, кипеше активен живот откъм работа, наука, спорт,
безброй културни мероприятия. В университета
нямаше Богословски факултет, но имаше теологични беседи и активности, свързани с най-съкровеното за личността – вя-

Паметникът на великия
испански художник Гоя
в Мадрид
рата. Всички чужди студенти имаха и възможност да запишат курс по
испански език, организиран от университета.
Обучавах
се
в
Медицинския факултет,
благодарение на което
имах възможност да общувам и работя с невероятни хора и професиона-

листи. Получих огромна
подкрепа от тях.
Искам да апелирам
към младите колеги да
пътуват чрез програма
Еразъм и да благодаря, че
аз имах възможността да
се включа в нея.
А иначе – да описвам
всеки мой ден там, не мисля, че е необходимо. Бях
радушно приета в тяхното общество, показваха ми новости от професията, имах възможността да асистирам на невероятни хирурзи. Първите
два месеца бяха ужасни,
но много полезни. И нито за миг не се почувствах сама – винаги знаех,
че някъде там, пред мен
има хора, които са минали по същия път. Вярвах,
че ще преживея днешния
ден, защото на следващия
ме очакваха в операционната за работа. Здравната
система в Испания работи. В нея се трудят хора,
на които спокойно можеш да довериш живота си и каквото и да стане, знаеш, че са направили всичко по силите си. Медицинската наука тепърва ще преоткрива възможностите си.
Показаха ми колко опасно е човек да се занимава с наука просто от любопитство. Там лекарите
се грижиха се за всеки пациент като за себе си, но
и пациентите бяха много
толерантни.
Питаха ме как е в
България, на което винаги отговарях с усмивка –
естествено, добре. Там
имаше много наши лекари със солидни професионални знания и желания за работа. В Испания
разбрах по-добре какво е
да си лекар. И въпреки че
имам още много да уча,
ще продължа да вярвам в
българския лекар, защото
аз самата дължа живота си
на него. И ще продължа
да вярвам в България. Там
ме питаха какво за мен е
България. Казвах – майка.
Това е.
Александра Ганева,
студентка по медицина
в МУ – Пловдив
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„ВЯРАТА В ТЕБ“ – ИСТОРИЯТА НА ТАЗИ КНИГА
E ИСТОРИЯ НА ЕДНО ПРИЯТЕЛСТВО…

На 28 май 2014 г. в
Балабановата къща в
Стария град се състоя поетично четене на кардиолога д-р Весела Димова
и хирурга доц. д-р Сергей
Илиев от Медицински
университет – Плевен.
Слушателите бяха завладени от магията на поетичния диалог между двамата, от мъдростта на
развълнуваните им души,
от многопластовостта на
внушенията.
Д-р Весела Димова и
доц. д-р Сергей Илиев са
приятели от 30 години –
от първи курс медицина,
през далечната 1983 година… Те са и състуденти.
От 30 години си разменят нещо като писма в
стихове – доц. д-р Сергей
Илиев напише нещо и
го изпрати на д-р Весела
Димова , а тя му отговоря,
или обратно... Първите
разменени помежду им
поетични послания са от
1983 г. – написани на пишеща машина или на листове от тетрадки за лекции.
Д-р Весела Димова
споделя: „Серго и Слави
(моят съпруг) бяха – и все
още са! – най-добри приятели, но в ония далечни години бяха и музикален дует – свиреха и пееха на китари, и се допълваха чудесно... Ние двамата със Серго пък бяхме поетичен дует: интересна мисъл, чувство, експлозивна емоция, откритие, мъдрост – споделени
от единия, предизвикваха – и все още предизвикват! – отговор от другия...

Вашата книга поетичен диалог се нарича „Вярата в теб“. Това
ли е най-важното в човешките отношения за

В тези въпроси и отговори мъжкото и женското
начало не се противопоставят, а се допълват и живеят в нежна хармония...
Идеята за обща книга дойде от Еми Конова...
По нейно настояване,
след двегодишно колебание успях да убедя Серго
да излезем на сцена, пред
своя публика, като поети-

Тогава Серго ми се обади
по телефона и ми каза:
„Трябва да съберем и да
издадем нещо заедно...“
Така се роди идеята
за перфектния подарък
за неговия 50-годишен
юбилей...
Направих книгата тайно, издадохме я четирима
приятели – аз и Слави,
Жоро Байчев (който е

