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ÑÒÓÄÅÍÒÈ È ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ ÍÀ ÌÓ – ÏËÅÂÅÍ ÑÀ ÑÚÀÂÒÎÐÈ Â

ÏÓÁËÈÊÀÖÈß Â ÐÅÍÎÌÈÐÀÍÎ ÍÀÓ×ÍÎ ÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÅÄ Ó×ÀÑÒÈÅ

Â ÑÂÅÒÎÂÍÎ ÌÓËÒÈÖÅÍÒÐÎÂÎ ÏÐÎÓ×ÂÀÍÅ

Студенти от кръжока по онколо
гична хирургия, хирурзи от
УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ и
преподаватели на Медицински
университет Плевен се включиха в
международна изследователска
група GlobalSurg през 2018 г., заедно
с други три болници в страната.
Групата обединява практикуващи
хирурзи от цял свят с цел провежда
не на съвместни международни
изследвания за хирургични резулта
ти, насърчавайки развитието на
местни, национални и междуна
родниизследователскимрежи.

-

–

-

-

-

Огромно постижение на изследо
вателската група епубликуванетона
голяма статия в реномирано
списание от топ 3 на медицинските
научнисписанияв света

-

–TheLancet.
Представителите на МУ – Плевен са
съавтори с над 2600 свои колеги от
цял свят. В това проучване се
сравняват следоперативните резул
тати при хирургията на млечната
жлеза, дебелочревната и стомаш
ната онкологична хирургия в
болници по целия свят, с фокус на
влиянието на стадия на заболява
нето върху усложненията и пост
оперативната смъртност. Това е
многоцентрово, международно
проспективно кохортно проучване
на последователно подложени на
хирургична интервенция възрастни
пациенти по повод първичен рак на
гърдата, дебелото черво или
стомаха, оперирани под обща или
спинална анестезия. Първичният
критерий, който се анализира, е
настъпването на смърт или тежко
усложнение врамкитена 30 дни след
операцията. Между 1 април 2018 г. и
31 януари 2019 г. в проучването са
включени 15 958 пациенти от 428
болници в 82 държави (9106
пациенти от 31 развити страни

-

-

-
-

; 2721
пациенти от 23 развиващи се страни;
4131 пациенти от 28 слаборазвити
страни). Установи се, че пациентите
от слаборазвитите и развиващите се
държави са диагностицирани с по-
напреднало заболяване в сравнение
с пациентите от развитите държави.
Смъртността до тридесетия ден след

С пълния текст на
статията на тема „Global
variation in postoperative
mortality and complica
tions after cancer surgery:
a multicenter, prospective
coho r t s tudy in 82
countries“ можете да се
запознаетеотлинка:

-

https://www.thelancet.c
om/journals/lancet/artic
le/PIIS0140-
6736(21)00001-5/fulltext

Материала предостави
В. Дукова

Проф. д-р Добромир Димитров, който е инициатор за включването на
студентите и преподавателите от МУ – Плевен в мащабното проучване
сподели, че „резултатите категорично показват, че са необходими сериозни
здравни политики за скрининг и ранна диагностика на онкологичните
заболявания, за да се подобрят следоперативните резултати в слабо развити
и развиващи се страни като България. Необходими са реформи, подобрена
инфрасткруктура и организация. Изключително съм радостен, че успяхме
да се справим с колегите и студентите в едно такова световно
предизвикателство. Това е безценен международен опит за нас. Работата в
екип с водещите изследователи от Англия и ЕС беше решаваща.
Професионалният дизайн и работа на екипите е оценен високо от
редакционния екипна списанието The Lancet, което публикува едва до 5%от
подадените към него статии. Научният журнал се счита за „Библия на
медицинската наука“. Въпрекиченашиятпринос еминималениблизо 40 от
всички пациенти са от Плевен, но за нас този момент е наистина
вдъхновяващ. Препоръчваме на колегите да се включват в такива между
народниколаборативни
проучвания, не само
защото научният опит е
безценен, а защото се
събират важни данни за
развитието на медицин
скатанаука“.

