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My name is Satkarn Shergill – President of  the 
International Student Association and currently a medical 
student in 3rd year of  study. 

Firstly, I will say congratulations of  getting accepted at 
PLOVDIV – MU, and getting enrolled successfully. Well 
done and welcome. 

Many of  you have worked hard, many of  you have 
studied hard, many of  you have travelled far and many of  
you have been over mountains of  obstacles and struggles 
to be here today.

As soon as I arrived and I was enrolled at Medical 
University of  Plovdiv, I didn’t feel like a student at all, 
actually I felt like I was a family member! The staff  and 
the students were absolutely amazing. They all helped us 
all to get settled in very well. 

One thing I have noticed in my life, is that any 
institution, let it be health care or industry or educational; 
does not run successfully because of  the infrastructure 
of  the building but the structure between the people. 
The students and the staff  make the Medical University 
Plovdiv – excellent! 

The unity and the bond between the people is the main 
driving force for success! 

Medicine is a demanding career as it is. As we all know! 
However, just becoming a doctor for disease is not 

enough, yes! We shall cure and treat people but also make 
sure our patients have the best quality care they can get is 
the key of  this career! 

Today in the world, the world screams out for all 
humanitarians to unite together and defeat all the evils 

of  the society and system. 
The world is continuously 
becoming very hostile; 
there is so much wrong in 
the world that we should 
wake up every morning 
with sickness. 

Medicine is not only 
confined with patient care 
but all human care. 

As our university slogan 
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“Dedicated to Humanity”, I appeal for all of  us to do 
something even if  it’s small.

We all can be doctors and have wonderful lives, but 
let’s get together and build a wonderful life for all and for 
the world. 

There is an ocean of  opportunities in this world at 
this moment! We need make sure those opportunities are 
reached to all 

We are very lucky to have this opportunity of  higher 
education while some parts of  the world some are not even 
allowed to see the gates of  a school. 

We certainly need to change this! 
As once an inspirational writer, Paash wrote, “The 

most dangerous thing out of  all, even death, is the murder 
of  our dreams”.

With this I close my speech and wish you success and 
remember to be united.

ПЪРВИЯТ УЧЕБЕН ДЕН В МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

70 ГОДИНИ  
ФАРМАКОЛОГИЯ 
В МЕДИЦИНСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ – 

ПЛОВДИВ

Скъпи колеги и при-
ятели,

Трябва да призная, че 
искрено съчувствам на 
фармаколозите. Те всеки 
ден трябва да запомнят 
имената на десетки но-
ви лекарства и да забра-
вят това, което са казвали 
преди. Затова някои от 
тях се ориентират към ал-
тернативната медицина. .

Един патоафоризъм 
гласи, че ако намалим па-
рите, които използваме 
за лекарства наполови-
на, здравето на пациенти-
те няма да се влоши. Ако 
станем по-добри, нужда-
та от лекарства ще нама-
лее наполовина.

Скъпи колеги от Ка-
тедрата по фармаколо-
гия и клинична фарма-
кология,

Независимо от труд-
ните условия, Вие съумя-
вате да градите качества и 
високи критерии у свои-
те студенти. Днес всички 
признават, че преподава-
телите от Медицинския 
университет в Пловдив 
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Успешно приклю-
чи проект на МУ – Плов-
див за изграждане на ка-
пацитет на преподавате-
лите за здравно обучение 
на етнически малцинства, 
включително от ромски 
произход.

В резултат от обе- на стр. 5

имат стил и класа, от кои-
то другите се учат. Вие 
непрекъснато доказвате, 
че човек може да напра-
ви най-много за страната 
си, когато остане част от 
нея. Приемете моите по-
желания да бъдете здрави, 
духовно млади и позитив-
но настроени. Добрият 
учител оставя следи и в 
бъдещето!

И накрая няколко ше-
говити съвета, защото 
скоро Олимпийските иг-
ри ще се прекръстят на 
Фармакологични игри:

• Нека в Катедрата по 
фармакология да има дос-
татъчно позитивна енер-
гия, за да нямате нужда от 
амфетамини.

• Нека приятелските 
взаимоотношения да Ви 
доставят достатъчно до-
памин и серотонин.

• Нека сплавта меж-
ду млади и зрели колеги 
да ви осигури необходи-
мата за съвременната на-
ука скоростна издръжли-
вост, за да не прибягвате 
до анаболи.

• И последно: Про-
дължавайте да мечтаете и 
да фантазирате, но без да 
пушите трева.

Честит празник!

70 ГОДИНИ КАТЕДРА „ФАРМАКОЛОГИЯ“ И 
100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. Д-Р ПЕЙЧО ПЕЙЧЕВ

Юбилеите ни напомнят за тези ценности, които 
са преминали през времето и са останали определящи 
и днес. Те бележат годишнини, свързани с традиция, 
приемственост, уважение и почит към основополож-
ници и ученици, които продължават и доразвиват по-
стигнатото в лечебната, учебната и научната дейност.

Един такъв незабравим юбилей беше тържест-
вено отбелязан в Катедрата по фармакология на 
Медицинския университет – Пловдив. Да споделят 

празника, бяха дошли много гости, бивши и настоящи 
преподаватели и служители на Катедрата по фармако-
логия при МУ – Пловдив, ръководители на други ка-
тедри, както и представители на спонсорите на това 
събитие – Фирмите Боарон България и Глаксо Смит 
Клайн. Имаше много поздравителни адреси, подаръ-
ци, приветствия, изказвания и споделени спомени. 

