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Националната молитвена закуска датира от 1953 г., когато на нея гово-
ри президентът Дуайт Айзенхауер. Първоначално замислена като религиоз-
но мероприятие, днес тя е едно от най-значимите събития в политическия жи-
вот на САЩ. Молитвената закуска се организира ежегодно като форум на 
политическия, социален и бизнес елит, по време на който се обсъждат глобал-
ни теми като религиозна толерантност, взаимопомощ, социални и икономи-
чески перспективи пред света. 

На 65-та национална молитвена закуска присъстваха над 3000 гости от 
повече от 130 страни от целия свят. В състава на българската делегация бе-
ше и чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев – ректор на Медицинския универси-
тет – Пловдив, заедно със своята съпруга – проф. д-р Мариета Костянева. Ето 
какво сподели той с нас:

НАЦИОНАЛНАТА МОЛИТВЕНА ЗАКУСКА ПРИ ДОНАЛД ТРЪМП – 
ПРАЗНИК НА СПОДЕЛЕНАТА ХУМАННОСТ

Проф. Костянев, разкажете ни за Националната молитвена за-
куска при президента Доналд Тръмп.

Националната молитвена закуска е кулминацията на серия от кон-
такти и срещи между представители на различни нации със сенато-
ри, конгресмени и т.н. Тези срещи се провеждат в рамките на три 
дни в по-малки или в по-големи групи. Имаше регионална за пред-
ставителите от Балканския полуостров, друга за представителите от 
Европа и една световна. Националната молитвена закуска е мястото, 
където традиционно се събират всички гости на събитието заедно с 
по-голямата част от конгресмените и сенаторите от щатите и цяло-
то правителство. Във форума участват още дипломати, бизнесмени, 
политически, религиозни, научни, стопански и държавни лидери от 
различни държави. 

На Молитвената закуска присъстваха новият президент на САЩ 
Доналд Тръмп, неговият вицепрезидент Майк Пенс и всички ново-
избрани министри. Знаем, че в Америка все още тече избирането на 
министрите.

Националната молитвена закуска се провежда в Балната зала на 
хотел Хилтън – място, което може да събере 3000 човека, колкото и 
бяхме всички участници. На всяка една маса целенасочено бяха съ-
брани хора от различни раси, националности и вероизповедания. На 
нашата маса например имаше китаец и тайванец. Така един до друг 
седяха представители на две страни, които воюват помежду си по-
вече от половин век. Имаше и американци, израелец, арабин и ние 
със съпругата ми. 

Между политическите лидери имаше десетки президенти, насто-
ящи и бивши премиери, кралски особи, принцове… Навярно само в 
сесиите на ООН се събират толкова много и различни представите-
ли на политическия елит в света. Всички срещи включваха молитве-
ни събития. Започваха с молитва, по средата на срещата се изнасяше 

молитва и накрая молитва, посветена обикновено на братството, на 
хуманността, на любовта, на общочовешките ценности и на духов-
ното израстване. Десетки молитви с подобно съдържание.

Формално събитието се организира от Конгреса на САЩ, но 
зад него стои и една голяма протестантска организация, наречена 
Fellowship /Братство/, която изповядва християнски ценности и се 
опитва да ги наложи и в политическия живот. 

Националната молитвена закуска беше много интересна. Тя беше 
открита от един от най-известните спортисти на Америка. В начало-
то и в края на закуската един от най-известните кънтри певци изпя 
два религиозни химна. Имаше лектори от световна класа. Единият – 
представител на афроамериканците, а другият – равин, представител 
на евреите. Накрая речта на Доналд Тръмп, който беше представен 
от Марк Бърнет, много известен интелектуалец на Америка, проду-
цент, режисьор, сценарист. 

По време на цялата закуска владееше общ дух и на няколко пъти 
всички застиваха в колективна молитва с колективно добро желание. 
Идеята на тази Молитвена закуска е, че когато хората седнат на една 
маса и се помолят заедно в името на доброто, на толерантността и на 
хуманността, те ще намерят общ език и няма да се стрелят един друг. 

Вашето впечатление от президента Доналд Тръмп? Кое е онова 
негово качество, от което трябва да се учат българските лидери?

Трудно може да се изгради трайно впечатление от една единстве-
на реч. Доналд Тръмп притежава отлични лекторски умения – много 
добър оратор, той реагираше на закачките и на забележките на пре-
дходните лектори, проявяваше чувство за хумор, жестикулираше уме-
рено и в речта му имаше елементи на шоу. Другото, което ми напра-
ви впечатление, четейки за него по вестниците и гледайки изявите 
му по телевизията, е, че само след няколко седмици от встъпването 
си в длъжност, той се опитва да реализира обещанията си, залегнали 
в предизборната му платформа. Като извод – качеството му, от кое-
то трябва да се учат българските лидери, е изпълнение на дадените 
предизборни обещания.

Какво беше участието на българската делегация в този форум?
Българската делегация взе участие в Националната молитвена за-

куска и в регионалните срещи. Водещ на делегацията беше г-н Цве-
тан Цветанов, другите участници в нея бяха г-н Павел Нунев, д-р Ми-

хаил Тиков със съпругата си и моето семейство. И, разбира се, по-
стоянното присъствие на тези закуски – двама българи, които орга-
низират българското участие в това събитие: семейство Мария и Пе-
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НАЦИОНАЛНАТА МОЛИТВЕНА ЗАКУСКА ПРИ ДОНАЛД ТРЪМП – 
ПРАЗНИК НА СПОДЕЛЕНАТА ХУМАННОСТ

от стр. 1

МУ – ПЛОВДИВ ОТБЕЛЯЗА 
МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН 
ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН

На 1 декември МУ – 
Пловдив се включва ак-
тивно в анти-СПИН кам-
панията с акцент вър-
ху превенцията, образо-
ванието и информира-
ността на обществото ни 
за заболяването. Целта 
е ограничаване на ХИВ 
инфекцията чрез пови-
шаване знанията за бо-
лестта, ранна диагности-
ка на ХИВ носителството 
и внимание за открива-
не на клиничните прояви 
на СПИН, достъп до без-
платната HAART терапия 
и проследяване на ефекта 
ѝ, подобряване качество-
то на живота на инфекти-
раните и болните, както и 
оказване на необходимата 
за тях подкрепа.