-

-

операцията е била по-висока
при пациентите с рак на
стомаха и колоректален рак в
слаборазвитите и развиващите
се страни в сравнение с
развитите страни. Основен
извод от проучването, което е
най-мащабното досега по рода
си е, че ранната смърт след
о п е р а ц и я п о п о в о д
онкологично заболяване може
да бъде намалена чрез политики,фокусирани върху скрининговипрограми
за ранно откриване на заболяването, укрепването на периоперативните
грижиибързанамесапривъзникваненачесто срещаниусложнения.
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Екипът на ХАЙФУ

ÅÊÈÏÚÒ ÍÀ ÕÀÉÔÓ ÖÅÍÒÚÐ „ÑÂÅÒÀ ÌÀÐÈÍÀ“ – ÏËÅÂÅÍ Ó×ÀÑÒÂÀ Â ÇÍÀ×ÈÌÎ
ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎ ÏÐÎÓ×ÂÀÍÅ È Â ÏÓÁËÈÊÀÖÈß ÂÚÂ ÂÎÄÅÙÎ ÍÀÓ×ÍÎ ÑÏÈÑÀÍÈÅ

За първи път в Източна Европа екипът на HIFU
Център „Света Марина”– Плевен, ръководен от проф.
д-р Добромир Димитров, д.м., внедри приложението
на фокусирана ултразвукова хирургия при лечението
на пациенти с авансирал рак на панкреаса.
Благодарение на натрупания клиничен опит,
българският екип беше поканен за съвместно
проучване с колегите си от Клиниката по радиология
на Университетската болница в Бон, Германия. То
включва осемдесет пациенти с доказан авансирал
панкреатичен карцином, от които 30 са третирани от
екипа в България. Това проучване показва, че
прилагането на Хайфу технологията представлява
ефективна възможност за подобряване на качеството
на живот с минимален процент на странични ефекти.
Поради липсата на специфични ранни симптоми
около 80% от пациентите с рак на панкреаса се
диагностицират в доста напреднал стадий, в който не
подлежат на оперативно лечение. Характерно за тези
болни е силно влошеното качество на живот.
Терапията с фокусиран ултразвук с висока
интензивност (HIFU) или наричана още фокусирана
ултразвукова „хирургия без скалпел“ е авангарден
метод за неинвазивна екстракорпорална аблация
(стопяване) на солидни тумори с нарастваща
популярносткъмнастоящиямомент.

Екипът на HIFU (Хайфу) Център към УМБАЛ
„Света Марина“ Плевен се включи в първото по
рода си проучване на ефекта на лечението с
фокусиран ултразвук върху качеството на живот
при пациенти с авансирал рак на панкреаса.
Проучването се осъществи съвместно със
специалистите от Хайфу Центъра в Бон,
Германия.През януари тази година резултатите и
изводите от проведеното

–

проучване бяха
публикувани като статия в едно от водещите научни
списания в света – European Radiology. От българска
страна съавтори на научната статия са: чл.-кор. проф.
д-р Григор Горчев, проф. д-р Славчо Томов, проф. д-р
Добромир Димитров и д-р Хюлия Ферадова. Това е
списанието на Европейското общество по радиология,
което има много висок Impact factor – показател за
значението и влиянието на самото списание в
съответната научна област. Онлайн версията на
списанието отчита ежегодно близо милион сваляния.
Според д-р Хюлия Ферадова, д.м., „European
Radiology” е списание, което непрекъснато
актуализира научните знания в областта на
медицината чрез публикуване на силни, оригинални
статии и кратки съобщения от европейски конгреси.
„Ето защо отразяването на труда на българския
колектив дава висока оценка за актуалността на
научните резултати на Хайфу Центъра и тяхната
значимост за съвременнатамедицина“, отбеляза тя.

