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ЗАВЪРШИ УСПЕШНО ВТОРИЯТ ЕТАП ОТ ПРОЕКТА BG161PO003-1.2.04-0001 
„РАЗВИТИЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА, РАЗВОЙНА И ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА 
ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА РОБОТИЗИРАНА ХИРУРГИЯ”

ОТЧЕТНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛЕВЕН 
СЕ ПРОВЕДЕ НА 24 АПРИЛ 2014 Г.
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ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ 
НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ 

СТУДЕНТИ ОТ ВИПУСК 2014 
НА СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНА“
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Тържествена церемония по 
с л у ч а й  в р ъ ч в а н е т о  н а  
дипломите на 105 възпитаници 
на факултет „Обществено 
здраве“  се проведе на 7 април – 
м е ж д у н а р о д н и я  д е н  н а  
здравния работник в зала 
„Магнум“ във Втора клинична 
база на МУ-Плевен. 

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ НА 105 
БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ 
ОТ ФАКУЛТЕТ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” 
В СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ЗДРАВЕТО

”
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На 31.03.2014 г. в Пресклуб – БТА се състоя пресконференция за представяне на успешно 
реализирания втори етап по проекта BG161PO003-1 .2 .04-0001 „Развитие на 
научноизследователска, развойна и обучителна дейност в Медицински университет – Плевен 
чрез закупуване на високотехнологично оборудване за роботизирана хирургия”.

ДЕН НА БИОЕТИКАТА

КЛИНИКАТА ПО УНГ-БОЛЕСТИ 
ПРИ УМБАЛ  „Д-Р Г. СТРАНСКИ” – ПЛЕВЕН 

ПРОВЕДЕ ЗА ЧЕТВЪРТА ПОРЕДНА 
ГОДИНА ВЕЛИКДЕНСКА 

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА 
Тази година темата е:  

„Проблеми на носа и околоносните кухини”
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НОВИ ИНИЦИАТИВИ НА 
КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2014  
В ГОДИНАТА НА
40-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА МУ-ПЛЕВЕН 
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ФАКУЛТЕТ “ЗДРАВНИ ГРИЖИ” 
ПРОВЕДЕ 

ВТОРА НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА 
СЕСИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

М у л т и н а ц и о н а л е н  ф о р у м  с  
образователни цел, посветен на 
изследователската биоетика,  с  
участието на световноизвестния учен 
проф. Хенк тен Хаве от САЩ, се състоя 
на 8 април 2014 год. в Медицински 
университет – Плевен.
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ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛЕВЕН
На 24 април 2014 г. в зала „Аскле-

пий” на Ректората се проведе Общо 
събрание на Медицински универси-
тет – Плевен. То  включва в състава си 
всички хабилитирани преподава-
тели (доценти и професори), които 
по закон представляват 70% от 
числения му състав, а останалите 
30% са представители на нехабили-
тираните преподаватели (асистен-
ти), на студентите, докторантите и 
администрацията. 

Доц. Лисаев, Председател на  
Общото събрание, откри форума и 
предложи за гласуване дневен ред и 
избор на комисии. Гласувани бяха 
Мандатна комисия и Комисия по 
избора.

По първа точка от дневния ред 
академичното Ръководство предста-
ви отчет за постигнатото по основни-
те направления на дейност на 
висшето училище за изминалата 
първа година от четиригодишния си 
мандат на управление – периода 
март 2013-март 2014 год. 

През 2014 година академичната 
общност чества 40-годишен юбилей 
от полагане на основите на висшето 
училище в Плевен през 1974 г. Своя 
отчетен доклад Ректорът проф. д-р 
Славчо Томов започна именно с 
думите, че в годината на юбилея на 
МУ-Плевен, Академичното Ръко-
водство отбелязва първата година от 
поемането на управлението, което е 
повод за равносметка на постигнато-
то, за изводи и очертаване на ясни 
цели, за да може академичната об-
щност да продължи уверено по пътя 
на утвърждаване и издигане на авто-
ритета на плевенската Алма Матер.

