
Чл.-кор. проф. д-р Ст. Костянев, дмн 
Ректор

КОЛОНКА НА РЕКТОРА ПОРЕдНАТА ГОЛЯМА иНвЕсТициЯ  
НА МЕдициНсКиЯ уНивЕРсиТЕТ – ПЛОвдив 

МУ – Пловдив отново доказа, че студентите са смисълът на Университета!

Министърът на здравеопаз-
ването проф. Николай Петров, 
зам.-министърът на МОН Пе-
тър Николов и ректорът на 
МУ – Пловдив проф. д-р Костя-
нев прерязаха лентата на Уни-
верситетския информационен 
център. 

На празника бяха и депута-
ти от 44-то народно събрание, 
председателят на Общинския 
съвет Савина Петкова, зам.-
кметове, почетни консули, 
представители на ВУ и универ-
ситетски болници. Студентката 
Мария Нанова изпълни акапел-

слово на Ректора  
при откриването  

на университетския  
информационен център

Искам да Ви благодаря, че 
споделяте с нас този тържест-
вен момент. Позволете ми да 
кажа няколко думи за сграда-
та, която е зад нас. Този кра-
сив Университетски информа-
ционен център (УИЦ) е един-
ствен по рода си в страната. 
Той ще предоставя комплекс-
ни административни услуги на 
българските и чуждестранните 
студенти и ще помага за адап-
тирането на първокурсниците. 

По западната номенклату-
ра това е един Welcome Center. 
Тази сграда промени неузна-
ваемо входа на Университета 
и на Болницата, който пре-
ди приличаше на нещо сред-
но между Капълъ чаршия и 
Четвъртък пазара.

В сградата се обособяват 
три функционални звена: пър-
вото ще предоставя пълна ин-
формация на новобранци-
те (новоприетите студенти). 
Второто е за административни 
услуги (където ще се извърш-
ва консултиране и подготов-
ка на документи, необходими 
за МВР, здравни застраховки, 

на стр. 2

но химна на Р България.
Университетският инфор-

мационен център е единствен 
по рода си в страната. Той ще 
предоставя нови информа-
ционни услуги на българските 
и на чуждестранните студен-
ти и ще помага за по-бързото 
адаптиране на новоприетите.

Центърът ще работи така, 
че всичко в него да се случва 
на едно място – за максимално 
улеснение на студентите в ад-
министративните процедури. 

Словото на Ректора на МУ –  
Пловдив поместваме отделно. 
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иЗКЛЮЧиТЕЛНО усПЕШНА КАНдидАТсТудЕНТсКА КАМПАНиЯ 2017

Медицинският университет – Пловдив първи въведе тестово-
то изпитване за прием на кандидат-студенти. В последните 5 го-
дини ръководството на Университета работи за усъвършенства-
не на приемните изпити. От тази година приемният изпит в МУ – 
Пловдив се провежда в един ден с два модула: по биология и по 
химия, които се оценяват от отделни комисии, получават отдел-
ни оценки и класирането се запазва в същия формат.

„В рамките на няколко години въведохме изцяло тестово из-
питване по биология и кандидат-студентите вече не са принуде-
ни да наизустяват факти, а се явяват на тест, който обхваща мно-
го по-широк кръг от въпроси, дава една по-обективна предста-
ва за познанията им и освен това се елиминира възможността за 
подсказване и преписване“, заяви заместник-ректорът по учеб-
на дейност проф. д-р Мария Куклева.

„Предимствата на тестовия приемен изпит са, че този начин 
на изпитване е по-близък до начина на обучение и оценяване в 
средното образование и се одобрява в по-голямата част от кан-
дидат-студентите. Друго, което също допринесе за по-големия 
брой кандидати, са онлайн услугите, които предоставя универ-
ситетът и възможността за онлайн регистрация, която всъщност 
облекчава кандидатстването. Не на последно място е и качест-
вото на обучение в Медицинския университет – Пловдив и висо-
ката реализация на нашите възпитаници“, подчерта още проф. 
Куклева. 

Ето резултатите от добре организираната кандидатстудент-
ска кампания 2017:

Български студенти
През тази кандидатстудентска кампания имаше 30% пове-

че кандидати в сравнение с предходните години въпреки демо-
графските показатели. Поне 5 години подред кандидатите за ма-
гистри бяха около 1000, докато тази година малко над 1300 чове-
ка се явиха на изпитите за магистри и над 500 за бакалаври и про-
фесионални бакалаври. Това е много добър показател, за трай-
но увеличаващия се интерес към специалностите в МУ – Пловдив 
през последните години.

