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Крилатите думи „Vivat
Academia! Vivant Professores!“
ще огласят за 74-и път аудиториите на 17 септември тази година. Същия ден Християнският свят почита паметта на Светите мъченици София, Вяра,
Надежда и Любов. Затова найнапред се обръщам към ПЪРВОКУРСНИЦИТЕ – нашата Вяра
и Надежда, на които ще отдадем своята любов и мъдрост.
Скъпи първокурсници, добре дошли в нашия Университет. Пътят, който поемате,
е път към свободното Ви развитие като личности, за да реализирате най-доброто от себе си – трудолюбие, талант и
мечти.
Няма друга професия, в
която професионализмът и хуманността да са така свързани.
Само в медицинските специалности се полага уникалният
морален обет Хипократовата
клетва, защото освен от образование, ние се нуждаем и от
повече човеколюбие.
Скъпи преподаватели, благодарение на Вас Университетът е проспериращ и върви напред. Бъдете здрави, духовно млади и позитивни. Добрият учител оставя следи и в бъдещето!
НА ДОБЪР ЧАС!

РАВНОСМЕТКА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ 2018
Медицинският университет – Пловдив пръв между медицинските университети въведе тестовото изпитване за
прием на кандидат-студенти.
В последните 5 години ръководството на Университета последователно и професионално работи за усъвършенстване на приемните изпити. Вече
втора година приемният изпит
в Университета се провежда в
един ден с два модула: по биология и по химия, които се оценяват от отделни комисии, получават отделни оценки и класирането се запазва в същия
формат.
„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 от кандидат-студентите. Друго, което също допринесе за по-големия брой кандидати, са онлайн услугите, които предоставя Университета и възможността за онлайн регистрация, която всъщност облекчава кандидатстването. Тази година повече от 50% от кандидатствалите са подали документи чрез интернет. Не на
последно място като предимство пред другите университети е и качеството на обучение в Медицинския университет – Пловдив, както и високата реализация на нашите възпитаници“ – подчерта
проф. Куклева – зам.-ректор по
учебната дейност и председател на Централната комисия на
КСК ’2018 в МУ – Пловдив.
Общият брой кандидат-студенти тази години беше 2182,
което е с 350 кандидати повече
от миналата година. Петима се
бориха за едно място в магистърските специалности, а при
останалите специалности найголям бе интересът към „Помощник-фармацевт“ и „Меди-

цинска козметика“, следвани
от „Рехабилитатор“ и „Рентгенов лаборант“. Всичко това е
безспорен показател за трайно
увеличаващия се интерес към
специалностите в МУ – Пловдив през последните години.
За академичната 2018/2019
година са приети 618 български студенти държавна поръчка, разпределени по специалности както следва:
Медицина – 151; дентална
медицина – 100; фармация –
90; медицинска сестра – 90;
акушерка – 20; управление на
здравните грижи, бакалаври –
23; рехабилитатор – 45; медицински лаборант – 15; зъботехник – 20; помощник-фармацевт – 25; рентгенов лаборант – 14, инспектор обществено здраве – 8, инструктор по
хранене и безопасност на храните – 8 и медицинска козметика – 10.
За първи път максимален
бал 36 имат четирима кандидат-студенти (три момичета и

на. Минималният бал, с който
са приети момичета и момчета
в специалност медицина е над
30. Малко по-нисък е балът за
специалност дентална медицина и за фармация.
КСК ’2018 бе една изключително успешна кампания, показаха го резултатите от приемните изпити. Подбрахме найдобре представилите се от
всички положили успешно приемните изпити.
Медицинският университет – Пловдив е готов да посрещне новите си студенти.
Няма друг университет в страната с такива модерни, функционални и полезни за студентите звена:
• Уелкъм център, който
предоставя комплексни информационни услуги на студентите и помага за по-бързото
адаптиране на новоприетите.
• Кариерен център, който помага за успешната реализация и кариерното развитие
на студентите и завършилите

едно момче). Максималният
бал се получава, когато кандидатът има пълни шестици от
изпитите по биология и химия,
които се удвояват и има отлични оценки в дипломата по двата предмета. Минималният бал
тази година за най-желаните
специалности беше по-висок в
сравнение с предходната годи-

възпитаници на университета
и предоставя на работодателите от системата на здравеопазването възможности за набиране на кадри по зададени
от тях критерии.
Пожелаваме на всички първокурсници здраве, успешен
път и амбиция за постигане на
мечтите!
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ПРЕПОДАВАТЕЛСКА АКАДЕМИЯ ПО ПРОЕКТ „ДОКТОРАНТ 2“
Първият модул на Преподавателската академия по ПРОЕКТ
№ BG05M2OP001-2.009-0025 „Докторантско Обучение в
МУ – Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност,
Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите – 2
(ДОКТОРАНТ-2)“, се проведе в края на юни в град Стара Загора.
Проектът на МУ – Пловдив е финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Учебната програма на модула „Комуникационни и презентационни умения“ включваше лекции и практически насочени семинари, които да развият преподавателските умения на постдокторантите, младите учени и хабилитираните преподаватели.
Като лектори се изявиха проф. д-р Благой Маринов и доц. д-р
Мария Токмакова – преподаватели в Академията.

Целта на този форум беше изграждането на компетенции
в сферата на научното ръководство и академичното преподаване с лекции като: „Дисертация за научна степен ДОКТОР
НА НАУКИТЕ – структура, правила, изисквания, публикации“ и
„Структура и подредба на мултимедийна презентация, презентационни параметри и дизайн“, както и „Управление на проекти. Комуникация с неправителствени и пациентски организации.“
Обучението в Преподавателската академия е базирано на
интерактивните методи, които въвличат и ангажират участниците, провокират тяхната активност, стимулират творческото им
мислене и изграждат практически умения. Особен интерес сред
всички предизвикаха семинарните упражнения. Те дадоха въз-

можност на обучаващите се да покажат способностите си, както и новите неща, които са усвоили от опитните преподаватели.
Участниците бяха разделени на групи, като на всяка група бе
поставена задача да подготви презентация на различна тема,

свързана с уменията да се прави научен маркетинг, да се мотивира и да се привличат партньори.
Проведеното обучение помогна да се развият умения за работа в екип, по-добре да се разбира чуждото мнение и да се приемат различията, както и за осигуряването на непрекъсната обратна връзка, което помага на преподавателите да предложат
знания и информация, необходима на участниците.
Второто семинарно упражнение включваше индивидуални
презентации на представителите на четирите групи, като всяко
представяне беше записано с видеокамера. Двете семинарни упражнения бяха последвани от оценяване на показаните презентационни и комуникационни умения и даване на конкретни насоки за подобряване на всяко представяне.

