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КОЛОНКА НА РЕКТОРА

„Голи са без книга всички 
народи“ – с тези думи на све-
ти Константин-Кирил Философ 
искам да започна поздрава си 
към всички Вас – студенти, пре-
подаватели и служители на МУ-
Пловдив, по повод най-свет-
лия, най-обичания и най-въл-
нуващия български празник – 
24 май, празника на писаното 
слово. 

Защото словото е жива па-
мет и многовековно завеща-
ние, призив и въодушевление. 
Любовта ни към словото и зна-
нието е част от нашата мисия и 
част от самите нас.

Вярвам, че всички ние от 
академичната общност на МУ-
Пловдив ще продължаваме 
все така всеотдайно да насър-
чаваме стремежа към знания и 
духовност, да вдъхновяваме, 
да възпитаваме родолюбие и 
истински ценности в сърцата и 
душите на младото поколение!

Защото академизмът и тра-
дициите са душата на един уни-
верситет – онова, което се пре-
дава от поколение на поколе-
ние и ни прави съпричастни 
към институцията. И то е въз-
можно благодарение на създа-
телите на българската азбука и 
благодарение на всички Вас.

Честит празник!

80 ГОДИНИ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ
С поредица от инициативи Медицинският университет – Плов-

див отбелязва 80 години от основаването на училището за мило-
сърдни сестри „Княгиня Мария-Луиза“, чийто наследник е днеш-
ният Медицински колеж. Тази година се навършват и 50 години 
от откриването на сградата на Медицинския колеж.

В чест на двата юбилея и по повод 12 май – Международния 
ден на сестринството, Медицинският колеж и Катедрата по сес-
трински грижи организираха уебинар на тема „Съвременни тен-
денции и технологии в областта на здравните грижи“. В рамки-
те на онлайн форума участие взеха 540 души. Студенти от Меди-
цинския колеж представиха пленарни доклади и презентации. В 
момента учебното заведение обучава студенти в осем специал-
ности – „Помощник-фармацевт“, „Медицински лаборант“, „Ре-
хабилитатор“, „Рентгенов лаборант“, „Зъботехник“, „Медицин-
ска козметика“, „Инспектор по обществено здраве“ и „Инструк-
тор диетично хранене“.

В двора на Медицинския колеж бе открита и юбилейна па-
метна чешма, изградена със средства, дарени от ръководство-
то, преподаватели и служители на Медицинския колеж и Кате-
драта по сестрински грижи. Това стана в присъствието на ректо-
ра на Медицинския университет проф. Мариана Мурджева и ди-
ректора на Медицинския колеж доц. Мария Божкова.

На 20 и 21 май студенти от 
специалности „Помощник-
фармацевт“, „Медицински ла-
борант“, „Медицинска сес-
тра“, „Рентгенов лаборант“ 
и „Инструктор диетично хра-
нене“ измерваха безплатно 
кръвно налягане, кръвна захар 
и индекс на телесна маса. Сту-
дентите предлагаха и ръчно из-
работени от тях продукти, ка-
то по този начин подкрепиха 
кампанията „Капачки за бъде-
ще“ за закупуване на трета ви-

сокопроходима линейка и на 
апаратура за отделенията в 
здравни заведения. Паралел-
но с това от февруари в база-
та на Медицинския колеж сту-
денти от специалност „Реха-
билитатор“ работят благотво-
рително, като предлагат раз-
лични видове лечебни маса-
жи. Средствата се събират от-
ново за тази кампания. Също-
то правят и студентите в специ-
алност „Медицинска козмети-
ка“, които пък предлагат коз-
метични процедури на терито-
рията на Медицинския колеж. 
Всеки, който се възползва от 
тях, пуска дарение в подкрепа 
на „Капачки за бъдеще“.