На изпитите по биология и химия се явиха 1309 кандидат-сту-
денти – 327 мъже и 982 жени. Резултатите от въведения за пръв 
път тестови прием:

• на изпита по биология има 49 (3,74%) пълни шестици и 125 
(9,55%) отлични резултата над 5,50. Слабите оценки са 24,22%.

• на изпита по химия има 86 (6,57%) отлични резултата над 
5,50, като няма пълни шестици. Слабите оценки са 21,87%.

Най-високият бал е 35.92 на кандидат-студентка за специал-
ност „Медицина“.

За учебната 2017/2018 са приети 605 български студенти дър-
жавна поръчка, разпределени по специалности както следва: ме-
дицина – 151; дентална медицина – 100; фармация – 83; медицин-
ска сестра – 89; акушерка – 20; обществено здраве – 18; здравни 
грижи – 21; рехабилитатор – 30; медицински лаборант – 15; зъбо-
техник – 28; помощник-фармацевт – 30; рентгенов лаборант – 10 
и инспектор обществено здраве – 10.

Минималният бал тази година за най-желаните специалности 
беше по-висок в сравнение с предходната година:

Поради ограничения в капацитета в специалността 
„Медицина“ бе взето решение за учебната година 2017/2018 
да няма платен прием на българи. В платена форма на обуче-

Максимален и минимален бал (успех) – мъже и жени

ние за българи са приети 31 
души в сп. „Дентална медици-
на“, 45 души в сп. „Фармация“, 
13 в сп. „Рехабилитатор“, 7 
в сп. „Зъботехник“, 10 в сп. 
„Помощник фармацевт“. 
Всички студенти са се явили и 
издържали изпитите по биоло-
гия и химия.

Чуждестранни студенти
През тази година за първи 

път в изпълнение на Закона за 
висшето образование и един-
ните държавни изисквания за 
прием бяха подготвени и про-
ведени изпити в тестова фор-
ма по химия и биология и на 
английски език. 

Бяха организирани 13 из-
пита по химия и биология на 
английски език в градовете 
Пловдив, Лондон, Манчестър, 
Рим, Неапол, Кьолн, на кои-
то се явиха общо 560 чуждес-
транни кандидат-студенти. 
Класирането бе по методиката 
на българските студенти, като 
беше спазено изискването за 
минимален бал от 24.

На изпита по биология има 
47 (8,36%) пълни шестици и 132 
(23,49%) отлични резултата над 
5,50. Слабите оценки са 6,23%.

На изпита по химия има 104 
(18,57%) пълни шестици и 198 
(35,36%) отлични резултата над 
5,50. Слабите оценки са 1,79%.

Приетите студенти чуждо-
езиково обучение са специал-
ност „Медицина“ – 300; специ-
алност „Дентална медицина“ – 
107 и „Фармация“ – 6.

Пожелаваме на всички  
първокурсници здраве,  
успешен път и амбиция  

за постигане на мечтите!

Проф. д-р Мария Куклева, дмн
зам.-ректор УД

председател на Централната  
комисия на КСК – 2017

Специал-
ности

Медицина Дентална
медицина

Фармация

Категория Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени
Мин. бал 26,20 32,70 24,26 30,08 24,10 30,90
Макс. бал 35,74 35,92 34,26 35,56 35,84 35,56

банкови преводи, учебни про-
грами, пътеводители и други). 
Третото звено ще обслужва  
студентите в неравностойно 
положение и специализантите 
(които също са в неравностой-
но положение). 

В просторната сграда има 
кабинети, зали за презента-
ции, информационни и при-
емни зали, стая за студент-
ските съвети, Кариерен цен-
тър, книжарница и интернет 
кафе. Центърът ще осигурява 
цялостно административното 
обслужване на студентите, ка-
то всичко ще се случва на едно 
място (или както е модерно да 
се казва all inclusive).

Инвеститор е Медицинският 
университет – Пловдив, фир-
мата изпълнител е „Консорци-
ум Корект Строй“ ДЗЗД. Про-
ектът е дело на RT Consult с во-
дещ проектант арх. Радко То-
доров. Тази красива двуетаж-
на сграда беше изградена за 
осем месеца. Благодарим Ви 
за чудесната работа. 

