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КОЛОНКА
НА РЕКТОРА

НАЧАЛОТО

***

Член-кореспондент професор
д-р Стефан Костянев, дмн,
ректор на МУ – Пловдив

За критичното
мислене
Скъпи студенти и
преподаватели,
Мисията на Университета е не само да обучава, но и да генерира знания, да възпитава личности и лидери. Защото всичко остарява – информацията, технологиите, парадигмите, само способността на хората да творят не остарява. Креативното мислене
е основата на съзиданието и гаранция за по-добро бъдеще.
К2 – името на втория
по височина връх на земята (8611 м) може да бъде
символ на Критичност и
Креативност, онова което
е необходимо, за да бъдат
покорени върховете в науката. Критичността можем да определим като
подножието, а креативността – самият връх. За
да стигнем до креативността, трябва целенасочено да изграждаме критично мислене и пиетет
към качеството още от
училище.
на стр. 2

на стр. 7

Откриването
на
Университета стана на
9.IX.1945 г. в присъствието на министрите д-р
Рачо Генчев Ангелов (на
народното здраве) и Димо Казасов (на културата
и пропагандата) в салона
на кино „Балкан“. По него време той беше най-големият в Пловдив, но едва побра първата студентска младеж в града. Новосъздаденият Държавен
университет получи името „Паисий Хилендарски“ и имаше два факултета – Медицински и Агрономо-лесовъдски. Бяха дошли първенците на
града и не малко граждани. Не се чуха много речи и високопарни слова,
нямаше черковни песнопения и ръсене на светена вода, както сега става
при откриването на банки и сладкарници, а видът на слушателите, т.е.
на бъдещите студенти,

Спомени на д-р Васил Анастасов, дм, завършил ВМИ – Пловдив през 1951 г., от книгата
„Виват Академия“

трудно можеше да се подаде на някакво обобщение. Наконтени моми и
девойчета още с ученически униформи (разбирай черни престилки), но
без баретки; млади жени,
где модерно, где скромно
облечени; момчетии с едва набол мъх под носа и
мустакати мъжкари – кой
със шлифер, кой с протрито палто, кой с тужар-

ска шуба с кожена яка, а
тук-таме и някой с партизанско яке от английски
произход и голф, с каскет под мишници; други
с военни бричове и ботуши и най-интересното –
три попа, с недотам нис
ко подстригани бради и
черни раса. Както се разбира по-късно, меракът за
медицината бе довел аптекар в почетна възраст,
учители с недотам малък
педагогически стаж, май-

ка и син, баща и дъщеря. Въобще някакъв уникален студентски състав,
какъвто можеше да се роди в онова толкова необичайно време.
на стр. 3

Първата сграда, в която са били част от катедрите
на университета

ПРОФ. Д-Р СТЕФАН КОСТЯНЕВ, ПЛОВДИВСКИ ЛЕКАР И
РЕКТОР НА МУ – ПЛОВДИВ, ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ НА БАН

Проф. д-р Стефан Костянев, ректор на МУ –
Пловдив, е новият член-кореспондент на БАН в направление „Предклинична медицина“. Той е избран след конкурс и след гласуване от Събранието
на академиците на 20.12.2014 г. Проф. Костянев завършва медицина в Пловдив с най-високото отличие
„Златен Хипократ“ през 1979 г. Заемал е последователно академичните длъжности: асистент, доцент и
професор в Катедрата по патологична физиология
на МУ – Пловдив. Доктор е по медицина и доктор на
медицинските науки, магистър по здравен мениджмънт. Началник е на лабораториите по функционално изследване на дишането, кръвно-газов анализ,
физическо натоварване и изследване на съня. Член
е нa борда на директорите на УМБАЛ „Св. Георги“.
Проф. Костянев е ерудиран учен и експерт, вдъх-

новяващ преподавател и администратор с модерна
визия. Научната му продукция, преподавателската и
организационната дейност за създаването на научна инфраструктура, научни школи и мрежи, за популяризирането и разширяването на дейността на
БАН извън София, са оценени от научната общност
в България и чужбина.
Като ректор на МУ – Пловдив той изведе висшето училище на престижно място в националната класация. МУ – Пловдив стана носител и на редица високи международни отличия за водещи позиции в
областта на образованието.
Изборът на проф. Костянев за член-кореспондент на БАН е събитие за пловдивската медицина и
общественост.

ИНФОРМАЦИЯ
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Говорим, че качественото академично образование има благотворно влияние върху развитието на личността. Но
практиката показва, че в
студентите и докторантите трябва да променим онова, което образованието им е причинило. Например разбиранията на преподавателите за целите на лекцията тотално се разминават с тези на студентите:
Вие искате да ги накарате
да мислят, а те – да записват. Студентите държат
на формата, а Вие – на
съдържанието. Задавате
ли им въпроси за лекционния материал, те се
гипсират. Ако въпросите са извън него – те се
разсейват още повече.
(Патоафоризми®)
„Да се съмняваш във
всичко и да вярваш във
всичко – две еднакво
удобни решения: и едното и другото ни избавят
от необходимостта да мислим“ – казва А. Поанкаре.
По-лесно е да си критичен, отколкото градивен. Затова, колкото попосредствен е интелектът, толкова по-безапелационна е критиката. От
друга страна слабите дисертации по-лесно получават висока оценка, отколкото силните дисертации. Окончателната
диагноза е, че научната
общност се нуждае от сериозно лечение, след като толкова лесно и безкритично присъжда образователната и научна
степен „Доктор“, а на отрицателните рецензии се
гледа като на болест-сирак.
Докато триъгълникът в семейството е жена, телевизор, мъж, то
триъгълникът в науката е
страст, работа и креативност. Творческото мислене и научните мрежи
раждат иновациите. Но
преди това ни е необходима култура на критично мислене още на студентската банка.
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НОВО СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ И СТОЛ НА МУ – ПЛОВДИВ
На 09 февруари (понеделник) на своята площадка на ул. „Царевец“ 2,
Медицинският университет – Пловдив откри изцяло реновирани, основ-