За края на септември е пла-
ниран спортен турнир между 
студенти и преподаватели на 
територията на Медицинския 
колеж. Официалните чества-
ния ще завършат на 20 октом-
ври, когато в Аула „Магна“ на 
Факултета по дентална меди-
цина доц. Мария Божкова за-
едно с ръководителя на Кате-
дра по сестрински грижи доц. 
Даниела Танева ще предста-
вят цялата 80-годишна исто-
рия от разкриването на Сес-
тринското училище до днес. 
Те ще проследят как се е фор-
мирало като материална база 
и разкриването на специално-
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сти. Ще покажат архивни ка-
дри и фотоси. На събитието 
ще бъдат поканени официални 
гости – представители на об-
щината и на обществеността 
на Пловдив. Ще бъдат разда-
дени грамоти на дългогодиш-
ни ръководители на Медицин-
ския колеж и на преподавате-
ли към Катедрата по сестрин-
ски грижи. Студенти от специ-
алност „Медицинска сестра“ 
ще участват в дефиле, което 
ще разкаже историята на сес-
тринската униформа.

Събитието ще бъде пред-
шествано от изложба в Музея 
на медицината към Медицин-
ския университет. През сеп-
тември тя ще бъде ситуирана 
в сградата на Медицинския ко-
леж, а през октомври – във Фа-
култета по дентална медицина.  

На 20 октомври от ръковод-
ството на Медицинския колеж 
ще обявят и събраните сред-
ства и официално ще ги дарят 
на представителите на сдруже-
ние „Капачки за бъдеще“.

От учебното заведение 
имат традиция на своите го-
дишнини да подкрепят различ-
ни благотворителни инициати-
ви. Каузата за 75-годишнината 
бе в полза на Центъра за деца 
с дефицит в развитието си, за 
който събраха 9 000 лева.

По повод 80-годишнината 
директорът на Медицинския 
колеж пожела на всички сту-
денти и преподаватели здраве 
и да продължават да проявя-
ват емпатия към проблемите 
на обществото. „Сигурна съм, 
че 80-годишният опит на Ме-
дицинския колеж в областта 
на образованието е много до-
бра основа, която ще им даде 
възможност да се реализират 
като добри професионалисти. 
Медицинският колеж е среди-
ще, в което човечността, емпа-

80 ГОДИНИ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ
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тията, добронамереността ви-
наги ще имат своето запазено 
място“, посочи доц. Божкова.

Тя е изключително щастли-
ва, че учебното заведение ни-
кога не е изпитвало липса на 
желаещи да се обучават в спе-
циалностите. През последните 
години 90% от обявените мес-
та държавен прием се заемат 
още на първо класиране.

„Ние сме един от малкото 
колежи, които все още имат 
кандидатстудентски изпити. 
Нашите специалности са мно-
го търсени поради две причи-
ни. Първата е, че след триго-
дишното си обучение млади-
те хора директно се вливат в 
редиците на здравеопазване-
то. На тях не им е необходи-
мо да специализират и да взи-
мат други квалификации. Та-
ка необходимите специалисти 
във всички сфери започват ра-
бота, реализацията е 100 про-
цента. И второ, нашите дипло-
ми са признати в целия Евро-
пейски съюз. За съжаление, го-
лям процент от нашите студен-
ти намират реализация в чуж-
бина. Водещото е заплащане-
то и това е техният мотив, но 
ние няма как да ги задържим 
в България. Това е един нацио-
нален проблем, който по вре-
ме на пандемията стана и мно-
го видим. Специалистите пред-
почитат чужбина заради нео-
ценения им труд в собствена-
та им държава“, допълни доц. 
Мария Божкова.

Тази година тя и нейният 
екип са направили над 11 пре-
зентации в различни училища 
и са провели срещи с бъдещи 
кандидат-студенти. Доц. Бож-
кова е сигурна, че предсто-
ящата кампания отново ще бъ-
де силна.

25-И ЮБИЛЕЙНИ „ЧИЛОВИ ДНИ“
Вестник „Български лекар“ и Медицинският университет – 

Пловдив организираха 25-ите Юбилейни Чилови дни на 15 май в 
къщата музей „Проф. д-р Константин Чилов“ в село Славейно. 