Стойността на инвестиция-
та е 3 242 000 лв.

При откриването на учеб-
ната година в нашия универси-
тет за 72-и пореден път казах 
следното на нашите студен-
ти: „Добрата новина е, че вече 
сте студенти. Още по-добра-
та новина е, че сте студенти в 
Пловдив, Европейската столи-
ца на културата през 2019 год. 
А най-добрата новина е, че сте 
студенти в МУ – Пловдив.“

Всички знам, че материал-
ното е преходно. Само тогава, 
когато материалното се съче-
тае с духовното по хармони-
чен начин, то се превръща в ар-
тефакт от нашия живот. Затова 
градежът на читалища в мина-
лото, на църкви, училища и 
университетски сгради днес е 
най-добрата инвестиция в бъ-
дещето. Това не минава без 
следа, това остава! 

На всички присъстващи на 
тази тържествена церемония 
пожелавам здраве и късмет.

Откривам Университетския 
информационен център!

Колко хубава дума е дума-
та „откривам“.

Честито и на добър час!

КОЛОНКА НА РЕКТОРА

от стр. 1
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На 23 септември се откри курс от програмата за продължа-
ващо обучение на Българското дружество по белодробни бо-
лести, организиран в партньорство с Медицинския универси-
тет – Пловдив. Курсът бе поредният седми модул от цикъла 
„Спирометрия“, посветен на темата „Дифузионен капацитет 
на белия дроб – изследване и интерпретация“. Лекционните за-
нятия се провеждаха в аудиториите на МУ – Пловдив, а прак-
тическите – в лабораториите на Катедрата по патофизиоло-
гия. Курсът е безплатен за всички редовни членове на на БДББ. 
Обучението се организира със специалното съдействие на чл.-
кор. проф. д-р Стефан Костянев – ректор на МУ – Пловдив.

Курсът се откри от доц. д-р Диана Петкова от МУ – Варна, 
председател УС на БДББ, а първата лекция беше на чл.-кор. 
проф. д-р Стефан Костянев – ректор на МУ – Пловдив, на тема 

„Диагностична стойност на дифузионния капацитет“. Проф. д-р 
Благой Маринов изнесе лекция „Принципи на измерване и пока-
затели за оценка на дифузионния капацитет“.

„Изключително важно за специалистите по белодробни бо-

лести е да поддържат високо нивото си на подготовка, постоян-
но да актуализират знанията си и да развиват умения за работа 
с най-новите постижения на технологиите“ – споделя председа-
телят на УС на БДББ доц. д-р Диана Петкова. – „Затова в Пловдив 
ние ще предложим на нашите колеги да надградят знанията си и 
да усвоят нови умения в областта на функционалистиката на бе-
лия дроб. Темата, избрана за курса на обучение – „Диагностична 
стойност на дифузионния капацитет“, е важна – изследване на 
дифузия се прави само в някои от университетските центрове на 
страната. В този смисъл обучението на по-широк кръг пулмолози 
както в теоретични знания, така и в практически умения повиша-
ва подготовката, знанията, уменията и възможността за извърш-
ване на изследване и интерпретиране на резултатите.“

Обучението в МУ – Пловдив завърши с тест и връчване на сер-
тификати. И с удовлетворение както от придобитите знания и оп-
ит, така и от споделеното време с колеги и приятели.

вОдЕщи бъЛГАРсКи уЧЕНи ПуЛМОЛОЗи в Му – ПЛОвдив

XII НАциОНАЛНА КОНФЕРЕНциЯ ПО МЕдициНсКА биОЛОГиЯ
Катедрата по медицинска биология на МУ – Пловдив и 

Научното дружество по медицинска биология бяха тазгодишни-
те организатори на XII Национална конференция по медицинска 

биология, която се проведе в базата на МУ – Пловдив на Цигов 
чарк от 8 до 10 септември. 

На този традиционен научен форум си дадоха среща предста-
вителите на катедрите по биология от медицинските висши учи-
лища в страната, докторанти и изследователи, работещи в об-
ластта на биомедицинските  науки.

Програмата на конференцията беше наситена с различни про-
яви на участниците в нея. В рамките на два дни се проведоха на-
учни заседания с орални и постерни е-презентации, в които се 
изявиха придобилите нови научни степени и академични длъж-
ности от всички катедри по медицинска биология в страната. 
Последвалата дискусия беше неоспоримо доказателство за ин-
тереса към поставените актуални теми и постиженията на учени-
те от отделните катедри.

