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НАЧАЛОТО НА ЕДНА ТРАДИЦИЯ
С първата по рода си тържествена церемония по връчване 

на свидетелства за призната специалност на медицински и неме-
дицински специалисти бе сложено началото на една нова акаде-
мична традиция в МУ – Пловдив. 

Сто и петнадесет специализанти (трима от които чужденци) 
получиха своите свидетелства. Тринадесет от специализантите 
получиха дипломи за втора специалност, а един – за трета.

Най-многобройни са групите на придобилите специалност 

Вземането на специалност 
е много значим момент в жи-
вота на лекаря. То променя по-
зицията, самочувствието и от-
говорността му в общество-
то. Това е своеобразен изпит 
за зрелост. Затова заслужава 

да бъде отбелязано по досто-
ен начин, както е в много дър-
жави.

С тази тържествена про-
моция ние слагаме началото 
на една нова академична тра-
диция в нашия университет – 
връчването на дипломите за 
придобита специалност. Това 
е прекрасна идея на отдела за 
следдипломно обучение, кой-
то на практика управлява един 
факултет от близо 1500 специа-
лизиращи лекари!

Разликата между неспе-
циалиста и специалиста е в па-
тофизиологичната интелигент-
ност и в алгоритмичното ми-
слене. Медицината е лабиринт, 
съставен от пъзели и парадо-
кси. Големият проблем в диаг-
ностиката е, че човешкото тя-
ло разполага с лимитиран брой 
симптоми, като отговор на за-
боляванията! Повечето паци-

енти, когато идват при нас, ве-
че са посетили доктор Гугъл. 
Вие в най-добрия случай сте 
вторият им лекар!

Големият лекар и педа-
гог от недалечното минало 
Уилям Ослър казва: „Добрият 
лекар лекува болестта; голе-
мият лекар лекува пациента, 
който страда от болестта.“ 
Информационният потоп, лип-
сата на достатъчна клинична 
подготовка и на диференци-
алнодиагностично мислене са 
основни причини за лекарски-
те грешки. Но днес е празник и 
няма да се спираме на тази бо-
лезнена за всички ни тема.

Нашата основна задача ка-
то преподаватели в медицин-
ски университет си остава ед-
на и съща: да запазим ентуси-
азма и човечността на специа-
лизиращите лекари след обра-
зователния маратон и много-

то житейски и професионални 
разочарования. Защото меди-
цината, освен наука, е и душа, 
освен технология и знания, е 
емпатия и човеколюбие!

Поздравления за Вашите 
учители – ръководителите на 
специализации, които вложи-
ха сърцето си и своя опит, за 
да ви подготвят за този ден! 
Както и за това, че трепере-
ха не по-малко от вас на изпи-
та за специалност. Нека да ап-
лодираме ръководителите на 
Вашите специализации! Те за-
служават това! 

Бъдете лекари специали-
сти, а не специалисти по кли-
нични пътеки! Никога не забра-
вяйте, че болестта променя и 
пренарежда приоритетите на 
човек! Дори когато сме наяс-
но, че не можем да излекуваме 
болния, не трябва да му отне-
маме надеждата! Надеждата 
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е най-важното, което имаме. 
Затова Бог е преди всичко на-
дежда. 

Пътят на медицината е до-
бре очертан: От „Primum non 
nocere“ на Хипократ, през 
симптома и синдрома към ди-
агностичния консенсус, през 
фармакогеномиката, за да 
стигнем до най-доб рото на 
прецизната медицина: подхо-
дящото лекарство, в подходя-
щата доза, в точния момент за 
всеки отделен пациент! Дойде 
време за смяна на парадигма-
та „One-size-fits-all“ и на ле-
чението, базирано на метода 
проба/грешка. Вашето поко-
ление ще реализира на прак-
тика принципите на персона-
лизираната медицина, използ-
вайки по-умело холистичния 
подход – това вълнуващо по-
дмладяване на традиционната 
медицина.