– 4.1

Д-р Хюлия Ферадова, д.м., специалист-хирург от
HIFU екипа в Плевен, заяви: „След лечението с HIFU Материала предостави В. Дукова

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00330-
020-07682-z

Пълният текст на статията на тема: „Improving
quality of life in pancreatic cancer patients following high-
intensity focused ultrasound (HIFU) in two European
centers”можедабъденамеренна следниялинк:

интензивността на болката при пациентите е
значително намалена, като е отчетено подобрение във
физическото, емоционалното и социалното
функциониране на болните. Това повлияване на
симптомите води до значимо подобряване на
глобалното здраве, като показател за общото качество
на живот. Отчетените ефекти според проучването са
независимиот туморния стадийили страната, в която е
извършено лечението”. Според д-р Ферадова
приложението на HIFU може да бъде полезно
допълващо лечение към палиативната системна
химиотерапия или най-добрата поддържаща грижа
при лечението на това агресивно заболяване. „Това
налага да се предложи на обсъждане финансирането
н а т о з и в и д л е ч е ни е о т Н аци он а л н а т а
здравноосигурителна каса. Поемането на разходите по
лечението от НЗОК би направило достъпно HIFU за
повечепациенти“,подчертава тя.
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КСК с виртуални
срещи

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2021 С ВИРТУАЛНИ
СРЕЩИ И ПОВЕЧЕ ДАТИ ЗА КОНКУРСНИ ИЗПИТИ

ПРОВЕЖДА МУ – ПЛЕВЕН
Медицински университет Плевен

п р о в е ж д а г ъ в к а в а ц е л о г о д и ш н а
кандидатстудентска кампания под мотото
„Успяваме заедно“ с включване на
електронни събития и изпити, съобразени с
динамичната епидемична обстановка в
страната и препоръките на отговорните
институции, с цел осигуряване на пълна
безопасностна своитекандидат-студенти.

–

За прием в десетте бакалавърски
специалности кандидат-студентите могат да
участват в класирането с оценка от зрелостен
изпит и с явяване на една или повече дати за
тест по биология електронно или
присъствено. Висшето училищеще предложи
през тази кампания повече възможности за
явяване на конкурсните изпити по биология

–

http://www.mu-
pleven.bg/index.php/bg/2021/bulgarian-
students

Университетът стартира нова инициатива
в Кандидатстудентска кампания 2021
провеждане на виртуални срещи с кандидат-
студентите. На тях ще бъдат представени
възможностите за обучение, които предлага
университетът, както и начините за
кандидатстване. Датите за предстоящите
виртуални дискусии са: 11.02.2021 г. от 15:00 ч.
за всичкижелаещии 18.02.2021 г. от 15:00 ч. за
организирани заявки от средните училища.
Повече информация за тях можете да
намеритена сайтанаМУ–Плевен:

–

–
за бакалавърските специалности. Изпитите започват още през
февруари: на 27 февруари и на 03 април тестът е онлайн, а на 28
март и на 10 юни присъствен. Подаването на документи е
електронно, чрез системата на сайта на МУ – Плевен, а срокът за
заявка на желание за явяване на първия тест по биология е от 15 до
24февруари2021 г.

–

Материала предостави В. Дукова

За двете магистърски програми „Медицина“ и „Фармация“ на
МУ – Плевен кандидатите имат две възможности за присъствено
явяваненаизпитпрезмесецитемартиюли на27марти01юли. За
удобство на кандидат-студентите МУ – Плевен ще проведе двата
конкурса по биология и химия в един ден със съкратена
продължителност общо четири часа, без фиксиране на
продължителносттанапредставянетопоотделнитедисциплини.

–

–

ЗАПОЧНА РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА XXV КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКОТО
АНАТОМИЧНО ДРУЖЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
В периода от 28 до 30 май 2021 г. в Телекомуникационния ендоскопски център

(ТЕЛЕЦ) на Медицински университет – Плевен ще се проведе XXV Конгрес на
Българското анатомично дружество с международно участие. Регистрацията за
научнияфорумзапочнана15декември2020 г. ищепродължидо15март2021 г.

Участниците ще имат възможност да се изявят с орални презентации и
електроннипостери, кактоприсъствено, такаичрез онлайн връзка.Направленията,
в които могат да бъдат подавани резюмета за участие са клинична и хирургична
анатомия, анатомични вариации, невроанатомия, антропология и клетъчна
биология. Официалният език на конференцията е английски, припомнят
организаторите.