Проф. д-р Людмил Пейчев – декан на Факултета 
по фармация и ръководител на Катедрата по фарма-
кология и лекарствена токсикология на ФФ при МУ 
– Пловдив, запозна присъстващите с историята на 
Катедрата от годината на нейното създаване до се-
га. Днешната Катедра наследява традициите и опита 
в преподавателската и научноизследователската дей-
ност на школата от фармаколози от първата катедра 
по фармакология, основана през 1946 г.: проф. д-р 
Пейчо Пейчев, проф. д-р Димитра Торева, доц. д-р 
Георги Георгиев, доц. д-р Никифор Никифоров и 
доц. д-р Николай Кантарев. 

На този ден Катедрата отбеляза и 100 години от 
рождението на своя доайен – проф. д-р Пейчо Пейчев. 
Завещаното от него не може да се измери само с годи-
ните – цели 35, в които проф. Пейчо Пейчев работи в 
катедрата: почти от създаването ѝ до неговото пенси-
ониране. Не може да се измери и само с успехите, кои-
то постига. Завещаното от проф. Пейчев се измерва с 
дръзновението, с което той работи, с неговия забеле-
жителен изследователски дух и новаторство, с личния 

пример, който остава. 
За 70 години Катедрата постига значителни резул-

тати и се утвърждава като учебен и научен център в 
България, в който се провежда качествено обучение и 
ползотворна практика от висококвалифициран екип 
и се предоставят прекрасни възможности за развитие 
на български и чуждестранни студенти и на препода-
ватели.

Успехите на катедра „Фармакология“ са успехи на 
хората, които са работили преди, и на тези, които сега 
работят в нея. Независимо от трудните условия, препо-
давателите от Катедрата по фармакология продължа-
ват да изграждат качества и високи критерии у своите 
студенти, продължават да развиват научния потенциал 
и новаторското търсене, защото вярват, че така ще из-
дигнат още повече нейния авторитет.

„Вземете най-доброто, което сме Ви завещали, и дайте от 
себе си най-доброто. Само така ще бъдете удовлетворени“ – бе-
ше посланието на преподавателите от Катедрата по фарма-
кология към студентите. – „Пренесете през времето не само 
знанията и опита, предадени от нас, но и духа на Катедрата 
по фармакология, граден цели 70 години“.

Проф. д-р Л. Пейчев изрази всеобщото виждане, 
че уважението и приемствеността между поколенията 
са били в основата на успехите на Катедрата по фарма-
кология досега, затова пожела на приемниците да след-

ват традициите, за да пребъде стореното дотук. 
Тържествата на Катедрата по фармакология про-

дължиха в базата на МУ – Пловдив в Цигов чарк с дву-
дневна Юбилейна научна конференция за студенти и 
млади учени, която включваше 6 пленарни лекции на 
хабилитирани преподаватели фармаколози от цяла-
та страна и 34 електронни постера на млади учени и 
студенти от висшите медицински училища и от БАН. 

Наградени бяха четирима студенти и петима млади 
учени от София, Пловдив, Варна, Плевен и Ст. Загора.

В тези няколко дни на тържественото честване на 
70-годишнината на Катедрата по фармакология си на-
правиха среща традициите, оставени от предишните 
поколения, и новаторският дух на младите. Обединени 
от жаждата за знания и от усещането, че са важна част 
от академизма на МУ – Пловдив.

динените усилия на ръ-
ководствата за управле-
ние на проекта – чл.-
кор. проф. д-р Стефан 
Костянев и проф. д-р 
Мариана Мурджева от 
МУ – Пловдив, д-р Ларс 
Соефтестад от CBRNM 
Networking – Норвегия 

и Антон Карагьозов от 
Фондация за регионално 
развитие „РОМА 1995“ – 
Пловдив по проекта бяха 
реализирани всички пла-
нирани дейности.

„Изгради се капаци-
тет на 22 преподавате-
ли от МУ – Пловдив за 

образователна подкрепа 
на граждани от етниче-
ски малцинства, включи-
телно ромски произход, 
проведоха се 6 паралелни 
обучения на 300 предста-
вители на ромската общ-
ност от Столипиново, 
Кюстендил и Стара Заго-

Програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“,  
финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014

Проект: Повишаване на капацитета на преподавателите в Медицинския университет – Пловдив  
в обучение с фокус върху здравната информираност на ромската общност

ДОГОВОР № D03-128/23.09.2015 по мярка „Проекти за междуинституционално сътрудничество“

ра относно заболявания, 
представляващи здравен 
и социален проблем сред 
малцинствени етноси и 
хора в неравностойно со-
циално положение“, по-
сочиха от МУ – Пловдив.

Българските лекто-
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НА ДОБЪР ЧАС НА ВИПУСК 2016 ОТ ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Промоцията на Ви-
пуск 2016 от ФДМ се пре-
върна в незабравим праз-
ник както за дипломанти-
те, така и за техните пре-
подаватели, за родите-
ли и близки, за гости и за 
всички присъстващи на 
тържественото събитие.

За 46-годишната ис-
тория на ФДМ 4762 сту-
денти са се дипломирали 
като лекари по дентална 
медицина, от които 3645 
българи и 1117 чуждес-
транни граждани. 

Випуск 2016 е 41-вият 
в историята на факултета. 
55 лекари по дентална ме-
дицина получиха дипло-
мите си и след полагането 
на Хипократовата клетва, 
придобиха професио-
нална квалификация „ма-
гистър-лекар по дентал-
на медицина“. С отличен 
успех от шестгодишно-
то си следването и дър-
жавните изпити завър-
шиха седем дипломанти. 
Сред завършващите има 
15 чуждестранни студен-
ти – граждани на Гърция, 
Сирия и Турция.

Водещ на церемони-
ята беше проф. д-р Е. 