И още едно важно посла-
ние: демографията е наука, 
която казва, че дните на бъл-
гарската нация са преброени. 
Ние сме в изключително тежка 
демографска криза! С емигра-
цията и ниската раждаемост, с 
нездравословния начин на жи-
вот и хранене, т.е. с изключи-
телно високата смъртност, ние 
горим свещта от двата ѝ края. 
Вие всички сте в размножите-
лен период, детските главички 
в залата го потвърждават, за-
това бъдещето на нацията е 
във Вашите ръце и в буквал-
ния, и в професионалния сми-
съл на думата. Пожелавам ви 
успех и на това поприще!

И след мрачната демограф-
ска прогноза ми позволете ед-
на шега: само половината от 
нещата, които сте научили по 
време на Вашето обучение, са 
верни. Идва времето да раз-
берете коя точно е тази поло-
вина!

Скъпи колеги, каквато и 
специалност да имате, не заб-
равяйте, че сте лекари! Да си 
лекар, не е само професия, 
това е призвание, това е лю-
бов към всяко живо същество! 
Където и да Ви отнесе вятъ-
рът на съдбата, не забравяйте 
Вашите учители, не забравяйте 
Вашия университет, не забра-
вяйте Хипократовата клетва.

На добър път!

„Обща медицина“ – 28 спе-
циализанти, „Кардиология“ – 
10 специализанти, „Ендокри-
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нология“ – 7 специализанти, 
„Урология“ – 6 специализан-
ти и „Акушерство и гинеколо-
гия“ – 6 специализанти.

Чл.-кор. проф. д-р Стефан 
Костянев – ректор на МУ – 
Пловдив, се обърна към спе-
циализантите с думите: „Взе-

мането на специалност про-
меня позицията, самочувстви-
ето и отговорността на лека-
ря в обществото. Това е свое-
образен изпит за зрелост.“

Яна Кашилска-Петкова из-
каза благодарност от свое име 
и от името всички специали-
занти към преподавателите и 
служителите на МУ – Пловдив, 
към ръководствата и персона-
ла на университетските бол-
ници и на акредитираните ле-
чебни заведения и практи-
ки за доболнична помощ, как-
то и на експертите и ръковод-
ството на отдел СДО. Нейните 
думи на признателност бяха: 
„Основното, което универси-
тетът дава, е не само знание-
то. Университетът задава по-
соката на развитие и отноше-
ние към живота. Увереността, 
че проблемите са неизбежни и 
че всяка трудност е предизви-
кателство. Благодаря Ви, че ни 
помогнахте в пътя ни дотук! 
Благодаря Ви, че ще ни подкре-
пяте в пътя ни оттук ната-

тък!“ 
За доброто настроение 

на специализантите и гос-
тите на тържеството доп-
ринесоха изпълненията на 
Дуо Доминанто – Любомира 
Петрова и Цветан Цветков.

Така поставихме началото 
на една нова традиция!

Честито, колеги! Успех и 
удовлетворение в специал-
ността, която сте избрали!

ВЕЧЕР НА КАТЕДРАТА ПО СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
Тази година Катедрата по 

СМОЗ организира вечер, пос-
ветена на демографията и ста-
тистиката.

В програмата бяха включе-
ни конкурси за най-добра пре-
зентация, посветена на живо-
та и делото на най-големите 
имена в статистика, за най-до-
бро есе на тема демография 

на английски и български език, 
за карикатури на тема статис-
тика, както и шарада. Активно 
участие взеха български и чуж-
дестранни студенти по меди-
цина и дентална медицина. 

Събитието беше открито 
от проф. д-р Мария Стойкова – 
ръководител на катедрата.

Приветствие към участва-
щите студенти и гостите в за-
лата отправи чл.-кор. проф. д-р 

Стефан Костянев – ректор на 
МУ – Пловдив, който отбеля-
за значимостта на темите и по-
жела на студентите много кре-
ативност, критичност и израст-
ване като личности. 

Студенти представиха 
своите презентации за видни 
личности в областта на статис-
тиката – Карл Пиърсън, Карл 

Фридрих Гаус и Роналд Фишер.
Есета на тема „Възможно 

ли е да се преодолеят нега-
тивните демографски процеси 
в България?“ прочетоха два-
ма български и двама чуждес-
транни студенти. 

Организаторите номини-
раха 25 карикатури на тема 
„Демография и статистика“.

Награди получиха: за пре-
зентация – Айлин Фейзуллова, 

за есе на български език – 
Борислава Шопова, за есе на 
английски език – Hubeydullah 
Akkurt, за карикатура – Иван 
Якимов. 