Финалът на научния форум беше посветен на предизвикател-
ствата в преподаването на дисциплината и специализациите, как-
то и различния формат на приемния изпит по биология в меди-
цинските университети в страната.

XII Национална конференция по медицинска биология обога-
ти всички участници в нея не само със споделените знания и оп-
ит, но и с общия ентусиазъм и вдъхновение.

Двойно по-големият брой участници в събитието беше резул-
тат от професионализма и доброто сътрудничество на нашата 
катедра с всички останали катедри по биология във висшите ме-
дицински училища в страната. 

Ректорът на МУ – Пловдив изпрати поздравителен адрес на 
целия екип на Катедрата, начело с проф. Сарафян, за отличната 
организация на конференцията. 

Специални поздравления получи Николай Мехтеров, който 
беше отличен от журито и спечели първо място, както и Ванина 
Божилова – наша студентка, която получи наградата на участниците.
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ивайло Георгиев
6-и курс, медицина

Работих в Инфекциозна 
клиника на УМБАЛ „Св. Георги“ 
малко повече от 1 година като 
мед. сестра. Искам да ви кажа, 
че това е едно чудесно място 
за работа, особено за студен-
ти. Колективът е страхотен, 
никога и никой не ми е отказал 
помощ за графика, който на 

Петя Ганева
6-и курс, медицина

Младостта е една от вели-
ките сили на природата, тол-
кова ярка и изящна сама по се-
бе си, че не може да остане не-
забелязана. Но често забравя-
ме някои нейни недостатъци, 
които са й и вечни спътници, а 
именно несигурността, съмне-
нието, разочарованието при 
всеки малък неуспех.

За работата ми в инфекци-
озна клиника мога да кажа, че 
изключително ми помогна в 
много аспекти. Тя допринесе 
както за професионалното, та-
ка и за духовното ми усъвър-
шенстване. Преодолях много 
от притесненията си и това ми 
позволи да продължа да се раз-
вивам напред. Запознанството 
и сработването с нови хора 
обогати социалния ми кръг, а в 
някои от тях дори познах при-
ятели за цял живот. Естествено 
всичко това не се случи извед-
нъж, а бавно и постепенно. Но 
всеки един малък успех, вся-
ко едно малко постижение 

Крум владов
6-и курс, медицина

Когато някой студент чуе 
„инфекции“ или „инфекциоз-
на клиника“, я асоциира с не-
що опасно и заразно. Основна 
характеристика на инфекции-
те е да са остри и заразни за-
болявания. Това е неоспорим 
факт, но не по-малко опасни са 
инфекциите, свързани с меди-
цинското обслужване в хирур-
гичните отделения.

ЕдНА ГОдиНА ЛЕКАРсКи сТАж в КЛиНиКАТА ПО иНФЕКциОЗНи бОЛЕсТи 
уМбАЛ „св. ГЕОРГи“Продължение от брой 22

поддържаха мотивацията ми. 
В сегашния момент изпитвам 
истинска удовлетвореност 
от свършената работа и бла-
годарност, че съм имала въз-
можността макар и за кратко, 
да стана част от семейството 
на инфекциозна клиника, еки-
път на която точно като на де-
те ми помогна да проходя и да 
направя първите си стъпки по 
пътя на медицината.

След една година работа в клиниката споделям мнението, че 
подобна асоциация е погрешна, дори глупава. Знаейки, че паци-
ентите са с инфекциозно заболяване, аз се научих да работя с 
лични предпазни средства спокойно и внимателно.

Първият ми работен ден бе посветен на запознаването с ре-
да в клиниката и мерките за безопасност. Още от самото нача-
ло ме научиха да се пазя по време на различни манипулации. 
Започвайки работа в интензивния сектор на клиниката, усвоих 
много практически умения, които всеки един лекар би трябвало 
да владее – венепункция, поставяне на периферна венозна ка-
нюла, включване на система, скарификационна проба, превръз-
ка, взимане на носен и гърлен секрет, хемокултура, копрокулту-
ра, катетеризация, ЕКГ. Освен практически клиничен опит през 
изминалата година се запознах в детайли с инфекциозните за-
болявания, за които бях чел, подготвяйки се за четворния изпит 
по епидемиология, инфекциозни болести, тропически болести и 
паразитология.