Висока оценка за професионализма на лекторите и за активността на участниците в първия модул на Преподавателската
академия дадоха чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев – ректор
на Медицинския университет – Пловдив, проф. д-р Виктория
Сарафян – ръководител на проекта, и проф. д-р Мариана
Мурджева – координатор на проекта.
Следващият модул на Преподавателската академия е през
септември тази година.
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СТАРТОВА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ
Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)
На 18 юни 2018 г. в Медицинския университет – Пловдив се
проведе стартова пресконференция по Проект № BG05M2OP0011.002-0005-С 01, Център за компетентност „Персонализирана
иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Бенефициенти по проекта са МУ – Пловдив (водеща организация), ПУ „Паисий Хилендарски“ и Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ към БАН. Бюджетът
на проекта е 23 472 018,71 лв., от които 19 951 215,91 лв. финансиране от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие и
3 520 802,80 лв. национално съфинансиране. Срокът на изпълнение на проекта е от март 2018 г. до ноември 2023 г. (68 месеца).
В пресконференцията взеха участие представители на медиите, на академичните ръководства на бенефициентите и членове на екипите за управление и изпълнение на Проекта на трите
партньорски организации.

Проф. д-р М. Мурджева – зам.-ректор на МУ – Пловдив, запозна участниците с проекта и представи екипите по проекта и
работните пакети, предвидените инвестиции, както и очакваните резултати.
Чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев – ректор на МУ – Пловдив
и ръководител на проекта, заяви: „24 млн. лева не са много за голямата наука, но са сериозен бюджет за трите партниращи институции по проекта за ПЕРИМЕД. Надявам се, че изграждането
на този център ще създаде условия за разгръщането на капацитета на нашите институции и ще открие нови възможности за
партньорства в бизнеса. Съвременната формула за бизнеса е пари, наука, иновации, пари прим. Надявам се, че този Проект ще
успее да реализира тази формула.“
Проф. д-р Запрян Козлуджов – ректор ПУ „П. Хилендарски“ и
член на УС на проекта, заяви: „Всички изследвания, които се провеждат в тези лаборатории, ще бъдат прагматизирани, като
целта им е създаването на продукти. Ще има тесни връзки с бизнеса, като основният ефект ще бъде създаването, развитието
и укрепването на един иновативен научен комплекс, способен да
се самоиздържа, самоусъвършенства непрекъснато и да търси
конкретни технологични приложения на изследванията, които
ще се извършват в него“.
Проф. д-р Росица Николова – директор на ИМК при БАН и
член на УС на проекта, добави: „ИМК към БАН е малък, но много
ефективен институт и нашата основна задача в този Проект
ще бъде характеристиката на материалите – ние в това сме
силни. Институтът е единственият в страната, разполагащ с
цялостно поддържана апаратура, която характеризира твърди кристални материали. Новата апаратура, която ще се закупи по проекта, ще бъде като допълнение на това, което имаме,

но тя ще бъде насочена главно към характеристика на нови фармацевтични материали, които ще бъдат получавани и изследвани в Центъра.“
Кратки представяния на бъдещите дейности на научните екипи направиха и членовете на Научния борд на проекта – проф.
Илия Илиев от ПУ „П. Хилендарски“, Председател на Научния
съвет и ръководител на научния екип на ПУ „П. Хилендарски“;
проф. Маргарита Касърова-Трайкова – ръководител на научния
екип на МУ – Пловдив и проф. д-р Борис Шивачев – ръководител
на научния екип на ИМК – БАН, София.
Проектът предвижда изграждане на Център за компетентност, насочен към формиране на нова иновативна научноизследователска инфраструктура, фокусирана в една от приоритетните области за развитие на научните изследвания на национално и европейско ниво – технологии, свързани със здравето.
Научноизследователските дейности са в областта на персонализираната медицина, с акценти: онкология, онкохематология, интензивна медицина, иновативни лекарствени носители за прицелна терапия, биоинженерни технологии и биосензори.
Главната цел на проекта е повишаване нивото на пазарна ориентация на научноизследователската дейност в МУ – Пловдив,
ПУ „П. Хилендарски“ и ИМК – БАН чрез развитие на капацитет
за съвместни научни изследвания и иновации, откриване на възможности за партньорства с бизнеса, технологично развитие на
нови и значими иновации и научни продукти и интегрирането им
в съответствие с най-добрите световни стандарти и практики в
областта на персонализираната иновативна медицина.
Трите основни направления на дейности на Центъра са:
1. Молекулярно-биологични методологии за приложение в
персонализираната медицина и прилагане на персонализиран
подход при терапията на критично болни пациенти;
2. Иновативни лекарствени носители за прицелна терапия и
персонализирана медицина;
3. Биоинженерни технологии и биосензори.
В резултат на дейностите по проекта ще бъдат изградени 8
специализирани лаборатории и ще бъдат обособени 2 научноизследователски системи със съвременно научно оборудване
за осъществяване на научноизследователска дейност от специалисти в различни области: медицина, молекулярна биология, генетика, онкология, геномна медицина, фармация, биохимия, химия, биотехнологии и др. Предвижда се реализация на 12 мащабни иновационни научноизследователски програми, в които ще
бъдат включени водещи национални и чуждестранни изследователи.

Асоциирани партньори по проекта са УМБАЛ „Св. Георги“,
Неофарм – България ЕООД, University of Manchester, UK, Instituto
De Agroquimica y Tecnologia de alimentos (IATA), Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) – Spain.
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„Обединени при лечението на белодробен карцином“
МУ – Пловдив организира кръгла маса на тема „Обединени
при лечението на белодробен карцином“ в края на април. На събитието присъстваха около 50 медицински специалисти – биолози, патолози, онколози, гръдни хирурзи, пневмолози и фтизиатри от лечебни заведения в града, както и университетски преподаватели и представители на фармацевтични компании.