Проф. Стойкова обяви 
поредното дарение за бъ-
дещата обществена колек-
ция „Медицината по тракий-
ските земи“ в МУ – Пловдив. 
Семейството на създателя на 
Катедрата по социална меди-
цина и обществени здраве – 
проф. д-р Тодор Захариев, да-
ри дипломата му за докторска 
степен от 1941 година.
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Три награди за безопасност и здраве при работа получи МУ – 
Пловдив през 2018 година:

1. Първо място в категория група 3 – Големи предприятия.
2. Второ място в категорията за инвестиции от конкурса 

В МУ – Пловдив за трета поредна година се проведе семинар, 
озаглавен „Уязвими ли сме днес от инфекциозните болести и как 
да се предпазваме?“. 

Семинарът бе насочен към студенти по медицина във връз-
ка с глобалната инициатива на Световната здравна организация 
„Ваксини – глобален план за действие 2011 – 2020“ и Европейска-
та имунизационна седмица (23 – 29 април 2018 г.) под надслов 
„Предотвратявам. Защитaвам. Имунизирам“. Организатори на 
форума бяха преподаватели от катедра „Епидемиология и МБС“ 
(проф. д-р Й. Стоилова и доц. д-р А. Кеворкян) и от катедра „Ин-
фекциозни болести и паразитология“ (проф. д-р Р. Комитова).

НАГРАДИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ 
ПРИ РАБОТА

„Годишни национални награ-
ди по безопасност и здраве 
при работа“ за 2017 г.

3. Награда „Прометея“ за 
ръководител със съществен 

принос за хума-
низация на работ-
ната среда и опаз-
ване здравето на 
хората за 2018 г. 
на КНСБ.

Защитата на 
служителите от 
злополуки и бо-
лести е не само 
правно и етич-
но задължение 
на висшето ръ-
ководство, но е 
знак за устойчи-

вост и стабилност в органи-
зацията. Вече шеста година в 
МУ – Пловдив няма регистри-
рани трудови злополуки и про-
фесионални болести. 

В МУ – Пловдив редовно се измерват факторите на работна-
та среда, поставят се противохепатитни ваксини на студентите, 
периодично се правят медицински прегледи и се осигуряват лич-
ни предпазни средства и работно облекло за персонала. Отделят 
се особено внимание и грижи за новите служители, новите тех-
нологии и методи на работа. 

Академичното ръководство своевременно се информира и 
е пряко ангажирано с въпросите и проблемите, свързани с безо-
пасността и здравето. Организират се обучения по безопасност 
и здраве за всички служители с цел насърчаване на по-добра ос-
ведоменост за значението на здравословните и безопасни усло-
вия на труд.

Добрата практика в нашия университет е, че залагаме на пре-
венцията с общите усилия на висшето ръководство, на Комитета 
по условия на труд, Службата по трудова медицина и всички ра-
ботещи и студенти.

СЕМИНАР 
„УЯЗВИМИ ЛИ СМЕ ДНЕС ОТ ИНФЕКЦИОЗНИТЕ БОЛЕСТИ 

И КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗВАМЕ?“

Семинарът имаше за цел повишаване осведомеността на бъ-
дещите лекари относно мястото на имунопрофилактиката в пре-
венцията и контрола на заразните заболявания, особено в свет-
лината на нарастващите антиваксиналнонастроени групи от на-
селението, включително и сред здравния персонал. 

Темите, включени в програмата, бяха: 
• полиомиелитът и ваксината, довела до ерадикация на забо-

ляването в 4 от общо 6 региона на СЗО;
• цервикалният карцином и HPV ваксината, определена с пра-

во като втората противоракова ваксина в света след ваксината 
срещу хепатит В;

• антиваксиналните движения и интелигентният подход за 
справяне с тях.

Първите две теми бяха представени по много атрактивен на-
чин и с висока компетентност от настоящи и бивши студенти по 
медицина: Иван Атанасов („Полио – идва ли краят?“) и д-р Крум 
Владов, специализант по акушерство и гинекология („Десет го-
дини по-късно....“). 

Заключителната презентация, озаглавена „Двубоят: медици-
на, базирана на доказателства/антиваксинални движения“, бе 
поднесена от проф. д-р Й. Стоилова.

