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На 26.07.2018 г. бе подписан договор

з а ф и н а н с и р а н е н а п р о е к т а
BG05M2OP001-1.002-0010-C01 "Център
за компетентност по персонализирана
медицина, 3 и телемедицина,D
роботизирана и минимално инвазивна
хирургия", финансиран от Оперативна
програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ и Европейския
регионален фонд. Общата стойност на
проекта е 23 695 179,29 лв., от които 20 140
902.40 лв. европейско и 3 554 276.89 лв.
националносъфинансиране.Проектът е
с начало на стартиране .0 .2018 г. и27 7
краен срок на изпълнение 31.12.2023 г.
Водещата организация по реализацията
на проекта е Медицински универси-
тет–Плевен, а основните партньори са
Медицински университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – Варна и Института
по системно инженерство и роботика
към БАН (ИСИР-БАН). Асоциирани
партньоривизгражданетонаЦентъра за
компетентност са: УМБАЛ „Света
Марина“ гр. Варна; УМБАЛ “Д-р Георги
Странски“ЕАД, гр.Плевен;Компания за
иновативни решения „5 Degree” иth

FloridaHospitalCancer Institute, .USA
Основните дейности по реализа-

цията на проекта са: организация и
управление на проекта; изграждане на
нова и модернизиране на съществуваща
инфраструктура; провеждане на науч-
ноизследователска, развойна и инова-
ционна дейност; разпространение на
резултатите от научните изследвания,
защита на интелектуалната собственост,
трансфер на знания и технологии и
развитие на човешките ресурси; публич-
ностивизуализацияиодитнапроекта.

Целта на проекта е да се създаде ино-
вативен, високотехнологичен и съвре-
менно базиран център за компетентност
в областта на персонализираната меди-
цина, телемедицината и 3Dмедицината,
роботизираната и минимално инвазив-
ната хирургия, за реализиранена високи

постижения в научноизследователската
дейност и в обучението на специалисти,
които да повишат конкуренто-
способността на съществуващите инсти-
туции и да стимулират предприема-
чеството в региона и страната. През
следващите 10 години центърът ще
функционира на базата на високо-
технологична проиновативна инфра-
структура, включваща оборудване и
специализиран софтуер. Така ще се
създадат възможности за осъществяване
на научноизследователска и развойна
дейност, трансфер на нови знания и
технологии, обучение на студенти,
специализанти, докторанти и други
клинични специалисти в целевите
области: обща хирургия, гинекология,
урология, УНГ, ортопедия, патология,
медицинска генетика и др. Центърътще
продължи мисията на партньорите чрез
предлагане на иновативно, атрактивно
и съвременно обучение, но също така да
разшири възможностите, качеството и
формата на предлаганото обучение и
научноизследователската дейност.
Услугите, подпомагащидостъпа донови
знания, се основават на използване на
натрупания опит на специалисти,
работещи към основните партньори по
проекта: Медицински Университет–
Плевен, Медицински университет
„Проф. д-р Параскев Стоянов“–Варна и
Института по системно инженерство и
роботика към БАН. За изпълнение на
част от дейностите на проекта ще се
ползва безвъзмездно човешкия ресурс и
инфраструктурата на асоциираните
партньори. Центърът ще влезе в сътруд-
ничество с водещи европейски и светов-
ни технологични партньори, чрез което
ще се повишава ефективността от него-
вата работа, а оттам и финансовата ус-
тойчивост след приключване на проек-
та. Всичко това ще допринесе за увели-
чаване на броя на разработените и ус-
пешно реализирани иновативни про-

дукти, процеси и услуги в научната
сфера.

В рамките на Центъра за компе-
тентност се планира изграждането на
следните департаменти със съответните
лаборатории: Персонализирана меди-
цина, 3D медицина, Минимално инва-
зивна хирургия МИХ и роботизирана( )
хирургия. Очакваните резултати и
ефекти от реализирането на проекта са:
създаване на диагностични панели за
рак на млечната жлеза, карцином на
яйчниците, рак на белия дроб и дебе-
лото черво, най-честите наследствени
заболявания за българската популация
и генетичните предразположения; по-
добряване на възможностите за превен-
ция на наследствените заболявания,
основана на персонализиран подход
при геномни изследвания на пред-
репродуктивни двойки. Ще функцио-
нира телемедицински център с възмож-
ности за телехирургия, телепатология,
телемедицина и 3D телестрация с цел
осъществяване на консултации с други
световни центрове, специализирани
обучения и научни изследвания. Ще
бъдат разработени и патентовани под-
ходящи за 3 принтиране индивидуал-D
ни ортезни средства; ще бъдат създаде-
ни тъканни транспланти с биопринтер;
модели на органи за провеждане на
обучение по минималноинвазивна и
роботасистирана хирургия. Ще се
изгради цялостен процес за научно-
изследователска дейност и обучение на
хирурзи, млади лекари и студенти чрез
360-градусовонаблюдениена хирургич-
ни манипулации във виртуална реал-
ност. Ще бъдат създадени клинични
алгоритми за оптимално, по-бързо въ-
вежданеипопуляризираненаминимал-
но инвазивната и роботасистираната
хирургия в клиничната практика в
България чрез иновации в обучението.
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продължава от стр. 2

ПЪРВИЯ ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЕН ТЕЛЕМОСТ ДО КИТАЙ ОСЪЩЕСТВИ ХАЙФУ ЦЕНТЪРЪТ
КЪМ УМБАЛ „СВЕТАМАРИНА”–ПЛЕВЕН ПО ВРЕМЕ НА ИНОВАТИВНО ИЗЛОЖЕНИЕ

На 23 август 2018 г. чрез иновативен
едночасов телемост екипът на ХАЙФУ
Центъра към УМБАЛ „Света Марина“ в
град Плевен осъществи връзка между
ПлевениЧонгкинг,Китай.Аудиторията
в Китай проследи ХАЙФУ хирургия на
живо от Плевен, при която чрез
неинвазивно термично изгаряне,
посредством високофокусиран ултра-

звук, беше унищожен 3-сантиметров
миомен възел на българска пациентка.
Телемедицинската връзка се осъществи
благодарение на специален софтуер,
който се използва за първи път. Това е и
първата ХАЙФУХирургия на живо, при
която се осъществява трансконтинен-
тален телемост пред международна
аудитория в световен мащаб. Доц. д-р
Добромир Димитров, ръководител на
плевенския ХАЙФУ екип, стартира
телевръзката с представяне на България,
град Плевен, МУ-Плевен и УМБАЛ
„СветаМарина“-Плевен.

Пациентката се довери на екипа на
ХАЙФУ Центъра в град Плевен за
лечението на миомен възел, разположен
по предна маточна стена с размер 3 см.
Причините за избора на ултразвуко-
вата хирургия без скалпел са предим-

ствата на това иновативно лечение -
липсващи разрези, бързо възстановя-
ване и минимален риск от усложнения.
По време на процедурата пациентката
беше в постоянен контакт с екипа на
ХАЙФУ Центъра, но и с аудиторията в
Китай. Това е възможно, защото проце-
дурата се осъществява с минимална
упойка. Пациентката понесе добре
интервенцията и нямаше съществени
оплаквания. Самото лечение продължи
45минути, среднатаизползвана енергия
беше от 250 W, като в ранния следобед
жената беше успешно изписана от
ХАЙФУ Центъра без оплаквания.
Телемедицинската връзка се осъществи
с изключително високо качество на
сигнала и премина без технически
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Ще се разработят и патентоват експериментални модели за
инсуфлиране на хелий в телесни кухини, технология за
миниатюрни термо камери, микросензори за натиск за
нуждите на МИХ. Очаква се разработване и патентоване на
роботизиран хирургичен тренажор и създаване на модел за

обучение с използването на органи, създадени от 3D
принтиране. Планира се реализирането на съвместни
научноизследователски проекти, разработени между Центъра
за компетентност и бизнеса, както и придобиване на права по
интелектуална собственост.

Информацията предостави В. Дукова

За 4-ти пореден път Медицински университет Плевен4 –
отвори врати, за да посрещне новоприетите си студенти-
първокурсници, които тази година са общо 511. За тях, за
преподавателите и служителите, академичното ръководство
традиционно организира тържествено откриване на новата
академична година. Учебната 8 9 стартира на 0201 /201 1
септември с тържество, състояло се по традиция в зала
„Магнум” във Втора клинична база. Празникът започна с
посрещане на новоприетите студенти които получиха,
свитъци с Хипократовата клетва. Под звуците на академичния
химн , в изпълнение на Общинска хороваGaudeamus igitur
формация с диригент Анелия Дечева, бе посрещнато
Академичноторъководство.

