КОЛОНКА НА РЕКТОРА

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

Скъпи колеги и студенти,
Преди време по Интернет
вървеше един интригуващ
клип на Уницеф. Наричаше се
„Коледа на добрите“ и в него бяха събрани Исус Христос,
Майка Тереза, Махатма Ганди
и един обикновен човек.
Ще цитирам по една крилата максима от тези велики хора, които съм запомнил през
годините:
Исус Христос: „Искайте, и
ще ви се даде; търсете, и ще
намерите; почукайте, и ще ви
се отвори.“
Майка Тереза: „Ако съдим
другите, няма да ни остане
време да ги обичаме.“
Махатма Ганди: „Агресията е самоубийство.“
Струва ми се, че в тези велики максими е събрана голяма част от истината за живота.
Нека всички ние и нашите
семейства да бъдем здрави и
щастливи през новата година.
Не се страхувайте да рискувате, експериментирате и грешите – например преди да отворите шампанското, хубаво
го раздрусайте!

Наздраве и
на многая лета!

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА 2018/19 ГОДИНА
Тази година са приети над
1100 първокурсници, които ще
се обучават в 6 магистърски и
11 бакалавърски програми.
За първи път първокурсниците, които са приети с максимален бал и пълни шестици на приемните изпити в
Медицинския университет –
Пловдив, получиха „Щафетата
на познанието“. Това се случи
по време на церемонията по
откриването на новата учебна
година, на която МУ – Пловдив
постави началото на нова традиция – символично предаване
на „Щафетата на познанието“.
Статуетката, изобразяваща свитък на познанието и
храм с ключалка към науката,
е дело на скулптора Веселин
Ламбрев. Тя ще бъде предавана от поколение на поколение
всяка година. Догодина сегашните първокурсници ще преда-

Пловдив пожела на новите студенти стремежът към знание
да им помогне да отключат
храма на науката и да заразя-

първокурсниците
поднесе
един от отличниците – Здравко Иванов, а от страна на чуждестранните студенти – Сат-

дат „Щафетата на познанието“
на новите отличници.
Ръководството на МУ –

ват с ентусиазъм, трудолюбие
и отдаденост.
Приветствие от страна на

карн Шергил, който е студент
по медицина в пети курс и е от
Великобритания.

ДОКТОРАНТ НА МУ – ПЛОВДИВ С ПЪРВА НАГРАДА
V Фармацевтичен бизнес
форум, съвместна инициатива на МУ – Варна, ФФ – Варна и
БФС, беше проведен на 26 – 28
октомври в гр. Варна.
С почетното първо място
сред 300 участници и 60 презентации и постери за най-добра презентация беше наградена Елина Петкова-Георгиева от
МУ – Пловдив, докторант на самостоятелна подготовка в катедра „Фармацевтични науки“.

„Оценка на риска при употреба на хранителни добавки,
съдържащи необявени съставки“ беше темата на докторанта с научни ръководители доц.
Калин Иванов и проф. Илко Гетов. Предвижда се съвместна
работа на докторанта с МЗ и
ИА по лекарствата за повишаване на информираността на
потребителите от опасностите,
свързани с покупката на хранителни добавки от интернет.

2 | АУДИТОРИЯ МЕДИКА

ПРОЕКТИ

декември 2018

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА АКАДЕМИЯ ПО ПРОЕКТ „ДОКТОРАНТ 2“
УСПЕШЕН ВТОРИ МОДУЛ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА АКАДЕМИЯ
Вторият модул от Преподавателската академия – една от основните планирани дейности по Проект № BG05M2OP001-2.009
„Докторантско Обучение в МУ – Пловдив за Компетентност,
Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката
и Технологиите – 2 (ДОКТОРАНТ 2), се проведе от 19 до 21 октомври в гр. Велинград. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Учебната програма на модула „Научно ръководство на докторанти“ включваше лекции и семинарни упражнения, които
да помогнат на докторантите, постдокторантите, младите учени
и хабилитираните преподаватели да развият и усъвършенстват
своите преподавателски умения.
Задълбочено и оригинално още с първата си лекция на тема „Научното ръководство – споделеното пътуване“ проф. д-р
Виктория Сарафян – заместник-ректор по НИД на МУ – Пловдив,
разгледа докторантурата и нейното значение за професионалното развитие на докторанта, като посочи факторите и гаранциите за успех. Особено внимание тя отдели на менторството, кри-