Разширих своите познания и видях пациенти с вирусни хепа-
тити, чревни инфекции, морбили, инфекциозна мононуклеоза, 

моменти трудно се спазва, помощ за манипулации или за адми-
нистративната работа. Сега е моментът да кажете: „Никога няма 
да работя в там, ужасно е“. Да, сградата е стара, да, континген-
тът от пациенти е до болка познат, но там може да се научи мно-
го и много. Мога да говоря до безкрай какво научих за 1 година в 
Инфекциите, но ще се спра само на някои неща: научих се на от-
говорност спрямо пациентите и колегите, да пазя себе си и паци-
ентите от възникване на ВБИ, да взимам кръв минимум по 5 раз-
лични начина (на пациенти на възраст от 2 дни до над 90 год.), да 
работя с GAMMA CONSULT, да преливам кръв, плазма и други би-
опродукти, да приемам и изписвам пациенти, да работя в амбу-
латория и стационар, да изписвам лекарства от болничната апте-
ка, научих и много дозировки, най-накрая и не на последно мяс-
то, изключително много неща за инфекциозните заболявания, 
тяхната диагноза, начин на предаване и лечение. Защото, съгла-
сете се, че през целия си живот човек може и да не бъде опери-
ран, но няма човек, който да не е боледувал от инфекциозно за-
боляване. Така че каквато и специалност да си изберете, знания-
та, придобити в инфекциите, винаги ще ви помогнат.

скарлатина, варицела, вирусни и бактериални менингити, мар-
силска треска, ку-треска, лептоспироза, лаймска болест, ХИВ ин-
фекция, СПИН. В отделението имаше и двама пациенти с класи-
ческата клинична картина на тетанус.

Бях ваксиниран срещу кримска конго-хеморагична треска по 
повод на пациенти с това заболяване.

Всичко това помогна за отличната ми подготовка за държав-
ния изпит по инфекциозни болести и епидемиология.

Половин година работих в трети блок на клиниката, където 
се извършват амбулаторните и спешните прегледи. Това спомог-
на за развитието на клиничното ми мислене. През трите амбу-
латории ежедневно преминават пациенти с инфекциозни и не-
инфекциозни заболявания, от новородени до хора в старческа 
възраст. Обогатих диференциалнодиагностичните си познания 
по различни нозологии.

Благодарение на проф. Р. Комитова, д-р И. Боев и д-р П. 
Маркова реализирах своята първа научна публикация – случай 
за момче с хеморагична треска с бъбречен синдром, която бе от-
печатана в сп. „Педиатрия“ брой 2 от 2017 г. Бях поощрен и със 
стипендия за специални постижения. Взех участие с презента-
ция по клиничния случай в семинара „Уязвими ли сме днес от ин-
фекциозните болести и как да се предпазваме“, проведен в МУ – 
Пловдив на 24.04.2017 г.

Изминалата година беше изключително ползотворна за мен. 
Бях топло приет във всички отделения на клиниката, ръковод-
ството изготвяше графици и разполагах с отпуск, които ми позво-
лиха да работя през цялата година в съчетание с редовния стаж. 

Благодаря на моите научни ръководители, на лекарския и се-
стринския екип за знанията и уменията, които усвоих, черпейки 
от техния опит и начин на работа.

За мен това не беше просто сестринска работа, а ползотво-
рен и продуктивен лекарски стаж!
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НОщ НА уЧЕНиТЕ 2017 в Му – Пловдив
най-различното, най-интересното и най-обединяващото събитие

За девета поредна годи-
на Медицинският универ-
ситет – Пловдив участва в 
Европейската нощ на учени-
те. И всяка година ни изненад-
ва с оригиналността на темите, 
многообразието на проявите и 
броя на участниците. Тази го-
дина беше много по-различна 
от преди, просто защото вече 
много повече хора работят за 
каузата.

Новото в програмата на 
Нощ на учените 2017 беше, че 
събитията бяха разположени 
в два последователни дни, из-
пълнени със забавни, полезни, 
интересни и вкусни моменти. 