Попова – зам.-декан по 
учебната дейност на фа-
култета, а промотор – 
проф. д-р Хр. Лалабоно-
ва – зам.-декан по между-
народно сътрудничест-
во и проектна дейност. 
На събитието присъства-
ха много гости – предста-
вители на държавната и 
местната власт, на насто-
ятелството, бивши и на-
стоящи преподаватели, 
родители, близки и при-
ятели на дипломантите.

Деканът на факулте-
та – проф. Тодоров, се 
обърна към дипломан-
тите да не забравят пътя 
към Алма Матер. Увери 
ги, че техните препо-
даватели винаги ще бъ-
дат с тях и ще помагат за 
усъвършенстването им. 
„Пожелавам Ви от сърце 
да станете добри лекари, 
да получавате уважението 
на пациентите и призна-
нието на обществото. На 
добър път!“

Чл.-кор. проф. д-р 
Ст. Костянев – ректор на 
Университета, поздра-
ви дипломантите от име-
то на академичната общ-
ност. „Преподавателският 

потенциал и модерната ма-
териално-техническа база, с 
които разполагате, Ви пра-
вят елитен европейски факул-
тет. Сред години на упорит 
труд Вие вече имате прекрас-
на професия. Днешният ден, 
скъпи дипломанти, бележи 
края на академичното Ви об-
разование и началото на про-
фесионалния Ви живот. На-
всякъде по света тази профе-
сия е синоним на успех, висок 
морал и култура. Няма ни-
що по-хубаво от това да от-
немеш болката и страха, да 
даряваш усмивки. Това, кое-
то получавате днес, е една 
прекрасна инвестиция в бъде-
щето. Тя Ви дава големи въз-
можности и очертава грани-
ците на дълга и човечността. 
Където и да Ви отнесе вятъ-
рът на съдбата, не забравяй-
те своите учители, не забра-
вяйте своя факултет. Не за-
бравяйте Хипократовата 
клетва. На добър час!“

Имаше сълзи в очи-
те и усмивки по лицата 
на всички от вълнуващи-
те изказвания, поздравле-
ния и пожелания!

На добър час на випуск 
2016 от Факултета по 
дентална медицина!

Вълнувате ли се?
Аз се вълнувам. Въл-

нувам се, защото днес раз-
лични истории се срещат, 
разделят се, приключват 
и започват отначало. Те-
зи истории сме ние. 

Нека Ви разкажа ня-
колко от тях :

– Историята не на 
шестте години, а на без-
бройните дни и хилядите 
часове, прекарани в ауди-
ториите и залите на ФДМ 
– Пловдив. Когато мерим 
живота не в години, а в 
дни и часове, дори мину-
ти, ние пазим и помним 
времето, прекарано за-
едно. Уважаеми колеги, 
днес нашето вълнение е 
трепетно. Нека този тре-
пет продължи да осветява 
сърцата и да вдъхновява 
умовете – инструменти-
те на нашата професия. 
Желая Ви да бъдете и ус-
пешни, и смирени; да бъ-
дете здрави, и да дарява-
те здраве.

– Историята на пре-
подавателя, който напът-
ства, възпитава, вдъхновя-
ва. Това е историята – га-
танка за човека, който, 
колкото повече раздава, 
толкова по-богат става. 
Учителят, който ни раз-
кри магията на медицина-
та, без това да я направи 
по-малко вълшебна. Ува-
жаеми преподаватели, 
днес Вашето вълнение е 
щастие и малко тъга. От 

името на всички дипло-
манти, Благодарим Ви!

– Историята на ро-
дителя, който направи 
мечтите реалност. Днес 
той също се дипломира – 
от родителя на студент, в 
гордия родител на лекар. 
Уважаеми родители, на-
шето вълнение е и Ваше. 
От името на всички ни, 
Благодарим Ви! Без Вас 
нямаше да сме тук днес.

ЖИВОТЪТ Е ИСТОРИЯ,  
А ИСТОРИЯТА СМЕ САМИТЕ НИЕ

Приветствие от Теодора Къртева – отличник на випуска

Скъпи гости, вълнува-
те ли се вече? 

Усетете вълнението, 
хванете го, скрийте го в 
сърцата си, помнете този 
ден. Вълнението е вдъх-
новение, а вдъхновение-
то е щастие. Бъдете щаст-
ливи!

Животът е история – 
а хубавите истории се це-
нят по съдържанието си.

ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ, КОИТО СИ ПОСТАВЯМЕ, ЗАВИСИ КЪДЕ ЩЕ ОТИДЕМ В БЪДЕЩЕТО
Пресконференция на БАН по актуални въпроси на здравеопазването

На 13.10.2016 г. в БТА 
се състоя пресконферен-
ция на БАН по актуални 
въпроси на здравеопаз-
ването в България, в коя-
то участва и чл.-кор. Ст. 
Костянев.

Той представи своя-
та позиция по проблеми-
те на медицинските уни-
верситети. Едни от тях са 
изваждането на медицин-
ските специалности от 
приоритетните направле-
ния на МОН и лишаване-
то на студентите им от ев-
ропейски стипендии. 

Чл.-кор. Костянев съ-
общи, че се подготвя и 
намаление на субсидията 

на медицинските универ-
ситети. За разлика от дру-
гите университети, на ме-
дицинските университе-
ти са нужни добри пре-
подаватели, модерна база 
и достатъчно свежи па-
ри. „Технологичният напре-
дък в медицината, в дентал-
ната медицина, във фарма-
кологията е толкова динами-
чен, че са необходими сприн-
тьорски качества, маратон-
ска издръжливост и много 
свежи финанси. Парите, кои-
то получаваме, са съвсем не-
достатъчни, за да бъдат те-
зи университети конкурент-
носпособни да вървят напред, 
да правят наука, да изградят 

симулационни тренировъчни 
центрове и да провеждат съ-
ответната практика.“ – ка-
за чл.-кор. Костянев.