„Казват, че злокачествената клетка е по-умна от 100 онколози взети заедно, но не и от цялата медицинска и фармацевтична
гилдия. Злокачествената клетка е винаги една крачка пред нас
със способността си да се адаптира и развива резистентност,
което си е направо индикация за интелигентност“, – заяви по
време на откриването на форума ректорът на МУ – Пловдив чл.кор. проф. д-р Стефан Костянев. Той акцентира върху мястото
на Университета в борбата с белодробния карцином, отбелязвайки, че първата пулмонектомия в България е направена преди 66 години от проф. д-р Янко Добрев. Годишно в катедрата по
гръдна хирургия към МУ – Пловдив се извършват около 25% от
тоталните резекции на белодробен карцином, които са между
80 и 100 случая на година. Персонализираната медицина и фармакогеномиката на онкологичните заболявания са сред стратегическите направления в МУ – Пловдив. В тази връзка е създадена Катедра по клинична онкология и два много важни центъра –
Морфологичният изследователски център и Центърът по персонализирана медицина и фармакогенетика.
Проф. д-р Виктория Сарафян, зам.-ректор на МУ – Пловдив,
отбеляза, че основна цел е да се осигури комплексна грижа за пациента. Университетът разполага с инфраструктура, с катедрите
по клинична онкология, по медицинска биология, по обща и клинична патология, университетските болници, с техните клиники
и отделения по гръдна хирургия и партньорите от Българската
асоциация по персонализирана медицина.
„Персонализираната медицина е приоритет за МУ – Пловдив,
защото тя гарантира един прецизен подход, свързан с превенция, с диагностика, с терапия и с мониторинг. Предимствата са
точната диагноза, оптималната терапия, прецизираните медикаменти, повишената безопасност, по-малкото странични
ефекти и не на последно място по-малката загуба на средства
и икономическата ефективност на едно персонализирано лечение.“, каза още проф. Сарафян.
Обзорно представяне с данни за заболеваемостта и анализ на
сегашния алгоритъм при лечение на белодробния карцином, както и с възможностите за интердисциплинарен подход в диагностиката и лечението му направиха проф. д-р Виктория Сарафян,
която е и ръководител на Катедрата по медицинска биология,
проф. д-р Жанет Грудева – ръководител на Катедрата по клинична онкология, и доц. д-р Веселин Беловеждов – ръководител на
Катедрата по обща и клинична патология към МУ – Пловдив.
Анета Пиперкова от БАПЕМЕД представи оперативните и организационни дейности, свързани с диагностиката на белодробния карцином. Тя отбеляза, че към момента диагностиката на една голяма част от използваните биомаркери не се реимбурсира
в България и поради тази причини това се извършва чрез пациентски програми, които се обезпечават и се финансират от фармацевтичните компании. Програмите са безплатни за пациентите и за лечебните заведения и са достъпни за всички пациенти на
територията на цялата страната.
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НАУЧНИ ОБЗОРИ 2018
Катедрата по медицинска биология към МУ – Пловдив проведе за шеста поредна година публични презентации на научни обзори по актуални биомедицински проблеми. Студентипървокурсници показаха своята теоретична подготовка, креативност и оригиналност в презентирането.
Аудиторията беше пълна с настоящи студенти на МУ –
Пловдив и представители на пловдивските елитни гимназии: учители по биология и ученици с интереси в тази област.
Проф. д-р В. Сарафян – ръководител на Катедрата по медицинска биология и зам.-ректор по НИД на МУ – Пловдив, беше
модератор на събитието. Тя изнесе много интересна двуезична презентация за най-пренебрегвания човешки орган – червата. Бяха представени научни факти за чревния микробиом, които накараха аудиторията да разсъждава дали той е повече полезен или вреден за организма. Преди да покани на сцената студентите да направят своите презентации, проф. Сарафян завърши с думите: „Умът е като парашут – работи, само когато е отворен“ и призова участниците да държат отворени умовете си.

По време на форума бяха изнесени осем презентации – четири от български и четири от чуждестранни студенти, подбрани
на конкурентен принцип след изготвяне на есе по избраната тема. В рамките на пет минути първокурсниците представиха факти, знания и лично мнение по актуални теми:
• Валентин Георгиев на тема „ГМО – заплаха или спасение“
• Петра Кавраджиева на тема „Регенеративна медицина – обречени ли сме на вечен живот?“
• Георги Георгиев на тема „Стволовите клетки – големите
очаквания“
• Дария Полендакова на тема „Пренатална диагностика –
превенция или началото на „Гатака“?
• Saad Afzal на тема „GMO – Threat or Salvation“
• Benjamin Hunt на тема „GMO – Threat or Salvation“
• Idil Ali на тема „Cellular Differentiation – a matter of free choice
or coercion“
• Devni Edirisinghe на тема „Biometrics/IQ – who sets the norm?“
Всички студенти, изнесли презентации, получиха сертификати за успешно представен научен обзор, както и подаръци от
Университета.

Асистентите от Катедрата по медицинска биология бяха приготвили викторина за публиката с интересни и забавни въпроси.
Имаше и подаръци за далите верни отговори.
За настроението на аудиторията пяха Надежда Димова и IfeOluwa Adeyemi – студентки от МУ – Пловдив. Това традиционно събитие се превърна в празник, който по вдъхновяващ начин
мотивира младите хора да опознават и обикнат биомедицинските науки.
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ТРЕТО ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ
НА ДЕЦА С ВРОДЕНИ ДЕФЕКТИ
НА ИМУННАТА СИСТЕМА
За трета поредна година
Медицинският университет –
Пловдив бе домакин на Лятно
училище за пациенти с първични имунни дефицити (ПИД) на
8, 9 и 10 юни в рехабилитационната си база в Цигов чарк.
Воден
от
девиза
„Посветени на хуманността“,
Университетът събра на едно
място пациенти и лекари (имунолози, педиатри, социални
медици), които са ангажирани
с диагностиката и лечението на
тези заболявания.
Целта на лятното училище
бе да се запознаят пациентите
и родителите на деца с ПИД поподробно с техните заболявания (социална интеграция, възможности за профилактика и

лечение) и опита на българските лекари в това направление.
На пациентите бе предоставена достъпна информация
за първичните имунни дефицити, проблемите в социална-

та им интеграция, разработването на програми за скриниране на имунни дефекти при новородени. Имаше възможност
за безплатни консултации с ме-

диците относно състоянието
на болните.
Паралелно с училището бе
проведена и съвместна среща
на експертно ниво между иму-

нолози и педиатри за проблемите на най-малките пациенти
с първични имунни дефицити.
Съорганизатори
на
Третото лятно училище бяха Българската асоциация
по клинична имунология,
Експертният център за ПИД
„Джефри Модел“ при УМБАЛ
„Александровска“ – София и
Българската педиатрична асоциация. Активно съдейства и
Асоциацията на пациентите с
първични имунни дефицити.
Информирането на родителите за особеностите на заболяванията на техните деца
е стъпка в комплексното лечение и профилактика на тези състояния и част от образователните програми на
Медицинския университет –
Пловдив в полза на обществото.
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MSOM WITH THE FIRST CAMP IN THE VILLAGE OF TRUD
„Medical Students On A Mission“ (MSOM) had their first
Bulgarian medical outreach programme, which was held in the
village of Trud (few km outside of Plovdiv) at the end of month of
May.
The aim of their workshop was to promote and raise awareness
about diabetes to the local public and to test their blood glucose

levels. If any abnormalities were found, these patients were referred
to the Endocrinology department of the University Hospital “St.
George”. The team was whole-heartedly welcomed in the village
and the lectures and the tests were very useful for the population.
All volunteers – Aylin, Liam, Stefan, Ivo, Yemi, Margarita, Kanika,
Iqra, Janar, Qasid, Maisha, Clara, Astha and Megha were very satisfied