На семинара присъстваха около 120 студенти.
Преподавателите от катедра „Епидемиология и МБС“ и от ка-

тедра „Инфекциозни болести и паразитология“ благодарят на 
всички присъстващи и на младите лектори, като се надяват ве-
че превърналият се в традиция форум да се разшири през учеб-
ната 2018/2019 г. 

доц. д-р А. Кеворкян, дм, катедра „Епидемиология и МБС“
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ДНИ НА МЕДИЦИНСКАТА НАУКА и НАУКА И МЛАДОСТ 2018
в Медицинския университет – Пловдив

В края на месец март МУ – 
Пловдив беше център за науч-
но развитие с успешно органи-
зираните и проведени на висо-
ко професионално ниво някол-
ко научни прояви.

„Дни на медицинската нау-
ка“ и „Наука и младост“ са два 
традиционни научни форума 
на МУ – Пловдив. Различното 
тази година е, че те се про-
ведоха в рамките на Проект 
№ BG05M2OP001-2.009-0025 

„Докторантско обучение в 
МУ – Пловдив за компетент-
ност, творчество, оригинал-
ност, реализация и академи-
зъм в науката и технологиите-2 
(ДОКТОРАНТ-2)“. 

Проектът е финансиран от 
Оперативна програма „Наука 
и образование за интелиген-
тен растеж“, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез ев-
ропейските структурни и ин-
вестиционни фондове. Той е 
посветен на усъвършенстване 
на докторантското обучение и 
популяризиране на науката и 
научните изследвания на мла-
дите учени.

Чл.-кор. проф. д-р Стефан 
Костянев – ректор на Меди-
цинския университет – Плов-

див, откри официално Дните 
на медицинската наука. Той 
приветства участниците, като 
им пожела креативност, кри-
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тичност и успех, както и трайно 
да запазят чувството си на при-
надлежност към Университета.

Форумът „Дни на медицин-
ската наука“ се проведе в два 
дни, като първият ден беше 
посветен на науката без грани-
ци. Д-р Кръстина Кели от МУ – 
Пловдив, която е национален 
координатор на американо-
австрийска фондация (AAF), се 
спря на възможностите, кои-
то дава Open Medical Institute 

за участие в различни образо-
вателни събития от всички об-
ласти на медицината: семина-
ри, симпозиуми, едномесечни 
стажове и други. След нейна-
та презентация д-р Христиана 
Бацалова, гл. ас. д-р Хасан 

Бурнусузов и проф. д-р Радка 
Комитова споделиха лични 
впечатления от обучението си 
в Залцбург. 

На втория ден от фору-
ма се проведе проектна-
та сесия, в която бяха пред-
ставени десет презентации. 
Като модератори се включи-
ха: доц. Георги Томов, доц. 
Валентин Турийски, доц. Боян 
Владимиров и доц. Иван 
Новаков. Актуално звучащите 
и интересно представени из-
следвания и обзори са гаран-
ция за потенциала на младите 
учени в Университета. 

Форумът „Наука и мла-
дост“, продължил три дни, 
включваше пленарна лекция, 
устни презентации, представя-
не на електронни постери и по-
стерна сесия. Общо регистри-

раните участници бяха над 130.
Проф. Костянев официал-

но откри форума с думите: 
„Осигурили сме прекрасни ус-
ловия за развитие на науката. 
За да успее ученият, той трябва 
да работи много, да притежава 
интелект и да умее да презен-
тира. „Дни на медицинската 
наука“ и „Наука и младост“ Ви 
помагат за развитието на те-
зи умения.“ Той се обърна към 
участниците: „Много важно е 
да знаете посоката и къде ис-
кате да отидете. Най-добре чо-
век се учи от моделите, а не от 

критиката.“ 
Проф. Сарафян допълни, че 

за да бъдеш успешен учен, са 
необходими още прецизност и 
почтеност. 

Доц. Д. Делев – председа-
тел на младежкото научно дру-
жество „Асклепий“, сподели 
задоволството си от все по-на-
растващата активност.