Исканията на всички 
медицински университе-
ти в България са три: 

– медицинските специ-
алности да бъдат вкарани в 
приоритетните специално-
сти за страната, тъй като 
и образованието, и здравео-
пазването са стратегическо 
направление;

– да бъде повишена дър-
жавната субсидия, която ме-
дицинските университети по-
лучават;

– да бъде позволено на  
медицинските университети 

да увеличат броя на плате-
ните студенти, съгласно съ-
ществуващия капацитет.

Относно универси-
тетските болници про-
блемът не е в техния 
брой, а в това, че те са 
търговски дружества и 
нямат допълнително фи-
нансиране, което е необ-
ходимо, за да бъдат бази 
за обучение. В тези бол-
ници няма на практика 
идеалните условия за обу-
чение – тематични паци-
енти и т.н. Там всичко е 
подчинено на комерсиал-
ния принцип. 

На междуректорска-
та среща на медицински-

те университети във Ва-
рна се реши да се създа-
де съвет на ректорите на 
медицинските универси-
тети. Проблемите на ме-
дицинските университе-
ти са доста по-различни 
от проблемите на други-
те университети. Отсто-
яването на исканията на 
медицинските универси-
тети е спасителното ре-
шение, което ще доведе 
до това, че обучените от 
нас за лекари студенти ще 
останат в страната ни. Не-
що, което е в полза на ця-
лото общество и на бъде-
щето ни.
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От 29.08.2016 г. в Ком-
плекса по транслацион-
на невронаука (КТН) се 
проведе поредното спе-
циализирано обучение за 
работа с Магнитен резо-
нанс, под ръководството 
на проф. Велкова, проф. 
М. Стоева и специалисти 
от Дженерал Електрик, 
които на място извърши-
ха теоретично и практи-
ческо обучение на екипи-
те от КТН. 

Обучението се прове-
де както в насока на струк-
турни, така и за функцио-
нални изследвания във 
връзка с провеждащите 
се в момента научни из-
следвания. Обхванати бя-
ха всички сфери на рабо-
та на секциите на КТН, 
като допълнително се ак-
центира върху оптимиза-
цията на протоколите за 
изследване, разработване 
на допълнителни прото-
коли и подходи за обра-
ботка и анализ на данни-
те.

Проведеното обуче-
ние спомогна за пови-
шаване на квалификаци-
ята на екипите, пряко ан-
гажирани с научноизсле-
дователската дейност на 
КТН и даде нова насока 
на изследователския про-
цес в аспекти на функ-
ционалната магнитноре-
зонансна томография.

Разгърнаха се графи-
ците за провеждане на из-
следванията по утвърде-
ните проекти.

проф. д-р К. Велкова
Ръководител КТН

СПЕЦИАЛИЗИРАНО 
ОБУЧЕНИЕ  

В КОМПЛЕКСА ПО 
ТРАНСЛАЦИОННА 

НЕВРОНАУКА

СПЕЧЕЛЕНИ ОТЛИЧИЯ ОТ МУ – ПЛОВДИВ
На провелото се годишно общо събрание на Erasmus Student 

Network в град Варшава, повече от 38 страни единодушно гласува-
ха и отредиха престижното второ място за СНД Пловдив за най-до-
бре организирано събитие в ЕСН мрежата, при конкуренция от по-
вече от 20 международни събития. Именно добрата организация на 
събитието, приятната атмосфера на град Пловдив и изключително-
то гостоприемство на Медицинския университет – Пловдив донесо-
ха второто място за организацията ни. 

Международните ни гости бяха очаровани от модерната матери-
ална база на нашия университет, от вкусните ястия, грижливо при-
готвени от персонала на Студентския стол, които придадоха прия-
тен и стилен привкус на международното събитие. Това е още едно 
доказателство, че МУ – Пловдив е сред най-добрите университети в 
България и Югоизточна Европа. Атанас Тошев, ЕСН Пловдив

Докторант на МУ – Пловдив с награда
На 13 – 16 октомври в гр. Сандански беше проведен VI конгрес 

по фармация с международно участие, на който присъстваха воде-
щи международно признати експерти в областта на фармацевтични-
те науки, лекарствената регулация и фармакотерапията от България, 
Германия, Холандия, Португалия, Македония и Сърбия. Подобен 
мащабен форум се организира веднъж на няколко години у нас. Сред 
повече от 300 участника и близо 100 представени постерни презен-
тации с почетното трето място беше награден Пламен Кацаров от 
МУ – Пловдив, асистент и докторант в катедра „Фармацевтични на-
уки“ с ръководител проф. М. Касърова. Научният колектив работи 
в областта на микротехнологиите, като на конгреса бяха представе-
ни част от изследвания, финансирани от МУ – Пловдив чрез док-
торантски проект. 

Катедра „Обща и 
клинична патология“ от-
беляза своя 70-годишен 
юбилей на 17 септември 
2016 г. Тържеството съ-
бра сегашни и предиш-
ни преподаватели, мла-
ди и опитни лаборанти, 
всеотдайни сътрудници 
и служители в Катедрата 
и много гости.

Доц. Анави ни върна 
назад във времето, кога-
то се създава Катедрата и 
проследи нейното разви-
тие през годините. Пред-
ставената от него презен-
тация беше илюстрира-
на със снимки от архиви-

ЮБИЛЕЙ НА КАТЕДРА 
„ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ И  

СЪДЕБНА МЕДИЦИНА“

те и наситена с емоции от 
спомените от преодолени 
предизвикателства и осъ-
ществени мечти. 