За първи път на терито-
рията на Медицинския уни-
верситет – Пловдив се про-
веде „Приключение в МУ – 
Пловдив“ – отборна състеза-
телна игра, включваща мисъл, 
познание и бързина. Шест от-
бора – три с български и три с 
чуждестранни студенти – с из-
ключително оригинални име-
на – Контра Вегани, Мозъчен 
фалит, Syndrome of a Down, 
Gryffindor, Doctors United и 
Aztec Generals – се състезава-
ха да открият девет пункта в 
района на университета. На 
място те отговаряха на загад-
ки, изпълняваха различни зада-
чи, стремейки се да пристигнат 

първи на финала и да спечелят 
голямата награда.

Програмата на втория 
ден – 29 септември, бе наси-
тена с разнообразни и раз-
влекателни събития. „Нощта“ 
започна с традиционния де-
бат на тема „Qua vadis, Homo 
sapiens?“ между отбори-
те на „Физиоантропите“ и 
„Социоантропите“. След пър-
воначалния сблъсък на инте-
лект, красноречие и остроу-
мие за изненада на публика-
та двата отбора достигнаха до 
хармония и помирение.

След официалната част има-
ше благотворителен кулина-

рен базар с вкусни ястия, при-
готвени от преподаватели, сту-
денти и служители. Събраните 
средства бяха дарени на гос-
пъл хора и на групата на непал-
ските танцьорки към универси-
тета. 

Интересната палеоантро-
пологична експозиция „Живот 
и смърт в средновековния 
Филипопол“, която по увлека-
телен начин разказа как са жи-
вели и от какво са страдали на-
шите предци, беше идея и реа-
лизация на доц. Георги Томов – 
магистър по археология и ма-
гистър по дентална медицина. 
Част от експозицията и идеята 

за това да свържем антрополо-
гията с Нощта на учените дъл-
жим на проф. Йорданов – ди-
ректор на института по експе-
риментална морфология и ан-
тропология, водещ български 
учен, който е направил множе-
ство лицеви реконструкции на 
български владетели.

Когато интелект и ентусиа-
зъм работят заедно, наистина 
се получават прекрасни неща. 

„Нощ на учените – 2017“ бе-
ше безспорен триумф на инте-

лигентността, професионализ-
ма, ерудицията, ораторското 
майсторство и ентусиазма на 
преподаватели и студенти от 
МУ – Пловдив! 

Един незабравим празник, 
наситен с положителни емо-
ции, с усмивки и с приятелство! 
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ГОсТОПРиЕМНО дОМАКиНсТвО НА 61-иЯ МЕждуНАРОдЕН КОНГРЕс  
НА ПисАТЕЛиТЕ ЛЕКАРи

Международният съюз на писателите лекари UMEM (Union 
Mondiale Des Escrivains Medecins) е създаден от френския лекар 
поет д-р Пол Ноел през 1945 г., а първият конгрес е проведен през 
1956 г. През 1965 г. Димитър Димов получава писмо от д-р Ноел 
с покана българските лекари да се включат в световната органи-
зация. През 1975 г. писателят с медицинско образование Любен 
Станев участва за първи път в ежегодния конгрес на UMEM, про-
веден на о. Корфу. Оформя се група на писатели лекари с учас-
тието на Валери Петров, Евстати Бурнаски, Рада Москова и др. 
През 90-те години по предложение на Станев в България се съз-
дава „Клуб на писателите лекари“, който е приет и за член на све-
товната организация.

Конгрес на UMEM се провежда за четвърти път в България. 
Заслуга за провеждането му в Пловдив има проф. Златимир 
Коларов – председател на Съюза на писателите лекари в 
България. 61-ият Конгрес се осъществява с подкрепата на МУ – 
Пловдив, Съюза на българските писатели и Община Пловдив. 
Настоящият форум събра над 40 лекари писатели, поети и пуб-
лицисти от България, Швейцария, Германия, Франция, Полша, 
Португалия, Румъния и Италия. 

Конгресът тази година е под надслов „Медицина и мир“. 
Тема, особено актуална в нашето съвремие. Тема, която е в пълен 
синхрон с девиза на МУ – Пловдив: „Посветени на хуманността“.

Още при самото откриване чл.-кор. проф. д-р Стефан 
Костянев – ректор на МУ – Пловдив, поздрави участниците и 
ги увери, че Университетът ги очаква като скъпи гости на след-
ващия ден. В програмата на вечерта участваха университет-
ският танцов ансамбъл „Медик“, Мария Нанова – студентка IV 
курс сп. „Фармация“, Надежда Димова – студентка V курс, сп. 
„Фармация“ и Христина Влахова – III курс сп. „Дентална меди-
цина“.

