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

КОЛОНКА НА РЕКТОРА

МУ – Пловдив стана инициатор и орга-
низатор на Първата национална конферен-
ция по симулационно обучение в медици-
ната от 14 до 16 декември 2017 г. Начало 
на научния форум постави телеконферент-
ната дискусия заедно с други десет центъ-
ра, акредитирани от American College of 
Surgeons, на тема: „Добавена реалност и 
ролята ѝ в симулационното обучение и хи-
рургията“. 

С тази проява Медицинският симула-
ционен тренировъчен център (МСТЦ) се 
утвърди като лидер в симулационното 
обучение по медицина в България и е вече 
част от голямото семейство на Accredited 
Education Institutes!

„Конференцията е знакова, тъй като 
е първата по рода си в България, т.е. тя е 
уникална не само за нашия университет. 
Благодарение на чудесните лектори, кои-
то поканихме от страната и от чужбина, 
успяхме да очертаем предизвикателства-
та в тази област и визията на бъдещото ѝ 
развитие. Форумът е тласък към бъдеще-

ПЪРВА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СИМУЛАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 
В МЕДИЦИНАТА

то, към уебинарите и виртуал-
ните срещи, тъй като и сами-
те симулатори са един вирту-
ален свят. Програмата на кон-
ференцията е синопсис на кон-
цепциите, проблемите и визи-
ята в тази област“, заяви рек-

торът на МУ – Пловдив чл.-кор. проф. д-р 
Стефан Костянев. 

В центъра на програмата бяха най-ак-
туалните проблеми на симулационни-
те модели в медицинското образование. 
Единият от симпозиумите беше посветен 
на лекарските грешки и възможностите за 

предотвратяването им, а във фокуса на другия беше 
оценката на стреса при извършване на медицински 
процедури и ролята на симулацията. 

Изключително интензивна програма на конферен-
цията включваше демонстрации, срещи с лектори от 
страната и чужбина, представяне на иновативни тех-
нологии. на стр. 3

Скъпи колеги и студенти,
Празниците отминаха. Из-

пратихме 2017 с благодарност 
за щастието и за уроците, кои-
то ни даде.

Девизът на Медицинския 
университет – Пловдив „Пос-
ветени на хуманността“ е пре-
красен. В него е събран един 
свят от човеколюбие, алтруи-
зъм и благородство. Но не мо-
же да има хуманност, ако пре-
ди това не си проявил любов, 
състрадание, дарителство. 

Да помогнеш на един бо-
лен да оздравее, да предиз-
викаш радостна усмивка в ед-
на изстрадала душа е прекрас-
но човеколюбиво дело! Майка 
Тереза казва: „Доброто, кое-
то правиш днес, утре ще бъде 
забравено, въпреки това пра-
ви добро!“ Дарителството е 
двустранен процес. То облаго-
детелства не само дарения, то 
облагородява и дарителя!

Има толкова много неща, 
които зависят от нас: новото 
начало, добрата дума, надеж-
дата, прошката. А дарител-
ството е достойна кауза, която 
дава смисъл на живота ни.

Скъпи приятели, бъдещето 
ни зависи от нашите възгледи и 
нашите добри дела. 

Не се колебайте, дарявайте!
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НА ДОБЪР ЧАС, ДИПЛОМАНТИ!
Факултет по дентална медицина
На 29.09.2017 г. в аула „Магна“ бяха връчени дипломите на 

79 доктори по дентална медицина, от които 71 българи и 8 чуж-
денци от Гърция, Великобритания, Армения и Македония. С от-

личен успех над 5,50 от следването и от държавните изпити за-
вършиха 8 дипломанти. Средният успех от следването на випу-
ска е мн. добър (4,69), а от държавните изпити – мн. добър (4,52).

„Всеки завършващ випуск е уникален  
по свой собствен начин. 

След години на упорит труд вие вече можете да се гордее-
те с прекрасната си и уважавана професия, синоним на ус-

пех, високи морални стандарти и почтеност. 
Дипломата, която получихте, е чудесна инвестиция за ва-

шето бъдеще: Тя ви дава невероятни възможности  
и същевременно очертава вашия дълг.