По данни на МЗ от 
началото на 2016 г.:

• са установени нови 116 
от общо изследвани 173150 
души;

• от новорегистрираните 
90% са инфектирани по сек-
суален път;

• при 35% е установен хе-
теросексуален контакт, при 
53% – хомо/бисексуален; 
11% са се заразили чрез ин-
жекционна употреба на нар-
котици;

• запазва се тенденцията 
броят на новорегистрираните 
мъже да е 4 пъти по-голям от 
броя на жените;

• близо 30% от новите 
случаи през 2016 г. с ХИВ 
инфекция са под 29 г.;

• официално регистрира-
ните лица, заразени с ХИВ, 
са 2383.

Географското поло-
жение на България ни  
поставя на кръстопът на 
две епидемии от ХИВ/
СПИН – от една стра-
на епидемията в Западна 
и Централна Европа (ос-
новен път на предава-
не – сексуални контакти 
между мъже) с приблизи-
телно 900 000 лица, жи-
веещи с ХИВ, и от дру-
га – в Източна Европа и 
Централна Азия с око-
ло 1,4 милиона лица, жи-
веещи с ХИВ и заразени 
главно чрез инжекционна 
употреба на наркотици. 

В ход е проект на МЗ 
Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм, ръководител-катедра 

„Микробиология и имунология“, МУ – Пловдив

НАГРАДА ЗА МУ – ПЛОВДИВ
МУ – Пловдив беше 

удостоен с почетен знак 
на Българското друже-
ство по белодробни бо-
лести (БДББ) за продъл-
жително и ползотвор-
но сътрудничество в об-
ластта на обучението по 
функционална белодроб-
на диагностика.

Почетният знак бе-
ше връчен от председа-
теля на БДББ – доц. д-р 
Диана Петкова, на тър-
жествена сесия по вре-
ме на Есенната науч-
на среща на дружество-
то в Русе на 11.11.2016 г. 
Отличието на МУ – 
Пловдив прие проф. д-р 
Благой Маринов.

за нова Национална про-
грама за превенция и кон-
трол на ХИВ/СПИН. 
Ключови показатели за 
достигане до 2020 г. са 
„90-90-90“: 90% от хора-
та, заразени с ХИВ, да са 
наясно със своя ХИВ статус; 
90% от тях да приемат ан-
тиретровирусно лечение; 90% 
от тези, които са на лечение, 
да бъдат с неоткриваем виру-
сен товар. 

Катедрата по микро-
биология и имунология 
към МУ – Пловдив из-
вършва обучение по про-
блемите на ХИВ и СПИН 
на студенти – магистри 
(медици, дентални меди-
ци, фармацевти) и бака-
лаври, специализанти и 
докторанти.

В Сектора за лече-
ние на пациенти с ХИВ/
СПИН при Инфекциозна 
клиника от разкриване-
то му през 2006 г. до сега 
са регистрирани за лече-
ние над 600 души, а в мо-
мента се лекуват и про-
следяват над 170 души с 
ХИВ от региона. Около 
90% от тях са от ромска-
та общност, главно упо-
требяващи инжекционно 
наркотици. Месечното 
лечение на 1 пациент е 
на стойност 900 – 2000 
лв. Прилагането на анти-
ретровирусната терапия 
удължава живота на паци-
ентите, подобрява имун-
ния им статус и качество-
то на живот.

МУ – Пловдив участ-
ва активно и отговорно 
в информираността, ди-
агностиката, лечението и 
ограничаване на разпрос-
транението на инфекция-
та, както и изразява своята 
съпричастност към про-
блемите на хората, живе-
ещи с ХИВ/СПИН.

тър Василеви. И двамата 
са лекари, емигрирали в 
САЩ през 1983 г., рабо-
тещи в Харвард. Проф. 
Петър Василев е светов-
ноизвестен учен, елек-
трофизиолог. От 1991 г. 
семейството организира 
участието на българската 
делегация  в молитвена-
та закуска. За съжаление 
преди две години проф. 
Петър Василев си отиде 
от този свят, но жена му 
продължава заедно със 
сина им Михаил Василев. 
Изключително интели-
гентни, топли хора, мно-
го духовни, отдадени на 
каузата за България. Бла-
годарение на тях следва-
щата закуска ще бъде в 
Пловдив.

Българската делега-
ция посети Сената, има-
хме организирана вечер в 
Клуба на републиканци-
те в Капитолия. Имахме 
две срещи с Тони Хол – 
един от организаторите 
на Молитвената закуска, 
бивш американски сена-
тор и посланик на САЩ 
в Световната организа-
ция на ООН. Една из-
ключителна личност, 
отговарящ за изхранва-
нето на света, номини-
ран за Нобелова награ-
да. Срещата ни с него бе-
ше много топла, той е до-
бър приятел на България 
и ще участва в регионал-
ната закуска през май в 
Пловдив. Другите сре-
щи на българската деле-
гация бяха с конгресмен 

Робърт Адерхолт и сена-
тор Джеймс Ланкфорд, 
които също потвърдиха 
участието си в бъдещата 
среща в България.

Кажете ни нещо по-
вече за Регионалната мо-
литвена закуска, пла-
нирана от 26 до 28 май 
2017 г. в Пловдив. 

Далечната цел на 
провеждащите се нацио-
нални молитвени закус-
ки в САЩ е те да се пре-
върнат в регионални мо-
литвени закуски, т.е. иде-
ята да се разпространи 
по света и в малки гру-
пи в различните райони, 
чрез събиране на лидери 
и хора от различни веро-
изповедания, да се търси 
онова, което събира хо-
рата. Идеята е великолеп-
на! Подобна регионална 
среща в Балканския ре-
гион се проведе минала-
та година в Белград. Тази 
ще бъде втората за реги-
она. И в нея има много 
смисъл, защото основа-
та на тези молитвени за-
куски е толерантността, 
стремежът към премахва-
не на противоречията и 
установяване на приятел-
ски взаимоотношенията. 
Колкото по-добре е орга-
низирано и по-голямо е 
участието в това събитие, 
толкова по-голям ще бъ-
де ефектът.

Доналд Тръмп призо-
ва към религиозна толе-
рантност. МУ – Пловдив 
е много добър пример на 
зачитане и добро съжи-
телство на различни ре-

лигии. Как бихте комен-
тирали факторите, кои-
то помагат за проявата 
на толерантност?