Ежегодният форум се провежда от 1998 година в памет на чл.-
кор. проф. д-р Константин Чилов (1898 – 1955) – най-видния бъл-
гарски енциклопедист в областта на медицината, родом от Сла-
вейно. Проф. Чилов има значими заслуги за развитието на меди-
цината у нас и в частност на българската клинична медицина, чий-
то създател е той. Завършва медицина във Виена, автор е на над 
220 научни труда, повечето от които на немски език. 

Ежегодно в рамките на Чиловите дни се раздават наградите 
„Проф. д-р Константин Чилов“ за дългогодишна народополез-
на дейност.  

В юбилейното издание на форума награди получиха изявени 
лекари със значим личен принос. Двама от тях са утвърдени име-
на, уважавани и обичани преподаватели от МУ-Пловдив: проф. 
Анастас Баталов и проф. Марияна Стойчева. Наградите им връ-
чи ректорът на висшето училище проф. д-р Мариана Мурджева.

Проф. д-р Анастас Баталов, 
дм е зам.-ректор по учебно-
болнична координация на МУ-
Пловдив. Специалист по въ-
трешни болести и ревматоло-
гия, ръководител на Клиниката 
по ревматология в УМБАЛ „Ка-
спела“ и на Катедрата по про-
педевтика на вътрешните бо-
лести в МУ-Пловдив. 

Главен изследовател в над 
100 международни проекта за 
лечение на ревматоиден артрит, псориатичен артрит, анкилози-
ращ спондилит, остеопороза, артрозна болест, подагра. Той е 
един от създателите и председател на Българската асоциация по 
мускулно-скелетен ултразвук. Проф. д-р Баталов е автор на над 
170 статии на български и английски език и е цитиран над 100 пъ-
ти в български и международни списания. По своя инициатива е 
дарител и участник в много благотворителни кампании.

Проф. д-р Марияна Стойче-
ва, дмн е сред най-добрите ин-
фекционисти у нас. Препода-
вател в Катедрата по инфекци-
озни болести, паразитология и 
тропическа медицина при МУ-
Пловдив и неин ръководител 
от 2008 до 2020 г. 

С над 40 години работа в 
сферата на инфекциозните бо-
лести, нейните разностранни 
научни интереси обхващат со-
циалнозначими инфекциозни 
болести с фокус върху инфек-
ции на гастро-интестиналния 
тракт, HIV/AIDS, невроинфек-

ции, както и особено опасни инфекциозни заболявания. 
Има над 150 научни публикации, от които 70 оригинални ста-

тии и обзори в български и чуждестранни издания. Участвала е в 
национални и международни научни форуми с повече от 120 до-
клада, научни съобщения и постерни презентации. Проф. Стой-
чева е в ръководството на Българското дружество по инфекци-
озни болести и част от редакционния съвет на сп. „Наука Инфе-
ктология/паразитология“, издавано от БДИБ.

Председател на Южнобългарското дружество по инфекциоз-
ни болести, епидемиология и паразитология. Инициатор и орга-
низатор на ежегоден от 2013 година научен форум „Национална 
научна конференция на тема HIV/AIDS“. 
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ЗЛАТЕН ЮБИЛЕЙ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
С Пети научен конгрес „Наука и практика – ръка за ръка“ Фа-

култетът по дентална медицина на МУ-Пловдив отбеляза 50 го-
дини от основаването на катедрите по орална хирургия и лицево-
челюстна хирургия. В събитието, продължило три дни, се вклю-
чиха присъствено и онлайн над 650 участници.

Конгресът беше открит от декана на ФДМ доц. д-р Весели-
на Кондева и председателя на Районната колегия на БЗС – Плов-
див д-р Трифон Антонов, като представители на двете институ-
ции, традиционни организатори на конгреса „Наука и практика – 
ръка за ръка“.