Водещ на тържеството бе проф. Маргарита Александрова,
зам.-ректор по учебната дейност, която представи пред
аудиторията висшето училище като национален и
международен образователен научноизследователски
център, чиято мисия е да провежда обучение, отговарящо на
най-високите образователни стандарти. „Медицински
университет –Плевен е територия на знанието и духа с акцент
върху иновативни подходи за учене и критично мислене“,
отбелязапроф.Александрова.

Ректорът на университета проф д-р Славчо Томов, дмн.
приветства новоприетите студенти с уверението, че изборът
им не е случаен. Доказателство за престижа и значимостта на
Медицински университет – Плевен е и поредният спечелен
мащабен европейски проект за изграждане на център за
компетентност по персонализирана медицина, 3 иD
телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна
хирургия. „Ние сме университетът новатор, който не спира да
се развива и го правим заради вас, младите хора, за да

израстнете в утрешния ден като добри лекари, здравни
специалисти, но и като добри хора”, подчерта проф. д-р
СлавчоТомов.

Сред официалните гости бяха кметът Георг Спартански,
зам.-областният управител д-р Красимир Трифонов,
председателят на Общински съвет – Плевен Мартин Митев,
директорът на РЗОК –Плевен, д-р Пенка Стефанова иИвайла
Петкова, главна медицинска сестра при УМБАЛ „Д-р Георги
Странски”. В приветственото си слово кметът Георг
Спартански изрази своето убеждение в бъдещата отговорност
на първокурсниците, която ще носят по време на своето
обучение и след това. „Вие ще се грижите за най-ценното за
едно общество, а именно здравето – личното и общественото, а
животът знаете, че няма цена.На васще се гледа като на богове
и спасители и виеще трябва със своя труд и професионализъм
да защитите личната си чест и на университета, и на вашите
преподаватели.”

Да следват своя път пожелаПредседателят наАсоциацията
на студентите медици – клон Плевен Мария-Теодора
Христова. За първи път отговор на поздравленията направиха
четири първокурснички с максимален бал 36.00. Елица
Кръстева, Екатерина Ватева, Кристина Пеева и Марина
Димитрова, възпитанички на МГ „Гео Милев” и ДФСГ
„Интелект” – Плевен, споделиха пред аудиторията за
отличната кондидат-студентска кампания на Медицински
университет –Плевен, която еопределилаизборътимза висше
учебно заведение. Първокурсниците положиха академична
клетва - ритуал, въведен на 19 февруари 2018, и станаха
морално съпричастни към основните ценности и мисията на
Университета, Етичния кодекс и академичните традиции.
Церемонията приключи с поздрав от Общинска хорова
формация.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛЕВЕН ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИ
НОВАТА 2018/2019 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
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ХVI Научна
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проблеми. Екипът, извършил процедурата, бе в
състав д-р Венцислав Георгиев, д-р Надя
Станиславова и д-р Иван Малкодански, с
ръководителдоц. д-рДобромирДимитров.

От 23 до 25 август 2018 г. в Чонгкингския
Международен ЕкспоЦентър се проведе изложение
за иновации Smart China Expo. Форумът се
организира от няколко китайски държавни инсти-
туции: Министерството на науката и технологиите,
Министерството на промишлеността и информа-
ционните технологии, Китайската академия на
науките, Китайската академия по инженерство и
Китайската асоциация за наука и технологии. На 23
август лично вицепремиерът на Китайската народ-
на република Хан Джън откри смарт изложението.
Smart China Expo се провежда като професионално
събитие с най-висок световен стандарт и
международна аудитория, включващо различни
прояви като конференции, изложби и конкурси.
Общата площ на изложението е 0.186 милиона кв.
метра. На форума присъстват над 400 гости от
политически, промишлени, академични и научно-
изследователски сектори. За интелигентните

индустриални организации, предприятия, експерти и учени от цял свят
това e уникална платформа за представяне на авангардни технологии,
интелигентен жизнен опит, иновативни шоута и конкурси, както и
взаимодействия и дискусии в смарт индустриите. Единствено ХАЙФУ
центърът вПлевен, България и този в Барселона,Испания са поканени да
взематучастие в събитиеточрез осъществяваненателевръзкаиизлъчване
наХАЙФУхирургиянаживоотЕвропакъмКитай.

На официалния сайтнаКитайскотоправителство в специалнапубли-
кация бе отразено участието наХАЙФУЦентър „СветаМарина“ Плевен–
с ХАЙФУ хирургия на живо в първия трансконтинентален телемост по
времена световнотоизложение заиновации:
http://english.scio.gov.cn/m/chinavoices/2018-08/27/ content_60486040.
htm?bsh_bid=2421223190&from=singlemessage&isappinstalled=0

Информацията предостави В. Дукова

продължава от стр. 3

От в8 до 13 октомври 2018 г.
Т е л е к о м у н и к а ц и о н н и я
Ендоскопски Център на МУ-Плевен
се проведе поредното издание на
традиционния за Медицински
университет Плевен младежки–
научен форум Международна– XVI
медицинска научна конференция за
студенти и млади лекари (MDSC .)
Събитието протече под мотото
“ ” –Nothing to fear „Няма от какво да
се страхуваме”, като в програмата
бяха включени инициативи с
а к ц е н т и в ъ р х у н ай - н о в и т е
п о с т иж ени я в о б л а с т т а н а
медицината и фармацията, върху
новостите при оказване на спешна
медицинска помощ при екстремни
състояния с дискусии върху
и н о в а т и в н и т е п о д х о д и в
медицинското образование, наука и
практика.

Конференцията стартира отново
с голям успех. В нея взеха участие
411 студенти, докторанти и млади
лекариотБългарияиот чужбина.От
тях 161 бяха активните участници,
които представиха 96 научни
разработки във вид на орални и
постерни презентации, които бяха
р а з д е л е ни в 1 0 т ем а т и чни

С ОСНОВЕН АКЦЕНТ В СПЕШНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПРИ ЕКСТРЕМНИ
СЪСТОЯНИЯ ПРОТЕЧЕ ШЕСТНАДЕСЕТОТО ИЗДАНИЕ НА ЕМБЛЕМАТИЧНАТА

ЗА МУ-ПЛЕВЕН МЕЖДУНАРОДНА МЕДИЦИНСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ЗА СТУДЕНТИ И МЛАДИ ЛЕКАРИ

XVI МЕЖДУНАРОДНАМЕДИЦИНСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ЗА СТУДЕНТИ ИМЛАДИ ЛЕКАРИ

направления. За поредна година
участваха всички медицински
университети в България, както и
учени от Полша, Русия, Украйна,
Словения, Азорските острови,
Гърцияидр.

Официалната церемония по
откриването на конференцията бе
на . в зала9 октомври 2018 г
„Амброа з Паре ” Го с ти на.
събитието бяха кметът на Община
Плевен Георг Спартански, Негово
Превъзходителство Посланикът на
Япония в България г-н Масато
Ватанабеипочетният гост проф. д-р
Дей вид Уилиям Кран с т ън ,
професор по хирургия към катедра
„Хирургически науки”, Нъфийлд,

Оксфордски университет, почетен
кон с ул т ан т по уроло гия в
УниверситетскаболницаОксфорд.

Участниците бяха приветствани
от Ректора на Медицинския
университет проф. д-р Славчо
Томов, който изтъкна, че лекторите,
които са поканени да участват в
научния форум, са специалисти и
личности, които студентите на
Медицински университет-Плевен
заслужават да видят. Той изрази
удовлетворението си от факта, че
всички лектори са поканени от
самите студенти, организиращи
този форум. Проф. д-р Славчо
Томов направи демонстрация на 3D
студиото за обучение, а заместник-
деканът на факултет „Медицина”
доц. д-р Добромир Димитров
демонстрира възможностите на 3D
масата за виртуални дисекции Доц..
Димитров представи почетния гост
на конференцията проф. д-р–
Дей вид Уилиям Кран с т ън ,
определяйки го като „европейският
пионер за ХАЙФУ технологиите”.
Той подчерта, че проф. д-р Дейвид
Кранстън е специалист уролог,

следва на стр. 5
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който въвежда хайфу процедурите
при рак на бъбрека чрез лечение със
силно фокусирани ултразвукови
вълни с висок интензитет, каквото
всъщност е лечението с ХАЙФУ
технологията.