В Медицинския уни-
верситет – Пловдив се 
учат студенти от над 40 
страни. Тук са събрани 
млади хора от различни 
националности, пропо-
вядващи различни рели-
гии. Общото между всич-
ки тях е жаждата им за зна-
ния, мечтата им с профе-
сията си да помогнат на 
хората. Все пак медици-
ната е най-хуманната на-
ука. Вярвам, че младост-
та е невинна и чиста на-
всякъде по света. Вярвам, 
че младите хора са те-
зи, които могат да загър-
бят различията и да из-
градят приятелски взаи-
моотношения. Ние всич-
ки трябва да осъзнаем, че 
това, което ни свързва ка-
то хора, е много по-сил-
но от това, което ни раз-
деля. Важни са не матери-
алните придобивки, а ду-
ховните ценности.

Как определяте значе-
нието на Молитвената 
закуска?

Молитвената закус-
ка беше един празник на 
споделената хуманност. 

Горд съм, че мото-
то на университета ни – 
„Посветени на хуман-
ността“, е в унисон с иде-
ята на Националната мо-
литвена закуска. 

Вярвам в силата на ко-
лективната молитва и ко-
лективното доброжела-
ние.
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ДИПЛОМИРА СЕ 66-ТИ ВИПУСК ЛЕКАРИ НА МЕДИЦИНСКИЯ ФАКУЛТЕТ В ПЛОВДИВ
Прекрасен финал на календарната година отбелязва Факултетът 

по медицина в Пловдив. След шестгодишно обучение 131 дипломан-
ти получиха дипломи за лекари по медицина на тържествена промо-
ция в салона на Драматичния театър Пловдив на 16 декември 2016 г. 

Проф. Н. Бояджиев – декан на Медицинския факултет, поздрави 
дипломантите от името на академичната колегия. „Целите на препода-
вателите и студентите са едни и същи – подготовката на знаещи, можещи ви-
сококачествени специалисти, способни да се реализират навсякъде по света.“ – 
изрази гордостта си от успехите на випуск ’2016 проф. Бояджиев.

От 131 дипломирани 91 са български студенти, а 40 са чуждес-
транни (от Гърция, Белгия, Турция, Индия, САЩ и Великобрита-
ния). С отличен успех от следването и държавните изпити са 43 дип-
ломанти, средният успех от следването на завършилите е мн. добър 
4.88, а от държавните изпити – мн. добър 5.12. 

Петър Русенов – пълният отличник на випуска (с 6.00 от след-
ването и държавните изпити), беше удостоен с плакет „Златен Хи-
пократ“. 

Носител на специалната Награда „Прометей“ е д-р Зорница Ди-
мова. Призът се връчва след съвместно решение на Деканския съ-
вет, Студентския съвет и Асоциацията на студентите по медицина 
в Пловдив. Наградата е ежегодна, носителят ѝ е избиран на конкур-
сен принцип от Студентския съвет и АСМ – Пловдив сред номини-
рани завършващи студенти дипломанти за техни постижения и сту-
дентска активност 

Д-р Анастасия Ефтихиду е с най-висок успех сред чуждестранни-
те студенти медици. В своето слово от името на чуждестранните сту-
денти, тя каза: „Когато се замисля какво представлява днешната церемония, 
аз се безпокоя колко още имам да уча тепърва и ме завладява социалната отго-
ворност, която върви с древната титла „доктор“… Единствено опитът може 
да ни даде вещината, която ни липса в момента, а според всички, пътят, кой-
то ни очаква, е много труден и изпълнен с предизвикателства. За наш късмет, 
ние сме много добре обучени!… И най-вече помнете, че внимателното слушане 
на пациентите е в основата на доброто медицинско обслужване. Когато лекар-

„Златен Хипократ“ за Петър Русенов

ската професия се превърне в рутина, когато престане да бъде ново и вълнува-
що, замислете се за секунда колко голям ефект има нашата работа върху дру-
гите хора, как тя може да доведе до значителни промени в техния живот и до 
моменти от изключителна значимост. Практикуването на медицина е мно-
го лично и човешко преживяване. Това е едно деликатно и взискателно изкуство, 
при което крайният резултат е нов живот за пациента, без болката, страда-
нието, страха и тревожността, причинени от болести. Нашата професия е 
изключително важна! Както казва Хипократ: „Където има любов към меди-
цинското изкуство, има любов и към човешкия род“. Убедена съм, че този ци-
тат ни свързва всички нас.“

Честта да чете Хипократовата клетва имаше д-р Мирослава Хри-
стова, завършила втора по успех. „На добър час!“ на най-новото по-
пълнение в лекарското съсловие лично пожела председателят на 
БЛС – д-р Венцеслав Грозев. От името на лекарската гилдия бяха 
връчени специални награди на отличниците. От Секцията по физ-
култура наградиха с картини от Пловдив студенти за високи спорт-
ни постижения.

ЧЕСТВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН ЗА РАЗУМНАТА УПОТРЕБА НА АНТИБИОТИЦИТЕ
За пореден път МУ – 

Пловдив чества Европей-
ския ден (18 ноември) и 
Световната седмица за 
разумна употреба на ан-
тибиотиците (14 – 20 но-
ември). На тези дати тра-
диционно вече няколко 
години се отбелязват и 
великите постижения на 
мнозина учени и колек-
тиви, свързани с открива-
нето на антибиотиците – 
„магическите“ средства 
за лечение на инфекци-
ите и предотвратяване на 
инфекциозните усложне-
ния. Днес не можем да си 
представим съвременна-
та медицина без антиби-

Промоцията беше своеобразен значим финал на годината и ед-
новременно прекрасен, мотивиращ старт за настъпващата 2017-та.

отиците. Използвани раз-
умно и по строги индика-
ции, те са мощно оръжие 
на медиците в борбата им 
с инфекциите. „Непра-
вилно“ използване на ан-
тибиотици обаче се сре-
ща при: 

- вирусните инфек-
ции, към които антибио-
тиците НЕ са ефективни;

- скъсяване периода 
на лечението; 

- намаляване на дозата; 
- несъобразяване с 

честотата на приемане.
Катедрата по мик-

робиология при МУ – 
Пловдив и Лаборатори-
ята по микробиология 

при УМБАЛ „Св. Геор-
ги“ – Пловдив участват в 
обучението на студенти и 
специализанти за разум-
ното приложение на ан-
тимикробните средства, 
диагностиката на кли-
нично значими бактерии 
като причинители на ин-
фекции и адекватно оп-
ределяне на антибиотич-
ната им резистентност. 