временен и уютен студентски социално-битов
и спортен комплекс.
Официални
гости бяха зам.-кметовете
на Община Пловдив –

но ремонтирани и обзаведени студентско общежитие „Блок 1“ и прилежащата новооборудвана
студентска столова.
Общо за реновирането, обзавеждането и оборудването на студентското общежитие МУ –
Пловдив е инвестирал
собствени средства в размер на 2 870 000 лв. С откритите през миналата
учебна година спортни
площадки и с тазгодишната инвестиция студентите на МУ – Пловдив вече разполагат с един съ-

Петър Зехтински и Минко
Кафтански, кметът на район „Централен“ г-н
Георги Титюков и кметът на район „Западен“
г-н Димитър Колев, както и заместник-ректори по учебната дейност
на университетите в град
Пловдив.
Студентското общежитие е на 13 етажа, с общо 245 жилищни стаи за
двама, като всяка стая е на
площ 25 кв.м, със самостоятелен санитарен възел.
Общежитието разполага
и с 15 стаи за обслужващ

персонал. В него живеят
490 студенти, при изключително добри условия.
То е санирано отвън с
изолация и с ПВЦ дограма. Основно ремонтирани са всички стаи и общи
части. Изградени са пожароизвестяваща система, система за видеонаблюдение и система за
интернет достъп до всяка стая. На един от етажите има съвременно перално помещение за студентите. Всяка стая е с нови мебели. Общежитието
се отоплява от индивидуална система, захранвана с природен газ.
Инсталирана е система
за контролиран достъп с
магнитни карти.
Студентският стол за
хранене е на площ око-

ло 900 кв. м, а залата за
хранене е с капацитет 180
места и в нея има новоизградено барче за безалкохолни и топли напитки,
както и закуски за студентите. Сградата и помещението са основно ремонтирани, съобразно всички изисквания на отговорните санитарно-хигиенни и строителни инспекции. Столът е обзаведен с най-съвременно
кухненско оборудване.
Всичко е направено
с основна и единствена
цел – създаване на оптимално добри битови условия за студентите от
университета.
Инж. Калоян Беделев
управител на студентските
общежития, МУ – Пловдив

ИЗБРАНИ НА НОВИ АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ
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 (ДВ бр. 19 от 8.03.2011 г.)
и според приетия от Общото събрание на университета нов
регламент в МУ – Пловдив са избрани на нови академични
длъжности:
Доценти:
1. доц. П. Печалова-Петрова, дм – хирургична стоматология
2. доц. Е. Порязова-Маркова, дм – обща и клинична патология
3. доц. А. Кеворкян-Сариян, дм – епидемиология
4. доц. С. Кръстева, дм – протетична дентална медицина
5. доц. М. Генева – Попова, дм – вътрешни болести
6. доц. З. Въжев, дм – сърдечно-съдова хирургия
7. доц. д-р Пенка Атанасова Атанасова, дм – неврология
Професори:
1. проф. д-р К. Мурджев, дм – гръдна хирургия
2. проф. д-р П. Стефанова-Пеева, дм – детска хирургия
3. проф. д-р Б. Китов, дм – неврохирургия
4. проф. д-р Я. Илиев, дм – токсикология
ОНС „Доктор на медицинските науки“:
1. доц. д-р Х. Лалабонова, дм – хирургична стоматология
ОНС „Доктор“:
1. д-р С. Марков – оториноларингология
2. д-р И. Ангелова-Дечевска – медицинска радиология и рентгенология
3. ас. В. Маджаров – фармакоикономика и фармацевтична
регулация

4. ас. Д. Грекова – фармакоикономика и фармацевтична регулация
5. д-р С. Мандаджиева – патофизиология
6. д-р С. Спасов – съдебна медицина
7. д-р С. Димитрова – терапевтична стоматология
8. д-р Д. Терзиева – клинична лаборатория
9. д-р М. Търновска – социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията
10. д-р Б. Киров – съдова хирургия
11. д-р Б. Тенева – гастроентерология
12. С. Ненчева – социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
13. д-р А. Биволарска – медицинска биохимия
14. д-р Б. Янева – терапевтична стоматология
15. д-р М. Лесинска – социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията
16. д-р Н. Ботушанов – ендокринология
17. д-р Г. Павлов – анестезиология и реанимация
18. П. Каснакова – мениджмънт на здравните грижи
19. д-р К. Чифлигаров – анестезиология и реанимация
20. д-р Н. Пенкова – анатомия, хистология и цитология
21. ас. С. Пъпанов – фармакоикономика и фармацевтична
регулация
22. ас. Б. Пиличева – технология на лекарствените форми
и биофармация
23. д-р А. Карастанева – педиатрия
24. д-р Н. Парахулева – Акушерство и гинекология

Н АУ К А
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ИНОВАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ОТ SIMENS ЗА КТ И ЯМР

На 26 и 27 септември
Медицинският университет – Пловдив бе домакин на първото по рода
си за България събитие
CT & MRI User Meeting,
организирано от фирма
Siemens. На този форум,
провел се в Аудиторния
комплекс, си дадоха среща рентгенолози от цялата страна, потребители
на решенията на водещата немска компания в областта на компютърната томография и магнитнорезонансната томография. За провеждането гостуваха четирима водещи лектори от централата на Siemens от Германия и Австрия – Thomas
Schroeder – директор
„Продажби“ за целия
свят на софтуерния продукт Syngo.via, Thorsten
Barnard – ръководител
на бизнес менджмънта на
Syngo.via, Rainer Kirsch –
регионален бизнес мениджър на ЯМР за Европа, Martin Deutschmann –
бизнес мениджър на КТ
за Централна и Източна Европа, Русия и Централна Азия. Те изнесоха презентации, свързани с иновациите и тенденциите към максимално бързо, лъчещадящо,
адаптивно към всеки па-

циент и максимално информативно КТ и ЯМР
изследване, както и новостите, свързани със соф
туерния продукт Syngo.
via. Председател на събитието бе доц. д-р Николета Трайкова, която заедно
с д-р Борислав Милев от
СМДЛ „Русев“ и д-р Добрин Калчев от УМБАЛ