Студентите и младите лекари
бяха приветствани и от кмета на
Община Плевен Георг Спартански.
„Ние ОбщинаПлевен се гордеем с– –
Медицинскияуниверситет вПлевен.
Гордеем се с качеството на обучение
и качеството на преподавателите,
които обучават младите студенти и
лекари В две поредни години.
Плевен получи наградата за
„Община номер едно в развитието
на медицинскит е у с лу ги и
здравеопазването” и този факт е
благодарение на всички вас –
р а б о т ещи т е в т а з и сф е р а .
Медицината е най-тежката и най-
отговорната професия и няма как в
о б л а с т к а т о м е дицин а т а и
здравеопазването да не учиш през
целия си живот и да не следиш
новостите в медицината през целия
си професионален път”, подчерта
ГеоргСпартански.

В рамките на конференцията се
п р о в е д е с р е щ а с Н е г о в о
Превъзходителство Посланикът на
Япония в България. Той се срещна с
ръководството на университета, с
японските студенти и присъства на
лекциитенавиднипредставителина
медицинската наука и академичната
общностунасивчужбина.

В програмата на конференцията
бяха включени лекции на видни
представители на медицинската
наука у нас и в чужбина, сред които:
д-р Борис Таблов, Клиника по
Анестезиология и интензивно
лечение , Клиника Рупинер ,
Нойрупин, Германия, проф. Парта
Вайуд , д .м . преподавател в,
Унив ер си т е т а ,J o hn Moo r e s
Ливърпул, Великобритания, проф.
д-р Дейвид Уилиям Кранстън,
професор по хирургия към катедра
„Хирургически науки“, Нъфийлд,
Оксфордски университет, почетен
к он с у л т а н т п о у р о л о г и я в
Университетска болница Оксфорд,
д-р Зул Мирза, Консултант по
спешнамедицина в болницаЧелсии
Уестминстър, Фондация ,NHS
почетен старши клиничен лектор,

Imperial College School of Medicine,
Лондон, Великобритания Д-р,
Кеничиро Хасуми, Токио, Япония,
основател на Международната
изследователска фондация Хасуми –
България и Доктор хонорис кауза на
МУ-Плевен, проф. д-р Дийн Манн,
факултет „Медицина“, Университет
Мериленд, Балтимор, САЩ, д-р
Томас Филипич, специалист по
лазерна хирургияотВиена,Австрия,
д-р Емил Филипов, д-р Добромир
Нгуен, Клиника поПропедевтика на
хирургическите болести, УМБАЛ
„Д-р Георги Странски“, Плевен,
България и д-р Иван Малкодански,
Клиника по Анестезиология и
интензивно лечение, УМБАЛ „Света
Марина“, Плевен, България д-р,
Димо Станчев, президент на
Българската асоциация по психо-

продължава от стр. 4

терапия, д-р Галя Атанасова, д.м. от
Клиниката по Вътрешни болести
към Медицински университет
Плевен, доц. д-р Емил Гачев, дм от
Катедра „Клинична фармакология
и т е р а п и я “ , М е д и ц и н с к и
университет София.–

За четвърта поредна година на
конференцията се проведе Есенно„
у ч и л и щ е п о И н о в а ц и и в
медицината по следните теми” :

8 октомври 2018 – „г. Advanced
trauma life support”, с модератори
д-р Борис Таблов Клиника по,
Анестезиология и интензивно
лечение , Клиника Рупинер ,
Нойрупин. Германия д-р Емил,
Филипов, д-р Добромир Нгуен,
Клиника по Пропедевтика на
хирургическите болести, УМБАЛ
„Д-р Георги Странски“, Плевен,
България и д-р Иван Малкодански,
Клиника по Анестезиология и
интензивно лечение, УМБАЛ
„Света Марина“, Плевен, България.
Изтъкнати гост-лектори от гр.
София и млади специалисти отМУ-
Плевен представиха актуални
проблеми в различни области на
персонализиранатамедицина.

9 октомври 2018г.– „Изкуството в
лицевата реконструкция“ с
модератор проф. д-р Парта Вайуд,
дм преподавател в Университета,
J o h n M o o r e s , Л и в ъ р п у л ,
Великобритания, консултант по
пластична, реконструктивна и
естетическа хирургия, директор на
организацията „Хирургичното
изкуство“.Академичнаталекция на
проф . д - р Дейвид Уилиям
Кранстън, професор по хирургия
към катедра „Хирургически науки“,
Н ъ ф и й л д , О к с ф о р д с к и
университет, почетенконсултантпо
урологиявУниверситетскаболница
Оксфордбенатема: „УилямОслери
неговияприносвмедицината”.

Н а .1 0 о к т ом в ри 2 0 1 8 г
участниците се запознаха с
възможностите за мобилност по
Международна т а про гр ама
„ Е Р А З Ъ М к о и т о б я х а+ “ ,
представени от проф. д-р Савелина
Поповска, дмн., зам.-ректор по
Европейска интеграция и междуна-
родно сътрудничество и Николина
Ангелова от Центъра за евро-

следва на стр. 6
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Посещение вМУ-Плевен

интеграция и международно
сътрудничество при МУ-Плевен.
Програмата продължи с две кратки
лекции „Прицелна терапия за–
лечение на рак на гърдата: 20HER2+
години на смели иновации”. В
рамките на форума бе предвидена и
поредица от паралелни работни
срещи с изцяло практическа
насоченост, в хода на които, под
ръководството на лекари-специа-
листи участниците имаха възмож-,
ността да усъвършенстват уменията
си в областта на хирургичните
шевове, гипсовата превръзка,
кардиопулмоналната ресусцитация,
ултразвуковатадиагностикаидр.

На в11 октомври 2018 г .
програмата на младежкия форум бе
включена ключова лекция, изнесена
от д-р Зул Мирза Консултант по,
спешнамедицина вболницаЧелсии
Уестминстър, Фондация ,NHS
почетен старши клиничен лектор,
Imperial College School of Medicine,
Лондон, Великобритания, на тема:
„Травмаприбременниидеца“. След
лекцията бе проведен семинар с д-р
Димо Станчев, президент на Българ-
ската асоциация по психотерапия,
на който бяха изложени психоло-

гическите аспекти на страха и
адаптацията към взимането на
решения при спешни ситуации в
ежедневнатамедицинскапрактика.

В хода на конференцията, на 12
октомври ., бяха изнесени2018 г
лекции от видни представители на
медицинската наука у нас и в
чужбина.

Д-р Кеничиро Хасуми Токио,,
Япония, основател на Междуна-
родна изследователска фондация
Хасуми България и Доктор–
хонорис кауза на МУ-Плевен,
участва с академична лекция на
тема: “Предварителни изходи от
осем случая на пациенти в стадийIV
на рак, лекувани с интратумор-IDC
но инжектиране, комбинирано със
стандартна антитуморна терапия”.
Д-р Хасуми е пионер в изследването
и приложението на терапевтични
противоракови ваксини чрез
инжектиране на култивирани
автоложни дендритни клетки за
стимулиране на терапевтичен
имунен отговор при онкологични
заболявания.

Проф. д-р Дийн Манн, факултет
„М е д и цин а “ , У н и в е р с и т е т
Мериленд , Балтимор, САЩ,

представи академична лекция на
тема: „Имунни отговори, насочени
към туморни антигени и антитела
при пациенти с напреднали
злокачествени заболявания ,
лекувани според протокол,HITV
който съчетава имунотерапия със
стандартналъчетерапия.“

Д-р Галя Атанасова, дм от
Клиниката по Вътрешни болести
към Медицински университет
Плевен, изнесе пленарна лекция на
тема: „ЕКГ методи за скрининг на
злокачествените заболявания“.

Д-р Томас Филипич, специалист
по лазерна хирургия от Виена,
Австрия, участва с лекция на тема:
„Лазерен супер инструмент - какво
даочакваме?“

Доц. д-р Емил Гачев, дм от
Катедра „Клинична фармакология
и терапия“, Медицински универси-
тет София, се включи с пленарна–
лекция на тема: „Истински еквива-
лентни ли са биоеквивалентните
лекарства?“.

продължава от стр. 5
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В рамките на МеджународнаXVI
медицинска научна конференция за
студенти и млади лекари се проведе
среща на ректора на МУ-Плевен
проф. д-рСлавчо Томов ипосланика
на Япония в България Негово
Превъзходителство г-н Масато
Ватанабе. Японският посланик
посети МУ-Плевен за първи път,
като основно визитата бе свързана с
добрите взаимоотноше-
ния между университета
и Япония, откъдето всяка
година пристигат много
желаещи да изучават
медицина.

При срещата на г-н
Ма с а т о В а т а н а б е с
японските студенти се
о б с ъ д и х а в ъ п р о с и ,
свързани с техния живот
и обучение в Плевен.
Японският посланик

подчерта значимостта в изгражда-
нето на мост между Япония и
България, който ще послужи за по-
нататъшно сътрудничество и обмен
на добрите практики в културата и
образованието.