В своето изложение проф. Томов 
подчерта, че през подотчетния 
едногодишен период на управление 
Ръководството е положило огромни 
усилия, вложило е много енергия, 
ентусиазъм и средства, за да съхрани 
и издигне съвременния облик на 
висшето училище като модерен 
образователен и научноизследова-
телски център със стабилни позиции 
на картата на висшето медицинско 
образование у нас и в чужбина. 
Днешните добри резултати са плод 

на едногодишния труд на всеки 
един представител от ръководния 
екип на МУ-Плевен, който пое, 
управлява успешно и доразви своето 
направление на дейност – учебна 
дейност, научноизследователска 
дейност, качество и акредитация, 
европейска интеграция и междуна-
родно сътрудничество, универси-
тетско-болнична координация, 
следдипломно обучение, финансо-
во управление и стопанска дейност. 
Тези резултати, обаче, не биха били 
възможни без подкрепата на цялата 
академична общност, на всички 
преподаватели, на административ-
ния персонал, на всички студенти и 
докторанти. 

По основните направления на 
дейност на МУ-Плевен, проф. 
Славчо Томов изтъкна само най-
основните добри резултати и ярки 
постижения. 

В направление „Учебна дей-
ност” през 2013 г. се реализира 
първият прием в дистанционна 
форма на обучение във Факултет 
„Обществено здраве” по магистър-
ската програма „Обществено здраве 
и здравен мениджмънт”. За първи 
път стартира електронното подава-
не на кандидатстудентски докумен-
ти. МУ-Плевен пръв предприе 
провеждането на предварителна 
кандидатстудентска сесия от всички 
медицински ВУ в страната с цел 
подбор на по-добре подготвени и 
мотивирани студенти. През настоя-
щата година за втори път се проведо-
ха предварителни кандидат-
студентски изпити. С нова инициа-
тива  се  разшири Кандидат-
студентска кампания 2014 – „Уни-
верситетът гостува в училище”, в 
рамките на която студентите 
посетиха своите бъдещи колеги на 
място в средните училища, за да ги 
запознаят с предимствата на 
обучението в МУ-Плевен.  

Студентският съвет работи 
съвместно с Ръководството на 
висшето училище по многобройни 
инициативи:  „Университетът 
гостува в училище”; провеждане на 
традиционния Ден на кандидат-

студента, благотворителни меро-
приятия  и др. Студентският съвет 
стана домакин на Отчетно-избор-
ното Общо събрание на Национал-
ното представителство на сту-
дентските съвети от цялата страна. 
Студенти от МУ-Плевен бяха 
номинирани за „Студент на 
годината 2013”, а д-р Дия Мари 
Сабу, носител на „Златен Хипократ” 
от Випуск 2014 за пълно отличие, 
достигна второ място в категория 
„ Н а й - д о б ъ р  ч у ж д е с т р а н е н  
студент”. МУ-Плевен се включи и 
реализира успешно нов европейски 
проект „Студентски практики”. 
Поради добрите резултати на 
висшето училище и големия 
интерес от страна на студентите, 
квотата практиканти и бюджетът по 
проекта бяха увеличени за МУ-
Плевен. 

По отношение на приема на 
чуждестранни студенти, Ръковод-
ството си постави за цел да запази 
високия прием на граждани от 
Европейския съюз. Това се доказа 
със записването на 132 чуждестран-
ни граждани от 21 държави за 
академичната 2013/2014 година. 
Най-висок е броят на студентите от 
Великобритания, следвани от 
Германия, Испания, Италия и др. 
Ръководството подписа договор за 
съвместно обучение по специалност 
„Медицина” на английски език по 
съвместна учебна програма 2+4 
години с Католическия университет 
„Сан Антонио”, гр.  Мурсия, 
Испания. 

Обогати се празничният кален-
дар на МУ-Плевен чрез въвеждане 
на тържествено честване от  
академичната общност на 24 май – 
Ден на българската просвета и 
култура и на славянската писме-
ност. По повод на празника бяха 
поставени основите на конкурс 
„Най-изявен студент” с присъждане 
на  награди на български и 
чуждестранни студенти за отличен 
успех и активна научна дейност, 
както и за добро овладяване на 

следва на стр. 3
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българския език от чуждестранните 
студенти. 

В резултат на огромните усилия 
на Ръководството за увеличаване на 
капацитета на висшето училище, 
стана факт Обединен доклад на 
Постоянната комисия по здравеопаз-
ване и спорт и Експертната група за 
програмна акредитация на специал-
ност от регулираните професии 
„Медицина”, съдържащ предложе-
ние да се даде акредитация на спе-
циалността с капацитет на факултет 
„Медицина” 1200 студенти и докто-
ранти,  а  институционалният 
капацитет на МУ-Плевен да бъде 
повишен на 2200. 