with the activity in the village and said “We are very grateful to have
had the opportunity to contribute to our local Bulgarian society. We
would like to thank prof. Maria Orbetsova and her team for helping
us establish our first Bulgarian camp.”
After the success of May’s camp, the members of MSOM are in
the process of organising their 2nd Bulgarian camp – coming up next
semester.
Let us reach out to those who can‘t be reached!!!
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27-ми ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА НА МУ – ПЛОВДИВ
Превърналият се вече в
традиция тържествен академичен съвет на МУ – Пловдив
по случай 24 май – Денят на
славянската писменост и култура, тази година включваше
и присъждането на почетното
научно звание „Доктор хонорис кауза“.
Проф. д-р М. Мурджева –
зам.-ректор по МСПД, представи кандидатурата на доц. д-р
Крис Иванов от Университета
на Тенеси, САЩ, а ректорът на
университета – чл.-кор. проф.
д-р Стефан Костянев, връчи
на доц. Иванов почетната титла като признание не само за
постиженията му в областта
на възстановителната и общата дентална медицина, но и за
изключителните му заслуги за
осъществяването на сътрудничество между американския и
българския университет.
Доц. д-р Крис Иванов е авторитетен учен от Колежа
по дентална медицина към
Университета на Тенеси и
член на редица престижни научни организации като „Американската асоциация по дентална медицина“
и „Американската асоциация по обществено здраве“.
Основател на интернационалната мрежа Global Oral Health
Initiative (GOHI), доц. д-р Крис
Иванов активно съдейства за
включването на МУ – Пловдив

в нея. Той подпомага осъществяването на контакти между
университетските ръководства, съдейства за участието
на български студенти от нашия университет в научноизследователски форуми в САЩ
и провеждането на стажове в
Университета на Тенеси; публикува изследвания съвместно с дентални медици от българския университет.
„Като син на български
имигранти, тази награда е голяма чест за мен. Тя е свързана
не само с моята научна и преподавателска дейност, но е
една награда от Медицинския
университет – Пловдив за нашата съвместна работа.
Наградата е важна и в личен
план, защото ме прави още повече един пловдивчанин и българин.“, заяви доц. д-р Иванов.
Доц. д-р Крис Иванов

бе в Пловдив заедно с още
двама представители на
Университета на Тенеси – проф.
д-р Тимъти Хотел (директор
на „Инициативи за оралното
здраве в щата Тенеси“) и проф.
д-р Георги Петков (декан на
Факултета по фармацевтични
науки към Центъра по здравни науки на Университета на
Тенеси). Посещението на представителите на Университета
на Тенеси бе логично продължение на вече традиционното
партньорство и даде ясна заявка за бъдещи още по-мащабни
съвместни постижения.
Пред пълната аудитория
доц. д-р Крис Иванов изнесе публична лекция на тема
„Бъдещето на денталната медицина в България“.
На Тържествения академичен съвет бяха връчени дипломите на заелите академични

длъжности – трима професори и двадесет доценти, както
и на защитилите дисертационни трудове – шестнадесет човека с образователно-научна
степен „Доктор“ и един с научна степен „Доктор на науките“.
Бяха връчени и грамоти на колективите с отличени презентации и постери от научните
форуми „Дни на медицинската наука“ и „Наука и младост“
2018, както и на наградените
в Четвъртото издание на студентския конкурс „Най-добър
превод от френски език на художествен текст, публикуван
от лекар писател“.
Водещ на събитието беше
проф. д-р В. Сарафян – зам.ректор НИД на МУ – Пловдив,
която изнесе слово по случай
24 май. „Когато знаем и мислим, ставаме опасни за тъмнината“ – каза проф. Сарафян
и пожела на колегите си: „Нека
да бъдем опасни за тъмнината. Нека да имаме сили и достойнство да носим тежестта да образоваме с любов и
отдаденост. Само така можем да светим и осветяваме.“
За настроението на присъстващите в залата децата от
ВГ „Бамбини“ с ръководител
Снежана Донева, изпълниха
„Върви, народе възродени“,
Химна на Р България, „Дано,
дано, дано…“, „Детство мое“
и „Катерино моме“.

БЪДЕЩЕТО НА ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА В БЪЛГАРИЯ
публична лекция от доц. д-р Крис Иванов

Изключително съм радостен, че днес съм с вас на това събитие, за да получа почетната докторска награда (Doctor Honoris
Causa) и по повод връчване дипломите на представители на
Медицинския университет – Пловдив.
Обръщам се първо към вас – защитилите дисертации и заелите академични длъжности, и ви поздравявам за постиженията
ви. Пожелавам ви много успехи, защото, като навлизате в света, за да оставите своя следа в живота, вие носите надеждите и
стремежите на цялата нация. Смея да ви уверя, че вашето бъдеще ще е ярко и да ви напомня, че няма препятствия между вас и
вашите мечти, освен волята да опитате и убеждението, че всичко е възможно.
По отношение на вашата житейска мисия Университетът носи свещена отговорност. Това е единствената институция, която има за цел да възпита вашите хуманни отговорности и да ви
даде стимул да работите творчески и новаторски, за да намерите нови решения на големите предизвикателства. Понякога предизвикателствата могат да изглеждат обезсърчаващи, но както
е казал Нелсън Мандела: „Никога не казвайте, че нещо е невъзможно, защото то винаги изглежда невъзможно, докато не бъде направено“.
Всички вие, като членове на академичната общност на