от определяне темата на дисертационния труд и изготвянето на
литературен обзор, научни съобщения и публикации, до определянето на научен ръководител и трудностите при научното ръко-

водство, писането и оформянето на дисертационния труд, както
неговата защитата. Проф. Добрев сподели своя личен опит като
научен ръководител на докторанти и в отговор получи впечатленията и коментарите на участниците в Академията.
Проф. д-р Мария Стойкова-Братойчева разгледа етичните аспекти на научните изследвания и научните публикации. Тя се спря
на основните принципи, които трябва да се спазват при провеждане на научните обсъждания. Научното развитие и израстване,
съавторството и рецензиите бяха обединени от необходимостта от проява на морал и етика, научна култура и емоционална интелигентност.
Обучението и в този модул на Преподавателската академия
по проект ДОКТОРАНТ 2 беше базирано на интерактивните методи, които въвличат и ангажират участниците, провокират тяхната активност, стимулират творческото им мислене и изграждат практическите им умения.
тиката и самооценката и какво влияние оказват те в зависимост
от степента на тяхното проявление. Проф. Сарафян разгледа видове отношения между докторанта и научния му ръководител с
убеждението, че в това споделено пътуване израстват и двамата.
Във втората си лекция на тема „Научното ръководство –
принципи, очаквания, сценарии“ проф. Сарафян обстойно разгледа очакванията, различните типове роли и взаимоотношения
на докторанта и неговия научен ръководител, което беше в основата на последвалите дискусии и споделянето на примери от
практиката. Наложи се идеята, че докторантурата трябва да възпитава в креативност и критично мислене, но също така и в етичност и приемственост.
Данко Йорданов – психолог, външен лектор – разгледа лидерството и неговите функции, различните лидерски стилове и
се спря на съществуващите теории за мотивация, мотивацията
за постижения и мотивацията за избягване на неуспех. Разгледа
общуването като феномен с всички негови проявления за ефективна комуникация.
Трудностите при разработване на дисертационен труд и начините за справяне с тях бяха залегнали в лекцията на проф.
Христо Добрев. Лекторът засегна всички елементи на процеса –

Традиционният тест за усвоените знания и умения през
Втория модул на Преподавателската академия, както и резултатите от анкетната карта за обратна връзка станаха безспорно доказателство за професионализма на тези, които организират Академията и за потенциала и стремежа към знания на всички участници в нея.
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ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН ЗА РАЗУМНА УПОТРЕБА НА АНТИБИОТИЦИ
МУ – Пловдив отбеляза Европейския ден за разумна употреба на антибиотиците 18 ноември. Тази година мероприятието беше насочено към студенти, докторанти, академичния състав на
Университета и университетските болници, както и към пловдивската общественост.

„Лечението с антибиотици се основава на определени правила и неговата продължителност варира в зависимост от тежестта на инфекциозния или възпалителния процес, възможните придружаващи заболявания и риска от развитие на нежелани реакции и дори от възрастта на пациента. Някои заболявания наистина изискват лечението с антибиотици да бъде провеждано за не
по-малко от 7 – 10 дни, а при други се прилагат по-краткотрайни
или дълготрайни терапевтични схеми с антимикробни средства.
Преждевременното и необосновано прекъсване на антибиотичната терапия може да доведе до сериозни последствия за пациента“, коментира проф. д-р Мариана Мурджева, ръководител на
катедра „Микробиология и имунология“ и зам.-ректор МСПД на
Медицинския университет – Пловдив.
За съжаление нараства резистентността към антибиотиците.
Микробиолозите успяват да я контролират и дават периодична
информация на заинтересуваните клиницисти, изписващи анти-

ПРИДОБИВКА В
СИМУЛАЦИОННИЯ
ТРЕНИРОВЪЧЕН ЦЕНТЪР
Симулационният тренировъчен център на Медицинския
университет – Пловдив вече
разполага с Виртуална операционна зала LAP Mentor VR.
Това е една от най-авангардните технологии на нашето съвремие и определя новата концепция за лапароскопско обучение.
Обучаващите се на симулатора носят шлем за виртуална
реалност и са напълно потопени в работна среда, включваща виртуален екип, пациент и
оборудване. Това осигурява
усещане за истинска работна
среда и тренира умения за това как да се справят със стресиращата, а понякога и разсейваща атмосфера в операционната зала.
За професионалното използване на тази нова технология бяха обучени водещи
хирурзи и предстоят първите курсове в Симулационния
тренировъчен център на МУ –
Пловдив.

