ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ДРАГИ КОЛЕГИ И ГОСТИ – УЧАСТНИЦИ
В ЮБИЛЕЙНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕДИЦИНА НА БЪДЕЩЕТО“,
От името на академичното ръководство на Медицински университет –
Пловдив, Ви приветствам с добре дошли във виртуалния свят на представянето
на университетската наука!
Юбилейната научна конференция на МУ-Пловдив „Медицина на
бъдещето“ се провежда под знака на 75- годишния юбилей от обучението по
медицина и 50 години от създаването на Факултета по дентална медицина в
Медицински университет – Пловдив. Избрахме днешната дата за начало на
конференцията, защото тя е в навечерието на 1 ноември – Ден на будителите,
а учените и изследователите са също будители, разпалващи огъня на научното
въображение и пръскащи искрите на научното познание.
Тази конференция е сред събитията, посветени на юбилеите, и показва
научно-изследователските постижения на академичния състав в нашата Алма
Матер, както и на партньорите и гостите ни. Голяма част от високите резултати
са благодарение на университетски проекти, междудисциплинарни и
международни сътрудничества. Конференцията се провежда в необичайно
време на невиждана епидемия – КОВИД-19, и затова е в неприсъствен
формат. Но фактът, че събира повече от 100 участника, ярко демонстрира
любознателния дух на учените и респекта към науката. 51 пленарни лектори
ще представят интересни научни данни в областта на персонализираната
медицина, КОВИД-19 инфекцията, таргетната терапия на рака, съвременни
технологии в денталната медицина, оториноларингологията и ревматологията.
В конференцията участват не само учени от МУ-Пловдив, но и представители
на университети от Шотландия, Белгия, Нидерландия, Великобритания, Италия,
Франция, Унгария, Израел, Финландия, Русия, Германия, САЩ, и от България .
За наша чест сред пленарните лектори е проф. Уйлям Келин - Нобелов
лауреат по Физиология и Медицина за 2019 година. Ключово участие има и Сър
Дейвид Лейн - носител на престижната награда „Paul Ehrlich“. В програмата
са включени и пленарни лектори, удостоени с титлата „Доктор Хонорис
Кауза“- проф. Николай Желев, проф. Юка Мюрман, проф. Ив Пуме, проф.
Адам Щабхолц, проф. Михаил Михайловски, проф. Джордж Сандор.
Благодаря и на университетските болници Каспела, Пълмед,
Еврохоспитал и Селена, както и на фирмите – партньори (Pfizer, Novartis, Lilly,
Boeringer, KRKA, Гедеон Рихтер, Amgen, Valentis, Diamed и др.), които
подпомогнаха финансово провеждането на конференцията.

На добър час!
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