Медицинския университет – Пловдив, трябва да бъдете горди,
че сте част от университет, оставил вече значителна следа в сравнително краткия си път.
Живеем в епоха на глобални очаквания и „нашите надежди са
се сближили много, така както и нашите демократични стремежи“, наред с желанието ни за по-добро бъдеще за нашите деца.
Светът около нас е изключително конкурентен и е важно
да се гордеем с постиженията им и никога да не ги предаваме.
Самоувереността не е само добродетел, а и ключов компонент
за успеха и благосъстоянието. За да бъдат те ефективни мислители и в същото време да притежават сила за доброто, трябва да
ги насърчаваме да следват своите цели и да съсредоточат своите способности и талант в позитивни насоки.
Крайните цели, които човек си поставя в живота, са много важни. Целите са това, което ни движи напред; те са кислородът на
нашите мечти. Колко важни могат да бъдат целите, аз разбрах
от едно тривиално лично преживяване. Преди много години бях
прочел, че всеки път, когато отивате на джогинг за 10 минути,
продължителността на живота Ви се увеличава с 8 минути. Това
изглеждаше доста впечатляващо и веднага се отдадох на джогинг. Един ден, докато бягах, се запитах, каква е моята цел в жина стр. 7
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вота? Искам да увелича общото си време на земята или времето
си на земята, когато не спортувам? Ако вярно беше последното,
веднага трябваше да спра да бягам, защото всеки 10 минути от
джогинг ме лишаваха с 2 минути от живота ми, когато не бягах.
Приятели, вашите цели, разбира се, избирате вие самите, но
позволете ми да се обърна към вас – ние сме 7.5 милиарда души
на нашата малка планета и трябва да се опитаме да се сближим
един с друг, независимо от нашата етническа, расова и религиозна принадлежност. В живота има много малко неща, за които човек може да бъде сигурен, но ценностите и моралът са изключително важни. Вярвам, че състраданието и любовта са ценности, които всички ние трябва да носим, пазим и да бъдем водени от тях.
Когато бях на 21 години, докато седях в двора на университета Харвард през май 1982 г. и очаквах да получа дипломата си,
се опитвах да разпозная лицето на една дребна жена, която говореше при откриване на тържеството. По онова време не осъзнавах влиянието, което тази малка жена щеше има върху живота ми и върху всички нас на Земята, тъй като се оказа, че това е
майка Тереза.
По време на моето дипломиране майка Тереза каза: „Живот,
който не се живее за другите, не е живот.“ От тогава аз самият
много пъти съм казвал, че не сме тук, за да живеем за себе си, а
за да служим на другите. И не мислете, че не можете да промените света. Майка Тереза също казваше: „Може би аз сама не
мога да променя света, но мога с всеки камък, който хвърля във
водата, да създавам безброй вълни.“, „И когато не можем да извършим велики дела на тази Земя, можем поне да направим малки неща с голяма любов“. Ние всички сме заедно в това начинание, защото имаме едно общо нещо, което ни обвързва... нашата любов към нашите ученици, към нашата страна и към цялото
човечество.
Всеки от нас поотделно не може да нахрани целия свят, който гладува, да излекува всички болни и да приюти всички бездомни. Но по някакъв начин ние всички трябва да използваме
уменията, с които сме били благословени, за да направим този
свят един по-привлекателен и по-любящ дом, в който да живеем. Както казваше баща ми: „капка по капка, вир става“, т.е. всеки принос има значение. Като стоматолози и доктори, ние сме
отговорни да подготвим вас, нашите студенти, с професионални
умения, които ще ви позволят да навлезете в света и да направите живота добър. Ние също така имаме и морален дълг по някакъв начин да ви научим на състрадание и съпричастност към
другите. Необходими са повече от добри умения, за да станете
един добър практикуващ лекар. Добрите лекари трябва да „слушат“ своите пациенти, те трябва да имат огромна душа. Въпреки
че винаги е хубаво да получавате заплащане за труда ви, понякога най-голямата награда в живота е да помогнете на някой, който наистина се нуждае от вас.
Говоря ви от личен опит. Искам да споделя с вас една история.
Един ден пощальонът, който доставя пощата в офиса ни, ме попита дали бих могъл да прегледам един възрастен човек, живеещ наблизо. Мъжът, ветеран от войната във Виетнам, очевидно
страдаше от умствено заболяване. Поради неговото състояние,
жена му го беше изоставила преди много години, а единствената му дъщеря не искаше да се грижи за него. Тъй като той беше
малко ексцентричен, поведението му плашеше неговите съседите и освен пощальона, нямаше други приятели. Пощальонът
съжаляваше възрастния човек, тъй като му беше ясно, че той е
съвсем сам и няма кой да се грижи за него. И така всяка неделя
пощальонът го водеше на закуска и редовно проверяваше дали
е добре, за да му покаже, че все още има хора, които се интересуват от него. Човекът имаше абсцес и от известно време страдаше от клатещи се зъби, но нямаше средства да отиде при зъболекар, за да ги извади. Пощальонът ме попита дали мога да го
видя и аз, разбира се без колебание, се съгласих. Накратко, извадих зъбите на възрастния човек и му дадох постоперативни