ската диагностика), успяха да обменят опит и идеи
както помежду си, така и
с гостите от чужбина. На
специално монтирани за
събитието работни станции се извърши обработка на образи, като представители от фирмата
демонстрираха възможностите на най-новите

Участници във форума
„Св. Марина“ Варна,
представиха българския
опит в тази сфера.
По време на форума
ренгенолози от цялата
страна, работещи с апаратурата на Siemens и соф
туерния продукт Syngo.
via (система за разширена обработка и 3-измерна
визуализация на изображенията, с цел разглеждане, управление, пренос
и съхранение на данните за целите на медицин-

приложения, свързани с
диагностиката в областта
на неврорентгенологията, кардио-васкуларната
и торако-абдоминалната
патология. Демонстрира
се и онлайн дистанционен достъп до медицински центрове за образна диагностика в страната, което дава възможност
за оптимизация на работния процес, обмяна на
информация и консултации.
АМ
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ДВУДНЕВЕН КУРС ЗА ХИВ/СПИН
С ГОСТ-ЛЕКТОР
ПРОФ. ЖАН-КЛОД ШЕРМАН

Жан-Клод Шерман е
френски учен вирусолог,
един от тримата откриватели (Ж. К. Шерман,
Л. Mонтание и Ф. БареСинуси) на човешкия
имунодефицитен
вирус HIV, отговорен за
СПИН. Вирусът е изолиран за първи път под
ръководството на проф.
Шерман през 1983 г. В
продължение на 25 години той провежда научноизследователска и преподавателска дейност върху
ретровируси в института
„Пастьор“. От 1988 г. се
посвещава на научни занимания в търсене на ваксина срещу СПИН.
Удостоен е с Ордена
на Почетния легион и с
множество международни награди и признания.
През 2009 г. излиза
автобиографичната му

книга „История, която
всички трябва да знаят“.
Тя предстои да излезе и
на български език.
Проф. Шерман посети Медицинския университет – Пловдив през
месец декември 2014 г.
По време на официалната среща с академичното ръководство на МУ –
Пловдив френският учен
предложи през 2015 г. да
бъде органзиран курс за
обучение на студентите
по медицина, дентална
медицина и фармация за

ХИВ/СПИН. Курсът ще
се проведе на 20 и 21 март
2015 г. в Аудиторния комплекс на университета.
За студентите и представителите на академичната общност на МУ –
Пловдив е изключителна чест учен от такава величина да представи своя
труд и идеи пред широка
аудитория.
Отдел МС

СРЕЩА С ВЕТЕРАНИТЕ

Доц. д-р Бенямин Анави,
ръководител-катедра
„Обща и клинична
патология“
НАЧАЛОТО
от стр. 1

***

Първите лекции започнаха само една седмица след тези в Софийския
университет – и къде мис
лите? – в кино „Балкан“
(сега бинго зала) в центъра на Пловдив, по някои общозадължителни

В Аудиторния комплекс на 05.02.2015 г. се проведе среща на ръководството на университета с ветерани
преподаватели. Срещата беше под егидата на ректора
чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн и посветена
на 70 години от основаването на университета. Проф.
Костянев се обърна с топли думи към своите учители и представи подготовката на висшето училище за
честването на забележителната дата. В представянето
на идеите и организация на събитието взеха участие и
проф. Куклева – зам.-ректор по УД, доц. Анави – ръководител-катедра „Обща и клинична патология“ и
Ваня Гюлина – експерт „Връзки с обществеността“.
предмети за студентите
медици, агрономи и лесовъди, като например
по химия. В салона човек до човек – и седящи и
правостоящи. Кой чул –
чул; кой видял формулите – видял. Който ни чул,
ни видял, да търси записки от тези, които са се добрали до предните реди-

ци, или да чете от земеделската химия на проф.
Михаил Д. Хаджиев, издадена през 1936 г. – библиографска рядкост.
Лекциите по специалните предмети се четяха в
гимнастическия салон на
Търговската гимназия на
бул. „Руски“ и пресечка с
ул. „Гладстон“ и в учили-

щето по дървообработване зад нея. Хубавото бе,
че и двете учебни заведения, които съществуват и
сега, бяха почти в пазвите на Бунарджика, наречен после „Парк на освободителите“. По неговите алеи можеха да се правят разходки за освежаване на паметта и за реали-

зиране на срещи по-далече от любопитни очи.
Лошото беше теснотията
и липсата на достатъчно
чинове, маси и столове,
та някои си носеха сгъваеми столчета, тип рибарски, или такива, на които се разполагаха ваксад
жийчетата по главната
улица.
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МАГИЯТА НА
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Из спомените на проф. Х. Бояджиан, дмн

Проф. Х. Бояджиан, дмн

Най-ранните ми спомени за университетски
преподаватели датират
от ученическите ми години, когато в Пловдив
се изнасяха много привлекателни за мен популярни лекции на най-различни теми. Най-силно
впечатление ми правеха интересните лекции
на проф. Кирил Чолаков
от Катедрата по психиат
рия – обаятелен и достъпен, земен лекар и преподавател.
Неговите последователи и ученици бяха
проф. Т. Ташев, проф.
В. Йончев, проф. А.
Джалдети – все много талантливи преподаватели, харесвани от студентите, които им пълнеха аудиториите. Проф.
Д. Станишев ръководеше Катедрата по анатомия – един достолепен и обичан професор.
Асистентът д-р Кремиков
ни запозна с анатомията
на една среща по време
на ученическите ни години. Той взе в длан човешкото сърце и каза „ето го
сърцето, за което са писани толкова стихове, романи, песни, водени са многогодишни войни и все за
това сърце“.
Други катедри, за които си спомням с голямо
уважение, бяха Катедрата
по детски болести с
проф. Иван Андреев,
проф. Иван Вапцаров,
проф. Христо Михов, д-р
Маринка Михова, доц.
Ангел Ангелов и др.
Много научих от тях
и не само по педиатрия,
а и за поведение при бо-