Пожелавам здраве и успех на всички дипломанти!“
чл.-кор. проф. д-р Ст. Костянев, ректор на МУ – Пловдив

Медицински колеж – Пловдив
На 24.11.2017 г. беше дипломирането на колежаните от 114-ия 

випуск на Медицинския колеж – Пловдив. На промоцията бяха 
връчени дипломите на 196 професионални бакалаври – 69 по-
мощник-фармацевти, 26 медицински лаборанти, 33 рехабилита-
тори, 19 рентгенови лаборанти, 30 зъботехници и 19 инспекто-
ри по обществено здраве. Средният успех от следването на ви-
пуск '2017 е мн. добър (4,69), а от държавните изпити – мн. до-
бър (4,59).

Факултет по медицина
На 7.12.2017 г. се проведе промоцията на 67-мия випуск магис-

тър-лекари по медицина. На тържествената церемония в зала-
та на Драматичния театър – Пловдив, своите дипломи получиха 
198 дипломанти, от които 141 българи и 57 чужденци от Гърция, 
Германия, Великобритания, Турция, САЩ, Кипър, Португалия и 
Сирия. С пълно отличие от следването и от държавните изпити е 
Елизар Цветков, който беше удостоен и с почетния приз „Златен 

Хипократ“. Випуск '2017 е изключително силен с още 55 отлич-
ници със среден успех от следването и държавните изпити над 
5,50. Средният успех на дипломантите от МФ тази година е до-
бър (4,83) от следването и мн. добър (5,11) от държавните изпити.

Факултет по обществено здраве
На 20.10.2017 г. в Дома на културата „Борис Христов“ се ди-

пломираха 250 възпитаници на ФОЗ. На церемонията дипло-
мите си получиха 80 медицински сестри и акушерки и 166 ма-
гистри и бакалаври – здрав-
ни професионалисти по спе-
циалности „Обществено здра-
ве и здравен мениджмънт“, 
„Управление на здравни-
те грижи“ – II сем. и III сем., 
„Управление на медико-соци-
алните дейности и обществе-
но здраве“. Отличник на ви-
пуск '2017 е Лилия Христева 
с успех 5,87 от специалност 
„Медицинска сестра“. Честта 

да води ритуалното полагане на сестринската клетва имаше 
Галина Косева – дипломантката, завършила с най-висок успех 
специалността „Акушерка“. 
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УОРКШОП НА 3D СИМУЛАТОРА  
ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

По време на Първата кон-
ференция по симулационно 
обучение в медицината се про-
веде целодневен уоркшоп на 
3D симулатора за виртуална 
реалност в денталната меди-
цина, включващ практически 
тренинг на студенти, специа-
лизанти и преподаватели от 
Факултета по дентална меди-
цина. 

3D симулаторът за виртуал-
на реалност се явява високо-
технологичен междинен етап 
в преподаването между класи-

Интересни лекции изнесоха проф. д-р Сивков, проф. д-р М. 
Стойкова, доц. д-р Р. Димова, доц. д-р С. Спасов, проф. д-р Б. 
Сакакушев, проф. Костадинов, д-р Здравко Тарълов и др., както и 
чуждестранните лектори: проф. д-р Евангелос Георгиу, проф. д-р 

ПЪРВА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СИМУЛАЦИОННО 
ОБУЧЕНИЕ В МЕДИЦИНАТА

от стр. 1

Ларс Еноксон, г-н Гай Бенести, д-р Е. Гиалфос и др. 
Бяха демонстрирани възможностите на центъра за провеж-

дане на практически и теоретични занятия в областта на високос-
пециализираните дейности в медицината.

„Центърът е поглед към третото десетилетие на 21-ви век и да-
ва възможност дигитално да се следват иновациите в обучение-

то по хирургия – заяви директорът на центъра проф. д-р Благой 
Маринов. – Целта е да се изградят умения, които да позволят 
практическо обучение в реална обстановка за минимизиране 
рис ка за пациентите.“ 

„Сигурен съм, че още догодина ще успеем да получим серти-
фициране на този център и то от най-престижните институции!“ – 
уверен е ректорът на МУ – Пловдив чл.-кор. проф. д-р Стефан 
Костянев.

ческото обучение върху фан-
томни модели /предклинично-
то обучение/ и истинската кли-
нична практика на студентите. 
Той вгражда всички игрови пе-
дагогически подходи, което 
предизвика най-голям интерес 
у студентите.

Системата разполага с 4 
тренировъчни модула за симу-
лация на виртуална реалност 
по: имплантология, консерва-
тивно зъболечение и ендодон-
тия, протетична дентална ме-
дицина и четвъртият модул 
прави оценка на изработено-
то, симулираното от студента. 