биотици, за причинителите на инфекциите и нивата на тяхната
резистентност към антибиотични средства.
„Нужна е национална стратегия за антибиотична политика,
надзор над употребата и информационна програма за ежегодно
проследяване на антибиотичната консумация. Това са само част
от мерките в лекарствената политика и терапия, които биха довели до преодоляване на проблемите свързани с антибиотичната резистентност и другите нежелани реакции“, заяви още проф.
д-р Мариана Мурджева.
Интересен момент от отбелязване на събитието беше привличането на студенти и докторанти за участие в националния
конкурс Арт агар – рисунки с бактерии върху микробиологични агарови среди. Проведе се виртуално арт-шоу на рисунки на
участници в предишни конкурси, което се организира с любезното съдействие на фирма „Ридаком“ – партньори в организацията и провеждането на събитието.

СПЕЦИАЛИЗИРАН КАБИНЕТ ВЪВ ФДМ
ЗА ДЕНТАЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
За първи път в България беше открит специализиран кабинет за дентално лечение на
хора с трайни двигателни увреждания и придвижващи се с

Стоматологичният кабинет е оборудван със специална платформа, която повдига
инвалидните колички като не
се налага някой да асистира на

помощта на колички. Той се намира в сградата на Факултета
по дентална медицина при
МУ – Пловдив.

пациентите. Новото звено отговаря на приетите норми и
изисквания за лечение на хора
със специфични потребности и

интеграционната политика на
Европейския съюз.
Проф. д-р Георги Тодоров,
декан на ФДМ при МУ –
Пловдив преряза лентата заедно с първия пациент на кабинета и отбеляза, че звеното е със
изключително лесен достъп и
осигурява всички удобства за
хората с увреждания.
„Подсигурили сме достъпа
на кота нула, за да може хората с увреждания спокойно още
от тротоара да идват навътре.
Оборудването, което имаме
осигурява всичко, което налага
денталното лечение на такива
хора.“ – с гордост заяви деканът на Факултета по дентална
медицина проф. д-р Тодоров.
Стоматологичните интервенции ще се осъществяват от
стажантите, които се обучават
в денталния факултет.
Кабинетът се намира на
първия етаж на Факултета по
дентална медицина, вход откъм ул. „Любен Каравелов“.
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ВЪЛНУВАЩА И ВДЪХНОВЯВАЩА ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2018
МУ – Пловдив отбеляза поредната Европейска нощ на
учените в последния петък на
м. септември с богата и разнообразна програма под общото
мото „Нощ в МУзея“.
Тази година Европейската
нощ на учените в Университета
се проведе по иновативния
проект Refresh, финансиран от
Европейската комисия по дейностите Мария СклодовскаКюри на програма „Хоризонт
2020“, Договор № 818879.
Темата и каузата на тазгодишния форум са инициирани
от създаването на Музей на медицината, който ще бъде разположен на територията на Университета. В музея ще бъде представена историята на медицината в града и в района. До момента,
по думите на проф. д-р Виктория Сарафян – зам.-ректор по научноизследователска дейност и председател на Инициативния комитет за създаване на музея, има дарени от организации и лекарски фамилии над 120 предмета, свързани с медицината, фар-

на слънчевия петъчен ден пет
отбора от студенти се състезаваха в Приключенска игра
пред Аудиторния комплекс на
Университета.
Отборите си бяха избрали
интересни имена: „Humerus
Team“, „Belladonna“, „Малките
русалки“,
„Seratonin“
и
„MasterMed“.
Участниците
имаха билети, с които да посетят шест тематични музея, разположени в двора на
Университета – Музей на науката, Етнографски музей, Музей
на илюзиите, Исторически музей, Музей на изкуството и Природонаучен музей. Във всеки музей отборите отговаряха на въпроси, подреждаха пъзели, тестваха познанията си за събития и дати от българската история. За

мацията и денталната медицина. Сред тези експонати са и археологически находки от 1 – 2 век след Христа. Особено любопитни
са палеоекспонатите, които свидетелстват за болестите на хората от древността. Има дарени керамични оръдия на труда, които
са се използвали и като медицински инструменти, както и експо-