„За пета поредна година се срещат младостта и опитът, нау-
ката и практиката, за да вървят ръка за ръка. Надявам се, че всич-
ки Вие ще излезете обогатени след участието си в конгреса“, ка-
за в приветственото си слово доц. Кондева.

Поздравителен адрес към катедрите юбиляри от името на 
ректора на МУ-Пловдив прочете зам.-ректорът по учебна дей-
ност проф. д-р Ани Белчева: „Убедена съм, че богатата триднев-
на лекционна програма и научно-практически курсове са не са-
мо равносметка на постигнатите резултати, но и показател за по-
тенциала, който имате, и за стремежа Ви да защитите авторите-
та на катедрите.“

По случай юбилея от името 
на ректорското ръководство 
проф. Белчева връчи златни 
плакети на ръководителите на 
катедрите по орална хирургия 
и по лицево-челюстна хирур-
гия – доц. д-р Деян Нейчев и 
доц. д-р Боян Владимиров.

Поздравителни адреси за 
50-годишнината и за конгре-
са изпратиха Президентът на 
Р България, зам.-ректорът на 
МУ-София доц. Елица Дели-
верска, деканът на ФДМ-Варна 
проф. д-р Стефан Василев Пеев 
и ръководителите на останали-

те катедри във ФДМ на МУ-Пловдив. Цветя и подаръци поднесо-
ха гости и колеги на юбилярите.

Доц. Нейчев и доц. Владимиров представиха пред официал-
ните гости и участниците във форума историята на специалност-
та „Хирургична стоматология“ и обособяването ѝ в двете ка-
тедри – по орална хирургия и по лицево-челюстна хирургия, от 
1972 г. до днес.

След откриването конгресната програма продължи с лекции 
на български и чуждестранни специалисти по хирургична дентал-

на медицина, сред които д-р Алесандро Куки и д-р Камила Пеко-
ра от Италия, Кристиан Стемпф от Франция, проф. Вера Стоянов-
ска, дм от Северна Македония, проф. Павел Станимиров, дм от 
Факултета по дентална медицина – София, проф. Андреа Диди-
леску, проф. Марине Имре, дм, доц. Ана Мария Танку от Универ-
ситета по медицина и фармация в Букурещ, Румъния.

В първия ден се проведе и най-очакваното събитие по повод 
50-годишнината на катедрите по орална и лицево-челюстна хи-
рургия – „Срещата на поколенията“, която събра доайени и на-
стоящи преподаватели, студенти, възпитаници и служители, от-
давали през изминалия половин век своите сили, знания и опит за 
изграждането и утвърждаването на пловдивската школа по ден-
тална хирургия. Представен бе и юбилейният Алманах под над-
слова на годишнината „Поглед назад с надежда за бъдещето“.

Това, което отличава превърналия се вече в традиция конгрес 
„Наука и практика – ръка за ръка“, е провеждането на практичес-
ки курсове, акредитирани по кредитната система на ПМОЛДМ на 
БЗС. Курсовете се организират от преподаватели от Центъра за 
продължаващо обучение в денталната медицина „ПОДЕМ“ на 
Медицинския университет – Пловдив.



4 |  АУДИТОРИЯ МЕДИКА С Т УД Е Н Т С К И  И Н И Ц И АТ И В И  май  2022

„Дните на ваксинологията, имунологията и епидемиология-
та“ се проведоха на 4 и 5 май. Организатори на събитието бяха 
Катедрата по епидемиология и медицина на бедствените ситуа-
ции, Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропи-
ческа медицина и Асоциацията на студентите медици – Пловдив. 

ДНИ НА ВАКСИНОЛОГИЯТА,  
ИМУНОЛОГИЯТА И ЕПИДЕМИОЛОГИЯТА

Дните бяха организирани в хибриден вариант – присъствено 
и онлайн, на български и на английски език. В семинарите взеха 
участие над 200 студенти – български и чуждестранни.