„Годините в Катедра-
та – каза доц. Анави, – са 
събрали целия ни живот. В 
тях сме дали всичко, което 
сме могли – за здравето на 
болния, за уважението на ко-
легите, за обучението на мла-
дите, направили сме прос-

то онова, което сме мисли-
ли, че е добро и полезно... Из-
пълнили ролята си, ние слиза-
ме по стъпалата пред Кате-
драта... някои вече си отидо-

Доц. д-р Б. Анави

Проф. д-р Хр. Миленков

ха, а Тя – Катедрата, става 
след всеки от нас с едно малко 
камъче по-висока. Нека пре-
бъде!“

Вълнуващо беше и 
поздравлението на рек-
тора – чл.-кор. проф. 
Костянев:

„Патологията е майка-
та на медицината... Малко 
са лекарите, които са готови 
да се посветят на патоанато-
мията. Затова на празнува-
щите днес трябва да им бла-
годарим, че са станали пато-
анатоми. Без тях няма окон-
чателна диагноза! Да използ-
ваме юбилея за малко здраво-
словен смях от моргата:

1. Да си патолог, озна-
чава, че нищо патологично не 
ти е чуждо.

2. На патоанатома 
никога не бива да се казва: 
„Само през трупа ми!“

3. Най-хубавото не-

що, което можеш да чу-
еш от патоанатома, е: 
„Доброкачествен е.“ 

4. Микроскопът никога 
не лъже! Лъже липсата на 

опит и на отговорност!
5. Панатомията може 

да се нарече „студена“ хирур-
гия, затова от хирурга се по-
лучава патоанатом с леко 
модифициране. 

6. Патолозите като 
шахматисти играят на ня-
колко дъски едновременно – 
гефрир, биопсии, аутопсионна 
зала. И гадаят научно съдба-
та на пациента.

Пожелавам Ви никога да 
не губите чувството си за ху-
мор, скъпи приятели, и много 
пъти по 70 години!“

На тържеството на 
Катедрата имаше още 
много приветствия, спо-
делени спомени, думи на 
признателност и пожела-
ния.

Сега Катедрата под-
готвя студенти по меди-
цина и по дентална меди-
цина, фармацевти, меди-

цински сестри и акушер-
ки, осъществява бакала-
върски курсове за лабо-
ранти и помощник-фар-
мацевти. Лекционните 
курсове са изцяло мулти-
медийни. Оборудването 
на катедрата, а и на отде-
лението със съвременни 
микротоми, тъканни про-
цесори, диагностични 
и научно-изследовател-
ски микроскопи от висок 
клас, позволяват качест-
вено теоретично и прак-
тическо обучение. Диаг-
ностичната и изследова-
телската дейност е осигу-
рена с 10 микроскопа от 
среден клас, 2 сравнител-
но нови от висок клас и 
3 по-стари, с възможност 
за компютърна морфо-

метрия и фотодокумен-
тация. 

Днес времето има 
свои измерения на пре-
дизвикателствата, но лю-
бовта, с която продължа-
ват да работят хората в ка-
тедрата „Обща и клинич-
на патология и съдебна 
медицина“, остава неиз-
менна. Затова вярваме, че 
бъдещето е обещаващо. 
Защото настоящото е до-
стойно продължение на 
70-годишната традиция. 
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ВЪЛНУВАЩА И ВДЪХНОВЯВАЩА НОЩ НА УЧЕНИТЕ – 2016  
В МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

Медицината се срещна с археологията в атмосфе-
рата на интелектуално предизвикателство на тазго-
дишната „Нощ на учените“ в Медицинския универси-
тет – Пловдив. За първи път този форум беше двуези-
чен и това даде равен достъп на българските и англо-
езичните студенти.

Д-р Надежда Кирова – археолог и директор на 
Музея за история на София, направи презентация, пос-
ветена на медицината в римските провинции Долна 
Мизия и Тракия (I – IV в.) по археологически данни. 
Доц. Томов – магистър по дентална медицина и бъ-
дещ магистър по археология, представи медицинска-
та традиция в Пловдив – любопитни факти и артефа-
кти през вековете.

Разположената във фоайето на аудиторния ком-
плекс постерната сесия на български и на английски 
език допълваше информацията за артефакти, свърза-
ни с медицинската практика и доказателства за пале-
опатологията на древните хора. 

В последвалия интерактивен куиз „Артефакти и 
факти“, базиран на двете презентации и на постерите, 
взеха участие шест отбора на студенти по медицина, 
дентална медицина и фармация. Отбор „Кариес“ ста-
на победител в студентския куиз и заслужено спечели 
голямата награда – участие в археологическа експеди-
ция на територията на Пловдив. 

Символ на тазгодишно-
то издание на „Нощ на уче-
ните“ в МУ – Пловдив ста-
на прекрасната реплика на 
монета от времето на им-

от стр. 2

Програма BG09 „Фонд 
за стипендии на 
Европейското  

икономическо прос-
транство“...

Като индивидуални награди организаторите бя-
ха подготвили реплики на антични монети, сече-
ни на територията на гр. Пловдив, предоставени от 
Археологическия музей.

Наградата отива при отбор „Кариес“

ператор Антонин Пий (се-
чена във Филипопол), коя-
то изобразява планината 
Родопа. Тя е представена ка-
то красива жена, легнала на 
скала, символ на планината. 
В лявата ръка държи цвете, 
за което Н. Мушмов предпо-
лага, че е цветето на Орфей 
(Haberlea rhodopensis).

Наградата на ректора 
на Медицинския универ-
ситет – Пловдив „Най-
добър млад учен – 2016“ 
бе присъдена на доц. д-р 
Делян Делев, дм.