нати от времето на траките, известни със своето билколечение.
Сбирката съдържа находки и от римско време, от средновековието, от османския период и от началото на XX век.
Всички събития от Европейската нощ на учените 2018 в МУ –
Пловдив бяха обединени от идеята за създаване и учредяване на
музейна експозиция на тема „Медицината по тракийските земи“.
Нощта започна много преди да се покаже луната поради наситената с разнообразни събития програма. В ранния следобед

да стигнат до правилния отговор, им трябваха знания, съобразителност, бърза мисъл, математика и логика. Верните отговори даваха ключ за разпознаване на определен експонат, нами-
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ВЪЛНУВАЩА И ВДЪХНОВЯВАЩА ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2018
ращ се в последния музей: Музеят на МУ – Пловдив. Сред многото изложени предмети в него отборите трябваше да открият
своя експонат. В изключително оспорвана игра победители станаха отбор „MasterMed“, които успяха да познаят своя експонат
само секунди преди втория отбор.

Официалното откриване на Европейската нощ на учените
2018 на МУ – Пловдив бе в Аудиторния комплекс. Водещият на
събитието – проф. д-р Виктория Сарафян, направи обзор на незабравимите събития през различните издания на Нощ на учените. Приветствие към присъстващите в залата отправи чл.-кор.
проф. д-р Стефан Костянев – ректор на МУ – Пловдив, който под-

черта, че Музеят на медицината ще бъде на своето естествено
място, защото Университетът е стъпил върху древни исторически останки. Той събуди любопитството на всички присъстващи
с думите си, че медицината на миналото е пълна с чудеса и с невероятни прозрения.
Последвалият оспорван Дебат между отборите на очарователната проф. д-р Манчорова и харизматичния доц. Калин
Иванов представи две различни концепции за това какъв
трябва да бъде Музеят на медицината – „Реален или виртуален музей“. Модератор на дебата беше неповторимият доц.
д-р Георги Томов – най-добрият стоматолог сред археолозите и най-добрият археолог
сред стоматолозите. Двата отбора, съставени от преподавател, докторант и трима студенти, трябваше да защитят с

интересни презентации и факти, аргументи и много хъс своята
теза. Накрая публиката определи победителя: отбора на доц.
Иванов – защитник на идеята за реален музей.
Ректорът на Университета изказа удовлетворението си от интересния дебат и сподели, че в бъдещия Музей на медицината
ще се съчетаят реалния с виртуалния музей.
Победителите в Приключенската игра и в Дебата получиха за
награда ваучери за игра в Стая на загадките.
Благотворителният кулинарен базар беше приготвен от студенти, преподаватели и служители на МУ – Пловдив. Събраните
средства бяха дарени за Музея на медицината.
Сцената пред Аудиторния комплекс не остана празна до късно
вечерта. Музикалните и танцовите изпълнения на студенти, преподаватели и служители, изявили се във формата „Микрофонът
е Ваш!“ създадоха на всички празнично настроение.
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ТЪРЖЕСТВОТО ЗА 1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
Преподавателите от ДЕСО за втора поредна година организираха тържество за Деня на народните будители с участието на
чуждестранни студенти от МУ – Пловдив.

Първи ноември е празник на българското самосъзнание, на
историческата памет и националното самочувствие, изграждани
и отстоявани с векове.
Чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев – ректор на МУ – Пловдив,
отправи приветствие към всички преподаватели, служители и
студенти. Той подчерта, че хората, преподаващи езикови и книжовни форми, са хора на духа и на творчеството. Оценявайки ролята на Департамента, проф. Костянев изтъкна, че от учебно звено ДЕСО все повече се превръща в център, който разпространява академизъм и култура в Университета.
„Един единствен ден, посветен на народните будители, не е
достатъчен за голямото пробуждане на българския народ, но е
надежда, че това ще се случи.“ – сподели проф. Костянев и допълни: „Ако не си убеден, че имаш мисия в живота, няма да я изпълниш!“

Проф. д-р Иван Дечев – директор на ДЕСО, изнесе приветствено слово. В него той подчерта колко важно е единството в името
на общата ни кауза – наука и образование. Проф. Дечев изтъкна
необходимостта от сила и човечност, за да преодоляваме заедно и в разбирателство трудностите, и призова да си спомним за
осъзнатата изпълнена мисия на будителите, като станем част от
онези, които държат жива народната памет.
Ръководителят на Секцията по български език – ст. преп. д-р
Маргарита Димитрова, свърза делото на будителите с основателите на Медицинския университет – Пловдив.
Чуждестранни студенти представиха на много добър български език народните будители и рецитираха стихотворения, посветени на тях. Те представиха и видни личности, изиграли важна
роля за историческия и културния живот на страната, от която
идват.