Д-р Весела Димова и доц. д-р Сергей Илиев –
Балабанова къща в Стария град
чен дует... Това се случи автор на снимките) и Еми
на 7 юни 2013 г., когато с Конова. Опазихме тайнаЕми и приятели органи- та до самия рожден ден
зирахме Вечер на щасти- на юбиляря, 22.12.2013 г.,
когато, на празничната
ето...
Аз вече имах зад гър- вечер, му поднесохме каба си 12 книги с поезия, то подарък първия екземно Серго за първи път пляр на „Вярата в теб“.
излизаше пред публика и
Редакцията на вестусещането му беше стра- ник „Аудитория медика“
хотно... Емоцията в душа- се обърна с молба към леката му, породена от онази рите поети да отговорят
вечер и онзи рецитал, из- на няколко общи въпроса и
бухна в едно стихотво- да ни предоставят за пубрение, което той ми из- ликуване нови стихове.
прати на следващия ден, Ние им благодарим!
8 юни – „Наздраве за преСтихове на д-р Весела
пълнената зала...“ Аз му Димова и на доц. д-р
отговорих веднага с про- Сергей Илиев ще бъдат
дължението – „Наздраве публикувани в следващия
за мига, за красотата...“ брой.
днешния свят: „вярата
в теб“?
Вярата, нещото, което е ирационално, недоказуемо и когато го имаш – непоклатимо. Вярата в теб. Ако
не вярваш в себе си, как да повярваш в другите! Ако не вярваш в себе си, не поемаш отговорност и за постъпките си,
обвиняваш обстоятелствата, другите, политиците. А
трябва вяра колкото синапено зърно, ако я имаш, ще кажеш на планината – премести се, и тя ще се премести.
Както е казал поетът: „Ако

вие вземете, колко, пшеничено зърно от моята вяра, бих
ревнал тогава, бих ревнал от
болка като ранена в сърцето
пантера“.
А какъв, според вашите оценки, е светът днес?
Самотен, затворен в себе
си, съставен от ексхибиционисти и воайори. Живеем в
нет пространството и забравяме вкуса на живота.
Възможно ли е поезията да променя света, в
който живеем?
Поезията дава отговори,
създава усещания, съпричаст-

Вашата книга поетичен диалог се нарича „Вярата в теб“. Това
ли е най-важното в човешките отношения за
днешния свят: „вярата
в теб“?
Бих го определила малко по-иначе: най-важно е доверието... Но доверието е резултат от много други неща, без които би рухнало като пясъчна кула... Познанието. Уменията. Разбирателството. Толерантността. Искреността. Интелигентното и отговорното отношение към важните неща в
живота... Верността – към
идеал, приятел, любим/любима... И – не на последно
място – обичта...
А какъв, според вашите оценки, е светът днес?
Живеем в свят, в който
технологичното развитие на
човечеството изпреварва духовното израстване на човека... Свят, в който успехът
в очите на обществото има
преди всичко материални измерения и макар да знаят, че
щастието не е в парите, огромната част от хората се
надяват да намерят щастие,
трупайки пари... Свят, който не умее да разпределя ресурсите си и едната половиност. Може да промени някого, да докосне нещо у него,
да го накара да се усмихне,
да прости, да разбере. Може
да промени някого към добро,
значи по някакъв начин променя и света.
Какъв е днес човекът
на ХХІ век и какво очаквате да се случи с него?
По-образован, по-информиран, по-отговорен и
по-малко истински и човечен. Дано катарзисът, който всеки от нас преживява,
бъде в положителна посока.
Не ми харесва накъде отива светът.

на от човечеството страда
от недохранване, другата –
от затлъстяване... И който през последните 50 години не е родил нито един гений (а може и да е родил, но
да разберем това след още 50
или 100 години...). Но това
е и времето, в което, както в
никое друго време, свободният
обмен на мисли, идеи и информация (благодарение на
медиите и интернет) достига невиждани досега мащаби и все повече млади хора се
стремят към познанието, а
чрез него, надявам се, и към
мъдростта...
Възможно ли е поезията да променя света, в
който живеем?
Веднъж, на един мой поетичен рецитал, на първия
ред видях мой познат, който не четеше поезия... Беше твърде зает, делови и
прагматичен човек на висок
пост, в чието ежедневие нямаше място за метафори.
Но когато прочетох едно
стихотворение за майката,
която тъгува от раздялата
със сина, заминал да търси
късмета си на другия край
на земното кълбо, в очите
на този човек видях сълзи...
Когато рециталът свърши,
той дойде при мене и ми каза, че преди време се е скарал
с майка си и не си говорели,
но сега щял да й се обади, да
я попита как е и да ѝ поиска прошка... Тогава си помислих за „ефекта на пеперудата“ - ако поезията промени
само един човек, вече е променила света...
Продължение на интервюто с д-р Весела Димова в следващия брой
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