инструкции. Тъй като го съветвах да остане на диета с мека храна през първите 24 часа след манипулацията, жена ми, която ми
помагаше, го попита дали има кисело мляко или яйца, за да направи омлет, подходяща храна за след процедурата. Старецът
ме погледна с толкова невинни очи и отговори: „Докторе, не се
притеснявай, ще се заситя с вода“. Приятели, аз съм видял доста
гладни хора в живота ми, но никога не съм чувал никой да ми каже по такъв достоен, сърцераздирателен начин, че няма храна.
Трябваше да излезна за малко от кабината си, за да се успокоя.
Не само не взех никакви пари от мъжа, но жена ми остави всичко, което правеше и отиде незабавно до хранителния магазин,
за да зареди хладилника му за следващия месец.
Някои от вас, които дойдохте в Университета на Тенеси, за да
участвате в интернационалния обмен между нашите два университета, видяхте с очите си, че ежедневните предизвикателства за
достъп до еднакви здравни грижи от страна на бедните групи в
САЩ не се различават толкова много от тези на неравностойните групи в България. Като ви показвах това, се надявах, че преживяното от вас ще ви насърчи, след завръщането ви у дома, да
лекувате повече хора в неравностойно положение. С подобряване на уменията за междукултурна комуникация и култивирайки у
вас определено желание за филантропия, алтруизъм и граждански дълг, аз се надявам, че това преживяване ще ви помогне да
станете по-добри практици в мултикултурната среда, в която живеете, и като цяло да станете по-отговорни граждани на света.
Обръщам се сега към ръководството: докато основната ви
мисия е да обучавате компетентни лекари и стоматолози, които
да обслужват здравните нужди на България, не забравяйте, че
вашата мисия може да помогне и за развитието на медицината
и стоматологията и как те се практикуват в страната. Това може
да се осъществи по много начини, включително да бъдат увеличени инвестициите в научните изследвания, да се създадат повече възможности за малцинствата и с нарасналата решителност
да бъдете не само силен регионален, но и водещ световен играч.
От решаващо значение за утвърждаване на вашата институция е да се намерят достатъчно възможности за финансиране на
Университета, за да могат вашите преподаватели и студенти да
продължат развитието и участието си в обществените дейности
и в научните изследвания. Вливането на „свежа кръв“ в административните степени ще помогне за формирането на отговорни и
ефективни здравни политики на утрешния ден. Така че не забравяйте да инвестирате в бъдещето на тези млади хора. Те са вашето най-голямо предимство и в крайна сметка – спасението на
страната. Създаването на по-привлекателна среда за запазване
на младите таланти, в която те могат да изградят своето стабилно бъдеще, също ще помогне да се спре изтичането на мозъци
поради настоящата демографска криза.
Професията, която сте избрали, трябва да изпълнява своята
социална функция и да предоставя визия, в която всички хора –
независимо от своя статус, възраст, местоживеене – да имат право на добра дентална и медицинска помощ. Вие, лекарите по медицина и дентална медицина в България, сте първият боец срещу болестите и смущенията, които могат да повлияят на здравето и благополучието на човека и трябва да превърнете тази ваша визия в реалност.
Ясно е, че здравето на нацията, включително и оралното
здраве, ще продължи да се подобрява през следващите десетилетия, тъй като българите все повече осъзнават значението на
здравословния начин на живот. Съществуват обаче големи различия в оралните заболявания и състояния сред различните сегменти от населението. С масовата емиграция и ниската раждаемост сред етническите българи, населението застарява, но също така става все по-разнообразно. Следователно ще забележите значителни промени в моделите на заболяванията, културните нагласи и очакванията за здравни грижи. Ускоряването на научния и технологичен напредък също ще повлияят на начина на
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предоставяне на здравни грижи. Акцентът за бъдещето ще бъде върху насърчаване на здравето, а не върху профилактика на
болестите. Чрез популяризиране на здравето, обществеността
ще осъзнае по-добре нуждата от здравни грижи и с увеличаване
усилията на специалистите по дентална медицина ще научи, че
здравето на устната кухина е неразделна част от общото здраве.
Ключът към удовлетворяване на потребностите на обществото е да има отговорна, компетентна и гъвкава работна сила.
Демографските промени в България налагат нуждата от наличие
на стоматолози на точните места, за да позволи на всеки български гражданин достъп до необходимите стоматологични услуги.
Съществуват много фактори, които ще определят дали ще са необходими промени в състава, включително не само общия брой
зъболекари и очаквания размер на българското население, но и
броя на практикуващите на непълно работно време, разнообразието и географското разпределение и ефективността на работа на специалистите по дентална медицина.
През последните 20 години профилът на стоматолозите в
България се промени значително, особено с огромното увеличаване броя на жените стоматолози. Тази тенденция е свидетелство за стремежа ви към равенство между половете и с това
трябва да се гордеете. Необходимо е обаче да се положат усилия за увеличаване участието на малцинствените групи в зъболекарската професия, за да се постигне баланс с настоящото и бъдещо етническо разпределение на обществото. Програмите за
решаване на този проблем трябва да включват дейности за постигане на информираност от детската градина до завършване
на средното образование, менторските асоциации, отпускането
на стипендии и други стимулиращи програми. Установяването на
контакти с организации извън професионалната гилдия би подпомогнало екипната работа, обхващаща всяко ниво на социалната структура, което ще придаде и по-голямо значение на инициативата.
Разпределението на стоматолозите в България също варира значително според географския район. Тези географски дисбаланси в стоматологичната работна сила са доста изразени.
Една от причините за това неравновесие е, че населението просто не се увеличава с темпа, с който завършват зъболекарите.
Обстоятелствата могат да се променят, но нацията и зъболекарската професия трябва внимателно да следят тенденциите на националната работна сила и да бъдат готови да действат, когато
обстоятелствата го налагат.
Очевидно е, че цялостната национална политика ще изисква
различен подход в регионите, където броят на стоматолозите
намалява, имайки предвид нуждите и обстоятелствата, характерни за провинцията. Денталните практики сред тези общности може да се увеличат чрез по-ефективно използване на асоцииран стоматологичен персонал, без непременно да се изисква
увеличаване на общия брой стоматолози. Това е икономически
ефективно средство за генериране на допълнителни стоматологични услуги и ще изисква да има на разположение достатъчно
дентални асистенти и санитари в обслужваните обезлюдяващи
райони на страната.
Друг подход може да бъде разширяване на обществената услуга в учебната програма, като в учебната програма на студентите по дентална медицина бъдат включени практически стажове в селата.
Тенденциите в моделите на заболеваемостта на населението,
заедно с промените в състава на населението и напредъка в начините на предоставяне на стоматологични грижи, налагат да се
предвиди естеството на денталните практики за близкото бъдеще. Тенденциите в световен мащаб показват, че употребата на
избрани стоматологични услуги от пациентите е преминала от
възстановителни грижи към превантивни грижи. Предвид подобренията в оралното здраве на децата и възрастните и нарастващото познаване на оралните модели на заболяването и възможностите за лечение, бъдещата клинична практика вероятно ще

включва повече данни, основани на диагностиката, в плановете
за лечение заедно с прогнозата за лечение на зъбите. Например
изследванията показват, че периодът и регулярността на посещение на пациенти може да се наложи да бъдат определени въз
основа на чувствителността на пациентите към различни орални
заболявания. По този начин, тъй като стратегиите за оценка на
риска се подобряват, пациентите с висок риск от развиване на заболявания може да изискват по-чести назначения в сравнение с
тези, които са с по-нисък риск.
Въз основа на текущите тенденции, младите хора ще продължат да имат по-малко кариеси, докато напредва възрастта им. В
резултат на това възрастните хора ще задържат собствените си
зъби си по-дълго, отколкото хората през последните десетилетия, което ще изисква високи нива на диагностика и превантивна, пародонтална, естетична и ендодонтска грижа. Хората, които
не са се възползвали от флуорната профилактика и други превантивни грижи в по-ранните си години, ще продължат да бъдат поинтензивни потребители на стоматологична помощ. В резултат
на лесния достъп до информация чрез електронните медии, пациентите ще бъдат по-добре запознати с връзката между оралните и системните заболявания, продуктите за устна грижа, технологиите и клиничните услуги за орално здраве.
Структурата на професията, оставайки сходна с това, което
виждаме днес, може да претърпи някои леки промени. Въпреки
че повечето стоматологични грижи ще продължат да се предоставят от общи зъболекари, може да има нужда от повече практикуващи специалисти в някои определени специалности. Подоброто разбиране от страна на потребителите на здравни проблеми, с които се сблъскват, би могло да доведе до по-голям интерес и самостоятелно насочване към специализирано лечение.
Предполага се, че ортодонтските грижи както за деца, така и
за възрастни ще продължат да растат. Необходимостта от пародонтални услуги ще се увеличи, както и търсенето на регенеративна и козметична пародонтална пластична хирургия. Нуждите
от ендодонтски услуги ще останат високи, тъй като много пациенти предпочитат да поддържат зъбите си, вместо да предприемат екстракцията им.
Протетичните услуги ще продължат да бъдат основна част
от денталната практика. Докато процентът на населението, което е останало напълно без собствени зъби ще намалее, абсолютният брой на хората с поне една обеззъбена челюст ще се увеличи. Така необходимостта от традиционни фиксирани и подвижни
протезни услуги ще продължат да бъдат търсени. С нарастването броя на поставените зъбни импланти, нуждите от възстановяване ще се увеличават пропорционално.
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Обхватът на практиката в сферата на оралната и лицево-челюстната хирургия ще продължи да се разширява. Напредването
на хирургическите техники и допълнителното специализирано
обучение, достъпно в новооткритите програми ще доведе до
значително припокриване с медицинските дисциплини. Ако може да бъде установена възможната връзка между периодонталните заболявания и аспектите на общото здравословно състояние на човека, това ще доведе до нарастване значението на стоматолозите в клиничната перорална медицина. По този начин
сътрудничеството с лекарите и другите специалисти по здравни
грижи ще стане по-важно и широко разпространено.
Клиничната работа, както и мениджмънтът на стоматологичните кабинети ще продължат да бъдат под влиянието на бързия
напредък на технологиите. Пред факта, че много офиси вече активно използват компютърни технологии за административните си нужди и някои по-прости диагностични услуги, бързото въвеждане в стоматологичната помощ на нови подходи, основани на нововъзникващите технологии, ще изисква непрекъснато и все по-голямо усъвършенстване от страна на практикуващия специалист.
Събирането на данни и документацията се превръщат в ново ценно средство за модерна дентална практика. Преносът на
данни се развива в посока на лесен и бърз обмен на цялото досие на пациентите между стоматолози и други специалисти в областта на здравеопазването. В резултат на това основно предизвикателство за мениджърите по дентална практика ще бъде постигането на системен и сигурен подход към интеграцията и приложението на информационните технологии. Много от въпросите, свързани с обмена на данни, не са само от технически характер, а по-скоро включват правни съображения за поверителността на пациентите.
Компютрите ще служат като инструменти за подпомагане
вземането на решения в планирането на лечения, които изискват интегрирането на множество дисциплини и различен вид
клинична информация. Софтуерните програми ще помогнат на
зъболекарите да филтрират, да оценяват и да дават приоритет
на информацията, необходима за създаването на подходящи
планове за лечение. Тъй като данните за пациентите се съхраняват на компютри, резултатите от анализите на пациентските записи ще станат възможни на три нива: пациент, практика и население. Компютрите ще помогнат на стоматолозите да оценяват
здравословното състояние на пациента с течение на времето.
В обобщение, стоматолозите на бъдещето ще трябва да бъдат далеч по-компютърно грамотни от практикуващите днес.
Използването на нови технологии ще позволи по-високо ниво
на грижа с по-голяма ефективност и производителност. Докато
пациентите ще се възползват от тези постижения, това ще бъде
предизвикателство за специалистите по дентална медицина да
включват технологичния напредък в ежедневната си практика.
Макар че много българи могат и имат достъп до стоматологични услуги и системата за стоматологично обслужване ефективно осигурява грижи за онези, които я изискват, все още съществуват бариери, които възпрепятстват достъпа на много хора до стоматологична помощ. Докато разходите за частно плащане на стоматолозите вероятно ще останат стабилни през
следващото десетилетие, нашата цел и водеща визия – като специалисти в областта на здравеопазването – трябва да бъде универсалната достъпност на денталните грижи за цялото население, независимо от финансовия, географски или здравен статус.
Това изисква сътрудничество между всеки сегмент от обществото, включително политици, специалисти по дентална медицина,
лидери на общности и цялата общественост. Повечето стоматолози предоставят безплатно или на ниски цени обслужване на
хората, които не биха могли да си го позволят. Но самата благотворителност не е достатъчна. Ние като общество трябва да
призовем политическата воля, за да се премахнат финансовите и
други бариери, които ограничават правото на достъп до грижи.