Вергиния Борисова и Мария Нанова – студентки на МУ –
Пловдив, развълнуваха всички с изпълненията си на популярни
български песни.
Водещата Лидия Кавръкова закри тържеството с призива да
знаем и помним, че Денят на народните будители е единствен по
своята същност. Няма друг народ в света с такъв празник! Това е
не само повод за гордост, но и наша отговорност.

ПРЕСТИЖНА МЕЖДУНАРОДНА НАГРАДА ЗА ЕКИП ОТ ФДМ
МУ – Пловдив заяви лидерското си място в сферата на научните изследвания и защити водещата си позиция в Европа.

Факултетът по дентална медицина при МУ – Пловдив взе участие с 16 научни съобщения на най-престижния форум за научни
изследвания – Международната асоциация за дентални изследвания (International Association for Dental Research – IADR), в
Лондон в периода 25 – 28 юли 2018 година.
Състезанието, в което участваха нашите представители, носи
името на проф. Робърт Франк, основател на Континентално европейската девизия (CED) на IADR. То има за цел да отличи млади учени и авторски колективи от Европа за значими научни изследвания, носещи новаторски идеи.
В предварителния кръг на състезанието бяха селектирани седем университета от Италия, Великобритания, Германия, Египет,
Белгия и България.

Регламентът на състезанието включва 5-минутна презентация без анимация и видео. Изслушването пред 4-членно жури
се провежда индивидуално и закрито за останалите участници.
След представяне на научното изследване журито задава въпроси и инициира дискусия. Критериите за оценка са: иновативна
тематика, методологична акуратност, презентационни умения,
компетентност и увереност в дискусионна среда.

Проф. д-р Нешка Манчорова от Катедрата по оперативно
зъболечение и ендодонтия на ФДМ убедително представи научна презентация на тема „Biomarker for Apical Periodontitis
in Gingival Crevicular Fluid: Pilot Study“ от авторски колектив:
Теодора Къртева, Нешка Манчорова, Екатерина Къртева, Донка
Кескинова, Стоян Владимиров и заслужено завоюва престижната 2-ра награда в категория Senior Clinical Research.
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ПЛОВДИВ – ДОМАКИН НА НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ИМУНОЛОГИЯ
Националният конгрес по
имунология с международно
участие се проведе в Пловдив
за 5-ти пореден път. Той се организира на всеки четири години и е едно от най-значимите
събития сред имунологичната
общност в България.
Под надслов „Имунология
за всички“ конгресът събра не
само имунолози, работещи в
областта на експерименталната и клиничната имунология,
но също и педиатри, интернисти, хирурзи, както и представители на други клинични специалности. Организатори бяха Българското дружество по
имунология при СУБ и Българската асоциация по клинична
имунология. В организационния комитет бяха и водещи
имунолози от МУ – Пловдив.
Ден преди започването на

конгреса се състоя станалото
традиционно Международно
училище по имунология,
предназначено за теоретична и практическа подготовка на начинаещите изследователи. С подкрепата на
Европейската федерация на
имунологичните дружества и
списанието European Journal
of Immunology за пета поредна година докторанти и мла-

ди учени от България и други
страни на Европа и света слушаха лекциите на видни български и европейски имунолози и имаха възможност да се
обсъдят с тях своите собствени проекти.
Конгресната програма бе
богата и разнообразна, разпределена в интересни сесии –
механизми на регулацията в
имунния отговор, имунология
на репродукцията, инфекции и
имунитет, автоимунитет, имуно-онкология, трансплантация
и имунитет, вродени имунни
дефицити.
В конгреса взеха участие
над 150 души, от които поне
40 са млади учени под 35 години, вкл. и докторанти. Чуждестранните лектори бяха от Германия, Австрия, Норвегия, Холандия, Италия, Унгария, САЩ

и Чехия. Българските участници, представляваха БАН, МУ –
София, СУ „Св. Климент Охридски“, НЗЦПБ, ВМА – София,
УМБАЛ „Александровска“, УМБАЛ „Пирогов“, УМБАЛ „Лозенец“, МУ – Пловдив и УМБАЛ
„Св. Георги“, ПУ „Паисий Хилендарски“, МУ – Плевен, Тракийския университет – Стара
Загора и др.