В  н а п р а в л е н и е  „ Н а у ч н о -
изследователска дейност” МУ-
Плевен спечели и реализира 
европейски проект по ОП „Развитие 
на конкурентоспособността на 
българската икономика” под 
ръководството на проф. д-р Григор 
Горчев – „Развитие на научно-
изследователска, развойна и обучи-
телна дейност чрез закупуване на 
високотехнологично оборудване за 
роботизирана хирургия”. Новата 
система за роботизирана хирургия 
от последно поколение с трениро-
въчен симулатор е вече инсталирана 
за провеждане на обучения и 
развиване на научноизследова-
телска дейност. Освен гинекологи-
чен и урологичен екип е сформиран 
и обучен първият екип по обща 
хирургия за работа с роботизира-
ната система в състав: проф. д-р Т. 
Делийски, доц. д-р С. Илиев и д-р Д. 

Димитров. 
През 2013 г. МУ-Плевен стана 

член на Национална академична 
мрежа, изградена от БАН, в чиито 
рамки бяха сключени 6 договора за 
съвместни научни изследвания 
между висшето училище и отделни 
институти на Академията. По отно-
шение на развитието на академич-
ния състав, през изминалата година 
бяха проведени общо 26 конкурсни 
процедури, от които 9 за научни 
степени и 17 за заемане на академич-
ни длъжности. Най-голям брой 
проведени процедури (4) са по 
научната специалност „Кардиоло-
гия”, следвана от „Акушерство и 
гинекология” (3), „Дерматология и 
венерология” (3), „Офталмология” 
(2), „Педиатрия” (2), „Социална 
медицина и организация на 
здравеопазването и фармацията” (2) 
и „Биофизика” (2). 

През 2013 година МУ-Плевен бе 
организатор и домакин на голям 
брой научни форуми, някои от 
които от национален мащаб и с 
международно участие: ХІ-та 
Международна научна конферен-
ция за студенти и млади лекари, 
Национална среща на Междуна-
родна изследователска фондация 
„Хасуми” – „Ваксини, вируси и 
съвременно лечение на рака”; ІV-та 
Национална конференция по мини-
мално инвазивна гинекологична 
хирургия с международно участие; 
V Семинар по роботизирана 
хирургия с практическа сесия и 
международно участие; І и ІІ 

Национална студентска сесия 
„Съвременни аспекти в развитието 
на здравните грижи”; ХІІ Юбилейна 
национална научна сесия за студен-
ти и преподаватели „65 години 
Медицински колеж – Плевен”; 
Второ модерно училище по акушер-
ство и гинекология; Второ училище 
по лапароскопска хирургия за 
студенти по медицина и много 
други. За поредна година в качест-
вото си на асоцииран партньор МУ-
Плевен бе домакин на инициати-
вата „Европейска нощ на учените”.

Проф. Томов изтъкна, че без-
спорно най-големият успех на Ръко-
водството през първата нелека годи-
на от управлението на висшето 
училище е спечелването на фи-
нансиране по публичната инвести-
ционна програма „Растеж и устой-
чиво развитие на регионите” за 
реализиране на проекта „Изгражда-
не на нов учебен корпус за разкрива-
не на Факултет по фармация”. В 
заключение ректорът подчерта, че 
2014 година е посветена на 40-
годишния юбилей на висшето учи-
лище. Кулминацията на чества-
нията ще бъде през месец октомври 
– Юбилеен месец на науката, когато 
ще се проведат четири значими 
национални научни форума – ХІІ 
Международна научна конферен-
ция за студенти и млади лекари, VІІ 
Национален конгрес по фармаколо-
гия, VІІІ Национална среща на 
Международна изследователска 
фондация „Хасуми”, Юбилейна 
научна конференция „40 години 
Медицински университет – Плевен” 
и академична лекция на проф. 
Харалд Цур Хаузен, Нобелов 
лауреат за медицина. 

Изказвания по доклада направи-
ха проф. д-р Г. Горчев, проф. д-р Т. 
Делийски, проф. д-р С. Тишева, доц. 
д-р П. Лисаев, доц. д-р Ал. Вълков, 
доц. д-р Б. Стаменов.

По втора точка от дневния ред бе 
предстван отчет за дейността на 
Контролния съвет при МУ-Плевен 
за периода м. март 2013 г. – м. март 
2014 г. След него се проведе избор за 
попълване състава на Контролния 
съвет. За нови членове бяха избрани 
доц. д-р Цветелина Валентинова и 
доц. д-р Марияна Стойновска.