И тази година органи-
заторите, начело с проф. 
д-р М. Мурджева и колек-
тиви на катедра „Микро-
биология и имунология“ 
при МУ – Пловдив и Ла-
боратории по микробио-
логия, имунология и ви-

русология при УМБАЛ 
„Св. Георги“ – Плов-
див, напомниха на меди-
ци, пациенти и цялата об-
щественост за необходи-
мостта от рационална ан-
тибиотична употреба и 
организираха пред Па-
раклиса „Св. Георги“ мо-
лебен за здраве и успехи 
на всички лекари и меди-
цински специалисти.

Катедрата по мик-
робиология и имуноло-
гия представи купената 
от МУ – Пловдив модер-
на апаратура, която се из-
ползва за бързата микро-
биологична и имуноло-
гична диагностика на ин-

фекциите с възможности 
за определяне на някои 
генетични механизми на 
антибиотична резистент-
ност: мултиплексен PCR 
за спешна едновремен-
на детекция на няколко 
патогена в кръв, храчки, 
фецес или ликвор, авто-
матизиран анализатор за 
бърза детекция на бакте-
рии в урини и други те-
лесни течности, апарат 
за бързо автоматизирано 
определяне на вирусни 
хепатитни маркери и ав-
томатичен анализатор на 
белтъчни молекули от се-
рум, урина и ликвор.
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ИНВЕСТИЦИИ, КОИТО СБЪДВАТ МЕЧТИ  
ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – ПЛОВДИВ

Факултетът по дентална медицина (ФДМ) към Медицинския уни-
верситет – Пловдив превърна един ден в тържество на стремежа към 
знание и усъвършенстване, на отговорността към обучението на мла-
дите хора и на удовлетворението от постигнатия вече престиж. 

Денят започна с откриването на IV национален ендодонтски фо-
рум, организиран от ФДМ, Българския зъболекарски съюз и фирма 
„Патриция“, и продължи с официално откриване на обучителен 3D 
виртуален симулационен център, нов 3D лъчево-конусен компютъ-
рен томограф и имплантологичен център.

В двудневния форум взеха активно участие над 150 стажанти и 
български и чуждестранни студенти от ФДМ, над 60 преподаватели 
от Факултета и 160 лекари по дентална медицина от цялата страна. 

Богатата програма с гост лектори от Турция, Белгия, Испания, Из-
раел и с лектори от България беше в сферата на съвременната ендо-
донтска микрохирургия – нови концепции, материали, индикации и 
приложения. След всяка лекция имаше дискусионен панел с видео-
запис на проведени лечения и последваща интерактивна дискусия с 
участниците.

По време на форума се правеха презентации, практически демон-
страции и курсове, в който участниците прилагаха различни терапев-
тични методи и постерна секция. Студентите участваха активно като 
съавтори на презентациите и в постерното представяне.

В центъра на IV национален ендодонтски форум беше поставе-
на грижата към пациента и стремежът към професионално обогатя-
ване и израстване на участниците в него.

Наситената програма продължи с откриването на Център по им-
плантология. На тържеството присъстваха чл.-кор. проф. д-р Костя-
нев – ректор на МУ – Пловдив, академик Николай Попов, който стои 

в основата на създаването на имплантологията в България, д-р Ми-
ланов – председател на БЗС, много преподаватели, студенти и ста-
жанти. Академик Попов разясни, че Факултетът ще има клиника на 
денталната имплантология с повече клинични демонстрации и кли-
нични упражнения. В кабинетите, които се откриват, ще се обучават 
студентите по клиника, ще бъдат сложени първите импланти. Проф. 
Костянев с гордост отбеляза, че е щастлив да сбъдва мечти. „Придобив-
ките, които откриваме днес, безспорно са постижения. Живеем в динамично ди-
гитално време и това предопределя необходимостта да внедряваме максимално 

бързо най-новите технологични открития. Качеството се постига не само с же-
лания и с намерения, а преди всичко с добър мениджмънт и с много инвестиции. 
И ако нещата във Факултета по дентална медицина се развиват така успеш-
но, това се дължи на изключително добрия мениджмънт и на деканското ръко-
водство.“ Проф. Костянев пожела успешно използване на придобив-
ките и нови открития и инвестиции във Факултета.

Следващата придобивка бе-
ше вторият 3D лъчево-конусен 
компютърен томограф в рентге-
на, който позволява изцяло пре-
минаване към дигитален образ 
за детайлно секторно виждане. 
Апаратурата дава уникални въз-
можности за цефалометрично 
изследване, 3D сегментно скани-
ране с висока безопасност за па-
циента и оператора, с минимал-
но натоварване с йонизираща радиация без компромис в качество-
то на изображенията. Безспорни са възможностите за изследване на 
темпоро-мандибуларната става с отворена и затворена уста при тър-
сене на отклонения в движенията на ставата. В катедрата по рентге-
нология е създаден и непрекъснато се обновява регистър на пациен-
тите с точно описание на рентгеновите находки, с цел създаване на 
база данни за бъдещи разработки и анализ. Факултетът по дентална 
медицина може да се похвали с изграждащата се електронна система 
за бърз достъп до рентгеновите снимки на пациентите, лекувани от 
студентите в различни клиники. По този начин може да се проследи 
прогреса на случаите от диагнозата до лечението, както и да се ана-
лизират интердисциплинарни казуси. Голямото предимство на сис-
темата е, че дигиталната рентгенова снимка може да се обработи до-
пълнително чрез корекция на контраста, промяна в негатив и увели-
чаване на обектите без загуба на качеството на изображението, защо-
то работи директно със софтуера на рентгеновите апарати. 