лните, интерес и чувство
за отговорност, уважение към болните и проследяването им до края
на заболяването. След завършването ни, по стечение на обстоятелствата, поддържахме връзки
с проф. Хр. Михов, който идваше на консултации в Кърджали – първото ми работно място след
завършването ни. Съвети
те на проф. Хр. Михов и
д-р Михова се заковаваха
в съзнанието ни като издълбани с длето на солидна подложка.
Ще завърша с една „магическа история“,
свързана с един велик
музикант, който, между другото, свирил и в
един голям селски храм.
Последния ден от трудовата си дейност бил натъжен, напрегнат – предстояло му предаване на ключа на храма на младия музикант. Със сълзи на очи
той заключил храма и
тръгнал към ученика си.
Само няколко минути
след предаване на ключа той спрял и онемял –
птичките престанали да
пеят, селяните престанали да работят, настроението в селото се променило – изгряло слънце в сърцата им и слънце в природата. Сияещ
от радост, върнал се старият музикант към храма.
На въпроса на селяните: „Маестро, защо сълзите си заменил със сияние и радост, с огън в
очите“? Той отговорил:
„Слушайте младия музикант – учениците трябва да надминат учителите
си, каква по-голяма награда от това!“.
Старият музикант и
учител се казвал Йохан
Себастиян Бах.

Н АУ К А

ДОСТОЕН ПРИМЕР
ЗА ХОРАТА, УБЕДЕНИ В
НЕПРЕХОДНИТЕ ЦЕННОСТИ

Из спомена на проф. д-р Пенка Стефанова, дмн – ръководител-секция и клиника „Детска хирургия“ за проф. д-р Атанас
Атанасов, дмн
а през 1976 (вече доцент
във ВМИ Пловдив) – дисертация за „доктор на
медицинските науки“ – и
двата труда в областта на
обезболяване и лечение
на новородени деца.
От 1978 до 1992 г. е
завеждащ Катедрата по
Проф. д-р П. Стефанова – анестезиология, реанимаръководител на Секцията и ция и интензивно лечеКлиниката по детска хирургия ние към ВМИ – филиал
Пазарджик; през 1982 г.
Проф. д-р Атанас се хабилитира за профеНенчев Атанасов е ед- сор. През 1992 г. става
на от най-светлите лич- създател и първи ръковоности в МУ – Пловдив. дител на Сектора по анесЗавършва медицина през тезиология, реанимация и
1953. Първата му специ- интензивно лечение към
алност /1961 г./ е хирур- Клиниката по детска хи-

февруари 2015
остана. Основа школа на
детските анестезиолози в
страната ни, плеяда от отлични специалисти – негови ученици, които успешно работят в международни екипи на 4 континента. Проф. Атанасов
остави отделение по детска анестезиология и реанимация към Клиниката
по детска хирургия, където през годините са спасени стотици новородени с тежки вродени аномалии, остави искрени
приятели и колеги, които
винаги ще го носят в сърцето си и ще продължат
делото му.
Проф. Атанасов бе
скромен, тих и интелигентен човек, но допусне
ли те близо до себе си –
разбираш дълбочината на духовността, пространните знания и умения, добротата и моралът.
С поведение и вид респектираше, внушаваше
уважение и доверие, но
когато го опознаеш, разбираш колко добър, искрен и чист човек бе той.
Неговата стихия бе анестезиологията. В годините
на трудовата си дейност
той не спря да преподава,
да пише научни трудове,
да внедрява нови методики и да създава нови нап
равления. Детската анестезиология беше негово вътрешно убеждение
и професионална страст.
С упоритост, неспирен
труд и перфекционизъм
бе създаден Секторът по
детска анестезиология
към Клиниката по детска хирургия. Това е негов проект, негово де-

Проф. Ат. Атанасов (в центъра, четвърти отляво надясно) и проф. П. Солаков (трети отляво надясно)
при откриването през 1978 г. на ОАРИЛ (КАРИТ)
в МБАЛ гр. Пазарджик
гия. Периодът от 1966 до рургия на университет2003 година посвещава на ската болница, където равтората си специалност – боти до 2003 г., в целенаанестезиология, реанима- сочени усилия за подоцията и интензивно лече- бряване на лечебните рение, насочвайки усилията зултати в ранна детска и
си в лечебна работа и на- новорожденска възраст.
учни разработки към детската анестезиология в
България.
Започва
трудовия
стаж като участъков лекар в Хвойна; 10 години
е лекар ординатор, асистент и старши асистент в
Първа хирургия на ВМИ
Пловдив. През 1966 и
1967 година като стиУченици и колеги по време на честване приноса на
пендиант на Световната проф. Ат. Атанасов под надслов „Ние сме твоето наздравна
организация следство”, в рамките на XVII Конгрес по анестезиолопреминава специализагия и интензивно лечение – 27.10 2011, Пловдив
ции в Дания и Англия по
Стойността на един ло и негов успех. И ако
Анестезиология, реанимация и интензивно ле- живот се измерва не по той беше сред нас, щечение и получава между- преживените години, а по ше да види мечтата си
народно призната специ- това, което оставяме след завършена и работеща.
алност по анестезиоло- себе си. Проф. Атанасов Днес Секторът по анесгия. През 1968 г. защитава бе „великан“ в профе- тезиология и реанимана стр. 5
кандидатска дисертация, сионалния си път и такъв
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ИМА ЛЕКТОР, НА КОГОТО
ИСКАМ ДА ПРИЛИЧАМ

ДОСТОЕН
ПРИМЕР...
от стр. 4
ция, основан от него към
Клиниката по детска хирургия, е вече модерно
отделение ОДАРИЛ, ръководено от негов ученик
и следовател.
Той бе невероятен
учител, перфектен професионалист, добър приятел, всеотдаен лечител
и истински човек. Той
не понасяше посредствеността, не се спираше
пред трудностите. За него децата бяха специални
същества. За тяхно благо
не позволяваше ежедневието и трудностите да
надвият човешкия морал
и етика. Когато си спомняме проф. Атанасов, неминуемо изпъкват съчетанието на неговия респектиращ интелект с личните му качества; културата на неговото поведение
при каквито и да било
обстоятелства – умението
му да изслушва, разбира
и насърчава събеседника
си; разумната му сдържаност и способност да отстоява истината и личното си достойнство, без да
накърнява достойнството
на другите. Оставайки верен на своята скромност,
предпазваща го от славословия и официални церемонии, потопен в мъдростта на своя изживян в
труд и честност път, той
до края на живота си не
прекъсна да споделя опита и знанията си, извисявайки се над противоречията и объркаността на
времето. Проф. Атанасов
бе достоен пример за хората около него, убедени в непреходните ценности.
Оставената диря от
него ще дава светлина по
пътя на поколения анестезиолози и хирурзи,
които ще продължат делото му. Благодарим ти,
УЧИТЕЛЮ!