След срещата си с японските
студенти г-н Масато Ватанабе
посети реновирания по проект с
безвъзмедна финансова помощ от

правителството на Япония спортен
комплекс, както и японските вишни
сакура в двора на спортната зала,
които са подарък от фондация
„Хасуми”. На 12 октомври послани-
кътнаЯпония вБългарияприсъства
на лекцията на д-р Кеничиро
Хасуми, основател на фондацията
„Хасуми”–България и Доктор
хонорис кауза на Медицинския

университет-Плевен.
Японският посланик

б е п о с р ещ н а т о т
п р е д с т а в и т е л и н а
фондация „Хасуми”и на
Българската академия на
науките – акад. Богдан
Петрунов, акад Благовест
Сендов, акад. Воденича-
ров, акад. Коловински,
проф. Черноземски и
други.
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„НЯМА ОТ КАКВО ДА СЕ СТРАХУВАМЕ, ДА СЕ ГМУРНЕМ СМЕЛО

С МНОГО ЕНЕРГИЯ И ВДЪХНОВЕНИЕ

В ДЪЛБИНИТЕ НА МЕДИЦИНАТА И НАУКАТА“

Айгуля Акишева, Председател на Организационния комитет на Х Международна медицинска конференция заVI
студенти и млади лекари в интервю за в.(MDSC) Academia Medica

1. Как протече тазгодишната конференция и
какви са Вашите впечатления за проявения интерес
на участниците към нея?

Международната медицинска научна конференция
за студенти и млади лекари , която се проведе за(MDSC)
16-ти пореден път от 8 до 13 октомври 2018 г., е събитие,
което всяка година се очаква с огромно нетърпение в
Медицински университет-Плевен и интересът към него
винаги е много голям. Така беше и тази година.
Доказателство за това е фактът, че за поредна година
имаме участници от всички медицински университети
в България, както и участници от Полша, Русия,
Украйна,Словения,Азорскитеострови, Гърцияидр.

2. Колко активни участници имаше на тази
конференция?

Тази година в конференцията взеха участие 411
студенти, докторанти и млади лекари от България (360
участници) и от чужбина (51 участници).От тях 161 бяха
активните участници, които представиха 96 научни
разработки във вид на орални и постерни презентации,
коитобяхаразделенив10 тематичнинаправления.

3. Ректорът на МУ-Плевен проф. д-р Славчо Томов
сподели, че инициативата за организацията на
конференцията е на студентите. Разкажете ни малко
повече за това.

Инициативата за създаването на младежки научен
форум в МУ-Плевен е била на група студенти, които
организиратпървата конференцияпрез 2002 година.От
тогава събитието се организира ежегодно от екип
ентусиазирани, мотивирани и вдъхновени студенти
българоезичноианглоезичнообучение, които сачаст от
Организационния комитет.Подготовкатана конферен-
цията започва непосредствено след края на предходна-
та. издание на приключи преди седмица, аXVI MDSC
вече започна планирането на следващата конференция.
Активната работа по организацията започва през м.
февруари, след краяна зимнатаизпитна сесия, когато се
обсъждат лектори, уъркшопи, търсят се спонсори и се
изгражда цялостната концепция за събитието. Тук е

мястото да изкажа огромната благодарност към Ректора
на МУ-Плевен проф. д-р Славчо Томов и академичното
ръководство на университета от целия организационен
екип за подкрепата, която ни оказват всяка година в
организирането на събитието и свободата, която ни
предоставят при избора на теми и гост-лектори, които
дабъдат включенивпрограматанаконференцията.

4. В интервю за в. от миналатаAcademia medica
година Вие изразявате впечатлението си от „вдъхно-
вяващите академични лекции” на гост-лекторите.
Имаше ли обаче тази година вдъхновяващи научни
разработки на Ваши колеги-състуденти, които да
впечатлят гост-преподавателите?

Всяка година нивото на студентските разработки
нараства. Това е мнение и на преподавателите, членове
на комисиите, които оценяват представените доклади.
Колеги от всички курсове представят разработките си в
рамките на конференцията. Така хората, които за първи
път са представяли научни разработки във втори курс, в
пети и шести курс са изключително уверени и
презентират достатъчно убедително проучванията, в
които участват. Проф. Дейвид Кранстън от Оксфорд-
ския университет, който беше специален гост-лектор на
откриването на конференцията, се включи като част от
комисията, оценяваща докладите в секция „Докторан-
ти“ и беше изключително впечатлен от високото ниво
на научните разработки и от свободното владеене на
английскиезикотвсичкиучастницивконференцията.

5. С какво ще бъдат полезни и ценни за студентите
и бъдещите лекари лекциите на гост-лекторите в тази
конференция?

Тази година се опитахме да се фокусираме основно
върху отработването на практически умения.
Организираното за четвърта поредна година „Есенно
училище по иновации в медицината“ се превърна в
един двудневен практически уъркшоп, в който
участниците имаха възможност не само да получат
теоретични знания по време на лекционната част, но и

следва на стр. 8

Интервю:
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да отработят практически умения в реална среда. В
първия ден на конференцията бяха разгледани
различните аспекти на ,Advanced Trauma Life Support
като участниците имаха възможност да тренират на
макети и животински модели поставяне на торакални
дренове, кардиопулмо нална ресусцитация и- FAST
ехография. Във втория ден на Есенното училище проф.
Парта Вайуд , специалист по пластична и
реконструктивна хирургия от ,Surgical Art, Ливърпул
Великобритания, демонстрира техники за коригиране
на кожни дефекти върху пилешшкимодели и методи за
определяне линиите на лицето. Проф. Вайуд избра
трима студенти, от участниците в неговия уъркшоп,
които са поканени да преминат обучителен курс в
центъра вЛивърпул.SurgicalArt

Традиционно в рамките на конференцията се
организирахапрактическиработни срещи–хирургиче-
ски шевове и възли, гипсови превръзки, кардиопулмо-
нална ресусцитация при новородени, оптична
кохерентнатомография,неинвазивнавентилацияидр.

Изключително интересна и впечатляваща беше лек-
цията при откриването на конференцията. Проф.
Дейвид Кранстън, хирург и уролог от Оксфордския
университет, един от пионерите в използването на
високоинтензивен фокусиран ултразвук (ХАЙФУ) в
лечението на злокачествени новообразувания,
представи темата „Уилиям Ослер и заветът му в
медицината“.

Слекцията си„Травмаприбременниидеца“, кактои
с уъркшопът „Кардиопулмонална ресусцитация при
възрастни“ д-р Зул Мирза от , Лондон,Imperial College
Великобритания успя по достъпен начин да обясни и
демонстрира на участниците основните техники за
справянеприспешнисъстояния.

Разгорещена дискусия предизвика семинарът на д-р
Димо Станчев, председател на Българска асоциация по
психотерапия, на тема: „Психологически аспекти на
страха и адаптацията към взимането на решения при
спешни ситуации в ежедневната медицинска
практика“.

Детайлни разяснения за биоеквивалентните лекар-
ства даде доц. д-р Емил Гачев от катедра „Фармакология
итерапия“наМУ-София.

За поредна година участие във форума взеха и

членове на Международната изследователска
фондация „Хасуми“ и на Българска академия на
науките. Специален гост на лекцията на д-р Кеничиро
Хасуми беше посланикът на Япония за БългарияНегово
Превъзходителство г-н Масато Ватанабе, който се
срещнасяпонските студентивМУ-Плевен.

6.Кой беше най-вълнуващият момент за
организаторите на конференцията?

Безспорно цялата конференция е едно вълнуващо
преживяване както за участниците, така и за нас като
организатори. Срещата с гост-лектори от България и
чужбина, възможността да общуваме с хора, с толкова
много опит в различните области на медицината, които
с готовност предават знанията си, е може би най-
ценното, което получаваме от тази една седмица.
Успяхме да видим и другата страна на нашите гости,
които се забавляваха заедно със студентите по време на
официалните вечери – учеха български хора и
танцуваха „Макарена“. Дори опитаха българско кисело
мляко и оцениха високо българската кухня по време на
социалнатапрограмав гр.Карлово.

7. Вие сте 6 курс студентка по Медицина. Предстои
Ви дипломиране. Към коя област на медицината сте се
насочили и защо?

Специалността, която си избрах още в първи курс е
Анестезиология и интензивно лечение. И имах късмета
да попадна на място, където интересът ми се засили още
повече – Клиниката по Анестезиология и интензивно
лечение на УМБАЛ „Сърце и мозък“, където вече
работя.

продължава от стр. 7

следва на стр. 9
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продължава от стр. 8

ФАКУЛТЕТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ЗА ТРЕТИ ПОРЕДЕН ПЪТ ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВИ
МУ-ПЛЕВЕН В ЧЕСТВАНЕТО НА ГЛОБАЛНИЯ ДЕН НА ЕТИКАТА

следва на стр. 10

8. Кой гост-лектор бихте искали да поканите за
следващата конференция и какво ще пожелаете на Вашите
колеги и преподаватели?