За празничното на-
строение допринесо-
ха музикалните и танцо-
вите изпълнения на сту-
денти и преподаватели – 
Госпъл хора при МУ – 
Пловдив, танцов ансам-

бъл „Медик“, индийски и непалски танцови групи, 
индивидуални музикални изпълнения. 

На специален благотворителен кулинарен базар 
беше представена интернационална кухня, а събра-
ните средства (602 лв.) ще бъдат дарени на катедра 
„История и археология“ в ПУ за провеждането на ар-
хеологически разкопки в Пловдив. Преподаватели по 
археология и история от ПУ „П. Хилендарски“ също 
уважиха събитието.

„В тазгодишната „Нощ на учените“ медицината 
беше в помощ на археологията. Често и самата меди-
цина като наука, е предмет на археологията – миналото 
на медицината, развитието на медицината като тради-
ция, като лекарства, като лечебни практики, т.е. опре-
делено съществува професионална връзка между две-
те науки“ – обобщава доц. Томов, за когото археоло-
гията е и любимо хоби.

„В Медицинския университет – Пловдив има го-
лям брой млади хора с широки интереси и мотива-
ция за научна работа, – сподели проф. д-р Виктория 
Сарафян, зам.-ректор по „Научна дейност“, – като за-
дачата на преподавателите е да запалят искрицата на 
критичното мислене и креативност и да помогнат на 
тези, които искат и могат да се развиват“.

„Нощ на учените – 2016“ беше незабравимо пре-
живяване за всички участници: предизвика любопит-
ство, събуди импулса за творчество, породи гордост и 
радост от усещането за общност и споделена духов-
ност.

Награденият  
доц. д-р Делян Делев, дм

ри експерти насочиха те-
матично обученията към 
предотвратяване на вро-
дени детски аномалии, 
отглеждане на кърмаче-
та, обучение за ХИВ/
СПИН, чревни инфек-
ции с диариен синдром и 
семейно планиране.

Петима норвежки лек-
тори, представители на 
партньора CBRNM Net 
и Института по профе-
сионално и обществено 
здраве в Осло проведоха 
семинари по „Специфика 
на обучението на етниче-
ски малцинства“ и „Обу-
чение на ромската общ-
ност в областта на профе-
сионалното здраве“.

През месец септем-
ври се осъществи мобил-
ност на екипите на МУ – 
Пловдив и на Фондация 
„РОМА 1995“ – Плов-
див в Норвегия за обмя-
на на опит. Осъществе-
на бе среща с представи-
тели на норвежки НПО, 
на специалисти по об-
ществено здравеопазване 
и психосоциален статус 
на етнически малцинства 
в болницата Sørlandet 
Hospital, Кристиансанд, с 
представители на Общи-
на Кристиансанд, с ре-
гионалния представител 
на „Армия на спасение-
то“. Проучен бе ценен и 
полезен за МУ – Плов-
див опит. От норвеж-
кия партньор д-р Ларс 
Соефтестад от CBRNM 
Networking бяха разрабо-
тени и тиражирани две 
тематично-образовател-
ни издания, предоставе-
ни на преподавателите и 
на представители на ром-
ската общност – „Мето-
дология за здравно обра-
зование на ромите в Бъл-
гария“ и „Ръководство за 
експерти в обучението 
и образованието на ро-
ми по здравни проблеми 
и медицински въпроси“. 
Беше придобита образо-
вателна техника за инова-
тивни методи на препо-
даване, за семинарни за-
ли за обучение на целеви-
те групи и след приключ-
ване на проекта.
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Archaeology meets 
Medicine at the “Researcher’s 
night 2016” at the Medical 
University of  Plovdiv. 
Students of  the medical 
university came together 
for a night of  quizzes, 
international food, singing 
and dancing. The event 

ARCHAEOLOGY MEETS MEDICINE 

took place on the evening 
of  Friday – 30th September, 
in the auditorium complex. 
It was organised by 
Prof. Dr. Sarafian, her 
team and volunteering 
students. The evening was 
hosted by Associate Prof. 
Georgi Tomov MD, PhD 
and Nadezhda Kirova-
Yovcheva, PhD – Director 
of  Sofia history museum.

The evening com-
menced with a speech from 
the rector of  the Med-
ical University of  Plov-
div, Prof. Dr. S. Kostian-
ev, following this Dr. To-
mov and Nadezhda Kiro-
va-Yovcheva presented two 
lectures on the Bulgarian 
history and development 
of  medicine through the 
years. Teams of  students 
took part in a quiz hosted 
by Dr. Dimov, based on the 
lectures. The teams were: 
team “Fire” (Medical Fac-

ulty), team “Caries” (Dental 
Faculty), team “Royals” 
(Pharmacy Faculty), team 
“HMS Surprise” (Medical 

Faculty), team “Rocket” 
and team “Musketeers”. 
After 3 vigorous rounds 
of  questions team 
“Caries”, consisting of  М. 
Maslarova, V. Pirkova, Е. 
Zamfirova, Zh. Koinova 
and G. Rashkova succeeded 
in winning the prize, an 

Archaeological expedition. 
The event was enlightened 
by singing performance 
by Nadezhda Dimova and 

Antoaneta Kovacheva, 
who kept the audience 
entertained and mesmerised 
with their voices. The 
students of  the University 
showcased a wide range 
of  talent, through various 
performances.