Спомени на доц. Н. Манчорова, дм, катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“
Има три жени, три великолепни вдъхновения, които оставиха у мен дълбока следа. Като
майстори на скулптурата, те изваяха представата ми за безупречен лектор, отдаден преподавател и голям човек. Ще разкажа за тях според хронологията на срещите си.
Ако има лектор, на нологиите не трябва да
Когато пиша собствекогото искам да прили- заместват съдържанието, ните си лекции, аз отвачам, това е доц. Иванова. а да го култивират. В ле- рям нейните – наричам ги
Подредена, детайлна, из- чението нашата техноло- „Библия“. Когато започчерпателна, точна, съвренах да изнасям тези лекменна, с безупречна виции пред студентите, раззия и красив ум.
брах, че зад лекотата в риНяма да я забравя – в
ториката на доц. Иванова
продължение на три госе е криел тежък труд, задини, в които изнасядълбочена подготовка и
ше лекциите ми по пред
много любов.
клиника и клиника на теПослание: „Нищо
рапевтичната стоматолоистински
ценно не могия, тя носеше една коже да бъде постигнато в
жена папка. Никога не я
резултат на амбиция или
отвори. Никога не се наобикновено чувство за
ложи. Започваше и безДоц. Здр. Иванова
дълг. То може да бъде поспир до последната минута представяше теми- гичност не бива да задми- стигнато само чрез любов
те задълбочено и увлека- нава нашата хуманност, а и преданост към хората“
телно. Не повтаряше из- да я следва.
(Айнщайн).
реченията си, мисълта ѝ
течеше гладко, логично,
праволинейно, леко. При
нея нямаше двусмислия
и противоречия, паузи и
прекъсване. Създаваше
усещане за отдаденост и
посветеност. Какъвто и
въпрос да възникне – отговорът беше в лекциите.
Най-хубавите лекции…
В края на семестъра за тях
възникваха студентски
спорове, защото малцина
ги имахме. Без PowerPoint
и мултимедия, тя ни предаде целия академизъм,
Колективът на катедра
дух и философия на дис„Терапевтична стоматология“ пред сградата
циплината. Тя ме научи,
на ул. „В. Търново“ №24 Стоматологичен факлутет
че в преподаването техД-р Караманлиева, анатом
Състудентите ми завиждаха, че
д-р Караманлиева бе с нас в семестъра върху „Нервна система“. Тиха, нежна, сдържана, тя ме респектира със силно присъствие и ерудиция. Идваше на
упражнения и ни носеше своите „специални“, „виртуозни“ схеми на сложни нервни пътища. Красиви, цветни,
детайлни, всеобхватни, интересни, ясни. В ерата преди Google тези картини, сякаш излезли от записките на
Леонардо, ме впечатлиха със заряда си.
Способността ѝ да показва невидимите пирамидни и екстрапирамидни пътища, черепно-мозъчни нерви, трактуси, сетивни и моторни ядра за нас беше
нещо като YouTube, но усъсвършенствано с физически контакт и лимитиран
достъп.

Д-р Караманлиева притежаваше таланта да прави сложните неща разбираеми и лесни, умееше да ги обясни и
да зарази с яснота. Впечатли ме с желанието си да ни научи и със специалното отношение към нас. Отношение на
човек, детайлно разбрал материята до
степен да я превърне в забавна история.
Пазя тези схеми реликви до ден днешен, моето студентско богатство. Дори
подарих копие на познат, който учи
медицина в престижен Лондон. Има с
какво да се гордеем пред стара Англия.
Послание: Давай знание! Прави
сложното – лесно, визуализирай го!
Бъди достъпен! Покажи специално отношение към дисциплината си и студента, така ще получиш специално отношение към дисциплината си от студента!

Послания
от миналото
Д-р Вакрилова,
педиатър
Дейна и усмихната. Няма да я забравя.
Преподаваше ми детски болести, а ние бяхме
нейните деца. Умееше
да грабва вниманието ни
не само с болестите, но
и с историите на децата.
Научи ме, че освен болестите, ние лекуваме децата. Те са важни. Показа
ми, че малкият пациент
е най-верният приятел,
най-признателният, найоценяващият, най-искреният, истинският. Още
тогава я избрах за лекар
на бъдещото си дете, някой ден.
Логична и прагматична. Владееше диференциалната диагноза до съвършенство. Научи ни да задаваме въпроса „Защо?“
и да търсим най-логичния и най-простия отговор. Тя ни показа, че диаг
нозата е точно пред очите ни. Болестта може и да
е рядък синдром, но първо мислим за обикновената настинка. Лекарят е
ценен не според способността да диагностицира
най-рядката вероятна болест, а заради умението да
разпознае болестта чрез
желязна клинична логика. Добрият лекар не е откривател, той е мислител.
Няма да забравя мига, когато с притеснение
ѝ споделих, че искам да
преподавам като завърша
следването си. Не знаех
дали ще успея да се преборя за такова място. Тя с
широка усмивка и пълна
категоричност ме поощри: „Навсякъде трябват
пчелички“. Дълги години след това многократно се връщам към думите ѝ…
Много дни след като завърших, вече като майка, отново срешнах
д-р
Вакрилова.
Професионализмът ѝ ме
спаси от много болести!
Послание: Лекувай
първо хората, болестите
се лекуват впоследствие!
Първо отхвърли „баналните“ болести, после
мисли за казуистика и медицински открития.
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Какво предстои пред СтудентскиЯ съвет през 2015 г.?