Това има изключително 
значение за преподавателска-
та работа, защото обективно и 
триизмерно показва прогреса 
на студентите. Получената ин-
формация за оценка на изпъл-
нената задача е количествена, 
като показва какъв процент от 
задачата е изпълнен правил-
но, какво е отклонението, кон-
сервативен ли е оперативният 
подход или ненужно екстензи-
вен, с колко процента работа-
та е осъществена по-радикал-
но от необходимото. 

Системата информира дали 
задачата е изпълнена за зада-
деното време, може да измер-
ва разстояния и ъгли в избран 
2D срез, дава възможност за 

оценка на близостта до пулп-
ната камера и т.н. 

Работи се на триизмерен 
монитор с триизмерни очила, 
които симулират реалност, па-
ралелна на нашата. Само опе-
раторът може да наблюдава 
виртуалната реалност, препо-
давателят контролира изпъл-
нението на допълнителен 2D 
монитор, системата е свърза-
на с плазма монитор, има вир-
туален наконечник, виртуално 
огледало и педал. 

Голямо технологично по-
стижение е виртуалното симу-
лиране на тактилен усет при 
работа, усещане за механичен 
натиск при отнемане на емай-
ла, дентина, кариозната лезия 
и при имплантологична работа 
в челюстните кости. 

Съществуват възможности 
за промяна на параметрите за 
твърдост на зъбните тъкани и 
остротата на борерите, което 
внася допълнителен обучите-
лен елемент при работа върху 
хипоминерализирани или скле-
ротични зони. 

Чрез синхронизация на очи-
лата с екрана за виртуална си-
мулация, на виртуалното ог-
ледало и наконечника се осъ-

ществява лечение в симула-
ционна среда. Това създава 
възможност практически за 
пълно клониране на клинична-
та реалност във виртуална ре-
алност и предоставя техноло-
гичен и педагогичен скок в ка-
чеството на преподаване и 
уникални възможности за от-
лична практическа подготовка 
на студентите по дентална ме-
дицина. 

Този симулатор позволява 
да бъде затворен целият ком-
плекс на съвременното обуче-
ние – виртуална реалност, фан-
томна работа и клинична рабо-
та за разгръщане на целия ког-
нитивен потенциал на нашите 
студенти.
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МАСТЕР КУРС ПО ТРАВМАТОЛОГИЯ В МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
Двудневен курс по травматология се проведе на територията 

на Медицинския университет – Пловдив на 12 и 13 ноември 2017 г. 
Той е от най-високо ниво на компетентност – мастер, и засегна 
темата за травмите при възрастни пациенти. В курса участваха 
21 млади лекари от България. 

СЪТРУДНИЧЕСТВО НА МУ – ПЛОВДИВ 
С ЕВРЕЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ И БОЛНИЦА „АДАСА“ В ЙЕРУСАЛИМ

МУ – Пловдив беше до-
макин на среща с предста-
вители от болница „Адаса“ 
в Йерусалим на 14 ноември 
2017 г., съобщи зам.-ректорът 
по международно сътрудни-
чество – проф. д-р Мариана 
Мурджева. Гости на МУ – 
Пловдив бяха проф. Зееви 
Ротщайн (генерален дирек-
тор); г-н Орен Леви (замест-
ник-директор); проф. Джошуа 
Мошонов (ръководител ка-
тедра по ендодонтия при 
Факултета по дентална меди-
цина на Еврейския универси-
тет и болница „Адаса“, как-
то и доктор хонорис кауза на 
МУ – Пловдив) и д-р Атанас 
Циканделов (официален пред-
ставител на болница „Адаса“ в 
България).

Гостите от Израел обсъди-
ха възможностите за бъдещо 
сътрудничество с МУ – Пловдив 
и с университетската болница 
„Свети Георги“ – Пловдив, чи-
ето ръководство на срещата 
беше представено от проф. д-р 
Жанет Грудева – зам.-дирек-
тор. Болница „Адаса“ е асоци-
ирана с Еврейския университет 

в Йерусалим и създава повече 
от половината научна продук-
ция в областта на медицина-
та в Израел. Годишно през нея 

„Провеждането на подобен курс в МУ – Пловдив е от изклю-
чително значение за научната общност в България, с голям при-
нос за повишаването на квалификацията на българските трав-
матолози и от голяма полза за по-доброто лечение на пациенти-
те в нашата страна“, заяви проф. Владимир Ставрев – ръководи-
тел на катедра „Ортопедия и травматология“ при МУ – Пловдив.