В началото на „Наука и 
младост 2018“ доц. д-р Иван 
Новаков, дмн изнесе пленар-
на лекция на тема „Гръдна 
травма – съвременни аспе-
кти“. Представени бяха 36 уст-
ни презентации, 27 постера, от 
които шест електронни. 

Новото тази година бяха и 
организираните осем уъркшо-
па – 5 на български и 3 на ан-
глийски език, в единствения 
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УСПЕШНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ МУ – ПЛОВДИВ И BERLIN-CHEMIE
За втора поредна година 

през Дните на медицинската 
наука бе проведен интердис-
циплинарен научен колегиум – 
още една проява на успешно-
то партньорство между МУ – 
Пловдив и Берлин – Хеми, меж-
дународна фармацевтична на-
учноизследователска компа-
ния. 

ДНИ НА МЕДИЦИНСКАТА НАУКА и  
НАУКА И МЛАДОСТ 2018

от стр. 4

Проф. Сарафян откри фо-
рума и пожела успех на учас-
тниците в него. Тя изрази уве-
реност, че интердисциплинар-
ният колегиум ще обогати по-
знанията на всички и ще напра-
ви нов прочит на известни вече 
проблеми. 

Разглежданите теми бяха 
в областта на кардиологията 

и ендокринологията. Гордост 
предизвика фактът, че лекто-
рите в тази научна проява са 
възпитаници или преподава-
тели на Университета. В своя-
та професионална кариера те 
са се наложили като прекрас-
ни клиницисти и много добри 
изследователи. 

Проф. Сарафян благодари 

на всички лектори и участници, 
като изрази увереност, че за-
силеният интерес към научни-
те проекти очертава още един 
възможен аспект на сътрудни-
чеството – в подкрепа на мла-
ди учени или студенти от МУ – 
Пловдив или в отпускане на 
стипендии за млади клиницис-
ти или изследователи.

ДНИ НА БИЦ 2018
Дните на Библиотечно-информационния център в подкрепа 

на научноизследователската дейност включваха: популяризира-
не на предоставяните библиотечно-библиографски и информа-
ционни услуги, осигурен достъп до публикувани дисертации и ав-
тореферати на докторантите в МУ – Пловдив, обучителен семи-
нар за търсене в научни бази данни на издателство EBSCO, Ден 
на отворените врати и др.

Представена беше експозиция на тема „Научна литерату-
ра, закупена по проект „ДОКТОРАНТ – 2“. Имаше демонстра-
ция на достъпа до онлайн книгите чрез Wiley Online Library  
(www.onlinelibrary.wiley.com).

Всички желаещи да повишат информационната си компетент-
ност и да усъвършенстват уменията си за търсене на научна ин-
формация имаха възможност да присъстват на презентацион-
но-обучителния семинар „MEDLINE Complete и Dentistry & Oral 
Sciences Source в подкрепа на научноизследователската дей-
ност“.

МУ – Пловдив изказва специална благодарност на г-жа Мая 
Урумова – директор на БИЦ, за отличната организация и за ней-
ната всеотдайност и лична ангажираност.

за страната и един от най-до-
брите в Европа тренировъчен 
симулационен център на МУ – 
Пловдив.

Изявиха се млади учени, 
докторанти и постдокторанти, 

а също и студенти, които пред-
ставиха резултатите от свои-
те изследователски проекти. 
Опитни модератори тази годи-
на бяха: 

• проф. Б. Сакакушев и 
доц. Ю. Николова за англий-
ската сесия;

• доц. И. Новаков и доц. Е. 
Фиркова за секция „Дентална 
медицина, терапия и хирур-
гия“;

• проф. И. Костадинова, 

проф. П. Атанасова, доц. С. 
Георгиев за секция „Фармация 
и фармакотерапия, медико-би-
ологична секция, ОЗЗМ“;

• доц. И. Костадинов и 
доц. Е. Порязова за секция 
„Фармация и фармакотерапия 
II част“.

След всяка презентация 
имаше възможност за дис-
кусия. На сесиите присъства-
ха представители на акаде-
мичното ръководство на МУ – 
Пловдив, научните ръководи-
тели на изследователите, ха-
билитирани преподаватели, 
студенти, докторанти и др. 

Идеята на този форум е не 
само да се споделя опит, но и 
да се възпитава вкус към нау-
ката, да се събужда критично-
то мислене и да се насърчава 
любознателността. 