Костадин Костадинов, член
на Студентския съвет

Костадин, 2014 год.
беше донякъде преломна
за Студентския съвет на
МУ – Пловдив. Разкажи
ни какво се случи, как и защо?
Не бих я нарекъл
„преломна“. Всяка организация, особено младежка, търси своя път, своята идентичност и начина,
по който да представлява
себе си. Събитията през
последната година са естествен процес на кризата
на представителността, в
която болшинството студентски организации се
намират. Причините могат да се търсят на много нива – лични грешки, криза на „лидерите“,
юридически необмислени постъпки и вероятно
грешки, от които реално
никой не е застрахован.
Би ли ни обяснил как
ще работи новият СС?
Каква е структурата му?
СС, за да бъде изцяло
представителен орган, то
би следвало да е една голяма организация. Затова
обмисляме
пирамидна структура. Основното
звено би следвало да бъде
Общото събрание на студентите. В тази структура
ще има представител/и
на всеки курс на обучение по всяка специалност, включително и докторанти от различните
факултети. След като се
сформира, това общо събрание на студентите ще
избере Студентският съвет – тази част от тях, които ще участват в Общото
събрание на университета. Върхът на тази своеобразна пирамида ще се
състои от управителен
съвет (УС), председател,
негови заместници и сек
ретар.
Как ще се организират

и случат реално изборите? И кога?
За да бъдат изцяло
коректни, изборите ще
се проведат през месец
март от изборна комисия.
Тя ще бъде ангажирана с
това, седмица преди вота да съобщи на съответния курс кога ще се проведат изборите и как могат да участват в тях, а в
деня на вота ще организира гласуването. Всъщност
да гласува, ще може всеки
студент, той ще може да
избира дали да подкрепи,
или не кандидатите от
УС
студентски
съвет
общо събрание
на студентите

своя курс. Всеки може да
се кандидатира и да участва във вота. В деня на изборите всички присъстващи на най-посещаваната от студентите на този курс лекция ще получат бюлетини. В тях всеки студент може да гласува „за“ или „против“ претендентите от своя курс.
Тези които са събрали
повече от 50 + 1% от доверието на колегите си,
са избрани като членове
за Общото събрание на
студентите.

работата, която върши,
може и е задължително
да се оптимизира, защото
организацията беше отдалечена от студентите и те
не я припознаваха. През
2013 г. с Костадин започнахме да работим по нов
правилник, като идеята
беше той да бъде приет и
след това в организацията да заработят съвсем нови хора по нови правила.
Правилникът беше изготвен, но по една или друга причина нещата не
се случиха така, както ги
бяхме планували. Една
година по-късно процесът трябваше да се повтори. Радвам се, че в обсъжданията се включиха
много хора, които никога
досега не са участвали в
Студентския съвет, но въпреки това проявиха сериозен интерес. Новият
правилник дава възможност на абсолютно всеки
студент от университета да участва пряко в студентското самоуправление, без да се налага да се
състезава със свои колеги за това право. Надявам
се, това ще бъде предпоставка в организацията да
участват много и мотивирани студенти, което да
промени облика ѝ.

Васил Гривнев, председател
на Студентския съвет
Димитър Казаков, бивш
председател на Студентския съвет

Димитър, ти като
бивш председател на СС,
първи започна да работиш върху новия правилник – би ли ни разказал
повече за това? Кога започна и защо?
Още откакто станах председател на
Студентския съвет, смятам, че структурата му и

Васил, какво предстои
пред СС в тези първи месеци на новата година?
Като оптимист бих
казал – много. На първо
място искам да кажа какво бе направено в края на
миналата година – имахме нов правилник и
следваше да бъде внесен
и гласуван на Академичен
съвет на 10.02.2015 г. – това е направено. Искам да
подчертая, че в момента
работим в тясно сътруд-

ничество с юридическия
отдел на университета и
всяко нещо, което се прави, е според буквата на
ЗВО (Закона за висшето
образование). Второто,
изключително
важно
нещо, бе да преместим
офиса на СС на територията на База 1, за да
имаме осезаемо и постоянно присъствие близко
до Аудиторния комплекс,
който се посещава от студенти от всички специалности. Намерихме изключително лесно и познато за студентите място –
в бившата руска църква
до Аудиторния комплекс.
Искам да благодаря на г-н
Ректора за това, че разписа молбата ни за това помещение с „да“ само за
един ден. Предстои офисът да се оборудва напълно и да заработи активно от началото на месец
март. Трето, имаме официална поща към сайта на университета, която е напълно активна от
месец и на която всички наши колеги могат да
потърсят СС в бъдеще –
studentski_savet@
meduniversity-plovdiv.bg.
На последно място искам да кажа, че сега предстои най-важната стъпка – да се избере нов състав на Общото събрание
на СС. Нека всички студенти знаят, че това е изключително важно събитие за всеки един от тях –
защото работата или съответно бездействието
на СС засяга пряко всеки един от тях. Искам да
призова активните колеги
от всички специалности,
хората с много идеи и опит, да се включат активно
в работата на СС, като се
кандидатират за членове
на Общото събрание на
СС. Изборите наближават, смятам, че интересът
ще е огромен и се надявам в Общото събрание
да влязат хората, които
искат да работят за доб
рото на всички студенти
и за името на университета ни.