Подготовката за следващата конференция тече с пълна
сила. Международна медицинска научна конференцияXVII
за студенти и млади лекарище се проведе от 7 до 12 октомври
2019 г. По време на се зародиха няколко идеи заXVI MDSC
следващата година и вече са направени стъпки за
реализирането им. Разбира се няма да издам нищо от
организацията, тъйкатонещата са вмногоначаленетап.

Тазгодишното мото на конференцията е „ “Nothing to fear
(„Няма от какво да се страхуваме“). На колегите си пожелавам
именно това – да не се страхуват, да се гмурнат смело, с много
енергияивдъхновениевдълбинитенамедицинатаинауката.

Интервюто проведе: В. Кирилова, ДЕСО
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продължава от стр. 9

Медицински университет–Плевен, съвместно с
Регионалния академичен център на БАН–Плевен, бe
домакин на художествено-документалната изложба:
„Българският принос в културно-историческото
многообразие на Обединена Европа“. Експозицията е
дело на Научния архив на БАН и включва 22 постера,
представящи различни документални свидетелства за
дейността на българските художници и просветители,
автобиографични и биографични документи,
ръкописи на трудове, дневници, мемоари и спомени на
наши учени, държавни, обществени, културни и
военни дейци като Тодор Г. Влайков, Петко Стайнов,
Иван Буреш, Христина Морфова, Добри Христов,
Николай Лилиев, ЙосипЩросмайер и други. Акцент в
изложбата е идеята за обединена Европа, нагледно
показана с документи и фотографии от архива на
основателя и пръв председател на Българската секция
наПаневропейскиясъюз–акад.ИванШишманов.

Събитието бе съпътстващо в програмата на МУ-
Плевен по случай Европейската нощ на учените 2018.
Тази годинаЕвропейскатанощнаучените сепроведена
28 септември, под надслов REFRESH, финансиран от
Европейската комисия по дейностите "Мария
Склодовска-Кюри". Централен фокус бе Европейската
годинананаследството.

Европейската нощ на учените се превърна през
годините в емблематично събитие и регулярна среща,
на която учените в различните страни-членки на
Европейския съюз представят своите постижения и
предизвикателства пред широката публика в рамките

наединден.
От 10.09.2018 г. до 30.09.2018 г. изложбата бе

експонирана въвфоайетонафакултет „Фармация“ина
Телекомуникационен Ендоскопски Център при МУ-
Плевен.

Информацията предостави В. Дукова

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ–ПЛЕВЕН БЕ ДОМАКИН НА ИЗЛОЖБА: „БЪЛГАРСКИЯТ ПРИНОС
В КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО МНОГООБРАЗИЕ НА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА“

СЪВМЕСТНО С РЕГИОНАЛНИЯ АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР НА БАН
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НАД 100 УЧАСТНИЦИ В ДЕНЯ НА УЧЕНИЯ СЕ СРЕЩНАХА С ПОТЕНЦИАЛНИ РАБОТОДАТЕЛИ
И БЪДЕЩИ ПАРТНЬОРИ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛЕВЕН

На24октомври2018 год.
в Телекомуникационен
ендоскопски център при
Медицински универси-
тет–Плевен се организира
„Ден на учения“ под над-
слов "Активна промоция
на докторанти, специали-
занти и млади учени пред

потенциални работодатели и партньори в бъдещи
съвместнипроекти" попроектBG05M2OP001-2.009-0031-
C01 „Създаване на център за обучение на докторанти,
постдокторанти, специализанти и млади учени към
факултет "Медицина"наМУ–Плевен“.

Целта на събитието бе да представи научните и
приложни разработки на участниците в проекта –
докторанти, специализанти и млади учени - пред
потенциални работодатели и други научни организа-
ции. Програмата на събитието бе разделена на две
сесии. В първата сесия участниците в проекта предста-
виха научните си постижения и разработки пред
потенциални работодатели и партньори. Във втората
част представители на работодателите – здравни

заведения и институции от цялата страна – представиха
дейността сипредлицатаотцелевата група.

КъмДеня на учения интерес проявиха над 100 участ-
ници - докторанти, специализанти имлади учени от це-
левата група, експертите-лектори от обучителните кур-
сове и работодатели – представители на болничните за-
ведения и здравните институции от градПлевен и стра-
ната. Екипът по управлениена проекта бе представен от
проф. д-р Мария Георгиева, ръководител на проекта,
доц. д-р ГаляМаринова, координатор на проекта, и доц.
д-р Пенчо Тончев, администратор научноизследовател-
ска дейност, които приветстваха участниците и пред-
ставихарезултатиифактиотреализациятанапроекта.

Проектът „Създаване на център за обучение на
докторанти, постдокторанти, специализанти и млади
учени към факултет „Медицина“ на МУ–Плевен“ е
финансиран от Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“ 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Безвъзмездната финансова помощпо проекта е на обща
стойност 695 631,34 лв. Срокът на изпълнение е до
31.12.2018 г.

Информацията предостави В. Дукова

На25октомври2018 г. от 17:00 часа на вниманиетона
студенти и преподаватели от МУ-Плевен и по
инициатива на факултет „Обществено здраве“, беше
представена лекцията „From the Appendix to the Core,
Art and Agency in the Medical Environment“ от гост-
лектор Лекторът еPhelim McConigly. McConigly
художник, работи въвВиенаот 2006 г. и участва вредица
международни проекти за интегриране на изкуството в
различните сфери на живота. Лекцията се проведе в
рамките на проект с
работно заглавие „Как-
во е добро здраве?“ и
даде интересен поглед
за оздравителната роля
на изкуството и есте-
тичните аспекти на
промоцията на здраве-
то. Представени бяха
интересни архитектур-

ни теории как да се организира,
устройва и използва болничната
среда, за да се постигне максима-
лен ефект върху здравето и да се
избегнат потенциалните нега-�

тивни ефекти. Разгледана беше и
ролята на медицинските музеи и
историята на медицината за по-
пуляризирането на подобна
гледнаточка.

Лекцията беше посетена от
студенти от различни специал-
ности, англоезично и българоезично обучение. Прояве-
ният голям интерес към нетипичната лекционна тема-
тиканасърчавафакултет „Обществено здраве“ в разгръ-
щането на по-нататъшно сътрудничество с магистър
McConigly.
Материалът предостави доц. д-р Стела Георгиева, дм

ФАКУЛТЕТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“ БЕ ДОМАКИН

НА ЛЕКЦИЯ ПО МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ „КАКВО Е ДОБРО ЗДРАВЕ“

РАЙОННАТА КОЛЕГИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ–ПЛЕВЕН
НАГРАДИ ШЕСТ МЕДИЦИ С ПРИЗА „ЛЕКАР НА ГОДИНАТА”

травматология. С призa бяха наградени и д-р Диана
Неделчева, кардиолог от ДКЦ-2 в Плевен и д-р Галина
Тишева, личенлекарвПлевен.Наградата „Ти си нашето
бъдеще“, която учреди преди години Плевенската
колегия на БЛС, тази година отива при д-р Емилия
Овчарова, която е специализант по неврология в
КлиникапоневрологияприУМБАЛ-Плевен.

В Деня на Св. Иван Рилски,
покровител на българските лекари,
РКнаБЛС-Плевеннагради с приза "Лекар на годината"
шест медици. Трима от тях работят в УМБАЛ „Д-р
Георги Странски”. Това са: доц. д-р Николай Колев,
специалист по урология и началник на Клиниката по
урология, д-р Сергей Костадинов, съдебен лекар и д-р
Йордан Вълешков, специалист по ортопедия и
травматология в Клиника по ортопедия и
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ПРОФ. Д-Р СЛАВЧО ТОМОВ: ОТМИНА ВРЕМЕТО, КОГАТО В БЪЛГАРСКИТЕ
ВИСШИ УЧЕБНИЗАВЕДЕНИЯ ПОПАДАХА СТУДЕНТИ,

КОИТО НЕ БЯХА ОРИЕНТИРАНИ И МОТИВИРАНИ ЗА ЗНАНИЯ

Проф. д-р Славчо Томов, ректор на Медицински университет-Плевен по
повод 19 октомври, Деня на българския лекар в интервю за Агенция „Фокус”

Фокус: Проф. Томов, 19
октомври е професионалният
празник на българския лекар.
Този ден се чества от 1996

година насам, след като Българският лекарски съюз
избира за покровител на медиците Свети Йоан Рилски.
Каква програма подготви Медицинската академия в
Плевен за събитието?