Резюметата трябва да бъдат съобразени с изискванията на научната комисия, публикувани на сайта на МУ –
Плевен:http://www.mu-pleven.bg/index.php/bg/

Традиционният наученфорум се организира на всеки две години, като домакин
на предстоящия конгрес е катедрата по „Анатомия, хистология, цитология и
биология“ на МУ – Плевен. Изтъкнати учени ще бъдат гост-лектори на събитието,
които са утвърдени в своите области специалисти от Великобритания, Япония,
НидерландияиГермания.

Материала предостави В. Дукова
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ЕРАЗЪМ ХАРТА ЗА НОВИЯ СЕДЕМГОДИШЕН ПРОГРАМЕН ПЕРИОД
2021–2027

Присъждането на Еразъм харта за висше
образование ще позволи на МУ – Плевен и през

Медицински университет – Плевен
получи с максимална оценка Еразъм
харта за висше образование за новия

седемгодишен програмен период 2021–2027. Еразъм
хартата за висше образование определя основните
принципииминималните изисквания, които висшите
училища трябва да спазват при кандидатстване и
изпълнение на дейности по Програмата и ще бъде
връчена от Изпълнителната агенция за образование,
аудиовизия и култура (EACEA) през месец януари
2021г.

следващия програмен период да продължи да развива
и задълбочава европейското и международното
сътрудничество. Приоритети на новата програма
„Еразъм+“ са:
1. Цялостна дигитализация на административните

процесипоуправлениенамобилности;
2. Пълно и автоматично признаване на периоди на

обучениевчужбина;

4. Ангажираност с екологичните проблеми и
прилаганена„зелени“практики.

3. По-голяма равнопоставеност и приобщаване на
участници с неравностоен социален произход и
ограниченивъзможности;

УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА“ – ПЛЕВЕН
СТАРТИРА ИМУНИЗАЦИЯТА СРЕЩУ КОВИД-19

На 29 декември УМБАЛ
„СветаМарина“ –Плевен стартира
имунизационна кампания срещу
КОВИД-19 с ваксината на Pfizer-
BioNTech. Ваксините пристигнаха
в лечебното заведение на 28
декември, а броят на записаните
надхвърли 90 лекари и здравни
специалисти. От тях в първия ден
бяха ваксинирани 25 медицински
специалисти. Първият лекар,
който си постави ваксината, бе

ЗАПОЧНА ВАКСИНАЦИЯТА В УМБАЛ „Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” – ПЛЕВЕН

„Смятам, че това е оръжието, с което ние ще се справим с корона
кризата, защото циркулирайки, вирусът няма да успее да достигне 70% и
единственият начин да постигнем това и да спрем ефективно
разпространението на коронавируса, това са ваксините. Аз съм убеден, че
ваксината, коятопристигна сега е безопасна.Като лекар, аз съм се запознал с
всички предимства и недостатъции с всички възможниреакции. Ваксината
е преминала всички етапи на тестване, които са задължителни за един
медикамент. Противопоказанията са сведени до абсолютен минимум и не
са по-различни от всяка една друга ваксина, която ние масово прилагаме –
включително и противогрипните ваксини“. Проф. Славчо Томов изрично
подчерта, че единствените противопоказания са за пациенти с тежък
имунендефицитиимунно-алергичнисъстояния.

проф. д-р Славчо Томов, ректор на Медицинския университет – Плевен.
След като беше поставена ваксината, той сподели, че абсолютно подкрепя
ваксинационнатапрограмаикампания.

За целта Болницата разполагаше със специално оборудван
имунизационен кабинет, в който работиха два екипа от лекари и
медицински сестри. Всеки, който подлежеше на имунизация, премина
предварителен преглед и беше подаден в базата данни на РЗИ.На по-късен
етап, УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен имаше готовност да имунизира
предварително записани пациенти и друг медицински персонал, работещ
извънлечебното заведение.

Материала предостави В. Дукова

На 29.12.2020 г. от 09:00 часа започна поставянето на ваксина
срещу в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен. Лечебното
заведение е най-голямото в Централна Северна България.
Изпълнителният директор на болницата, доц. д-р Цветан Луканов, д.м.,
си сложи пръв ваксина и беше последван от д-р Владислав Тенев от
Спешно отделение. Болницата получи
първите 75 ваксини от Велико Търново.
Желаещите да се ваксинират бяха около 500
души, почти около една трета от персонала.
Доц. Луканов заяви, че се ваксинира пръв,
защото трябва да се даде пример и той трябва
да започне от ръководството, информират от
Пресцентъраналечебното заведение.