Как виждате Студентския съвет в края на
тази година?
Костадин: Мисля, че
съм оптимист, виждам
една работеща организация от много млади и амбицирани хора, способни да работят заедно и
да спазват добрия тон на
колаборацията. Силно се
надявам това да се случи,
а то зависи най-вече от
нас, студентите! Впрегнем
ли енергията си в ползотворната инициатива, съм
сигурен, че студентското
мнение и инициатива ще
завоюва своите победи.
Димитър: В пълен
състав, с много нови лица и свежи идеи.
Васил: Работеща организация с трайно присъствие в живота на университета – нещо, което и студентите, и организацията
заслужават.
Пожеланието ми е моите
колеги да осъзнаят, че ако
желаят нещо, то трябва
да имат смелостта и отговорността да поемат инициативата в своите ръце и
да го направят. Така ще се
намали огромният процент на хора, които само
се оплакват и бездействат.
Това не е градивно поведение и така не се решават проблеми. Имаме изключително добро отношение от страна на ръководството на университета, тяхната подкрепа и
помощ организацията да
израсне във всяко отношение. Това е абсолютно нужно, за да не изоставаме от постиженията на МУ – Пловдив, които в последните години
са значими и ни задължават да се развиваме и да
допринасяме за доброто
име и престижа на университета си. Защото утре, когато сме завършили,
точно те – доброто име и
престижът, ще работят за
нас в кариерно отношение.
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РОТАРАКТ
ПЛОВДИВ –
ПЪЛДИН В
МЕДИЦИНСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ

ПОКОЛЕНИЕТО ЕРАЗЪМ –
ИСТОРИИ И СНИМКИ*
„Един Erasmus научава, че да носиш отговорност е сериозно, но не и невъзможно.
Един Erasmus научава, че хората са ужасно различни. Един Erasmus научава, че хората ужасно много си приличат. Един Erasmus научава ..., че да си Erasmus е най-приказното нещо на света!“
Еразъм студент
ческите граници, които лекцията с докторантите
пречат да общуваме сво- проф. Себайо ми сподебодно, дори в света на на- ли: „В Испания има фиуката и идеите.
нансова криза и през пос
По много причи- ледните години универни моят личен опит ка- ситетът се въздържа от
то гост-преподавател по покупка на скъпа технипрограма Erasmus стар- ка. Вие сте щастливи, че
тира от Испания. Спрях имате такава“.
се на университета Rey
Университетското
Juan Carlos в Мадрид – обучение по дентална меедин от най-престижните дицина в Испания проДоц. д-р Георги Томов, дм в страната, разположен в дължава пет години, след
Отдел по орална патология,
модерен комплекс в пред- което почти задължителкатедра „Пародонтология и
градието Алкоркон. В не- но се допълва от специаЗОЛ“, ФДМ
го се обучават студенти лизация (от две до пет го„Еразъм“ (ERASMUS –
от цяла Испания, както и дини) според личните
съкратено от EuRopean много чужденци от бив предпочитания. Тази осоCommunity
Action шите испански колонии. беност се дължи на ограScheme for the Mobility В работната ми програ- ничената клинична пракof University Students) е ма бяха предвидени шест тика по време на базиснопрограма на Европейския лекции пред студенти, то обучение. Пациентите
съюз за студентски и пре- специализанти и докто- заплащат лечението, коеподавателски обмен с цел ранти. Представените те- то намалява броя на жеобучение и стаж в чуж- ми засягаха едни от най- лаещите се да се лекуват
бина, в която през 2014 г. съвременните аспекти на до неизбежния минимум
участват 33 държави. То- денталната медицина – от приятели и роднини.
ва превръща „Еразъм“ в
един от най-успешните
проекти на Европейския
съюз. Символично прог
рамата е кръстена на холандския философ и хуманист Еразъм Ротердамски, което не е случайно.
Той живее във времето на
велики географски и научни открития – Колумб
открива Америка, Вашку
да Гама намира нов път
за Индия, Магелан прави първото околосветско
пътуване, Коперник съзС Erasmus студентите Бируте Ракаускайте и
дава своята теория за всеЛаура Навасайтите от Литва, в лабораторията
лената и небесните тепо минералогия и кристалография на БАН
ла, а Гутенберг изнамиозонотерапия и прило- Фантомното обучение е
ра съвременното книгопечатане. В този смисъл женията на Er:YAG лазе- силно застъпено, както и
патронът покровител на рите. Лекциите бяха пос подробното и аналитичпрограмата оправда всич- рещнати с голям интерес, но теоретично преподаки надежди – за пери- като смайващ за колеги- ване. Дисциплините не
ода 1987 – 2014 г. в нея те испанци беше фактът, се различават от тези в
са участвали близо чети- че факултетът в Пловдив България, но има различри милиона студенти и притежава такава модер- ни факултативни предпреподаватели. И понеже на и скъпа техника, из- мети (нпр. гериатрия, окдобрите истории тряб- ползвана за лечение и лузодонтия). Студентите
ва да се разказват, ще си обучение. Оказа се, че в държат практически изпозволя да споделя свои- Испания само няколко пит и след фантомния
те впечатления от прог университета имат висо- курс, като работят в среда,
рамата, която се опита да коенергийни лазери, и те максимално близка до репремахне политическите, не са включени в програ- алната (държи се изклюрелигиозните и икономи- мата на студентите. След чително на ергономия-

та на работното място,
ръкавици, маски и очила, кофердам, монтиран
на фантомната челюст).
Липсата обаче на клиничен опит ги прави малко
несигурни, което е предимство на студентите в
България. Направи ми
впечатление обаче силната им мотивация – студентите знаят, че професията
е престижна и ще им осигури добро бъдеще, и влагат всички усилия в обучението си. Не можах да
се въздържа от горчивото
сравнение с някои наши
мързеливи, преписващи
и безотговорни студенти, които при испанската
система на образование
не биха имали никакви
шансове за диплома. По
останалите показатели
намирам, че нашето българско обучение дава възможност за много добра
подготовка и реализация,
особено при подходяща
мотивация. По отношение на материалната база с огромно задоволство
мога да отбележа, че модерният и добре обзаведен Факултет по дентална
медицина в Пловдив по
нищо не отстъпва на този в Мадрид, а по някои
показатели дори го изпреварва. Разделихме се с
нашите приятни домакини с покана за ново посещение и обещание за поинтензивен обмен в научната и практическата сфера между двата университета.
*Заглавието е заимствано от изданието

„ПОКОЛЕНИЕ ЕРАЗЪМ –
ИСТОРИЯ И СНИМКА“

на Центъра за развитие
на човешките ресурси,
Националната агенция
на програма „Учене през
целия живот“
Продължение
в следващия брой

Отборът на Езикова
гимназия „Иван Вазов“
зае първо място в куизтеста, който се проведе в
Медицинския университет в Пловдив на 7 февруари 2015 г. Второ и трето място заеха отборите на Езикова гимназия
„Пловдив“.