Лекции изнесоха изтъкнати учени – гост-лектори и препода-
ватели, и двама студенти от 5-и курс, специалност „Медицина“. 
Проведоха се и практически занятия за студентите. Гост-лекто-
ри бяха водещите специалисти 
доц. д-р Михаил Околийски, 
дм, представител на Световна-
та здравна организация в Бъл-
гария, и доц. д-р Любомира Ни-
колаева-Гломб, дм, завеждащ 
отдел „Вирусология“ в Нацио-
налния център по заразни и па-
разитни болести, София. 

Доц. Гломб участва с тема-
та: „Полио – краят на един па-
рализиращ страх“. Доц. Око-
лийски представи темата „До-
брите практики на СЗО: Рутинни 
имунизационни услуги по вре-
ме на пандемията COVID-19 – 

преглед на „Контекста“ и „Представянето на услугите“. 
Лектори от МУ-Пловдив бяха проф. д-р Ани Кеворкян, дм – 

ръководител на Катедрата по епидемиология и медицина на 
бедствените ситуации, и проф. д-р Йорданка Стоилова, дългого-
дишен ръководител и преподавател от същата катедра. Участие 
с презентации взеха двама студенти по медицина, 5 курс: Вален-
тин Георгиев с темата „Нагласи за ваксинация срещу COVID-19 
сред студентите в медицинските университети в България“ и 
Красимира Красимирова с темата „Постепенен подход за пре-
дотвратяване на HBV от майка на дете“.

Практическите занятия водиха проф. д-р Ани Кеворкян, дм – 
„Медицинският персонал, ръцете и микроорганизмите – приме-
ри и практики“, и Преслав Костов – „Здравето е в твои ръце“.

Медицинският университет – Пловдив се включи в Европей-
ска седмица, организирана от 5 до 17 май по повод Деня на Евро-
па и Европейската година на младежта 2022. 

МУ-ПЛОВДИВ В ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА 
ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ЕВРОПА

Инициатори на събитието бяха Центърът за развитие на чо-
вешките ресурси с подкрепата на eTwinning България, Европас 
България, Еврогайдънс България, Евродеск България, Евридика 
България и Националния екип по ПОО – България.

Студентският съвет към МУ-Пловдив, съвместно с отдел 
„Международно сътрудничество и проектна дейност“, проведе 
състезание на тема „Лов на европейски съкровища“ на терито-
рията на Гребна база – Пловдив на 10 май, в което участваха сту-
денти, докторанти и специализанти от МУ-Пловдив. Старт на със-
тезанието даде ректорът проф. д-р Мариана Мурджева.

Наред със забавното търсене на съкровища, всички участни-
ци имаха възможност да се включат в томбола с награди: електри-
ческа тротинетка, фотоапарат, велосипед и медицински екипи.
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СВЕТОВНИЯТ ДЕН НА ЗДРАВЕТО В МУ-ПЛОВДИВ 
С ПРЕМИЕРА НА ФИЛМ И ИЗЛОЖБА

Медицинският университет – Пловдив отбеляза по необичаен 
начин тази година Световния ден на здравето 7 април.

На 4 април в сградата на Факултета по дентална медицина се 
организира кинолектория с премиера на документалния филм 
„Забрава“ за д-р Стефан Черкезов, спасил четиридесет и седем 
души от горящ автобус през 1963 година на 15 август – Голяма 
Богородица, и починал от изгарянията си. Една история за под-
вига и забравата.

Сценарист на филма е проф. д-р Златимир Коларов, режи-
сьор – доц. Валентина Фиданова-Коларова, консултант – д-р Тот-
ко Найденов, оператори – Здравко Ружев и проф. Цветан Недков. 
Кадрите показват и проф. Веселин Борисов, проф. Радослав Гай-
дарски, д-р Тотко Найденов, д-р Неделя Щонова и други.

Филмът е реализиран с финансовата подкрепа на Българско-
то медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза, Съ-
юза на писателите лекари в България „Димитър Димов“ и Бъл-
гарския лекарски съюз.