Текста подготви В. Дукова

продължава от стр. 2
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ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ 
СТУДЕНТИ ОТ ВИПУСК 2014

Тържествена промоция на  
чуждестранните студенти от Випуск 
2014 на Медицински универстет – 
Плевен се състоя на 13 март в зала 
„Амброаз Паре” на Телекомуника-
ционния ендоскопски център. 19 
млади лекари, представители на 
седем държави, завършиха успешно 
6-годишен курс на обучение по 
с п е ц и а л н о с т  „ м е д и ц и н а “  н а  
английски език. Дипломантите от 
eдинайсети випуск на ВУ са 
граждани на Индия, Турция, 
Колумбия, Япония, Ирак, Нигерия и 
Германия. За първи път в МУ-
Плевен се дипломира и японски 
студент от 15-те японци, които се 
обучават в него.

Средният успех на випуска е мно-
го добър, петима са отличниците – 4 
от Индия и една млада лекарка от 
Колумбия. Пълен отличник от 
целия курс на следване и държавни-
те изпити е д-р Дия Мари Сабу от 
Индия. Чуждестранната студентка 
бе номинирана от Студентския съ-
вет за „Студент на годината 2013” и 
отличена по повод на 24 май от МУ-
Плевен като „Изявен студент 2013”.  
Д-р Сабу взе приза „Златен Хипо-
крат” за пълно отличие, а с решение 
на Академичния съвет и заповед на 
Ректора, тя получи право на 
безплатна специализация по избор.

Тържеството започна в сградата 
на Ректората с Ритуал по предаване 

на символите на Университета. От 
там празничното шествие се 
отправи към Телекомуникационния 
ендоскопски център. Свидетели на 
тържествената промоция и на 
полагането на Хипократовата клет-
ва от чуждестранните дипломанти 
на випуск 2014 бяха техните 
родители и близки, преподаватели, 
студенти и служители на висшето 
училище.

Дипломантите бяха привет-
ствани от Ректора на Университета, 
проф. Славчо Томов. Отличникът 
на випуска д-р Сабу отговори от 
името на завършващите свои колеги 
като заяви, че те ще пазят авторитета 
на висшето училище.

Шеговитото представяне на 
всеки един от 19-те млади лекари, 
което направи техен по-млад 
колега, третокурсник, предизвика 
приятно оживление в залата. За 
първи път тази година Универси-
тетът въведе още един символ в 
ритуала на дипломирането – всеки 
завършващ получи от родителите 
си лекарска престилка с логото на 
Университета.

Отличниците на випуска бяха 
наградени с плакет „Отличник” на 
факултет „Медицина”, комплект 
научна литература от Издателския 
център на МУ-Плевен, апарати за 
кръвно налягане и стетоскопи.

МУ-Плевен, известен като първо-
то висше училище в страната, 
въвело през 1997 г. обучение за 
чуждестранни студенти по спе-
циалност „Медицина” – изцяло на 
английски език, днес обучава сту-
денти от 32 държави: Македония, 
Гърция, Турция, Великобритания, 
Франция, Германия, Швеция, 
Канада, Нигерия, Южна Африка, 
САЩ, Япония и др. Първият випуск 
се дипломира през 2003 г. За втора 
поредна година Университетът 
реализира прием на висок брой 
чуждестранни студенти в първи 
курс – 130 за текущата учебна 
година,  като гражданите на 
Великобритания са най-много.

в-к “Academia medica” 
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В СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ЗДРАВЕТО 
105 БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ

ДИПЛОМИРА ФАКУЛТЕТ 
„ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”

Тържествена церемония по 
случай връчването на дипломите на 
б а к а л а в р и  и  м а г и с т р и  о т  
специалностите  на  факултет  
„Обществено здраве” се проведе на 7 
април – международния ден на 
здравния работник. Събитието бе в 
зала „Магнум“ във Втора клинична 
база „Проф. д-р М. Ганчев“ на 
Медицинския университет. Ма-
гистърски и бакалавърски дипломи 

получиха 105 възпитаници на 
Факултета – 43-ма магистри и 30 
б а к а л а в р и  о т  с п е ц и а л н о с т  
„Управление на здравните грижи” и 
32-ма бакалаври от специалност 
„Медицинска рехабилитация и 
ерготерапия”.