На следващия ден в МУ – Пловдив се проведе среща на учас-
тниците в Конгреса с представители на академичното ръковод-
ство. Чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев приветства присъства-
щите с думите: „Живот без творчество е пилеене на отредено-
то ни време. Няма значение, че зад всяко творчество се крие от-
чаяната надежда за капчица безсмъртие и че шансът за безсмър-
тие е колкото при скок от самолет, но без парашут. От значе-
ние са опитът за летене и самото летене, каквито има при ис-
тинското творчество. Творчеството е мост между душата и 
реалността, който виси в пространството между тях... На ле-
каря се доверете, а на писателя – повярвайте! Затова когато 
пред вас стои лекар, който е и писател, може едновременно да 
му се доверите и да му повярвате. На добър час!“

Гостите разгледаха Аудиторния комплекс, възхитени от прос-
торните зали и оригиналния им дизайн. Особено впечатлени бя-
ха от Симулационния тренировъчен център, където успяха да 
разгледат симулаторите и манекените, както и да се запознаят с 
дейността на центъра и обучението, провеждано от нашите ко-
леги. Специални благодарности заслужават гастроентерологът 
д-р Никола Боянов, д-р Красимира Чалова – акушерство и гине-

кология, и д-р Валентин Иванов – лапароскопски хирург.
След разговорите си с тях много от чуждестранните ни гос-

ти изказаха своето възхищение от всичко видяно и чуто и изра-
зиха желание децата им или децата на техни близки да учат в на-
шия университет.

Едно домакинство е успешно, когато кара гостите да се чувст-
ват толкова добре, че да поискат отново да се завърнат тук. 
Домакинството на МУ – Пловдив на 61-ия Международен кон-
грес на писателите лекари беше точно такова!
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MSOM PrOject NePal 2017
What is MSOM? 
Medical Students on a Mission. We are a non-profit and a non-

governmental organization providing medical and humanitarian 
relief.

Who are we? 
We are a group of medical students from Plovdiv Medical 

University, with a mission to go beyond our medical education and 
support healthcare services, in poor and rural areas of developing 
countries.

We raise money to donate to different projects in our host 
countries. With each project we embark on, we aim to use all 
donations to provide medical supplies to community outreach 
programmes.

Our first mission was to aid in the elimination of reversible 
blindness (Cataract) and to raise awareness about ocular trauma 
in Kathmandu, Nepal. Ocular trauma is one of the major causes of 
visual impairment and blindness, with significant socioeconomic 
impact. Many of the ocular traumas seen in Nepal are related to 
occupations such as farming, wielding etc. 

With the help of many MSOM volunteers and Plovdiv Medical 
University, we had the opportunity of participating in various 
fundraising activities such as Bake Sales in our annual International 
Surgical Conference, Raffle at the University ACS Ball, Cricket 

tournament – Catering, Holi festival – Catering. In total, we managed 
to raise an amazing amount of 82,000 NRS!!! With the money raised, 
we were able to fund two medical eye camps. 

Free Work – related trauma, Safety awareness and eye 
Screening Workshop (Shankarapura Polyclinic/ Buddha academy)

On August 4th, 2017, with Dr Ben Limbu and his team, we held 
ocular workshops at Shankarapura Polyclinic and the following 
day at Buddha Academy, Bhakundebesi. Over the course of the 
two days, we distributed over 80 safety glasses to workers at 
risk of ocular trauma, provided free eye screening programmes, 
issued ocular medications and raised awareness of common eye 
diseases to many locals. As a result of these two workshops, we 
were able to identify 15 locals requiring cataract surgery and 1 DCR 
(Dacryocystorhinostomy), which will be provided for free of cost.

Free children comprehensive eye Screening and eye Health 
education Programme (Muskan Sewa Nepal)

On August 5th 2017, along with Dr Ben Limbu and his team, we 
held an eye health education programme for the children at Muskan 
Sewa Orphanage. The night consisted of two presentations of the 
common childhood ocular diseases, singing and dancing. MSOM 
donated school books, table tennis sets, cricket sets and footballs. 
It was a very enjoyable evening filled with laughter and Dr Limbu 
managed to show off his charming dancing skills!!!

MSOM volunteers were truly inspired by the work of Working 
Vision. With just one small step, you can help a mother see her child 

for the first time. With just one small step, together we have the 
power to improve someone‘s life.