За да се отговори на нуждите на тези общности, следва да се
разшири публичното финансиране, което да покрива основните
стоматологични услуги за дългосрочно безработните. За да се
гарантира участието на доставчиците и да се подобри достъпът,
следва услугите на стоматолозите да бъдат заплащани на пазарни цени. За работещите бедни граждани трябва да се разработят нови програми, субсидирани отчасти с публично финансиране, чрез които служителите да могат да закупят застрахователни планове директно от рискови фондове, ако техните работодатели не го предлагат. За да се увеличи броят на стоматолозите,
работещи с групи в неравностойно положение в географски изолирани райони, трябва да се предлагат стимули за привличането
им в неатрактивни райони, включително и адекватно финансиране на стоматологични планове, финансирани от правителството.
Друг важен въпрос е достъпът на хора с увреждания в
България, което е трудно поради техните специални нужди и
сложна организация на грижите им. Много от тези пациенти са
изолирани у дома, институционализирани или не могат да получат необходимата грижа в традиционна стоматологична среда.
Финансирането на грижите за тези хора ще изисква достатъчно
средства, които да привлекат специалистите да предприемат допълнително обучение, необходимо за лечение на тези пациенти.
Освен това трябва да бъдат разработени и широко прилагани образователни програми, адресирани към стоматолозите за придобиване на необходимите специализирани умения. Решението
трябва да включва разработване на обществено финансирани или субсидирани програми, които да обслужват хората с увреждания, като се отчитат техните специални нужди. Също така
трябва да бъдат разработени програми за комуникация на провинциално и местно ниво, за да се отговори на нуждите на пациентите, които не могат да получат грижи в традиционните стоматологични кабинети. Докато много от възрастните хора могат да
финансират стоматологични грижи без предварително заплащане на услугите, други биха могли да получат достъп до по-качествени грижи, ако са налични отложено плащане, медицински спестовни сметки, при които постъпленията могат да се използват от
възрастните пациенти след тяхното пенсиониране.
Накрая, регулаторната дейност през последните години дълбоко повлия на начина, по който се практикува стоматологията.
Докато част от тази регулаторна дейност е подходяща и на място, голяма част от нея беше справедливо критикувана като недостатъчно обоснована от научни данни. Всички правила, отнасящи се до денталната практика, трябва да се основават на валидни научни принципи. Регламентите ще бъдат от полза, само
ако добавят сигурност и стойност към предоставените услуги и
ако спазването им не създава непоносима тежест за практикуващите. Професията на специалист по дентална медицина трябва да остане водеща при разработването и оказване на влияние
върху законодателната и регулаторната дейност, засягаща стоматологията.
С поглед към бъдещето, отговорна задача е да се предскаже
какви ще са нуждите на от стоматологични услуги на гражданите на България. Въпреки че е трудно да се разберат всички проблеми, с които ще се сблъскате в нашата професия, едно нещо
е сигурно – професията ни ще се справи с неизбежната промяна. Тенденциите, които отбелязах, и препоръките, които предложих, няма да бъдат изненада за повечето от вас, нито ще изискват радикални промени в посоката на работа. Те са просто
предложения за възможна пътна карта за бъдещето, която ще
бъде от полза за професията и за обществеността, на която служи. Наложително е обаче пътят да бъде разбран, за да се постигне траен успех на стоматологичната професия при изпълнение на
отговорната задача за осигуряване на най-доброто орално здраве за всички българи.
Благодаря за вниманието ви и честта да направя това представяне тук, пред Вас!
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С Т УД Е Н Т И

септември 2018

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ФЕСТИВАЛ НА МЕДИЦИНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ
МУ – Плевен, МФ на Тракийския университет – Стара Загора и
Университета в Патра, Гърция, се срещнаха в СОК „Камчия“, за
да представят своите таланти и да се забавляват заедно.
МУ – Пловдив обра овациите с изпълненията на Мария

Преди година Медицинският университет – Пловдив беше
домакин на Първия национален студентски фестивал на медицинските университети в България. Сцената озариха таланти от
различни етноси и култури. Беше истински празник, изпълнен с
пъстрота и забавления, младост и усмивки, изкуство и талант.
Създадохме приятелства, заредихме се с нови идеи и с мечти!
Първият фестивал постави началото на една традиция, при
която младостта, любовта и радостта нямат граници!