COVID-19
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ХИРУРЗИ ОТ ПЛЕВЕН: ВАКСИНАТА Е ПЪТЯТ, КОЙТО ТРЯБВА ДА СЛЕДВАМЕ

И тримата днес работят с трето поколение робот „Да Винчи” и разшириха периметъра на дейност в тази посока.
Създадоха и продължават да обучават млади лекари. Заслужиха и утвърдиха авторитета на плевенската школа по
света. Затова тяхнотомнениевинагиеважно.

„Ваксинитене са създаденитакабързо, както смятатнякоихора", каза в „Хоризонт за вас"проф.д-рСлавчоТомов.
„Фирмите работят по такива видове ваксини повече от десет години...Азще се ваксинирам, кактоще го препоръчам
инамоитеблизки".

„В този труденмомент енеобходимопо-голямодоверие към специалиститеи хората с опит", заяви в „Хоризонт за
вас" проф. д-р Добромир Димитров, заместник-декан на факултет „Медицина“ в Медицинския университет –
Плевен: „Аз ще се ваксинирам, в момента, в който ми намалеят антителата“, каза той. Специалистите посочиха, че
най-важно за спиране на пандемията е по-голямо покритие от ваксинирани хора. Те допълниха, че за първи път
толковамногохораучастват впроучването заразличнитефазинаваксините–над43хиляди.

Работата не спира и по време на пандемия с коронавирус. Мнението на учените е, че ваксината е пътят, който
трябвада следваме.

Репортаж на Латинка Светлозарова, кореспондент на БНР в Плевен,
https://bnr.bg/post/101395028?fbclid=IwAR2soS106Qf6kMkT5yK_QAYIWuFFw9IuH4Zu3sMvN9voshF5iLgMw2c_V5U

Трима водещи хирурзи от Плевен изразиха ясно желание да се ваксинират –
проф. д-р Добромир Димитров, проф. д-р Славчо Томов и чл.-кор. проф. д-р
Григор Горчев. И тримата са сред световноизвестните имена, свързани с
роботизираната хирургия. Проф. д-р Добромир Димитров преди броени дни
извърши уникална операция за първи път по рода си у нас. Проф. д-р Славчо
Томов пък е ректор на Медицинския университет, а чл.-кор. проф. д-р Григор
Горчев в далечната 2004 година нареди България сред водещите страни, които
използват съвременнитеметодиприоперативното гинекологичнолечение.

Проф. д-р Григор Горчев посочи в „Хоризонт до обед" , че ще се ваксинира, като избягва да коментира темата,
защото това според него трябва да правят специалисти: „Аз преболедувах Covid-19 и видях какво е. Ще се
ваксинирам. Проблемът е, че се изказват хора, клиницисти, които не са наясно – трябва да се чуят компетентните
специалисти в тази област – пфизиатри, имунолози, алерголози и инфекционисти. За да се създаде колективен
имунитет“.

АПАРАТ ЗА ПЛАЗМАФЕРЕЗА ДАРИХА ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ

НА УМБАЛ „Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ“ – ПЛЕВЕН

При получаването на дарението,
изпълнителният директор на болни-
цата доц. д-р Цветан Луканов, д.м.
благодари заподкрепата вработатана
лечебното заведение, като подчерта,
че и в момента се работи в условията
на пандемия въпрекинамалелия брой
заболели от коронавирус. Той
припомни, че вече е пуснат и
плановиятприемнапациенти.

Доц. Луканов уточни, че даре-
ният апарат, който е производство на
немска фирма, е за добиване на
рековалесцентна плазма от хора,
които са преболедували COVID-19,
която се влива на пациенти с
коронавирус, които са в тежко
състояние като съответно има
критериизаприлаганетонаплазмата.