Проф. д-р Славчо Томов: Денят за българските
лекари е един от важните за всеки български лекар
празник. Това е така, защото от една страна ние го
честваме като професионален празник и го свързваме с
един свещен покровител – своеобразен празник на
духовността. Всяка година Секцията на българския
лекарски съюз внашатауниверситетскаболница събира
лекарите на тържествено събитие, на което се излъчва
един достоен лекар от общността в региона. Така той е
удостояван с почетно звание. Тази година събитията ще
продължат в тази посока, само че все още не се знае кои
са номинираните лекари и кой ще бъде награденият.
Това все пак е един своеобразен избор на гилдията и
призванието, което ще получи този лекар, ще бъде
изненада. Всички се вълнуваме, този празник е важен за
нас, за самочувствиетона българския лекар, защотопрез
годините те са доказали, че са и могат да бъдат
изключително добри професионалисти на много
високо ниво. Това го доказват редица факти. Знаете, че
българските лекари са едни от най-търсените в чужбина
и западните европейски страни. Дори и там те
продължават да работят и да доказват своя
професионализъм и да защитават името на българския
лекар, къдетоида сенамиратте.

Фокус: Говорейки си за професионалния ден на
българския лекар, не мога да не попитам, какви са
Вашите наблюдения. Има ли интерес от младото
поколениекъмтазипрофесия?

Проф. д-р Славчо Томов: Определено, да. Ние като
висше училище наблюдаваме какви са нагласите на
младите хора, които завършват средно образование и
какви са техните желания, в каква посока вървят и
мислят. Знаете, че има тенденция за намаляване на
раждаемостта и увеличаване на смъртността –
демографски срив. Също така намалява и броят на тези,
които завършват средно образование, от тях не малък
процент отиват да се обучават в елитни и европейски
университети зад океана. В България остават много
качествени деца, които са завършили средното си
образование. Това, което ни прави впечатление през
последните години е, че за медицина кандидатстват
доста мотивирани студенти. Те са ориентирани и знаят
какво искат. След това онези, които биват приети, доста
осъзнато и мотивирано учат. Тези студенти знаят какво
искат да постигнат и знаят как да го направят, което мен
лично ме радва. Отмина времето, когато във висшите
медицинскиучилищамогатдапопадат хора, коитоне са

ориентирани и някои от тях или отпадаха, или
завършваха и с нежелание работят това, за което са
придобили диплома. Днес ситуацията е друга, във
висшите учебни заведения попадат много мотивирани
младихора.

Фокус: Какъв е броят на студентите, които се
обучават вМедицинскияуниверситет вПлевен?

Проф. д-р Славчо Томов: През последните няколко
години капацитетът на висшето училище нарасна като
цяло за всички направления, които предлагаме. Всички
студенти в университета са малко над 3 000. Студентите
помедицина са основната части годишнониеприемаме
около 100-120 държавна поръчка с българоезиково
обучение и 250-300 англоезиково обучение. За едно
място на българоезиково обучение тази година сме
имали шест кандидати, за англоезиково трима. Всички
минават през конкурс-изпит.Изпитите са по биология и
химия. Интересът определено е голям. Ние се опитваме
да отговаряме по адекватен начин с подходящ метод на
обучение.

Фокус: Колко са новоприетите студенти тази година
и каква е тенденцията, увеличава ли се или намалява
броят им в университета през годините? Каква според
Вас епричината за това?

Проф. д-р Славчо Томов: За тази година за всички
специалности приехме над 500 студенти, като най-
големият брой е по специалност „медицина“. Ние
предлагаме повече от 10 специалности в различни
направления-медицина, здравни грижи, обществено
здраве и социални дейности. Някои от най-търсените
специалности продължават да бъдат акушерство,
медицинска сестра, фармация и рехабилитация-
ерготерапия. Вече трета година имаме прием по
фармация, след като разкрихме факултет „Фармация”,
в който студентите кандидатстват заедно с магистърска
програма по медицина и държат същите изпити. Тази
година ние приехме максималния брой студенти по
„Фармация”, спрямо капацитета на университета. Това
са 60 свободни места. Интересът за магистърските
програми и специално за нашето висше училище през
годините има тенденция да нараства. За бакалавър,
броят на кандидатите стои на едно ниво, като всичко
това се случва на фона на намаляваща раждаемост и
демографския срив. Всичко това показва, че
Медицинският университет вПлевен привлича имлади
хорада сеобучават внего.

Фокус: Колко специалности предлага Медицин-
ският университет в Плевен и кои представляват най-
голяминтерес закандидат-студентите?

Проф. д-р Славчо Томов: Специалностите, които
предлагаМедицинският университет вПлевен самежду
10 и 12 от различнинаправления. Няма да скрия, че най-
големият интерес е към медицината и фармацията за
трета година и към всички тези специалности, които

следва на стр. 13
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Проф. Д. Стойков
оглави БХД

осигуряват 100%-ва реализациянапазарана труда. Това
са специалностите медицинска сестра, фармацевт,
лекар, ерготерапевт и медицинска козметика. Всички
завършили тези специалности, още преди да си вземат
дипломите, са си осигурили вече работни места. Те си
намиратработаивБългария, вечеивчужбина.

Фокус: Какви други възможности за развитие
предлагауниверситетът?

Проф. д-р Славчо Томов: Нашето училище се
стреми да бъде в крак с всички най-съвременни
постижения в науката, областта на обученията и
усвояванетона знанията.Ниеводимисмятаме, чеимаме
облика на иновативен университет в това отношение и
работим определено в тази посока. Знаете, че
Медицинският университет в Плевен е лицето на
България и на Югоизточна Европа пред света по
роботика и роботизирана хирургия. Това, което ми се
иска да Ви кажа е, че ние успяхме да спечелим един от
големите проекти в Центъра за компетентност по
оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж”. Благодарение на това, като
водеща институция заедно с университета във Варна и с
Института по роботика към Българска академия на
науките, сме осигурилифинансиране за няколконовии
съвсем иновативни направления, които имат съвсем
непознато лице за България, също така и за Европа.
Става въпрос за тъканното биопринтиране, 3 -D
медицината, телемедицината и генотепизирането.
Работимвпосокаиновации.

Фокус: Често българските учебни заведения са
критикувани за това, че не предлагат достатъчно
практически задачи, а наблягат предимно на
теоретичните знания. Каква част от учебния процес
заематпрактическите занятия?

Проф. д-р Славчо Томов: Ние наблягаме на
практическите задачи по различен начин. Например
напоследък за клиничнитедисциплиниеизключително
важно обучението и контактът с пациентите. Вече
имаме и втора университетска болница, която
предоставя своята база за подобно обучение. Предстои
акредитиране и на трета университетска болница, тъй

като капацитетът на университета го налага. Това, което
е по-важно, че университетът инвестира модерни
м е т о д и з а о б у ч е н и е с ъ с с и м у л а т о р и . В
Телекомуникационния център са закупени вече
няколко такива симулатори, в началото на следващата
година ще бъде открит нов Респирационен център, в
който ще бъдат закупени симулатори, фантоми, които
ще позволят нашите студенти да се обучават и да
изучават спешните състояния в кардиологията и
анестезиологията. Това е изключително голяма
практическаполза за тях.

Фокус: Какви са Вашите наблюдения-каква част от
завършилите млади лекари от Вашия университет
оставатдаработят вБългария?

Проф. д-р Славчо Томов: По-голямата част от
завършилите в Медицинския университет в Плевен
остават да работят в България. Има тенденция част от
завършилите лекари да заминават в чужбина, за страни
от Европейския съюз и да работят там, но около 60%
завършилите остават в България. Искам да Ви кажа, че
напоследък лекарите в България работят с
високтехнологична апаратура, а младите хора се
интересуват не само от нивото на заплащане. Тях ги
интересуват не по-малко условията, при които ще се
реализират и да имат възможност за професионално
развитие.

Фокус: Какво пожелание бихте отправили на
българскителекарипоповодпразника?

Проф. д-р Славчо Томов: Това е труден въпрос,
защото аз мога да отговоря банално, желая Ви здраве и
таканататък. Това, коетоми сеиска да споделя с тях, е, че
трябва да се опитат въпреки трудностите и условията,
които ги заобикалят, да запазят себе си и да съхранят
професионализма си, доброто отношение към
пациентите и хората, които са около тях. За мен това е
най-важното, защото и да не успееш да излекуваш
пациент от една неизлечима болест, достатъчно е да му
кажете една добра дума и това ще бъде много повече,
отколкотоакомупредложитеиновативнолечение.