Участниците
във викторината
Във викторината взеха участие 60 ученици,
разпределени в 12 отбора. Играта с въпроси по
биология и химия се проведе в Аудиторния комплекс на университета.
Тя е по съвместен проект на МУ – Пловдив и
РОТАРАКТ Пловдив –
Пълдин и се състоя в 5
интересни кръга. „Целта
е учениците не само да
проверят знанията си по
биология и химия в неформален и забавен формат, но и да получат възможност да се запознаят отблизо с базата и условията на обучение в
Медицинския университет в Пловдив и за една голяма част от тях това да бъде тяхната Алма
матер“, заяви при откриването заместник-ректорът по международна
дейност и сътрудничество проф. д-р Мариана
Мурджева. Тя се надява
МУ – Пловдив да привлече бъдещите медици с качеството на обучението,
което предлага.
„Повече от два месеца
подготвяхме това състезание и всички очакваме да
се получи едно хубаво и
успешно мероприятие.
Основната идея беше бъдещите кандидат-студенти да опреснят знанията
си преди изпитите и да се
на стр. 8
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РОТАРАКТ
ПЛОВДИВ...
от стр. 7
запознаят с учебната база
на Медицинския университет“, съобщи главният
организатор на събитието д-р Любомир Паунов.
На откриването на
викторината присъстваха заместник-ректорът по
НИД проф. д-р Виктория
Сарафян и бившият заместник-министър на образованието и науката
Кирчо Атанасов.
Отборите, класирани
на 1-во, 2-ро и 3-то място,
получиха много награди,
а всички останали – подаръци и сертификат за
участие.
ПРОТОКОЛ
от заседанието на журито, определено със
заповед на ректора на
Медицинския университет – Пловдив, във
връзка обсъждане и класиране на постъпилите в обявения срок есета от конкурса на в. „Аудитория медика“ на тема „Университетската
библиотека – хоризонти на духа“.
На свое заседание комисията в състав: председател – чл.кор. проф. д-р Стефан
Костянев, дмн и членове: Мая Урумова – директор на БИЦ и Иван
Странджев – отговорен
редактор на в. „Аудитория медика“, стигна до
следното решение:
Първа награда – не
се присъжда.
Втора награда на
Данчо Василев Гурдев,
IV курс медицина.
Втора награда на
Петя Кръстева Цветанкова, II курс фармация.
Трета награда на Ваня Стоянова Иванова,
V курс медицина.
Трета награда на Веселина Драгомирова
Стоянова, II курс фармация.

А УД И Т О Р И Я
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На Мама
Изгубени души
Посветено на Йълдъз Капитанова
В този свят на фалш и на заблуди
Обичта ми към нея е толкова голяма
всеки мами незнайно
място за сравнение няма
от какви подбуди.
една за мен на света е Мама
Дали това е само в нашата страна
или това са законите на вечността?
Въпреки твоите досадни забележки
за разхвърлените дрешки,
за не измитите чинии,
за необмислените лудории ...

Семира Шотарова,
студентка в Медицински
университет – Пловдив,
Дентална
медицина
трети курс. Завършила
гимназия през 2012 г. в
гр. Девин.

Къде ли ние сме се изгубили
колко много сме погубили...?
Правим само статистики жалки
и не усещаме как
Знам че всичко е за нашето добруване
ставаме духовно все по малки!
и че подготвяш ни за житейското пътуване.
Знам че сега има моменти, в които нехаем, Искаме ние да сме най-отпред
но ще дойде ден ще го осъзнаем!
и само на нас всичко да ни е наред,
а нека друг тъне в калта
Това стихче на тебе Мамо аз наричам
искам с име свято като твоето да го наричам. и въобще не и тежи на съвестта.
Не по всичко на тебе аз приличам,
но знай, че много, много Мамо те обичам!
За сълзите, болката и белите коси
за всичко Мамо ми прости!

Започнеш ли не можеш да спреш
към материалния стремеж
а печелим ли? Дали?
Изгубили своите души!

Не и ти!
Песимист не бъди
това страшно ти вреди!
Защо на всичко, всеки лошото искаш да видиш?
Защо, когато някои може и има ще завидиш?
Не позволявай на злобата да те руши
Любовта – щастие гради.
Отвори сърцето си за добротата
това е пътя ти към красотата.
И когато нещо те натъжи
просто се усмихни.

Вайде Абди – студентката в Медицински
университет – Пловдив,
Дентална медицина, IV
курс.

Това лекарство е универсално
и срещу лошия няма нищо по-коварно!
Каквото и да видиш по света,
погледни от добрата му страна,
такава винаги има
и душата е по-щастлива.
Ако успееш да я видиш ти
всичко ще се подреди
Важно е не какво гледаш,
а как го виждаш!

Бъдеще
Никой от нас не знае
какво ще му донесе
утрешния ден.
Той или тя може да имат планове за утре,
но живота може
да направи така, че нищо от плануваното
да не се осъществи
или да станат някои от
Плануваните неща.
Денят може да се превърне
в най-хубавият ти ден досега.
Или да ти поднесе такова разочарование,
че да го запомниш
за цял живот.
Възможности на живота
Колко много възможности ни дава животът,
с всеки изминал ден.
А ние правилно ли се възползваме от тях?
Някои ги забелязваме, а други ги подминаваме,
Но някой път се оказва, че тези,
които сме пропуснали,
е трябвало да забележим.
Затова преди да отхвърлиш нещо,
преди това се спри и помисли.
В някои случаи пропуснатата възможност
е можела да промени живота ти
Към едно неочаквано и щастливо бъдеще.

Отново
себе си
Когато си сломен,
чувстваш се съсипан,
и усещаш, че бавно
и мъчително потъваш.
Замисли се
и се вземи в ръце,
защото животът ти
е в твоите ръце
и за да излезеш
от дъното и да
стигнеш върхапромени си начина
на мислене- вярвай,
че ще се справиш
с всяка трудност,
пред която те изправя
животът.
На първо място
заради самия себе си,
а на второ заради
близките и приятелите ти .
За да започнеш отново
да ги даряваш с много
усмивки и любов.
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