ДОЦ. Д-Р ВЛАДИМИР ХОДЖЕВ –
НОВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКОТО
ДРУЖЕСТВО ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ

ДОЦ. Д-Р МАРИЯ ТОКМАКОВА –
НОВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКОТО
КАРДИОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО

Respiratory Society и American
Thoracic Society.
Доц. Ходжев оценява работата с младите учени като едно от основните направления,
които трябва да развива дружеството в следващите две години. Само след месец ще има
обучителен курс за специализанти от програмата за продължаващо обучение на БДББ.
Дружеството трябва да продължи да работи за усъвършенстването и квалификацията на всички белодробни специалисти в областта на пневмологията и фтизиатрията.
Доц. Ходжев подчертава необходимостта от тясно
сътрудничество с медицинските университети в страната и ще работи за разширяване на сътрудничеството с
Европейското респираторно
общество.
Българското дружество по
белодробни болести е единственият представител на научната общност от България, асоцииран член на Европейското
респираторно общество.
Честито на доц. д-р Ходжев!
Пожелаваме му здраве, сили, градивна енергия и много
успехи!

XVI национален кардиологичен конгрес, един от най-големите научни форуми у нас, организиран от Дружеството на кардиолозите в България, се проведе от 4 до 7 октомври тази година.
На него за председател от 2018 до 2020 г. на Българското кардиологично дружество бе избрана доц. д-р Мария Токмакова.

Доц. д-р Владимир Ходжев,
дм, е новият председател на
Българското дружество по белодробни болести /БДББ/. Той
беше избран на общо събрание, което се проведе по време на VII конгрес на научното
дружество във Варна.
Доц. Владимир Ходжев –
един
от
най-уважаваните белодробни специалисти в България, е ръководител на Секцията по пневмология и фтизиатрия към
Катедрата по вътрешни болести на МУ – Пловдив и е началник на Клиниката по пулмология в УМБАЛ „Св. Георги“ в
Пловдив. Член е на European

Доц. д-р Мария Токмакова, дм е в академичния състав на
Секцията по кардиология към Първа катедра по вътрешни болести на МУ – Пловдив и началник-отделение по кардиология в
УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив.
Тя е член на Българското дружество по интервенционална
кардиология, Европейското дружество на кардиолозите и на
Съюза на учените в България.
Чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев – ректор на Медицинския
университет – Пловдив, е особено горд, че доц. Мария
Токмакова, както и доц. д-р Владимир Ходжев – новият председател на Българското дружество по белодробни болести, са били негови докторанти.
Честито на доц. Токмакова!
Пожелаваме ѝ здраве, много успехи и удовлетворение!
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КАФЕНЕ
„МРЕЖАТА“
ОТВОРИ ВРАТИ
Кафене „Мрежата“ отвори врати в Университетския
информационен център на
Медицинския университет –
Пловдив.

чивка.
Кафене „Мрежата“ разполага със 110 места, разположени в две уютни зали с модерен дизайн и на открито.

Ректорът – чл.-кор. проф.
д-р Стефан Костянев и инж.
Васил Динков – помощник-ректор, прерязаха лентата и официално откриха обекта.
Проф. Костянев приветства
студентите с новата „11-та аудитория“ на Университета и им
пожела да посещават редовно кафенето, но да не предпочитат новооткритата „аудитория“ пред останалите. Той изрази надежда, че мястото ще
се превърне в истинска мрежа за социални контакти и по-

Осигурена е бърза wi-fi мрежа.
Работното време на обекта е от понеделник до петък от
7:00 до 19:00 ч.

СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ДИАБЕТА
За шеста поредна година Асоциацията на студентите по фармация в България, съвместно с Novo Nordisk и Национална асоциация на децата с диабет, отбелязаха Световния ден за борба с
диабета на 17 ноември.

Екипът от студенти на МУ – Пловдив, които измериха
безплатно кръвната захар на желаещите в Mall Plovdiv
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