Интервюто взе Даяна Дюлгерова, агенция „Фокус”
www.focus-news.net

продължава от стр. 12

От 4 до 7 октомври, в комплекс „Златни пясъци” се проведе НационаленXVI
конгрес по хирургия. С категорично мнозинство при гласуване бе взето
решение председателското място на Българското хирургическо дружество
( )БХД да оглави проф. д-р Димитър Стойков, дмн, който е зам.-ректор на
Медицински университет–ПлевениначалникКлиника по коремна хирургия в
Университетската болница „Д-р Георги Странски”. Номинацията му беше
направена от ректора наМУ-Плевен проф. д-р Славчо Томов, дмн и от хирурзи
от Северна България. Проф. Стойков събра повече гласове от своя пловдивски
конкурент проф. Димов и стана първият плевенски лекар, заел длъжността в
Българското хирургическо дружество. Зад кандидатурата на плевенския

доктор са застанали голяма част от представителите на университетските болници. „Това е признание за
качествената работа на медицинския университет и Университетската болница в Плевен, както и на самия д-р
Стойков”, коментираха лекари. Българското хирургическо дружество е с традиции, като не е преставало да
съществуваот създаването сипрез 1934 година.

ПЛЕВЕНСКИ ХИРУРГ ОГЛАВИ БЪЛГАРСКОТО ХИРУРГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО
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ПЪРВАТА ПО РОДА СИ КОНФЕРЕНЦИЯ „АНАТОМИЯ НА БИЗНЕСА”
СЕ ПРОВЕДЕ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛЕВЕН

Конференцията „Анатомия на бизнеса”, която се проведе на 29
септември, препълни зала „Амброаз Паре” в Медицински университет –
Плевен. Събитието е първата по рода си бизнес конференция в Плевен,
която има за цел да покаже функционирането на бизнеса като цялостен и
завършен организъм. Мястото на провеждането на конференцията според
организаторите не е случайно: „Искаме нашата тема да показва нещо
характерно за мястото, където ще се проведе националната конвенция, а
Плевен е известен със своя Медицински университет. Освен това
медицината е сферата, в която се наблюдават все повече иновации, а това е
цел, която сипоставявсякаорганизация, всекибизнес –дабъдеиновативен”.

Конференцията продължи повече от 10 часа. Закриването направи�

президентът на Плевен Георги Прусийски, който изказа благодарностJCI

към всички присъстващи и изрази
надежда, че това няма да бъде
единственото събитие от този тип в
Плевен.

На 29 септември стартира кампа-
нията „Световен ден на сърцето”,
която продължи цял месец. С
подкрепата на Института за здравно
образование под ръководството на
проф. д-р Снежана Тишева –
ръководител катедра „Кардиология,
пулмология и ендокринология” в
МУ-Плевен, както и с подкрепата на
Община Плевен, се извършиха
безплатни консултации на пациен-
ти, диагностицирани със сърдечна
недостатъчност. Прегледите бяха
предназначени за пациенти с
поставена диагноза и с оплаквания
от задух, отоци по краката, умора и
сърцебиене.

„Центърът по сърдечна недоста-
тъчност е функционална структура.
Изграждаме я с амбицията да под-
помагаме пациентите, като ги обу-
чаваме още когато са хоспитализи-
рани как да се грижат за себе си”,
сподели проф. Тишева. Своевремен-

ното самонаблюдение от пациенти-
те допълнително улеснява работата
на кардиолозите за бърза реакция в
случаите на сърдечна недостатъч-
ност. Съвременните терапевтични
подходи в лечението на пациентите
с такава диагноза са свързани с ран-
ното въвеждане на АРНИ медика-
менти ангиотензин рецепторен –(
неприлизинов инхибитор , което)
допринася за бързо овладяване на
симптоматиката.

„Наблюдаваме отлични резулта-

ти при тези пациенти, те се чувстват
добре и го споделят, което не може
да не ни радва”, подчерта проф. Ти-
шева. Тя изрази убеждението си във
важността и надеждността на съвре-
менната медицина, която предлага
новивъзможности залечение.

Сърдечната недостатъчност е
крайният симптомокомплекс в
развитието на много от сърдечните
заболявания. Основно симптомите
на остра и хронична сърдечна не-
достатъчност са: задух, слабост и
лесна уморяемост, отоци по глезе-
ните, сърдечна аритмия, суха каш-
лица, студени крайници, гръдна
болка. Статистическите данни на
НЗОК сочат голям процент
заболеваемост. В Плевенска област
живеят 10 683 души с диагноза
„сърдечна недостатъчност“. 9497 от
тях са над 65-годишна възраст, като
жените саповечеотмъжете–5904.

КАМПАНИЯ „СВЕТОВЕН ДЕН НА СЪРЦЕТО” СЕ ПРОВЕДЕ В ПЛЕВЕН

В СЕДМИЦАТА НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ПЛЕВЕН СЕ ПРОВЕДОХА
БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА

За трети пореден път през 2018 г. се проведоха безплатни прегледи за
туберкулоза в Плевен. Прегледите се извършиха в Отделението за диспансерно
наблюдение на болни с пневмофтизиатрични заболявания на УМБАЛ „Д-р
Георги Странски“-Плевен. Кампанията „Седмица на отворените врати”
стартира на 25 септември и продължи до 28 септември. Инициативата се
осъществява по Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната
програма по туберкулоза” към Министерство на здравеопазването,
финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и
малария. Ежегодната проява е доказала своята ефективност за повишаване на
обществената информираност за заболяването и за предоставяне на безплатен
достъп домедицински услуги.По време на „Седмицата на отворените врати“ на
всеки желаещ бе предложен скрининг за риска от туберкулоза чрез анкета и консултации. На тези лица, които са в риск, се
проведоха допълнителни прегледи и изследвания. Своевременно се предприеха мерки за хоспитализация и лечение на
пациенти, диагностицираниоттуберкулоза, врезултатнакоето сепрекъснаверигата запредаваненаинфекцията.

През месеците март и юни . общо анкетирани за туберкулоза са . На в риск от туберкулоза са2018 г 6 489 лица 3 296 лица
извършени медицински прегледи и допълнителни изследвания. Открити са с туберкулоза и с латентна71 лица 229 лица
туберкулознаинфекция,накоитое започнатолечение.
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СТУДЕНТИ ОТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛЕВЕН ПРОВЕДОХА КАМПАНИЯ
ПОД НАДСЛОВ „ЗАЕДНО СРЕЩУ РАКА НА ГЪРДАТА”

В рамките на Световния месец за борба с рака на гърдата на 16 октомври 2018 г. в зала „Асклепий” за
поредна година се проведе кампания под надслов „Заедно срещу рака на гърдата”. Тази година студентите
отАСМБпредставиха поинтерактивенначин болестта иначините за превенцияи лечение. Бешепоканена
жена,преборилаковарнатаболест, кояторазказапредаудиторията занай-труднитемоментиотживота си–
поставянето на диагнозата и борбата с болестта. В края на кампанията студентите направиха подарък на
жената–ортопедичнобельо, което е едноот съвременнитерешенияприпациентисмастектомия.

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ОРГАНИЗИРА БИБЛИОТЕКАТА НА МЕДЕЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ–ПЛЕВЕН

След приема на студентите българоезично обучение на 6 и
7 октомври в библиотеката на МУ-Плевен се проведоха „Дни
на отворените врати” за студентите от 1 курс. Мероприятието
е за пета поредна година, като студентите имаха възможност
да се запознаят със справочните информационни
възможности на библиотеката. Търсенето в електронния
каталог, създаването на потребителско име и парола, чрез
които да се осъществи презаписване на книги, бяха основни
моменти на инициативата. За студенти чуждоезично
обучениемероприятието се провеждафевруаримесец, когато
еприемътначуждестраннистудентивМУ-Плевен.

Университетската библиотеката е единствената голяма
специализирана медицинска библиотека в Северозападна и
Централна Северна България, създадена през 1974 г. със

БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ „ПОДАЙ РЪКА, ПОДАРИ УСМИВКА” НА СТУДЕНТИ
ОТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛЕВЕНОт 10 до 13 септември се проведе дарителска кампания под

надслов „Подай ръка, подари усмивка”. Организаторите –
Шенай Садък, студентка 6 курс, факултет „Медицина”, Елиф
Зекериева, 2 курс, факултет „Фармация” и студенти от Меди-
цински колеж–Плевен, съвместно с Детски парти клуб „Баба
Яга”, реализираха за поредна година мечтата си да направят
децата от центровете със специални образователни потреб-
ности в Плевен и околните населени места, както и децата от
детските градини в община Никопол, специални и обичани.
Разговорът с Шенай е приятен и непринуден. Студентката
споделя за множеството благотворителни инициативи на сту-
дентите от МУ-Плевен, в които участва и тя. Щастлива е, че
хуманната професия, която е избрала,формира хуманно отно-
шение като цяло към живота на хората. Като член на АСМБ тя
участва в много студентски инициативи, свързани с превен-
ция на рак на гърдата, превенция на СПИН, кампания „Плю-
шеномече”.Идеятаобаче за тазиинициативаеизцялонейна.