The African Caribbean 
Society (ACS) performed 

a song, beautifully lead 
by Yemi Obolo and Wozim 
Ebanks, the university 
Bulgarian folklore dancers 

also performed an ensemble 
of  complex dance routines, 
which also inspired 
students and on-lookers 
to join and take part in the 
dance. This was followed by 
a traditional Indian dance, 
to the Bollywood song, 
Bajirao Mastani. The dance 
team of  5 girls consisted 
of  Anthurya Manoharan, 
Sharon James, Loveena Mary-
Thérèse Maledath, Jai Gopal, 
Sweta Pillai. This was the 
university‘s first exposure 
to live Indian dance, and 
left the audience enchanted. 
The brightly coloured 
clothing, the traditional 
music and the skilled 
dancers gave an astounding 
atmosphere. While we 
settled into the aurora of  
Indian culture, we were 
swept off  our feet, taken to 
the rice paddies of  Nepal, 
to the sites of  lush green 

grass and nature with the 
performance by the ever 
adorable Nepalese dancers, 
Mamta Thapa, Leena Poudal 
and Sumita Gurung. A 
culinary bazar was served, 
containing traditional 
dishes from all around 
the world, prepared by 

student, staff  and friends. 
The taster session was 
organised to allow people 
to experience different 
culture through food. A 
voting competition for the 
best dish concluded with 
the Pork Dumplings made 

by the Nepalese Society 
lead by Aista Subba winning. 
As the guests enjoyed the 
food, the evening came 
to a conclusion with two 
final performances by 

Luke Thomas, who sang and 
played the guitar, and Remi 
Akindele who performed 
a song, bringing the night 
to a close. The event was 
successful, proving the 
guests with the opportunity 
to be entertained, socialise 

and learn something about 
archaeology in medicine.

The event raised over 
600 leva. The abundant 
attendance has inspired the 
organisers to have other 
events.

Written by  
Jishanthan Ragunathan and 

 Vallabi Navanithan
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WELCOME TO MUP! ERASMUS STUDENT NETWORK
Erasmus Student 

Network Plovdiv organised 
one day recreation trip to 
the Bachkovo Monastery 
for the Erasmus and 
international students on 
Saturday – October 8th. 

September 2016, the start of  a new academic year, 
with many students returning to the Medical University 
of  Plovdiv for another year of  hard work and lifelong 
experiences, a batch of  new hopeful students with dreams 
and hopes are also here. Over 400 students have come 
to Medical University of  Plovdiv with determination 
to become doctors, and join an ever growing family of  
academics. An induction day was held on for the new 
students, where they were welcomed by the rector Prof. 
Dr. St. Kostianev, and Prof. Dr. Sarafian. On behalf  
of  everyone at our university, we welcome you to our 
wonderful university, and wish you a successful academic 
year.

Medical University of  Plovdiv: 
DEDICATED TO HUMANITY!

Written by Jishanthan Ragunathan and Vallabi Navanithan

The students network 
(ESN) is an international 
organization aimed at 
promoting international 
relationships and foreign 
studies. ESN Plovdiv 
section consists of  
volunteering students from 

the Medical University of  
Plovdiv and other members, 
who have been welcoming 
the new Erasmus students 
to the university and 
assisting them to settle in 
Plovdiv.

The Bachkovo Mon-
astery, located in the vil-
lage of  Bachkovo is one 
of  the most popular tourist 
attractions in Bulgaria. 
The Monastery was 

founded in 1083 by Prince 
Gregory Pakourianos, a 
prominent statesman and 
military commander in 
the Byzantine service, as 
a Georgian-dominated 
Orthodox monastery. It 
was used as a school for 
the youth and as a place of  
worship for monks.

The day began with the 

everyone split into 4 teams, 
each team was a mix of  
the ESN and International 

students. The students 
were involved in a variety 
of  activities during the day 
comprising of  a walking 
tour around historical 
Bachkovo Monastery, an 
ECO walk in the forest, 

picnic, ice breaker games, 
site seeing and taking 
pictures of  the wonderful 
scenes. Ice breaker games 
were effective at allowing 
the students to get to know 

each other and feel more 
comfortable, with a little 
help from snacks and wine 
students mingled with each 
other in no time. Students 
spent the day learning 
about the history of  the 
Monastery while meeting 
new people and getting 
to know each other and 
Bulgarian heritage better.

The aim of  the eco walk 
was to get see the waterfall, 
after a long and treacherous 
walk, through a canopy 
covered path. A treasure 
hunt challenge was assigned 
to the teams, involving 
tasks such taking pictures 
with monks and other 
various sites within the 
Monastery, and answering 
academic questions about 
the history of  Bulgaria and 
the Monastery. 

The different activates 
promoted students, both 
Erasmus and students from 
MUP, to interact and make 

friends of  a lifetime. The 
wide range of  activities 
allowed students, to find 
each other’s strengths and 
work as a unit. 

The winning team of  
the treasure hunt challenge 
was Team “Gyrffindor”. 
We ended the day by tasting 
the traditional kebapche 
(кебапчета) of  Bulgaria 
and collecting souvenirs 
from the market stalls.

This semester we 
are pleased to welcome 

Erasmus students from 
Brazil, France, Germany, 
Italy, Poland, Spain and 
various other countries. 
These students have been 
actively exploring Plovdiv. 
This is one of  the many 
events organised by the 
ESN Plovdiv, and we hope 
to see you on the next trip!
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III място в конкурса „В моята библиотека“
В МОЯТА БИБЛИОТЕКА

Ивелина Николова 
II курс, 

дентална медицина

В XXI век, представа-
та за библиотеката е леко 
изкривена. За едни тя е 
само част от декорацията, 
за други е безценно богат-
ство, а за трети е място за 
учене. В различните дър-

жави библиотеката заема различно място в ежедневи-
ето на хората. 