За следващата придобивка 
проф. Нешка Манчорова – най-
младият професор във Факулте-
та, сподели, че 3D симулаторът 
за виртуална реалност е после-
ден модел със софтуер за 2017 
година. Такъв симулатор – HRV, 

има само в университета в Ше-
филд, Великобритания, но уве-
рено може да кажем, че нашият 
симулатор е единствен в Бълга-
рия, на Балканския полуостров и 

на стр. 5
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ОТ ПЛОВДИВ ДО ГЕНУА СЪС СКОРОСТТА НА СВЕТЛИНАТА
На 11 ноември 2016 г., на 

тържествена церемония в изклю-
чителната атмосфера на двореца 
Simon Boccanegra в Генуа, доц. 
Ани Белчева получи своята ди-
плома за магистър по лазер-
на дентална медицина след ус-
пешна защита на теза: „Ефек-
ти на Er:YAG и CO2 лазерите и 
топикалната апликация на флу-
орен гел върху емайловата ми-
кроструктура и микротвърдост“. 

Научното жури единодуш-
но определи разработката на 
доц. Белчева за най-добрата ра-
бота в конкуренция с останали-
те 18 дипломанти от всички кра-
ища на Европа и Азия. Доц. Бел-
чева е първият преподавател от 

ИНВЕСТИЦИИ, КОИТО СБЪДВАТ МЕЧТИ...
от стр. 4
на стария континент Европа (все 
пак Великобритания е остров-
на държава). На него първо ще 
бъдат обучени преподаватели-
те и след това той ще бъде въве-
ден в учебната програма на сту-
дентите. За тях ще бъде прият-
но предизвикателство, една из-
ключително хубава играчка учи-
тел. Реално симулаторът се явява 
високотехнологичен междинен 
етап в преподаването между кла-
сическото обучение върху фан-
томни модели (предклиничното 
обучение) и истинската клинич-
на практика на студентите. Най-
хубавото е, че той вгражда всич-
ки игрови педагогически подхо-
ди, което ще предизвика най-го-
лям интерес у студентите и е га-
ранция, че ще бъде усвоен мно-
го бързо.

Системата разполага засега с 
4 тренировъчни модула за симу-
лация на виртуална реалност: по 
имплантология (за планиране и 
опериране), по консервативно 
зъболечение и ендодонтия, по 
протетична дентална медицина 
и четвъртият модул, обслужващ 
първите три модула, прави оцен-
ка на изработеното, симулирано-
то от студента. Последният мо-
дул има изключително значение 
за преподавателската работа, за-
щото обективно и триизмерно 
показва прогреса на студенти-
те. Получената информация за 
оценка на изпълнената задача е 
количествена, като показва ка-
къв процент от задачата е изпъл-
нен правилно, какво е отклоне-
нието, консервативен ли е опера-
тивният подход или ненужно ек-
стензивен, с колко процента ра-
ботата е осъществена по-ради-

кално от необходимото. Систе-
мата информира дали задачата 
е извършена за зададеното вре-
ме, може да измерва разстояния и 
ъгли в избран 2D срез, дава въз-
можност за оценка на близостта 
до пулпната камера и т.н. Рабо-
ти се на триизмерен монитор с 
триизмерни очила, които симу-

лират реалност, паралелна на на-
шата. Само самият оператор мо-
же да наблюдава виртуалната ре-
алност. Системата е свързана с 
плазма монитор, има виртуален 
наконечник, виртуално огледало 
и педал. Голямо технологично 
постижение е виртуалното симу-
лиране на тактилен усет при ра-
бота, усещане за механичен на-
тиск при отнемане на емайла, 
дентина, кариозната лезия и при 
имплантологична работа в че-
люстните кости. Съществуват 
възможности за промяна на па-

раметрите за твърдост на зъбни-
те тъкани и остротата на боре-
рите, което внася допълнителен 
обучителен елемент при работа 
върху хипоминерализирани или 
склеротични зони. Чрез синхро-
низация на очилата с екрана за 
виртуална симулация, на вирту-
алното огледало и наконечника 

се осъществява лечение в симу-
лационна среда.

За учителя има втори мони-
тор, където той наблюдава как-
во се случва, но само в 2D ре-
жим. Системата е технологично 
отворена и непрекъснато може 
да се ъпгрейдва. Засега във все-
ки един модул има зададени кра-
ен брой задачи. Има постигната 
договореност с французите да я 
ъпгрейдват всяка година. Разра-
ботва се нов софтуер solid editor за 
създаване на различни вариации 
на клинични ситуации и така си-

мулаторът ще има неограничен 
брой сценарии за изпълнение. 
Това ще създаде възможност 
практически за пълно клонира-
не на клиничната реалност във 
виртуална реалност и ще пре-
достави технологичен и педаго-
гически скок в качеството на пре-
подаване и уникални възможнос-
ти за отлична практическа под-
готовка на студентите по дентал-
на медицина.

Предимството на симулатора 
е създаването на усещане за ис-
тинска реалност. И не на послед-
но място – даването на оценка. 
Този симулатор позволява да бъ-
де затворен целият комплекс на 
съвременното обучение – вир-
туална реалност, фантомна ра-
бота и клинична работа с мно-
го практически упражнения с па-
циенти. Във ФДМ – Пловдив се 
поставя ново начало за вгражда-
не на технологиите във висшето 
образование, като се усъвършен-
ства електронното и мобилното 
учене (e-learning and m-learning) с 
нов педагогически подход – уче-
не чрез игра и забавление (game-
based learning, g-learning) за раз-
гръщане на целия когнитивен 
потенциал на нашите студенти.

Обстойното представяне на 
предимствата на третата придо-
бивка още веднъж убеди всички 
присъстващи, че Медицинският 
университет – Пловдив има най-
надеждния ресурс да обучи от-
лично своите студентите. И то-
зи ресурс са най-добрите препо-
даватели. Тези, които не само ще 
ги научат да използват най-нови-
те технологии, но и ще ги запа-
лят с личния си пример да вървят 
по пътя на познанието и усъвър-
шенстването.

България, защитил магистърска 
степен в Università Degli Studi Di 
Genova, чиято програма по ла-
зерна дентална медицина е сред 
най-престижните в света. При-
знание за успеха и професио-
налния авторитет на доц. Белче-

ва беше и решението на проф. 
Стефано Бенидиченти, декан на 
Факултета по дентална медици-
на в Генуа, да избере МУ – Плов-
див за годишната среща на алум-
ните на магистърската програма 
(International Genova University 

MSc in Laser Dentistry Alumni 
Meeting), която ще се състои в 
рамките на Европейския конгрес 
по лазерна дентална медицина 
в Пловдив на 30 март – 1 април 
2017 г.