„Лечението на тези болни е необходимо да бъде интердисци-
плинарно – да има лекари от различни специалности, повече ре-
сурси и различен вид организация“, заяви от своя страна проф. 

Деян Енчев – ръководител на травматологичната секция в бол-
ница „Пирогов“.

Участие в курса като лектори взеха доц. Рашков – председа-
тел на АО Травма България, клон на АО Травма Интернешънъл, 
проф. Асен Балтов – председател на Българската ортопедична 
и травматологична асоциация, проф. Владимир Ставрев – ръ-
ководител на катедра „Ортопедия и травматология“ при МУ – 
Пловдив, проф. Деян Енчев – ръководител на травматологична-
та секция в „Пирогов“, както и чуждестранни лектори.

АО Травма е най-елитната международна научна организа-
ция в областта на травматологията със седалище в Швейцария. 
Курсовете на АО Травма са международно признати и са сино-
ним на най-високо ниво на квалификация в областта на травма-
тологията. 

Според един от лекторите – доц. Рашков, трябва да се под-
чертае необходимостта от здравна политика в тази област, тъй 
като пациентите с ортопедични заболявания трябва да престо-
ят по-дълго в болниците и няма изградена система за долекува-
не на тези болни. 

„Необходимо е и да има финансиране от страна на здравната 
каса и министерство на здравеопазването“, каза още той. 

Догодина е планиран курс на тема „Фрактури при децата“, 
който ще се проведе отново в Медицинския университет – 
Пловдив, като интересът сред ортопедите и травматолозите в 
цялата страна е голям още отсега. По този начин МУ – Пловдив 
със своята модерна обучителна база и утвърдени специалисти 
се превръща в предпочитано място за провеждането на подоб-
ни престижни събития и водещо висше медицинско обучително 
заведение в областта на ортопедията и травматологията.

преминават над 1 милион па-
циенти. Еврейският универси-
тет в Йерусалим е един от во-
дещите в страната и в света с 
научни проучвания в областта 
на медицинската генетика, он-
кологията и имунотерапията, 
инфекциозните болести, не-
вробиологията и обществено-
то здравеопазване.

През последните години 
МУ – Пловдив поддържа тес-
ни академични връзки как-

то с болница „Адаса“, така 
и с Еврейския университет в 
Йерусалим – активен обмен 
на преподаватели в сферата 

на стволовоклетъчната транс-
плантация и имунотерапия-
та на рака, както и в дентал-
ните лазерни академии, чий-
то домакин и организатор е 
МУ – Пловдив. От 2016 г. об-
разователните мобилности се 
осъществяват и по програма 
ЕРАЗЪМ+. С цел преподаване 
или обучение в ендодонтска-
та катедра на Еврейския уни-
верситет и болница „Адаса“ от 
МУ – Пловдив са били доцент 

Георги Томов от Катедрата по 
пародонтология и заболява-
ния на оралната лигавица, до-
цент Ани Белчева-Криворова 
от Катедрата по детска сто-
матология, както и доцент 
Веселина Горанова-Маринова 
и д-р Емил Спасов от Първа ка-
тедра по вътрешни болести 
на Медицинския факултет – 
Пловдив за обучение в тамош-
на хематологична клиника. 
Само за последната година от 
„Адаса“ и Еврейския универ-
ситет видни лектори в МУ – 
Пловдив са били проф. Джошуа 
Мошонов, ендодонтски спе-
циалист и активен член на 
Съюза на българските евреи; 
проф. Робърт Палмон, декан 
на Стоматологичния факултет; 
проф. Айтан Йефенов, водещ 
имунолог по имунотерапия 
на рака; проф. Амир Шмуели, 
здравен икономист и потомък 
на изселници от Пловдив. Тази 
година предстои специализа-
ция на шест израелски стома-
толози от „Адаса“ в Лазерната 
дентална академия, организи-
рана от Факултета по дентална 
медицина на МУ – Пловдив.
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ГОСТИ ОТ ТОМСКИЯ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ, РУСИЯ В МУ – ПЛОВДИВ
МУ – Пловдив посрещна представителите на най-стария уни-

верситет в Сибир – Томският държавен университет: проф. д-р 
Юрий Кистенев – и.д. зам.-ректор по изследователската дейност, 
и проф. д-р Виктор Черепанов. 