На кратка церемония в УМБАЛ
„Д-р Георги Странски“ в Плевен беше
връчено дарение от Асоциацията на
прокурорите и Камарата на следова-
телите в България – апарат за
плазмафереза за лечение на тежки
случаи на инфектирани с корона-
вирус, и необходимите консумативи
занеговотофункциониране.

ЦвяткоКамбуров, който ечленнаКамаратана следователите вБългарияказа,
че инициативата е започнала през ноември 2020 г. като на 10-ти декември е
направено първото дарение на апарати в столицата. Седем са общо закупените до
сега апарати за плазмафереза като кампанията към момента е спряна, но се
предвижда да бъде възстановена с цел набавяне на необходими консумативи с
огледвъзможността запо-широкоприложениенатезиапарати.

Договорът за даряването на
апарата за кръвна плазма беше
връчен от прокурора от Районна
прокуратура –ПлевеничленнаУС
на Асоциацията на прокурорите в
България Владимир Николов,
който сподели, че инициативата се
е родила по идея на Асоциацията и
на Камарата на следователите в
България: „По този начин,
колегите доказаха, че са не само
професионалисти, но преди
всичко са хора и то с големи сърца.
НашитемедицивПлевен са героии всичкиние –не катомагистрати, а като хораи
съпричастни граждани трябва даимдадемнеобходимото уважение за положения
трудида гиподкрепим“.

Николай Колев, , https://dnews.bg/aparat-za-plazmafareza-dariha-
prokurori-i-sledovateli-na-umbal-34d-r-georgi-stranski-34.html

dnews.bg

Прокурор Владимир Николов отбеляза още, че дареният апарат е
предназначен за лечение не само на тежко болни от коронавирус, а и за редица
други тежки заболявания и така, тойще може да се използва и след отминаването
наепидемията.
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ОГРОМНА БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ДАРИТЕЛИТЕ НА НОВАТА
ВИРУСОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА COVID-19

Фирма„ФифтДигрии“ООДСофия–представляванаотСтаниславРайков

9.ДаниелаКацарска–„ДарисМС“ЕООДСофия

14. ВеселинБалев–ВеселинБалевЕООД–Плевен

Проф. д-р Славчо Томов се обърна към академичната общност с думите: „Изправено пред изпитанието
COVID-19, обществотонидемонстрира огроменнаученпотенциал – от лекари, учители, учении специалисти, които
с възхитителните си действия се превърнаха в героите на нашето време. В нашия университет кризата също
мобилизира усилията на преподаватели и студенти – бързо преминахме към онлайн обучение, много от нашите
студенти се записаха като доброволци в борбата за ограничаване на епидемията, и не на последно място –
изградихме, оборудвахме и вече стартира работа новата Вирусологична лаборатория за изследване на коронавирус
къмвисшетоучилище.“

3.ПетяВасилева

25. проф.д-рТашкоДелийски

МУ –Плевен благодари на всички, които дариха средства в подкрепа на работещите високоспециализирани
екипи от учени, както и за закупуване на консумативи и дооборудване на новата Вирусологична лаборатория за
изследваненаCOVID-19:

30.АтанаскаНаумоваБожинова

5. чл.-кор.проф.ГригорГорчев–УМБАЛ„СветаМарина“–Плевен

22. проф.д-рАспарухАспарухов

4.СтаниславЛюбомировРайков

17.СлавинаХристанова–ПрокуристнаМТИООДСофия

8.ЦветанКръстев – „СИДИ92”ЕООДПлевен

10. ВиолетаАнковаСимеонова

21. проф.МаргаритаАлександрова

Фирма„ТиЕсЕсБългария“ООД–представляванаотСтаниславРайков

11.ХасанЮсеинов–ЕТ„Идеал“–В.Търново

Ръководството на Медицински университет – Плевен благодари на всички общественици, организации,
фирми, граждани, преподаватели и служители, които продължават да подкрепят финансово висшето училище в
това благородно и полезно за обществото и науката начинание – изграждане, поддържане и функциониране на
новоразкритата Вирусологична лаборатория за изследване на коронавирус. Наличието на Лаборатория за
изследване на в градПлевен е от съществена важност и значение за справяне с епидемичната обстановка в
града и региона, както и за излизане от извънредното положение в страната. Ректорът, проф. д-р Славчо Томов,
изпраща поименни благодарствени писма на всеки дарител, воден от убеждението, че няма малки и големи
дарители, абезценнижестовенаподкрепаисолидарност.