След прожекцията академичната общност на МУ-Пловдив се 
срещна с творческия екип на филма.

Забравената саможертва на д-р Стефан Черкезов е светъл 
пример за отговорност и милосърдие. Героизмът на личности 
като него укрепва вярата в хората с бели престилки, превръща 
се в пример за подражание и дава стимул да живееш в името на 
другите.

По инициатива на д-р Тотко Найденов, главен редактор на в. 
„Български лекар“, е избрана датата 15 август за отбелязване на 
Деня на спасението. От 2012 година честването е официализира-
но с решение на Министерския съвет. България е единствената 
страна в ЕС, която отбелязва паметта на своите сънародници, за-
гинали при спасяване на хора в мирно време.

По случай Световния ден на здравето МУ-Пловдив предста-
ви и изложбата „Завръщане към корените“ от картини на доц. 
д-р Георги Томов – преподавател във Факултета по дентална ме-
дицина. Експозицията бе разположена в сградата на Факултета 
по дентална медицина и в Аудиторния комплекс на МУ-Пловдив.

Прекрасен преподавател, ръководител на Катедрата по па-
родонтология и ЗОЛ, директор на Музея на медицината при МУ-
Пловдив, творческия си заряд доц. Томов изявява и в изобрази-
телното изкуство. Той рисува за удоволствие, като черпи вдъх-
новение от природата и старата българска архитектура. Предпо-
читаният от него жанр е пейзажът.

Да лекуваш е мисия, която не зависи от националност, език, 
политическа система или религия. В основата ѝ е призванието да 
помагаш, да спасяваш и да даваш шанс за живот.

Такова послание носи и мотото на Медицинския универси-
тет – Пловдив „Посветени на хуманността“. От създаването си 
досега Университетът упорито изгражда и категорично утвърж-
дава не само професионализма като критерий за качеството на 
обучението, но и високия морал като неизменна стойност на 
всички успехи.

Цената на един спасен живот започва от безсънните нощи над 
дебелите учебници още от времето, когато сме студенти, и про-
дължава със същите безсънни нощи над книгите до последния ни 
дъх. Защото, когато ставаш лекар, то е за цял живот!

Но тази отдаденост не е достатъчна, ако не е съчетана с отго-
ворността да се справиш с предизвикателствата, да си самоот-
вержен, отдаден и съпричастен към болката на хората, защото 
всички сме равноценни и равноправни пред живота.

Особено важно е да проявяваме добродетели и с личния си 
пример да възпитаваме силни характери и милосърдие, защо-
то, за да бъдеш добър лекар, трябва преди всичко да бъдеш до-
бър човек!

Един такъв светъл пример за отдаденост, отговорност и ми-
лосърдие е саможертвата на д-р Стефан Черкезов.

Медицинският университет – Пловдив подкрепя развитието 
на академичния си състав не само в областта на преподаването 
и науката, но и във всички жанрове на изкуството и културата. 
Защото всяко творчество е изява на духовен стремеж към са-
моусъвършенстване.
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НАД 200 СТУДЕНТИ В АКАДЕМИЯ ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА
Студентският съвет на Медицинския университет – Пловдив 

организира „Академия по спешна медицина 2022“ на 16 и 17 ап-
рил. В нея се включиха над 200 участници от висшето училище –  
както български, така и чуждестранни студенти.

Една награда и две номинации за националния приз „Студент 
на годината“ за 2021 г. получиха възпитаници на Медицинския 
университет – Пловдив на церемонията, провела се на 8 април 
в София.

За „Студент на годината“ в категорията „Студент доброво-
лец“ награда получи Стефан Иванов, специалност „Медицина“. 
През март 2020 г. той се включва активно в борбата с COVID-19 
като доброволец в рамките на кампанията на висшето училище 
„Заедно ще успеем“ и работи в Клиниката по инфекциозни бо-
лести на УМБАЛ „Свети Георги“, където помага на лекарите на 
първа линия. Стефан Иванов е член на Студентския съвет на МУ-
Пловдив.