С блестящото си представяне 
доц. Ани Белчева защити и по-
зициите на центъра по лазерна 
дентална медицина във ФДМ – 
Пловдив, където тя преподава 
на студенти, ръководи докторан-
ти и лекува пациенти. За всички 
нас тя е блестящ пример за чо-
век, боготворящ истинската на-
ука. Сигурно в бъдеще мнозина 
колеги ще последват примера ѝ, 
но тя ще остане винаги първата!
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ШЕСТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА МЕЖДУ АСОЦИАЦИИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПО ФАРМАЦИЯ
В периода 10.11. – 

12.11.2016 г. в МУ – 
Пловдив се проведе 6-та 
национална среща меж-
ду асоциациите на сту-
дентите по фармация от 
София, Пловдив и Варна, 
на която Асоциацията на 
студентите по фармация 
в България (АСФБ) бяха 
домакини. Присъстваха 
над 60 членове на асоци-
ациите. 

Първия ден предста-
вителите на трите асо-
циации имаха възмож-
ността да се опознаят. На 
следващия ден председа-
телите на всяка асоциа-
ция представиха на крат-
ко отчет на дейностите 
си и бъдещите проекти 
за реализация. След това 
националната среща бе-
ше открита от декана на 
Фармацевтичния факул-
тет към МУ – Пловдив – 
проф. д-р Люд мил Пей-
чев. След приветственото 
слово той изнесе лекция 
на тема „Хомеопатия“. 
Материята беше атрак-
тивно представена и граб-
на вниманието на всички.

Програмата продъл-
жи с презентация, пред-

ставена от интригуващи 
гости – представители на 
научната и бизнес среда, 
за бъдещите възможнос-
ти за развитие и карие-
ра на младите магистър-
фармацевти. Гвоздеят на 
програмата беше времето 

66 МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ СЕ ДИПЛОМИРАХА
В МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

Факултетът по об-
ществено здраве на 
Медицинския универ-
ситет – Пловдив изпра-
ти с тържествена промо-
ция поредния си випуск и 
връчи дипломи на завър-
шилите с бакалавърска 
степен 42 медицински се-
стри и 24 акушерки.

Средният успех от 

следването на випуска е 
добър 4.83. Средният ус-
пех от държавните изпи-
ти на акушерките е добър 

4.49, а на медицинските 
сестри – добър 4.14.

Честта да произнесе 
слово при завършване-
то от името на дипломан-
тите имаше отличникът 
на випуска – медицин-
ска сестра Бейе Хилми 
Исмаилова. Тя завърши 
с най-висок успех – 5.58, 
за което получи инди-

видуално надписан пла-
кет „Награда на ректо-
ра“. Клетвата на най-мла-
дите професионалисти 

по здравни грижи, коя-
то по традиция се пола-
га, чете акушерка Найме 
Рамаданова.

Голяма част от дип-
ломантите вече работят 
в клиниките и отделени-
ята на големите болни-
ци в Пловдив – УМБАЛ 
„Каспела“, СБАЛАГ 
„Селена“, Клиника по не-
врология на УМБАЛ „Св. 
Георги“. Други от тях 

имат желанието да про-
дължат обучението си в 
магистърските програми 
на МУ – Пловдив.

На тържествената це-
ремония присъстваха ди-
ректори, главни сестри и 
акушерки от болнични-
те и здравни заведения 
в Пловдив, представите-
ли на сестринското и аку-
шерското съсловие, ро-
дителите на дипломанти-
те и университетската ко-
легия.

за дискусия между члено-
вете на отделните асоциа-
ции. Обсъдиха се бъдещи 
съвместни проекти. Беше 
предоставена и коменти-
рана подробна информа-
ция за европейски про-
грами, теми и въпроси из-
вън учебната програма и 
научни проблеми. Голям 

интерес предизвика бъ-
дещата национална кам-
пания „Професия магис-
тър-фармацевт“.

Председателят на  
БФСА – Антоанета Бал-
канска, любезно пока-
ни колегите на „Нацио-
нална фармацевтична 

студентска академия“ на  
БФСА, която се състоя на 
26.11.2016 – 27.11.2016 в 
гр. София и в бъдеще ще 
се организира всяка годи-
на, като домакините ще 
се редуват – Пловдив, Со-
фия, Варна.

Последният ден бе-
ше отреден за посещение 

на музея „Старинна апте-
ка Хипократ“, който се 
намира в Стария град на 
Пловдив – единствени-
ят музей на фармацията 
в България. Потопихме 
в епохата на медицина-
та и фармацията от вре-
мето на Българското въз-

раждане до началото на 
XX в. – период, в кой-
то лекарствата и медика-
ментите са се приготвя-
ли изцяло от натурални 
съставки като билки, ми-
нерали и естествени маз-
нини. Музейната експо-
зиция разказва за различ-
ните методи за приготвя-

не на извлеци, тинктури, 
за това как са се правели 
и лабораторни изследва-
ния, представени са мно-
жество аптечни прибори 
и оборудване, произведе-
ни предимно във Виена и 
Берлин. Може да се ви-
ди запазена метална ка-
са, изработена в Америка 
от началото на 20-ти век, 
както и автентичната 
„царска вазерия“, в която 
са се приготвяли лекар-
ства за царската фамилия. 
Оригиналният лекарстве-
ник на лечителя светец 
Иван Рилски все още па-
зи спомена за изкуство-
то да се изготвят лечебни 
препарати преди векове.

Срещата беше изклю-
чително ползотворна, 
особено за новите члено-
ве, които никога не бяха 
присъствали на подобно 
мероприятие. Екипите на 
трите асоциации се сбли-
жиха още повече, което е 
предпоставка за органи-
зирането и изпълнението 
на бъдещи общи проек-
ти, а защо не и организи-
рането на EPSA конгрес 
в България за втори път в 
нашата история.
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СВЕТОВНОИЗВЕСТЕН 
ПРОФЕСОР ИЗНЕСЕ ЛЕКЦИЯ 

В МУ – ПЛОВДИВ
Проф. Ейтан Йефе-

нов – ръководител на 
Център по туморна иму-
нология при Еврейския 
университет в Йеруса-

МУ – ПЛОВДИВ И УМБАЛ „КАСПЕЛА“ 
През месец януа-

ри МУ – Пловдив и 
Клиниката по ревма-
тология към УМБАЛ 
„Каспела“ бяха домакини 
на две събития с междуна-
родно значение. 