Домакин на следващия национален студентски фестивал
беше Медицинският университет – Варна. Вторият студентски фестивал се отличи с международно участие и с много
добра организация. В 40 изпълнения 200 участници сътвориха експлозия от красота и
феерия от различни култури и
традиции!
Студенти от медицинските специалности на 6 университета в страната: МУ – София,
МУ – Пловдив, МУ – Варна,

Нанова, студентка от ФФ,
Виргиния Борисова от ФДМ,
танцовия ансамбъл „Медик“,
непалските танцьори и уникалния ни Госпъл хор. Всички те
станаха любимци на публиката
още по време на репетициите.
Ректорското ръководство на
МУ – Пловдив, облечено с рекламните тениски на универси-

тета, гордо аплодираше великолепното им представяне.
Третият национален студентски фестивал догодина ще бъде
под домакинството на Медицинския университет – Плевен.

СЪБИТИЯ
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НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2018
в Медицинския университет – Пловдив
Медицинският университет – Пловдив за десета поредна година ще отбележи Нощта
на учените с богата програма.
Общата тема на събитията –
„Нощ в МУзея“, е вдъхновена
от прекрасната инициатива на
МУ – Пловдив за създаване музей на медицината.
В оспорван дебат „Класически или виртуален музей“
два отбора ще защитават своя-

състезават в приключенска игра пред Аудиторния комплекс
на Университета. Със знания,
съобразителност и бърза мисъл те ще отговарят на въпроси, чиито верни отговори ще
им дадат ключ към разпознаване на експонат от музея.
След приключване на дебата и приключенската игра,
ще има благотворителен кулинарен базар с ястия от раз-

ските земи“.
Музикални и танцови изпълнения на студенти и преподаватели ще създадат празнично настроение. Сцените за
изява са две: в залата и пред
Аудиторния комплекс, където
ще бъде обявен „Микрофонът
е ВАШ!“.
И тази година Европейската
нощ на учените в МУ – Пловдив
ще бъде вълнуващ, нестандар-

Европейската нощ на учените е мега събитие, което всяка година се провежда по едно и също време в около 300
града в цяла Европа и по света.
REFRESH (Relate, Experience,
Find Research Everywhere and
SHare) е иновативен проект
за Европейска нощ на учените 2018-19, финансиран от
Европейската комисия по дейностите Мария Склодовска-

та позиция „за“ или „против“
реалния/виртуалния музей.
Публиката в залата ще определи победителя.
Докато в залата тече дебатът, пет отбора от български и
чуждестранни студенти ще се

лични национални кухни, приготвени от студенти, преподаватели и служители на МУ –
Пловдив. Събраните средства
ще бъдат дарени за учредяване на музейна експозиция на
тема „Медицината по тракий-

тен и вдъхновяващ празник.
Искате ли да се потопите в
света на науката и да се забавлявате с нас?
Каним всички, които имат
интерес към науката, образованието и приключенията!

Кюри на програма „Хоризонт
2020“.
ЕЛАТЕ ДА ПРАЗНУВАМЕ
ЗАЕДНО
на 28 септември от 16 часа в
Аудиторния комплекс!
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ИНФОРМАЦИЯ
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15 ГОДИНИ ФАРМАЦИЯ В МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
Националната научна конференция „15 години фармация в
Медицинския университет – Пловдив“ под патронажа на ректора на МУ – Пловдив чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев бе проведена от 1 до 3 юни в гр. Девин.
Събитието отбеляза началото на обучението по фармация, в
който за последните 15 години са се дипломирали над 1000 български и чуждестранни студенти със 100% професионална реализация.

В сърцето на Родопите среща си дадоха водещи учени, преподаватели, фармацевти, изявени лекари и представители на
бизнеса, работещи в сферата на фармацията, медицината и природните науки. Те разискваха съвременните проблеми в своите
области, споделиха опит и очертаха тенденциите, представиха
концепции за лечение на социалнозначими заболявания, обсъдиха контрола на хранителни добавки и новите лекарствени продукти.
В конференцията взеха участие над двеста представители на
всички медицински университети в страната – София, Пловдив,
Варна, Плевен, както и на СУ „Климент Охридски“, Тракийския
университет – Стара Загора, БАН и др.
Научната програма бе наситена с презентации на изтъкнати
гост лектори – учени и преподаватели от фармацевтичните факултети към медицинските университети. В продължение на два
дни 90 участници от цялата страна представиха своите научни
постижения в областта на фармацията, медицината, природни-

те науки. Научно жури удостои с награди и грамоти три авторски колектива.
„През тази година се навършват 15 години от старта на обучението във Фармацевтичния факултет в Пловдив. Това бяха години, изпълнени с мотивация, упорит труд, всеотдайност и с професионална удовлетвореност“, заяви при откриването на конференцията проф. Людмил Пейчев, декан на Факултета по фармация.
Поздравления към участниците отправиха чл.-кор. проф.
д-р Стефан Костянев – ректор на университета, и кметът на
гр. Девин – Красимир Даскалов. Председателят на Българския
фармацевтичен съюз проф. Илко Гетов поднесе приветствие
и връчи на декана плакет на бог Асклепий, като отбеляза, че
Фармацевтичният факултет в Пловдив е на едно от първите места в страната по публикации и цитирания на научни трудове в областта на фармацията и аптечното дело. Не случайно през 2017 г.
Факултетът заслужено получи високата акредитационна оценка – 9.32, при максимален бал 10.
Детският танцов състав „Родопчанка“ и народната певица
Надя Башова заедно с гайдаря Емил Солаков накараха участни-

ците в конференцията да почувстват духа на Родопа планина.
Празникът остава като скъп спомен за всички, а след него –
отново по пътя за създаване на нови висококвалифицирани кадри за българската фармация и аптечното дело. И така до следващия юбилей, до следващата равносметка…

ЗАСЛУЖЕНИ НАГРАДИ
Д-р Мартин Симеонов,
докторант към МУ – Пловдив,
в условията на силна конкуренция спечели първо място
на националния финал на конкурса „Моята докторска дисертация в 180 секунди / Ma
thèse en 180 secondes“, организиран на френски език от
Университетската агенция на
франкофонията и Френския
институт в България.
Надежда Димова – студентка от Медицинския университет – Пловдив, специалност „Фармация“, V курс,
получи специална награда от
Фестивала на франкофонската песен в Пловдив „Златен
ключ“, както и любовта и
възхищението на цялата публика.

Алона Шаджи –
студентка от МУ –
Пловдив, специалност „Медицина“,
III курс, зае призовото второ място
в един от най-големите в света конкурси за комуникация на науката
„Лабораторията за
славата FameLab“
2018 за презентацията си, посветена на вечността на
митохондриите.
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