70 ГОДИНИ КАТЕДРА ПО ПАТОФИЗИОЛОГИЯ
70-годишен юбилей отбеля-

за Катедрата по патофизиоло-
гия към Медицинския универ-
ситет – Пловдив на 27.10.2017 г.

На тържеството присъства-

ха много бивши и настоящи ко-
леги и приятели на Катедрата. 

За доброто настроение 
допринесоха Веселина Паша-
лиева и Владимир Петков с му-
зикалните си изпълнения. 

Водещ на събитието бе-
ше д-р Стоилка Мандаджиева, 
която още при откриването от-
беляза, че 70 години Катедрата 
по патофизиология отстоява 
на предизвикателствата в пре-
подавателската, изследовател-
ската и диагностичната дей-
ност, като спазва традициите и 
гледа напред.

Чл.-кор. проф. д-р Стефан 
Костянев – ръководител на 

Катедрата по патофизиология, 
направи кратка разходка през 
времето. В присъщия си афо-
ристичен стил проф. Костянев 
определи кой какво мисли за 

патофизиологията. Отдаде за-
служена почит на създатели-
те и на всички, допринесли 
за развитието на Катедрата. 
Представената хронология по-
каза годините на нейния инте-
лигентен растеж и утвържда-
ване, както и водещата роля на 
личностите – проф. Телчаров, 
проф. Кирин, проф. Митков, 
проф. Илучев. „Добрият учи-
тел оставя следи и в бъдеще-
то – още веднъж припомни 
проф. Костянев и допълни: – 
Присъщите работохолизъм и 
идеализъм, подкрепени с жела-
нието за общност на нашите 
учители, са свързващите ниш-

ки със сегашното поколение.“ 
Числата на успеха в научно-

изследователската дейност са 
отличен атестат за Катедрата – 
защитени са 20 дисертации, от 

които 7 големи, хабилитира-
ни са 5 доценти и 11 професо-
ри, най-висок среден индиви-
дуален индекс на Hirsh – над 4 
/Scopus 2017/. През Катедрата 
за 70 години са минали над 
40 000 студенти.

Проф. Стефан Костянев от-
беляза, че патофизиологията е 
истината за болестите без скуч-

ните моменти. Не бяха пропус-
нати и забавните случки от ис-
торията на Катедрата, а на фи-
нала на презентацията ръко-
водителят на Катедрата апели-
ра „Да изкачим небосклона, да 

прекрачим хоризонта, но заед-
но, заедно!

В края на тържеството во-
дещата д-р Мандаджиева раз-
вълнувано призна: „Горда съм, 
че съм част от Катедрата по 
патофизиология и не бих си 
представила сега да съм нещо 
друго, освен патофизиолог. За 
мен това е съдба!“

„Въпреки че учените от руския и българския университет 
имат установени контакти, за първи път ще се осъществи общ 
проект за образователен обмен по програма „Еразъм+“ на ин-
ституционално ниво“, заяви проф. д-р Мариана Мурджева – зам.-

ректор МСПД. Тя посочи, че по-
сещението е от ключово значе-
ние за предстоящата съвмест-
на дейност на двата универси-
тета и подчерта, че в условия-
та на сериозна конкуренция за 
усвояване на европейски сред-
ства по програма „Еразъм+“ за 
проектна дейност с руски парт-
ньори, именно МУ – Пловдив е 
одобрен за подобно финанси-
ране.

Представителите на руското висше учебно заведение имаха 
възможност да разгледат АК на МУ – Пловдив, както и да се за-
познаят с новооткрития Медицински симулационен тренировъ-
чен център, който е най-големият и комплексен тренировъчен 
център за медицински специалисти в България.

Томският държавен университет държи лидерство сред ино-
ваторите в Русия и по света и предлага първата в Русия магистър-
ска програма по медицинска иновация.
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УЧИЛИЩЕ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА В МУ – ПЛОВДИВ
На 3 и 4 ноември 2017 г. 

Медицинският университет – 
Пловдив бе домакин на второ-
то Училището за персонализи-
рана медицина, организирано 

съвместно с Българската асо-
циация за персонализирана ме-
дицина /БАПЕМЕД/. Събитието 
се проведе в Аудиторния ком-
плекс на Университета, като те-
мата на форума бе „40 години 
секвениране – нова епоха в съ-
временната диагностика и пер-
сонализираната медицина“. 