На 12.01.2017 г. в 
Клиниката гостува проф. 
Марко Матучи-Черинич 
от Университета във Фло-
ренция. Той е президент 
на EULAR Scleroderma 
Trial and Research group 
(EUSTAR), вицепре-
зидент на Scleroderma 
Clinical Trials Consorti-
um (SCTC) и главен ре-
дактор на The Journal of  

лим, беше гост-лектор в 
Медицинския универси-
тет – Пловдив в рамките 
на образователната про-
грама Еразъм+. 

С Еврейския универ-
ситет МУ – Пловдив е 
сключил договор за об-
мен на студенти и пре-
подаватели, а проф. 
Йефенов е първият лек-
тор по програмата. Той 
изнася лекции пред сту-
денти, докторанти и мла-
ди учени от университе-

та върху молекулните и 
имунните механизми на 
рака. Проф. Йефенов 
има над 120 публикации 
в реномирани научни 

списания върху влияние-
то на кортикостероидите 
при развитието на имун-
ните и туморните клет-
ки, естествените клетки 
убийци в имунната сис-
тема и ключови молеку-
ли във вродения имуни-
тет. Лекцията му „Защо 
не умираме всички от рак 
в млада възраст?“ предиз-
вика интереса на чуждес-
транни, български сту-
денти и преподаватели 
медици.

Проф. Матучи с участниците в уъркшопа

Проф. Яноко и проф. Баталов при откриване на курса
Scleroderma and Related 
Disorders (JSRD). Проф. 
Матучи изнесе три лек-
ции и проведе уъркшоп 

с български ревматолози.
От 13 до 15 януари в 

Гранд хотел Пловдив се 
проведе курс по ставна 

ехография под егидата 
на EULAR (Европейска-
та ревматологична асо-
циация) и председател на 
организационния коми-

тет – проф. Анастас Бата-
лов. В двете нива на кур-
са (начинаещи и напред-
нали) участваха 73 лека-

ри от България, Велико-
британия, Швеция, Румъ-
ния, Македония, Египет, 
Саудитска Арабия, Перу. 

Поканени баха 6 профе-
сора от Европа като гост 
лектори и 11 чуждестран-
ни и двама български (от 
МУ – Пловдив, д-р То-
доров и д-р Каралилова) 
сертифицирани инструк-
тори. Ласкави думи за съ-
битието сподели проф. 
Annamaria Iagnocco, Ита-
лия (председател на 
Standing Committee on 
Education and Training 
към EULAR), която бе и 
научен директор на курса. 
Израз на високата оценка 
за мероприятието е ре-
шението на EULAR през 
2018 г. курсът да се про-
веде за трети пореден път 
в България, в Пловдив на 
29 – 31 март.

ИТАЛИАНСКИ И БЪЛГАРСКИ ХИРУРЗИ ДЕМОНСТРИРАХА  
МЕТОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА РАМО И КОЛЯНО

В МУ – Пловдив за 
четвърта поредна годи-
на се проведе специали-
зиран „Анатомичен хи-
рургически курс за отво-

рени и артроскопски ме-
тоди при рамо и коляно“. 
МУ – Пловдив беше до-
макин и съорганизатор на 
събитието заедно с бълга-
ро-италианската фонда-
ция „Черноморско-Сре-
диземноморска медицин-
ска академия“. Учреде-
на от повече от тридесет 
български и италиански 
лекари, фондацията от 4 
години работи в областта 
на научноизследовател-
ската и образователната 
дейност в сферата на ме-
дицината, в полза на па-

циенти с ограничени фи-
нансови възможности.

Курсът е насочен към 
младите лекари – специа-
лизанти по ортопедия – 

и тази година акцентът е 
поставен върху хирургич-
ната процедура артроско-
пия. Прилагането на по-
пулярната неинвазивна 
технология изисква слож-
ни технически средства и 
най-вече голям професи-
онален опит. За успешно-
то провеждане на прак-
тическите артроскопски 
процедури проф. Роза 
разчита на помощта на 
италиански и български 
организации по артро-
скопия (SIA и БААСТ), 
както и на известни коле-

ги артроскописти: д-р Па-
оло Адраванти, д-р Фр. 
Франчески, проф. Аспа-
рухов, проф. Йотов и др.

„Артоскопията е по-
малко инвазивна в сравнение 
в другата операция и затова 
е по-предпочитана от пациен-
та и опериращия“, заяви от 
своя страна проф. Роза.

В курса участваха 26 
лектори и модератори от 
Италия и България. МУ – 
Пловдив е представен от 
проф. д-р М. Мурджева 
от катедрата „Микроби-
ология и имунология“, 
анатомите проф. д-р Ст. 
Сивков, доц. д-р Сл. Дел-
чев, гл. ас. д-р Ст. Но-
ваков, от проф. д-р Вл. 
Ставрев и ас. д-р Ст. Ка-
рамитев от катедра „Ор-
топедия и травматоло-
гия“, както и д-р М. Бал-
тов от Секцията по съ-
дебна медицина. Вклю-
чиха се и представите-
ли на МУ – Варна, МУ – 
Плевен, УМБАЛСМ „Пи-
рогов“, УМБАЛ „Св. 

Ана“ – Варна, УМБАЛ 
„Еврохоспитал“, прези-
дента на БОТА и проф. 
д-р А. Йотов – предста-
вител на ВМА. Осъщест-
вяваше се двустранна те-
лекомуникационна връз-
ка за практическа демон-
страция с операционната 
зала във ВМА – София и 
МУ – Варна.

„Курсът е важен, защото 

дава нови знания на хора, кои-
то специализират. Всяка го-
дина студентите, които ид-
ват, са нови и работят с хъс 
в учебните зали. Надявам се 
тази традиция на обучение да 
се запази“, заяви зам.-рек-
торът по качество и ак-

редитация проф. д-р Сте-
фан Сивков.