Наградите в различните ка-
тегории на „Наука и младост 
2018“ ще бъдат обявени и връ-
чени на Тържествения акаде-
мичен съвет на 17 май 2018 г.

За последните 5 години са 
финансирани 113 проекта на 
обща стойност приблизител-
но 1 250 000 лв. До момента 
има 41 действащи проекта, от 
тях 25 вътреуниверситетски 
на обща стойност 267 347 лв. и 
16 докторантски на обща стой-
ност 134 950 лв.
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MSOM – A GIFT FOR CHRISTMAS
On the 15th December 2017 was our very first Christmas Charity 

event with MSOM. We didn‘t know how things were going to map 
out yet we went to the St. George Hospital‘s pediatric ward with a 
bag full of gifts and hopeful smiles on our faces.

MSOM held a very successful sports event on the 4th of 
November, which involved football and netball tournaments as 
well as a bake sell. We all got involved by promoting, baking, selling 
and even participating in the tournaments. By the end, we were 
astounded by the support we received from both the students and 
locals, managing to raise over 1200 leva. Part of the money was used 
to purchase the toys for the kids in the pediatric ward.

We gave the gifts out to the children, and their reactions were 
heart-warming, and it was the best worth feeling to see the smiles 
on their faces. We went to each room and handed them their gifts 

Един малко по-различен 8 март се проведе в град Пловдив, 
организиран от „Асоциация на студентите по фармация в 
България“ при МУ – Пловдив. 

Студентите заделиха част от бюджета си, за да зарадват коле-
гите, работещи в сферата на фармацията с малък подарък – жест 
на благодарност за отдадеността към престижната професията. 

Няма по-хубаво от това една идея да се осъществи по толко-

with a pretty Christmas card designed by MSOM along with our 
brilliant dressed up Santa Clause, and then took pictures with the 
children and their parents. The children were very happy, and the 
parents were grateful for this. In a place where some kids have been 
in for almost months of treatment or tests for various reasons; to 
see something different that brought joy and happiness to them 
was truly humbling and a beautiful moment that we won‘t forget.

We feel that as medical students, it is our responsibility to 
highlight the medical challenges faced by the people that may be 
neglected. As individuals of privileged backgrounds, it is easy to take 

healthcare for granted and be oblivious to people living in poverty 
and remote areas where provisions are minimal. We aim to reach 
people that cannot be heard. We want to highlight their problems 
and propose solutions to the degree we can as mere medical 
students. Distributing Christmas Presents to ill children that would 
otherwise miss out on the festivities was a great social reward.

Aastha Gurung, Iqra Jalil, Kanika Chawla
(MSOM Committee)

Е Д И Н М А Л К О П О-РА З Л И Ч Е Н 8 М А Р Т

ва прекрасен и успешен начин! Над 70 обекта бяха посетени от 
предварително сформирани екипи, подсигурени с кошници цве-
тя и пожелания с лична и професионална насоченост. По време 
на акцията беше заснет и обработен видео материал, който ще 
бъде включен в крайния рекламен клип на организацията.

Екипът на „Асоциация на студентите по фармация в 
България“ обещава следващата година още по-мащабна кам-
пания по повода!  

Изготвил: Вяра Тенекева, студент – III курс
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PROJECT WITH THE ERASMUS+  
POMASTO (BACK TO SOCIAL LIFE OF WOMEN AFTER MASTECTOMY) 

Satkarn Singh Shergill and 
Daniela da Gloria Vaz D Almeida 
had the most excellent oppor-
tunity to go to the PoMasto 

Project funded by the EU com-
mission via the Erasmus+ pro-
jects. Firstly, as students we 
are very grateful to the Plovdiv 
Medical University – Bulgaria, 
to give us permission to go on 
such projects and allow students 
to develop skills via different 
routes. Also have the opportuni-
ty to express our experiences via 
the media of the University. A re-
al big thank-you to the Rector 
and Deans as well as the sup-
porting staff. 

The project involved many 
countries with different special-
ists all over Europe – Including 
Bulgaria, United Kingdom, 
Romania, Poland and Turkey. 
The project meeting was held 
in the Polish Mother Health 
Institute from 8th–11th October 
2017. The hosting party was 
Polish team; they had made us 
feel very welcomed. Poland is 
definitely a country that we both 
do recommend people to visit if 
they haven’t already. 