Интересът към събитие-
то беше голям и повече от 170 
участници присъстваха на лек-
циите, сред които студенти 
(български и чуждестранни), 
утвърдени лекари и млади спе-
циализанти, специалисти от об-
ластта на диагностиката и ме-

дицинските изследвания, уче-
ни и университетски препода-
ватели, експерти и представи-
тели на индустрията.  

В първия ден на форума 

български и чуждестранни 
лектори представиха на учас-
тниците няколко различни ви-
да секвениране – директно 
секвениране по Sanger, пиро-
секвениране и секвениране от 
ново поколение (NGS), както 
и практическото им приложе-
ние. Имаше панел, фокусиран 
върху концепцията за персона-
лизираната медицина и нужда-
та от интегрирането ѝ в практи-
ката и здравната система. 

На следващия ден събити-
ето продължи с лекции, посве-
тени на други иновативни ме-
тоди и технологии в съвремен-

ната медицина – медицински 
симулатори, 2D/3D ин витро 
клетъчно базирани модели, 3D 
биопринтинг. 

След всяка изнесена пре-
зентация беше дадена възмож-
ност за активен диалог и диску-
сия по конкретни въпроси.

Лектори бяха водещи бъл-
гарски специалисти от област-
та на диагностиката и медици-
ната, сред които чл.-кор. проф. 
д-р Стефан Костянев (МУ – 
Пловдив), проф. д-р Виктория 
Сарафян (МУ – Пловдив), проф. 
Алексей Савов (Национална ге-
нетична лаборатория, София), 
доц. д-р Вили Стоянова (МУ – 

Пловдив), доц. Радка Кънева 
(Център по молекулна медици-
на, МУ – София), проф. д-р Со-

рен Хайрабедян (Институт по 
биология и имунология на ре-
продукцията), д-р Деян Механ-
джиев (Новартис България), 
д-р Теодор Замфиров (Елта 
90М), д-р Петър Янакиев (Hera 
Biosciences LLC). В Училището 
чуждестранните гост-лектори 
бяха Erik Soderback (QIAGEN), 
Bogi Eliasen (Denmark Unit 
UNESCO Chair in Bioethics), 
prof. Sue Hill (NHS – England), 
prof. Sian Ellard (NHS – 
England), Dr. Marie-Claire Parker 
(Stratified Medicine Scotland 
Innovation Centre), Torsten 
Pfaff (LifeCodexx AG), assoc. 
prof. Alexander Haslberger 

(University of Vienna), Prof. 
Collin McGuckin и Clément Milet 
(CTIBIOTECH, Lyon, France).

БЪЛГАРО-ИТАЛИАНСКИ ЛЕКЦИОНЕН КУРС
През декември 2017 г. Медицин-

ският университет – Пловдив отно-
во бе домакин на българо-италиан-
ския лекционен курс и практическо 
обучение по анатомична хирургия, 
организирани от Черноморско-Сре-
диземноморската медицинска ака-
демия.

Петото издание на вече превър-
налият се в традиция курс е пос-
ветено на тумори на таз и рамо. 
Участие взеха 17 специализанти от 
Италия и България, а своя опит спо-
делиха 14 изтъкнати учени. Сред 
тях проф. д-р Мишел Роза, италиан-
ски председател на Черноморско-
Средиземноморската медицин-
ска академия и ръководител на от-
дел „Ортопедия и травматология“ 
към Медицинския университет – 
Месина, Италия; проф. д-р Стефан 
Сивков, зам.-ректор по качество и 

акредитация и ръководител на ка-
тедра „Анатомия, хистология и ем-
бриология“ на МУ – Пловдив; проф. 
д-р Владимир Ставрев, ръководител 
на катедра „Ортопедия и травмато-
логия“ на МУ – Пловдив и член на 
Управителния съвет на Българската 
ортопедична и травматологична 
асоциация. В Медицинския универ-
ситет – Пловдив гостува и почетни-
ят консул на Италия за гр. Пловдив 
г-н Джузепе де Франческо.