Not only were we able to help we also learnt the true importance 
of the basic eye protection. It is one thing to hear the problems 
people face on a daily basis and it is another to see it with our very 
own eyes. These people needed our help and we are grateful for the 
opportunity we received thanks to Dr Limbu. The experience will 
remain with us for a lifetime.

Our first project would not have been possible without the help 
of the Plovdiv Medical University. We would like to specially thank 
the Rector‘s Council and Prof. M. Murdjeva for their support and 
consideration for MSOM.

We as MSOM, aspire to provide access for healthcare for the 

wider communities in each country, to build and support sustainable 
medical services. Let‘s reach out to those who can‘t be reached!!!
FB: facebook.com/MSOM2017/;   Email: medstudentsonamission@gmail.com
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“ON-BOarD ScIeNtIFIc cONFereNce” иЛи  
КАК ЛАЗЕРНАТА дЕНТАЛНА МЕдициНА АКОсТиРА в АЛЯсКА

Казват, че красотата на 
Аляска е изумителна – девстве-
на природа, заснежени върхо-
ве, северно сияние и диви жи-
вотни на свобода – все неща, 
които повечето от нас са виж-
дали само по телевизията. 
Място за силни преживявания, 
но не и място за научни сре-
щи!? Или поне до това лято…

От 20 до 27 август в Аляс-
ка се състоя годишната на-
учна конференция на Light 
Instruments, в която като лек-
тор участва и доц. Георги То-

мов, директор на Центъра по 
лазерна дентална медицина 
във ФДМ – Пловдив. 

Постиженията на нашия 
център бяха представени в 
две лекции и един практически 
курс, а участниците изразиха 
своето задоволство от работа-

та на пловдивския екип. Освен 
България на конференцията с 
презентации и уъркшопове бя-
ха представени още Бразилия 
(проф. Алдо Брунейра), Италия 
(проф. Роли Корнблит), Изра-
ел (проф. Аяла Щабхолц), Ки-
тай (проф. Яминг Чен), Герма-

ния (проф. Норберт Гуткнехт), 
както и участници от повече от 
18 страни от целия свят. Разби-
ра се, основна тема на конфе-
ренцията беше приложението 
на лазерите в денталната ме-
дицина – една бързо развива-
ща се област на науката.

И макар лазерите да са дос-
татъчно интригуваща тема, не 
технологиите, а красотата на 
природата беше това, което 
обсеби участниците в конфе-
ренцията. 

Аляска ни покори със своя-
та сурова хармония, история и 
парадокси. Смята се, че тук ня-
кога през замръзналото Берин-
гово море от Азия са дошли 
първите хора на територията 

на Америка, без да осъзнават, 
че са покорили нов континент. 
Тук се намира и най-високият 
връх на територията на Север-
на Америка – връх Маккинли. В 
най-западната си точка Аляска 
е само на 5 км от Русия, от коя-
то през 1867 г. американският 
секретар Уилям Сюърд купува 
земята на нищожната цена от 
7,2 млн. долара. В онзи момент 
Русия смята, че се е отървала 
от необятна пустош, а амери-
канците заклеймяват покупка-

та като безсмислена. По-късно 
обаче се оказва, че територия-
та е много богата на природ-
ни ресурси. Днес единствено 
малките белокаменни църкви-
ци напомнят за „Матушка Рус“. 

Освен живописните ми-
ньорски селища и индиански 
резервати, посетихме вели-
чествени глетчери, наслажда-
вахме се на загадъчните танци 
на инуитите и, разбира се, опи-
тахме от великолепната сьом-
га, която тук е почти толкова 
банална, колкото и кебапчета-
та в България.

Въпреки че ни изненадаха 
отново с избора на място за 
конференция (миналогодиш-
ното издание беше в курорт-

ния център на Мъртво море в 
пустинята Негев!), организато-
рите от Light Instruments ос-
танаха верни на своя профе-
сионализъм. Високото науч-
но и практическо ниво на кон-
ференцията, интересните лек-
ции и богата социална програ-
ма в луксозната обстановка на 
лайнера Celebrity Infinity, в съ-
четание със зашеметяващата 
природа на най-северния аме-
рикански щат, направиха това 
събитие незабравимо за всич-
ки участници.

Доц. д-р Георги Томов
Център по лазерна дентална 

медицина