COVID-19

13.ДесиславаИванова–ЕкспресСекюрити–Плевен

16 – – –.СтефанСтрнад „ДжиЕсЕвро България“ София

12.ИвайлоНешев–ЕТ„Неш–Ив.Нешев“–Плевен

19.ПМУПлевенООДПлевен

2. д-рКалинПоповски–Народенпредставителв44-тоНародносъбраниенаРБългария

23. проф.АнгелинаСтоянова
24. доц. д-рЗдравкаРадионова

26. проф.д-рДобромирДимитров

1. Красимир Каракачанов – Заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на
отбранатанаРБългария

6.проф.д-рТониВеков

28.ОлегКараджов

От 06 април 2020 г. започна своята дейност новоразкритата Вирусологична лаборатория към
НаучноизследователскияинститутнаМедицинскиуниверситет –Плевен, базиранавъвВтораклиничнабаза.

7. проф.д-рСлавчоТомов

20.НезависимсиндикатприМУ–Плевен

15.СтелаКириловаХристонева

27.ИбрахимПотурлиев

18.ПМУТалевООДПлевен

29.АнелияЛуканова

31. доц. ГаляЦветановаМаринова
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37. „ПалфингерПродукционстехникБългария“ЕООД

33. доц.МиленаАтанасоваАтанасова–Радева

43.УЕБРИКАООДПЛЕВЕН

32.ИвоВеселиновРадев

34.СилвияЕвгениеваИванова
35.NinoDelPozzo
36. ТеодораБисероваБожиноваотПлевен–ученичка, коятодариученическата си стипендия

38. „Елица–3“ЕООД–Плевен
39. „КОРЕКТКОНСУЛТД13“–РУСЕ

41.КалоянРуменовСтойчев
42. ВЕКТОРМООДПЛЕВЕН

40.МимаЦветановаЗдравкова

44.АндрейИлиевПетров
45. ВелинаДукова

47.МарианаВеличковаВеликоваЕнчева -София
46. ЗорницаДекова

48.МИЗИЯ96АД
49.СветозарПауновСтамболийски
50.ФИРМАСИЧИЛСАЛДО СПАКЛОНБЪЛГАРИЯКЧ
51.ПолРедифиЖанаГеоргиеваЦървулкова,БалканХарвесЕООД
52.ВСКприНезависимСиндикатнаМУ-Плевен
53.Доц. д-рГенаГрънчарова
54. „ТехноофисБГ“ЕООДПлевен

59.ПенчоИвановГанев

63. доц.ВиолетаЙордановаДанчева

60. ВенетаЛюбеноваШопова

62. „РадемаЕлЕООД“Плевен

64. доц.МарияСимеонова
65.ДаниелБорисовВасилев

61.СеленайГирейхан–РТурция

55. д-рХасанАйсойотРТурция

57. „ИДТранстекст”ООД
56.КалинЦветановЦветков

58.ЛайънсКлубПлевенМизия

68. „СИГМА“ЕООД

74.А1България

70.ЛюбомираАлександроваКалчева–София

Само обединени ще се справим с изпитанието !COVID-19

66. доц.КостоВъловМитов

73.МедицинскиЦентър„Хера“–София

69. „ТОПЛОФИКАЦИЯПЛЕВЕН“ЕАД

67. доц.НинаИвановаБорисова

71.МарианаВеличковаВеликова-Енчева
72. „АСДС“ООД-Плевен

следва на стр. 17

Редактор: преп. Валентина Кирилова

Гл редактор: Проф. д-р Славчо Томов, дмн

Предпечат: инж. Силвия Емилева

Издателство: Издателски център МУ - Плевен

Печат: „ЕА“ АД - Плевен

град Плевен, 5800
ул. „Кл. Охридски“№1

тел. 064/884-291
е-mail:Kirilova2007@abv.bg

Academia

MEDICAMEDICA

“Academia medica”
предоставя площ за реклама