Новост тази година бе про-
веждането на демонстрация в 
Медицинския симулационен трени-
ровъчен център, най-големия ком-
плексен тренировъчен център за ме-
дицински специалисти в България. 
За първи път беше показан артро-
скопският тренировъчен симулатор 
ArthoMentor – неоценим помощник 
при симулационното обучение.
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МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАНИЕ  
ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ МУ – ПЛОВДИВ

Ас. д-р Ангел Джамбов, дм 
от Катедрата по хигиена и еко-
медицина взе участие в на-
учна конференция „ISEE 2017 
Healthy places, healthy people – 
where are the connections?“, 
проведена в периода 24 – 28 
септември 2017 г. в Сидни, 
Австралия, на която предста-
ви дистанционно доклад на те-
ма „Аналитични предизвика-
телства в проучванията върху 
здравните ефекти на зелените 
площи“.

Като оценка за тази негова 
разработка задочно му бе връ-
чена наградата Rebecca James 
Baker Award за 2017 г., която се 
присъжда за високи научни по-

ПРИЗНАНИЕ ЗА СТУДЕНТИ ОТ МУ – ПЛОВДИВ

Студент от Медицинския 
университет – Пловдив беше 
един от шестимата финалисти 
с награда за успешна дейност 
през 2017 г. от общо 110 канди-
дат-стипендианти от пловдив-
ските висши училища. 

Стипендиите се предоста-
вят чрез Клуб Round Table 3 
Plovdiv на традиционен благот-
ворителен бал.

Виолина Александрова – 
стажантка във Факултета по 
дентална медицина на МУ – 
Пловдив, получи грамота и 
право на стаж в първата лазер-
на дентална клиника в Пловдив 

Виолина Александрова

стижения и принос за подобря-
ване на общественото здраве. 

Пълният текст на статия-
та „Градски зелени площи в 
жилищната среда и психично 
здраве при младежи: Различни 
подходи за тестване на мно-
жеството механизми водят до 
различни заключения“ бе отпе-
чатан в авторитетното списа-
ние „Environmental Research“ 
(IF2016 = 3.088).

Д-р Джамбов е завър-
шил МУ – Пловдив през 2015  г. 
Сега работи като асистент 
в Катедрата по хигиена, ка-
то в началото на този месец 
защити дисертация на тема 
„Шумовото замърсяване от 
автомобилен трафик – рисков 
фактор за някои сърдечносъ-
дови и метаболитни заболява-
ния сред пълнолетното насе-
ление“. Неговите изследвания 
са съсредоточени върху ефек-
тите на шума в околната среда 
и на градските зелени площи 
върху здравето на човека. 

Пожелаваме на д-р Джам-
бов още много отличия за на-
учната и академична му дей-
ност.

K&K Laser Dent.
Миналата година студентът 

по медицина Елизар Цветков 
от Медицинския университет – 
Пловдив спечели голямата сти-
пендия „Димитър Анастасов“ с 
вдъхновяващата си активност, 
обучения и стажове в прес-
тижни университети в Европа, 
САЩ, Израел, Япония.

Благотворителният бал бе-
ше организиран от Клуб Round 
Table 3 Plovdiv на 1 ноември 
2017 г. в чест на Деня на народ-
ните будители. Всяка година 
пловдивски студенти се състе-
зават за голямата стипендия 
„Димитър Анастасов“ и две 
допълнителни стипендии, мо-
тивирайки убедително идеи за 
бъдещото си кариерно разви-
тие, научни, социални и бизнес 
проекти. 

Тази година голяма-
та стипендия отиде при 
Дамян Йорданов, студент в 
Академията за музикално, тан-
цово и изобразително изку-
ство (с над 300 отличия), а об-
щата благотворителна сума за 
наградените изявени студенти 
беше 11 000 лева.

Превърна се в традиция на тържествения Академичен съвет 
през декември МУ – Пловдив да отдава заслужено признание на 
учени, допринесли за развитието на университета.

Акцент на тазгодишното събитие беше удостояването с по-
четно звание „доктор хонорис кауза“ на акад. Петя Василева за 
приноса ѝ към суб-специалностите в Катедрата по офталмология 
на МУ – Пловдив, както и за участието ѝ в обучението на ръково-
дителите на Катедрата. Проф. Сивков, зам.-ректор по КА, пред-
стави акад. Василева като единствената жена, действащ акаде-
мик в момента в страната и изтъкна постиженията ѝ като водещ 
специалист по роговична трансплантация и възпалителни забо-

ТЪРЖЕСТВЕН АКАДЕМИЧЕН 
СЪВЕТ

лявания на окото. Последва интересна и обстойна академична 
лекция на тема „Варицела зостер инфекция – новата епидемия“. 