Организирането на 
съвместен курс между 
МУ – Пловдив и фонда-
ция „Черноморско-Сре-
диземноморска медицин-
ска академия“ за четвърта 
поредна година е неоспо-
римо доказателство за ус-
пешно сътрудничество, 
което обединява опита и 

познанията на български 
и италиански академични 
преподаватели в областта 
на ортопедията, анатоми-
ята и хирургията, както и 
по отношение на новите 
технологии като артро-
скопията.
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МУ – ПЛОВДИВ НАПРАВИ  
КОЛЕДЕН ПОДАРЪК  

НА ПАЦИЕНТИ И ЛЕКАРИ  
В КЛИНИКАТА ПО КАРДИОЛОГИЯ

„По Коледа стават 
чудеса“ – така започна 
приветствието си проф. 
д-р Федя Николов, на-
чалник на Клиниката по 
кардиология в УМБАЛ 
„Свети Георги“. Сигурно 
чудо може да се наре-
че подаръкът, който 
Медицинския универси-
тет – Пловдив дари на кли-
никата: последен модел 
ехокардиограф General 
Electric Vivid E95, един-
ствен досега в България. 
Високотехнологичният 
ехокардиограф е жизне-
нонеобходим за работата 
на клиниката.

Апаратът ще се из-
ползва за образна диагно-
стика при сърдечносъдо-
ви заболявания. Ние ле-
куваме пациенти от цяла 
Южна България, обясни 
проф. д-р Федя Николов. 
Достатъчно е пациенти-
те да са насочени от лич-
ния лекар, за да бъдат из-
следвани на този ехокар-
диограф.

„Едно от най-хубави-
те неща в това да си рек-
тор, е че можеш да осъ-
ществяваш мечти на хо-
рата, които работят в 
университета. Освен тех-
нологичните центрове-
те и обектите, които ку-
пихме тази година, то-
ва е поредното постиже-
ние, с което можем да се 
гордеем – сподели проф. 
Костянев. – Знаете мои-
те принципи: инвестирай 
там, където си най-силен. 
Мисля, че Катедрата по 
кардиология и Клиниката 
по кардиология са едни 
от най-добрите в нашия 
университет и в болни-
цата. Другият принцип е 

да внедряваме максимал-
но бързо най-новите от-
крития, защото живеем в 
дигитална ера, обучава-
ме дигитално поколение 
в една много силно кон-
курентоспособна среда. 
Качеството на препода-
ването, диагностиката и 
лечението се постига не 
само с добро желание, а 
преди всичко с качестве-
ни хора, с добри препо-
даватели, с добра база и с 
много инвестиции.“

Благодарност към ръ-
ководството на Медицин-
ския университет – Плов-
див изказа изпълнител-
ният директор на бол-
ницата – проф. д-р Ка-
рен Джамбазов. Той оце-
ни високо дарението от 
университета и пожела 
на лекарите да бъдат все 
така успешни, спокойни 
и уверени в бъдещето си, 
защото ръководството на 
УМБАЛ „Свети Георги“ 
и ръководството на МУ – 
Пловдив ще им оказват 
подкрепа във всяко едно 
начинание.

Областният управи-
тел Здравко Димитров 
поздрави присъстващите 
и пожела на лекарите да 
имат по-малко работа, но 
да я вършат качествено.

Предоставената висо-
котехнологична апарату-
ра е още една илюстра-
ция за доброто сътрудни-
чество между универси-
тета и болницата, от кое-
то печелят и лекари, и па-
циенти.

Направи добро и предай нататък
БЛАГОТВОРИТЕЛНИЯТ ФУТБОЛЕН МАЧ НА 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА МУ – ПЛОВДИВ
Всяка седмица пре-

подаватели и студенти 
от МУ – Пловдив се сре-
щат неформално и игра-
ят футбол. На един такъв 
мач се заражда идеята за 
благотворителен футбо-
лен турнир. Али Лукман, 
студент по медицина, и 
ас. Николай Мехтеров – 
инициатори на събити-
ето, споделят намерени-
ята си с ректорското ръ-
ководство, което с го-
товност ги подкрепя. За 
кратко време се събират 
по два преподавателски 
и студентски отбора с об-
що около 30 участници. 
Задължителното условие 
за участие е всеки играч 

да намери дарители, кои-
то да го „спонсорират“ да 
играе на съответна пози-
ция. Решено е събрани-
те от благотворителния 
футболен мач средства 
да бъдат дарени на деца, 

лишени от родителска 
грижа, за да могат и те да 
имат по-светла и весела 
Коледа. Купата за отбора 

победител е идея на Али 
Лукман, с намерение вся-
ка година тя да премина-
ва в ръцете на новите по-
бедители и така тази ини-
циатива да се превърне в 
традиция.

Футболният мач меж-
ду студенти и препода-
ватели беше вълнуващ и 
вдъхновяващ! Въпреки 
студеното време и не та-
ка многобройната публи-
ка, играчите се раздадоха 

докрай! Към студентските 
отбори се включиха и две 
студентки, а от страна на 
преподавателите проф. 

Сивков се прояви като иг-
рач, който дава всичко от 
себе си!

Събраха се 1346 лв., 
които вече са дарени на 
ДДЛРГ „Княгиня Мария-
Луиза“, Комплекс за со-
циални услуги „Олга 
Скобелева“, както и 
на частно лице – г-жа 
Корнелия Петкова, коя-
то е безработна самотна 
майка на три деца.

Директорът на дом 
„Княгиня Мария-Луиза“ 
Д. Кукева ще използ-
ва събраните средства за 
завършване на спортна 
площадка, в която има и 
футболно игрище.

Така дарението от ед-
на благотворителна фут-
болна кауза ще отиде в 
довършване на друга та-
кава. Гордеем се със сту-
дентите си и подкрепяме 
напълно идеята Направи 
добро и предай нататък!

Асоциацията на чуждестранните 
студенти организира поредното бла-
готворително събитие – Коледно тър-
жество за пловдивските деца, лишени 
от родителска грижа. Грееше накиче-
на елхата, а Дядо Коледа зарадва всич-
ки с приказни подаръци. Дори и тези, 
които не успяха да дойдат на търже-
ството. Но най-голяма беше радостта 
от вниманието на каките и батковци-
те – тези, които пяха и танцуваха за 

децата, както и всички, които сподели-
ха с тях не само времето си, но и вяра-
та, че светът може да е по-добър, кога-
то самите ние сме по-добри.

Коледният дух е в това да даваш 
на другите и така да бъдеш щастлив!

Усмивките на децата бяха най-ху-
бавата награда!

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ ЗА КОЛЕДА