Шенай, идеята за тази инициатива е Ваша. Кое
провокира осъществяването �?

Още като ученичка започнах да се занимавам с подобни
инициативи.Мисля, че човек винаги, когато има време, трябва
да помага. Да си човек е на първо място да даряваш любов и да
показваш състрадание и съпричастност. Обичам децата и го
правя, за да ги радвам. Те са лишени от родителски грижи и
същокатонасиматнуждаотвниманиеилюбов.

Защо точно сега решихте да направите дарението, а не
както обикновено се случва по Коледа и Великден?

Децата трябвадабъдатобгрижванииобичанипостоянно, а
не само по празници. Това е и причината, поради която тази
благотворителна кампания да се осъществи точно сега, когато
децата започват училище. В противен случай ги учим, че само
по Коледа и Великден стават чудеса и това не е истинско, не е
човешкоотношениекъмтях.

Включиха ли се много желаещи и какво дариха те?
Радостното е, че тази година имаше изключително много

голям брой желаещи, които дариха играчки, ученически
пособия, дрехи и лакомства. Определям я като по-мащабно
мероприятие в съпоставка с миналата година. Дори след като
приключи кампанията телефоните не спираха да звънят и да,
сеправятдарения.

След приключване
на кампанията казахте,
че първата Ви спирка
ще бъде ЦСОП „Леда
Милева”, гр. Долни
Дъбник. Разкажете ни малко повече за срещата Ви с тези
деца.

Децата в този център са на възраст от 7 до 19 години, тоест
от 1 до 12 клас. Приеха организираното от нас парти като
специален и вълнуващ подарък. Денят им се превърна в
незабравимо изживяване, тъй като с подкрепата на Детски
парти клуб „Баба Яга” осигурихме аниматор, който
забавляваше през цялото време децата. Не можете да си
представитекаквибяхалицатаим!Тенаистина се забавляваха.

Къде отиде другата част от даренията?
Друга част от даренията отиде при децата от ДМСГД–

Плевен. Повечето от дарените дрешки са за пеленачета и съм
щастлива, че можем да осигурим на дечицата достатъчно
дрешки, необходими за зимния сезон.Освен това зарадвахмеи
децата от детските градини в община Никопол - ЦДГ №2
„Радост”, Никопол, ЦДГ №1 „Щастливо детство”, Никопол,
ЦДГ№3 „Радост”, Никопол, ДГ „ГеоргиИванов”, с. Новачене,
ЦДГ „Здравец”, с. Муселиево, ЦДГ „Щастливо детство”, с.
Дебовои с. Бацовамахала.Отзовахме сеинануждитенамайки
отПлевенотфейсбук групата„МайкитенаПлевен”.

Въпреки това, че идеята е Ваша, имате съмишленици,
които Ви помагаха през цялото време. Смятате ли, че все пак
доброто съществува и че всеки може да го дари на хора в
нужда?

Когато разговарях с моите приятели за това интервю, те не
бяха съгласни да се посочат имената им. Мисля си обаче, че е
нужнохората да знаят колко хуманна елекарскатапрофесияи

задачата да обслужва учеб-
ната, научна и диагно-
стично-лечебна работа в
университета и универси-
тетската болница. Разпо-
лага с богати колекции от
биомедицинскаисправоч-
на литература, както и с
разнообразен абонамент за чужди и български медицински
списания, разположени на свободен достъп в читалните. В
библиотеката има изработен електронен каталог на книгите,
придобити след 1995 г. и електронен каталог на всички
списания,получаваниот1974 г. донастоящиямомент.
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Специализации на
лекари от УМБАЛ

продължава от стр. 15

следва на стр. 17

как тя формира човешкото в нас. Всички ние се
организирахме, независимо от това, че сме студенти в
различни факултети, в името на добра кауза. Имам надежда и
в това, че обществото е настроено позитивно и с отворено
сърце към изоставените деца. Фактът, че откликът беше голям
тази година и че помещението в Детски кът „Баба Яга” се
препълни с какви ли не подаръци, говори за това, че когато
имаш желание, воля, съмишленици и добра организация,
всичкимечтиставатреалност.

Шенай, благодаря Ви за това интервю! Като за край ще
В и п о п и т а м з а щ о и з б р а х т е М е д и ц и н с к и
университет–Плевен за училището на Вашето бъдеще и ще
продължите ли с подобни инициативи?

За мен изборът на университет не беше труден, защото

информацията, която прочетох за МУ-Плевен ми беше
достатъчна да избера да уча именно тук. Водещмотив се оказа
и приемът на студенти. По-малкият прием е положителната
страна за студентите, тъй като ние можем да практикуваме по-
добре, данипознаватпреподавателитепо-добреидаизвлечем
максимални знания и опит. МУ-Плевен стана като мой втори
дом,място за знания, развитиеиреализация.Поотношениена
инициативите - аз от първи курс се спускам да организирам
подобни кампании и тук. Усещайки с душата си
благодарността на хората, разбрах, че това е правилният път.
Лекарят не работи само в кабинет, с работно време, той е
навсякъде. Надявам се и в бъдеще студентите да приемат
присърце идеята да си помагат и да помагат на хората в нужда,
идауважаватиценятвсекиЖИВОТ!

Интервюто проведе: В. Кирилова, ДЕСО
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Петима лекари се завърнаха със сертификат от
едноседмичен курс в Страсбург, Франция. Д-р
ДобромирНгуен, д-р ЕмилФилипов, д-рИринаДекова,
д-р Кирил Недялков и д-р Анислав Габърски са лекари
от Първа клиника по хирургия, Отделение по гнойно-
септична хирургия, които завършиха курс по
лапароскопска хирургия вСтрасбург. В своята практика
младите лекари имат специализации, свързани с
лапароскопската и роботизирана хирургия. Центърът
за обучение на лекари в Страсбург, Франция е най-
големият в света, къдетомладите лекарибяха обучавани
о т в о д ещи с п е ци а ли с т и . Т о в а п о в иша в а
квалификацията на персонала на болницата, която е
най-голямата в Северна България, втора по големина в
страната, и единствената в Северна България, готова 24
часа в денонощието да поеме пациенти, които да бъдат
качественопрегледании спешнооперираниот обучени
исертифицираниспециалисти.

Лапароскопската хирургия е модерен вид хирургия,
която се извършва по безкръвен път, по-малко
болезнена е, а оперираният се възстановява по-бързо.
Като иновативен метод на лечение, все повече се
използва впрактикатана съвременнитехирурзи.

ВОДЕЩИ ЛЕКАРИ ОТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-
ПЛЕВЕН С УЧАСТИЕ В МНОГОТОМНО РЪКОВОСТВО ПО ХИРУРГИЯ

На 26 септември 2018 година в София се проведе заключително
представяне на многотомното „Ръководство по хирургия“ под
редакцията на акад. Дамян Дамянов. Организатори бяха Българска
академия на науките, Българско хирургическо дружество,
Издателство на БАН „Марин Дринов”, като акцент в представянето
бяхапоследнитедвапубликуванитома.

311 са българските хирурзи, анестезиолози и специалисти в други
медицински направления, които са взели участие в 21-томното
Ръководство по хирургия, а общият обем на текста с професионален
атласкъмвсекитоме6734 страници.

В отделните томове участват водещи специалисти отМедицински
университет–Плевен. Том - Урология и гинекология за хирурзи, еXX
посветен на хирургичните болести на
отделителнатаиполова система. Разгледани
са методите за диагностика, стадиране и
предоперативна оценка. Представят се
епидемиологията, клиниката и хирургич-
ното лечение на органите на двете системи.
Авторски принос има чл.-кор. проф. д-р
Григор Горчев, дмн, който е първият серти-
фициран хирург на конзола с роботизира-
ната система заЮгоизточна Евроda Vinci S -
па. Проф. д-р Горчев внедрява нова методи-
ка на хирургично лечение при раковите
заболяваниянаженскатаполова система.

Том – Хирургия на млечната жлеза, еIX
под редакцията на проф. д-р Ташко
Делийски, дмн, който еръководител катедра
„Сестрински хирургични грижи” с
множество специализации в България и
чужбина. Диагностичните и терапевтични
дейностипритретиранетона заболяванията
на млечната жлеза са в основата на
монографичния труд. Специално внимание
е отделено и на мястото на онкопластичния
подход.