В началото, когато прочетох темата, в съзнанието 
ми изникнаха стотиците часове, прекарани в библио-
теката, хилядите минути, в които съм се ровила из раф-
товете, големият кръг от хора, с които имах възмож-
ността да се запозная и сприятеля. Безценните и не-
забравими съвети, които получих там. Библиотеката е 
символ на духовността на човека. Всеки от нас я въз-
приема по различен начин. Едни я предпочитат пове-
че за учене, защото там намират спокойствието, което 
им е необходимо. Атмосферата ги мотивира и освен 
това там всеки намира и приятели, хора, които ги съ-
бира една идея – да получават знания и да се развиват 
в положителна посока. 

Библиотеката ни предоставя богата и материална, 
и учебна база. Например читалните, където всеки от 
нас може да оползотвори времето си, да открие още 
врати на познанието или да помогне на някой друг, 
който върви по този път. В тези малки на вид места 
могат да се изградят по-добри комуникативни умения, 
както и екипни такива. По този начин човек се мотиви-
ра и доразвива самочувствието си. Освен за учене оба-
че, някои хора използват библиотеката и за да се по-
топят в един друг свят. Свят на приключения, приятел-
ства, любов и вълшебство, защото в библиотеките не 
се намират само научни книги. Има една мисъл, коя-
то гласи, че човекът при раждането си е като бял лист, 
върху който пише животът. И чрез различните типо-
ве книги нашият живот се написва. Някои книги ни ка-
рат да мечтаем, други ни връщат към действителност-
та, а трети разказват за нашата история. Така как сме се 
появили ние и за какво точно съществуваме на света. 

В библиотеката можеш да получиш цялата инфор-
мация, от която се нуждаеш, както и съвети относно 
учебния материал. Има различни библиотеки – мал-
ки, големи, библиотеки из целия свят. Например меж-
ду библиотеките тук и в чужбина може да се намери 
разлика. В някои места има повече книги и пособия, а 
в други не. В някои университетски библиотеки в чуж-
бина например има по-голям избор и бройка на учеб-
ници, от колкото тук, което помага на студентите, кои-
то нямат толкова голяма финансова възможност. Това 
им дава правото да взимат учебниците за неопределен 
период от време за вкъщи. Но независимо къде се на-
мира и каква е, тя винаги ще е мястото, от което всеки 
ще научи много. 

Библиотеката не е само символ, а и реализация на 
духовното възраждане на обществото. Библиотеката е 
мястото, което отмива от душата, праха от ежедневи-
ето и няма значение дали е библиотеката в училище, 
градската, университетската или просто библиотеката 
у дома, тя ни дава целия поток от информация, която 
ни е необходима в процеса на развитие и израстване. 

На 29 септември се 
отбелязва Световният ден 
на сърцето, целта на който 
е да информира хората 
за опасността от сърдеч-
носъдовите заболявания 
и високата смъртност, 
вследствие от тях.

Асоциацията на студен-
тите медици – гр. Пловдив 
(АСМ – Пловдив) съв-
местно с Дружеството на 
кардиолозите в България 
организираха информа-

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА АСМ – ПЛОВДИВ

ЧАСТИЦА ОТ ТЕБ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗА НЯКОГО  
ЦЕЛИЯТ СВЯТ

Национална кампания в подкрепа на донорството
За четвърта поредна година Изпълнителна-

та агенция по трансплантация заедно с паци-
ентски организации, приятели и партньори ор-
ганизира Седмица на донорството и трансплан-
тациите (22 – 29 октомври). Чрез поредица от 
събития в цялата страна ще говорим за всички 
аспекти на донорството и трансплантациите.

Идеята на Европейския ден на донорство-
то и трансплантациите е да провокира дебат и 
информираност по проблемите на органното донорство и да предизвика така ва-
жния разговор в семействата.

Асоциацията на студентите медици – гр. Пловдив подкрепя Седмицата на до-
норството, като ще организира информационни пунктове в града под тепетата на 
29 ноември от 14:30 до 18:00 в Цар Симеоновата градина.

Какво трябва да се направи? Причината да няма трансплантации в България не 
е недостигът на подготвени медицински кадри, нито това, че липсва необходимата 
инфраструктура. Липсва най-вече разбиране у нас, българите, за значението на до-
норството и трансплантациите. За това трябва да Ви разкажем, за да се убедите, че 
Вашето „да“ на донорството днес може да бъде разликата между живота и смъртта 
за 7 души утре. Актът на подкрепа е елементарен – трябва просто да отидем в съ-
седната стая и да поговорим с близките.

В тази връзка Асоциацията на студентите медици – Пловдив, организира съв-
местна кампания с Изпълнителната агенция по трансплантация и БЧК – Пловдив, 
с която целим да пробудим и информираме обществото, от една страна, и да обу-
чим и подобрим знанията на студентите по медицина, от друга страна.

ционна кампания, която 
се проведе в 12 диагнос-
тично-консулталтативни 
центъра в Пловдив през 
първата седмица на ок-
томври. Тази година на-
ционалната кампанията 

премина под мотото „Жи-
вей в ритъм – намали риска 
от инфаркт.“ Предсърд-
ното мъждене е изключи-
телно важен здравен про-
блем, на който трябва да 
бъде дадена гласност. От 
съществено значение е 
заболяването да бъде ле-
кувано своевременно, за-
щото в противен случай 
може да доведе до инсулт 
и да застраши човешкия 
живот. АСМ – Пловдив 

вярва в това и се надява 
посредством тази кампа-
ния обществото да бъде 
по-информирано и под-
готвено за опасността от 
заболяването.

Студентите медици 
измерваха артериалното 
налягане, раздаваха бро-
шури за това, как да опа-
зим сърцето си по-здра-
во, и съветваха хората да 
обръщат по-голямо вни-
мание на здравето си.