Номинирана в категория „Здравеопазване“ на национални-
те награди „Студент на годината“ е Аглика Бяндова, студентка в 
6-и курс, специалност „Медицина“. Тя е приета с пълно отличие 
в МУ-Пловдив през 2016 г. и поддържа високи резултати и по вре-
ме на следването си. Председател е на Асоциацията на студен-
тите медици в университета, член на Асоциацията на студенти-
те медици в България и на УС на Младежкото научно дружество 
„Асклепий“. Аглика Бяндова спечели отличието „Студент на го-
дината“ на МУ-Пловдив за 2021 г.

1 НАГРАДА И 2 НОМИНАЦИИ ЗА ПРИЗА „СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА“

В категория „Чуждестранен студент“ е номинирана Елиша 
Тейлър от Великобритания, студентка от 6-и курс, специалност 
„Медицина“ в МУ-Пловдив. Тя е основател и председател на Сту-
дентското дружество на парамедиците и хирурзите в Пловдив, 
член на Комитета по академични и международни отношения, 
където участва в програми за интегриране на чуждестранните 
студенти у нас. Докладчик е в международни уебинари по уро-
логия и хирургия.

В рамките на Академията бяха изнесени лекции в онлайн сре-
да, които бяха достъпни за всеки в публичното пространство. 
Практическите уъркшопи се проведоха в Аудиторния комплекс 
и в Симулационния тренировъчен център на МУ-Пловдив.

Темите в лекционния курс включваха спешни състояния в ток-
сикологията, акушерството и гинекологията и хирургията, а така 
също и полезни практики в стоматологията.

Уъркшопите позволиха на студентите да усвоят и усъвършен-
стват полезни знания в сферата на спешната медицина – разно-
образни клинични манипулации, интубация, кардиопулмонална 
ресусцитация, хирургичен шев, патологично раждане и поставя-
не на кофердам.

Практическите занятия се осъществиха с помощта на инова-
тивните образователни модели, които бяха на разположение на 
преподавателите и студентите в Симулационния тренировъчен 
център.

Всички участници получиха стартов пакет за спешни ситуации 
и подаръци от „Академия по спешна медицина 2022“.
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СПОРТИСТИТЕ НА МУ-ПЛОВДИВ С НАГРАДИ ОТ EuroMilano 2022
С награди и международно признание от 20-ия Юбилеен международен междууниверситетски турнир EuroMilano 2022 се завър-

наха студентските спортни отбори на МУ – Пловдив. 
В периода от 28 април до 1 май спортните таланти от университета доказаха, че не само са отдадени на медицината, но могат да 

бъдат и отлични спортисти и личности, заслужили честта да представят МУ-Пловдив на международната спортна сцена. 

В турнира участваха отборите по баскетбол, волейбол, фут-
бол и тенис на корт. Съставите им бяха интернационални, със 
значително участие на чуждестранни студенти – шестима в ба-
скетболния, шестима във футболния и шестима във волейболни-
те отбори. Отличната съгласуваност между състезателите за по-
реден път потвърди една от най-стойностните мисии на спорта – 
да обединява хора, идеи, нации. 

Със сребърна купа – второ отборно място в общото класира-
не, и индивидуални медали се завърна отборът по тенис, пред-
ставен от Нурай Ибрям, Маргарита Атанасова, Анастасия Нико-
лова, Асен Буков и Иван Рашков, с треньор ст. пр. Георги Димен-
чев.

Дипломиралият се вече д-р Николай Пасков като двукратен 
участник в предишни издания на турнира и вицешампион с отбо-
ра по волейбол от EuroMilano 2019, в настоящия турнир участва 
със специалното разрешение на организаторите и със собствено 
финансиране. В надпреварата на полуфиналите по плажен волей-
бол д-р Пасков заедно със Згуро Пандевски, под ръководството 
на треньора Георги Узунов, спечели четвърто място, а двойката 
беше наградена с купа и медали.