The project was to discuss 
the problems and issues female 

patients face after mastecto-
my – all parties learned many 
objectives and discovered the 
gaps in each country that were 

present. As for a women mas-
tectomy affects her social life 
as well as her personal life. This 
project is a stepping stone to-
wards a rehabilitation program 
and some improvements that 
could be made for awareness 
of this procedure. As many case 
studies conducted by each par-
ty, showed that many female 
patients felt they were not ful-
ly prepared for the mastectomy 
procedure. 

We also noticed something 
very important – the differences 
between each health-care sys-
tem for each country. Especial-
ly how establishments are con-
trolled and which services are 
provided – as many are funded 
by a National Insurance fund, 
voluntary or a Budgetary sys-
tem (from central taxes). This 
has a huge impact on the pre- 
and post-care of the patients. 
It came to our knowledge that 
the jobs and services available 
in UK weren’t available in other 
countries. One big example was 
Health-Care assistant jobs which 

provides personal care and gen-
eral care for the patient. This is 
not available in other countries. 
It came as a shock to the partic-
ipates in the project as well as 
the professionals there, Con-
sultants, Psychologists, Physio-
therapists as well as Nutrition-
ists and Medical Staff.  The idea 
of having a Universal Health 
Care System as being part of the 
EU is far-fetched and some may 
think it as a fantasy. Neverthe-
less, the public should demand 
for such basic health-care as tax-
es are paid and many pay extra 
for their care. A lot of money is 
spent on other things but when 

it comes to health-care and ed-
ucation, we as human species 
must not hold back, as the mo-
to of the University says “Dedi-
cated to Humanity”. Sometimes 
UK – Public seems to blame the 
NHS a lot and degrade it, yes by 
all means the NHS does require 
some improvements but rela-
tively, the UK is lucky to have 
this system by the means of 
those who saved it and fought 
for it.

Also the dogma of how we 

see breasts as a society was dis-
cussed and before we satisfy the 
patients that they should not 
worry and should feel comforta-
ble from a medical perspective; 
the issue was much bigger. A lot 
of impact went on the families, 
friends and partners of the pa-
tients. One of the biggest chal-
lenge that mastectomy patients 
face is the society as itself. The 
society tends not to accept pa-
tients from mastectomy much 
easily and this becomes a big so-
ciological as well as a psycholog-
ical problem. Hence the demog-
raphy of divorces and break-ups 
and domestic problems post 

and pre mastectomy. 
We as inspiring students 

learned a lot from this pro-
ject and it seems the prob-
lems we saw were much big-
ger than the scale of the pro-
ject. Nevertheless, the hope of a 
new light has enlightened many 
and hopefully it also inspires the 
readers of this article. The first 
step is awareness and hopeful-
ly for many more projects and 
many other means we can sort 
these issues out. 
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ДЕТСКИ УСМИВКИ И ЗДРАВИ ЗЪБКИ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
Катедрата по детска ден-

тална медицина при ФДМ за 
поредна година организира 
детски празник „Красива ус-
мивка“ в рамките на Месеца 
на денталната профилактика и 
оралното здраве на децата. 

Основните организатори – 
„Асоциацията на студентите 
по дентална медицина“, бяха и 
аниматори. Усмихнати, привет-
ливи, забавни и търпеливи – те 
успяха да предразположат вся-
ко едно дете да седне на зъбо-
лекарския стол, за да му бъдат 

прегледани зъбките. 
Присъстващите моми-

ченца и момченца можеха 
да изберат дали Мини Маус, 

Спайдърмен или друг техен 
любим герой да ги забавлява и 
прегледа след това.

Децата рисуваха, оцветява-
ха, пяха и танцуваха. Докато те 
се забавляваха, студентите де-
монстрираха как правилно се 
мият зъбките и как децата да 
ги поддържат здрави и краси-

ви. За всяко смело дете, сед-
нало на стоматологичния стол, 
имаше подаръци. 

Събитието беше празник, 
изпълнен с детски смях и весе-
лие. Със сигурност вече повече 
деца ще посещават стоматоло-
гичния кабинет спокойни и ус-
михнати.
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