Чл.-кор. проф. д-р Костянев връчи атрибутите на почетно-
то звание „доктор хонорис кауза“, като отбелязана, че акад. 
Василева е 26-ия носител на това най-високо почетно звание в 
историята на Университета.

Дипломи получиха заелите нови академични длъжности про-
фесор и доцент: проф. д-р Хр. Желязков, проф. д-р Б. Сакакушев, 
доц. д-р Дж. Чакъров, доц. д-р Н. Сираков, доц. д-р И. Ченчев, 
доц. д-р В. Стефанова, доц. д-р В. Атанасова и доц. д-р М. Атана-
сова, както и 40-е специалисти, придобили ОНС „Доктор“. 

За постигнати високи спортни резултати бяха отличени сту-
денти на МУ – Пловдив за изключителни успехи в различни сфе-
ри на спорта.

Академичното ръководство връчи Грамоти за професиона-
лизма и личния им принос на пенсионираните през 2017 г. пре-
подаватели.

Наградените спортисти
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КАМПАНИЯ „БОЛНИЦА ЗА ПЛЮШЕНИ МЕЧЕТА“
На 16 и 17 декем-

ври 2017 г. за седми по-
реден път студенти от 
Медицинския универ-
ситет – Пловдив, чле-
нове на Асоциацията 
на студентите медици – 
Пловдив, Асоциацията 
на студентите по фар-
мация в България и 
Българската асоциа-
ция на студентите по 
дентална медицина ор-
ганизират и провеждат 
кампанията „Болница 
за плюшени мечета“ 

на територията на град Пловдив. 
Проектът „Болница за плюшени мечета“ 

е насочен към деца на възраст 3 – 9 годи-
ни. Идеята е с игри и забавления студентите 
да покажат на малчуганите, че посещенията 
при лекаря не са толкова страшни, както и 
че болестта е нормална част от живота и те 
не трябва да се страхуват да я преодолеят.

Целта е да се изгради стабилна връзка, 
между децата (пациенти) и медицинските 
специалисти, основана на взаимно доверие 
и топлота. Кампанията традиционно се про-
вежда в два поредни почивни дни в навече-
рието на коледните празници на обществе-
но място подбрано съобразно детския по-
ток. 

Вяра Тенекева, студент по фармация

АСОЦИАЦИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ ПО ФАРМАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ ОТБЕЛЯЗВА СВОЯ 5-и РОЖДЕН ДЕН
На 15 декември Асоциация 

на студентите по фармация в 
България отбеляза своя 5-ти 

рожден ден от създаването си 
като неправителствена орга-
низация с основател – магис-
тър фармацевт Георги Вълчев.

По време на дейността на 
АСФБ бяха сменени 4 упра-
вителни съвета, с последва-
щи председатели – магис-
тър фармацевт Енурие Дуран 
и Вероника Христова от пе-
ти курс. Понастоящем АСФБ е 
с председател Вяра Тенекева, 
студентка по фармация в тре-
ти курс. А през месец февруа-

ри отново предстои отчетно – 
изборно събрание на асоциа-
цията, с което ще бъде избран 

нов седемчленен управителен 
съвет.

На рождения ден на АСФБ 
бяха поканени всички бивши 

и настоящи членове, екс пред-
седатели и почетни членове на 
организацията. Специални гос-
ти на вечерта бяха УС на дру-
гите студентски организации, с 
които се извършва съвместна 
дейност – Студентският съвет, 
Асоциацията на студентите ме-
дици – Пловдив и Българската 
асоциация на студентите по 
дентална медицина. И защото 
един истински рожден ден не 
може да бъде отбелязан без 
подаръци, УС на АСФБ поднесе 
подарък на всеки уважил съби-
тието.

В допълнение на празника и 
предвид предстоящите колед-
ни и новогодишни празници бе 

взето решение част от събра-
ните средства за ресторант да 
бъдат отделени за благотво-
рителна кауза към домове за 
деца, лишени от родителски 
грижи на територията на град 
Пловдив.

УС и членовете на Асоциа-
цията на студентите по фарма-
ция в България са признателни 
на цялото ръководство на МУ – 
Пловдив и изказват своите бла-
годарности за предоставените 
възможности и подкрепа във 
всяка инициатива.

Вяра Тенекева