Доц. Албена Иванова в качеството си на ръководител на де-
легацията от МУ-Пловдив получи приз по случай юбилейното из-
дание на EuroMilano, както и персонално отличие за принос в 
развитието на международния студентски спорт. 

В резултат на представянето на отборите на МУ-Пловдив на 
EuroMilano 2022 вече е получена и покана за следващото меж-
дународно спортно събитие – World InterUniversity Tournament 
Barcelona‘ 22, което ще се проведе от 9 до 13 ноември 2022 г.
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За втори път в МУ-Пловдив се проведе Ден на студентското 
самоуправление по повод 9 май – Денят на Европа. В ролите на 
академичните ръководства влязоха настоящи членове на Сту-
дентския съвет.

ДЕН НА СТУДЕНТСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В МУ-ПЛОВДИВ

„Вие и ние сме едно цяло и само заедно можем да бъдем ус-
пешни, защото имаме обща цел – възходящото развитие на на-
шия университет“, каза ректорът на МУ-Пловдив проф. д-р Ма-
риана Мурджева, дм, при символичното предаване на ключа на 
Университета. „Оперативното и бързо решаване на проблеми из-
исква съгласуване между еки-
пите, компетентност, добра 
комуникативност и познаване 
на структурата на организация-
та и действащата норматив-
на уредба. Умението за бързо 
вземане на решения е още ед-
но задължително качество за 
постигане на успех“, подчерта 
ректорът и се обърна към мла-
дите хора с думите: „Надявам 
се всички Вие един ден да бъ-
дете добри управленци в ле-
чебни заведения или в медицински университети.“

При приемането на ключа на университета председателят на 
Студентския съвет Ерай Шакир потвърди, че и Академичният, и 
Студентският съвет, по време на сегашния си мандат, проявяват 
адаптивност и гъвкавост и работят успешно заедно. Той се обър-
на към колегите си с пожелание някой ден, когато самите те са 
ръководители и управленци, да отворят широко врати за млади-
те и успешни хора.

Студентите бяха запознати с текущите задачи и отговорно-
стите на всяка от ръководните длъжности. Председателят на 
Студентския съвет Ерай Шакир стана ректор за един ден. Вре-
менно изпълняващ длъжността зам.-ректор по учебната дейност 
бе студентът Здравко Иванов. Зам.-ректор по международно съ-
трудничество и проектна дейност за един ден стана Анета Читку-

шева в екип с Елиша Тейлър, а зам.-ректор по научноизследова-
телска дейност – Мартин Карлюков.

С работата на зам.-ректор по управление на качеството тряб-
ваше да се справи Антони Божков, а Стефан Михалев – със зада-
чите на зам.-ректора по учебно-болнична координация. Времен-
но изпълняващ длъжността главен секретар на университета ста-
на Светлана Бочева, а пом.-ректор – Стефани Хаджиминчева. За 
един ден ръководител на отдел „Реклама и връзки с обществе-
ността“ бе Катерина Михайлова.

Временно изпълняващ длъжността декан на Медицинския 
факултет бе Виктория Карамилева, на Факултета по дентална 

медицина – Алис Димитрова 
в екип с Дилан Миро, на Фар-
мацевтичния факултет – Геор-
ги Асенов, и на Факултета по 
обществено здраве – Теодора 
Димова. Студентката Таня Ге-
шева временно изпълняваше 
ролята на директор на Меди-

цинския колеж на МУ-Пловдив, а Аделина Боянова и Росица Ка-
рова заеха позицията на директора на Департамента по езиково 
и специализирано обучение.

В ролята на главния счетоводител влезе Николета Данчева, а 
началник на „Учебен отдел“ за един ден беше Адел Хилал.

Ерай Шакир сподели надеждата си Денят на студентското са-
моуправление, иницииран от Студентския съвет, да продължа-
ва да се провежда ежегодно, защото е ползотворен и за двете 
страни.