Тържеството откри Деканът на 
факултет „Обществено здраве” доц. 
д-р Силвия Александрова-Янку-
ловска, която представи Ректора на 
Университета –  проф. д-р Славчо 
Томов и Заместник-декана на Фа-
култета, доц. д-р Цеца Дойчинова. 
Гости на церемонията бяха доц. д-р 
Здравка Радионова – Зам.-ректор по 
научноизследователската дейност, 
качеството и акредитацията, проф. 
д-р Мария Средкова – Ръководител 
на Център за научноизследова-
телска дейност и Директорът на 
Медицинския колеж – доц. д-р 
Павлина Йорданова. Тържеството 
почетоха с присъствието си област-
ният управител Илиян Йончев и 
кметът на общината, проф. д-р 
Димитър Стойков.

Специален гост на тържестве-
ната промоция бе проф. Хенк Тен 
Хаве – Доктор хонорис кауза на МУ – 
Плевен, дългогодишен директор на 
Секцията по биоетика на ЮНЕСКО 
и настоящ директор на Центъра по 
етика в здравеопазването на 
университет Duquesne, Питсбърг, 
САЩ.

С приветствие към дипломан-
тите и гостите се обърна Ректорът на 
Университета, проф. д-р Славчо 
Томов. Сили и упоритост по пътя на 
професионалната реализация 
пожела той на дипломантите. 
„Убеден съм, че всички вие ще 
положите необходимите усилия за 
утвърждаването си като добри 
професионалисти в нашата страна, 
ще продължите да се усъвършен-

ствате и ще помните, че зад всяко 
ваше професионално действие и 
решение стои авторитетът на 
висшето училище, чиито възпи-
таници сте, както и името, знанията 
и опита на вашите преподаватели“, 
каза още Ректорът на Университета. 
В своето приветствено слово проф. 
Томов отдаде дължимото и на 
дългогодишния Декан и основател 
на факултет „Обществено здраве“ – 
доц. д-р Гена Грънчарова. „Благода-
рение на нея Факултетът има 
утвърдени позиции в предлагането 
на качествено мултидисципли-
нарно обучение в областта на 
общественото здраве и здравния 
мениджмънт, както и на съвре-
менно дистанционно обучение“, 
каза Ректорът на Университета. По 
този повод проф. Томов връчи 
официално на доц. Грънчарова т. 
нар. „Вечна покана“, даваща й 
привилегията да запази своята 
деканска тога и да участва с нея в 
празниците и тържествата на 
академичната общност на МУ – 
Плевен.

„Днешната тържествена церемо-
ния е не само празник, но и ден на 
сериозна равносметка за постигна-
тото“,  заяви във встъпителното си 
слово Деканът на факултет „Обще-
ствено здраве” доц. д-р Силвия 
Янкуловска.

- Ритуалът се провежда на 7 
април - Световния ден на здравето, 
денят, в който е ратифицирана 
Конституцията на Световната 
здравна организация. Повече от 
шест десетилетия СЗО направлява 
международното здравно съ-
трудничество и откликва на най-
острите проблеми на здравето в 
глобален план. Всяка година мотото 

следва на стр. 6
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на празника е различно и акцентира 
върху приоритетна тема, с която е 
ангажирана Световната здравна 
организация. Мотото през 2014-та са 
трансмисивните заболявания, а 
поставената цел е да се постигне по-
добра защита от тях. Процесите на 
глобализация, промените в климата 
и урбанизацията влияят на раз-
пространението на тези заболявания 
и появата им в страни, където досега 
те не са били известни“ – продължи в 
словото си доц. Янкуловска.

- Здравните системи днес в 
глобален мащаб са изправени пред 
много сериозни предизвикателства. 
Независимо от безспорния напредък 
в редица области на подобряване на 
глобалното здраве, много от целите 
на Стратегията на СЗО „Здраве за 
всички през 21-ви век” и Целите на 
хилядолетието за развитие не са 
постигнати. Разширяването на 
хроничните незаразни заболявания 
в много страни,  нерешените 
проблеми със стари заразни заболя-
вания и появата на нови такива, 
бедността,  неблагоприятните 
климатични промени и природните 
бедствия, нарастващият недостиг на 
човешки ресурси в здравеопазването 
и др. не позволяват на здравните 
системи да реализират своите 
фундаментални цели и функции, да 
гарантират справедливост в раз-
пределението на здравните ресурси 
и съответствие на здравните услуги 
на нарастващите изисквания на 
хората. Поставят се по-високи 
изисквания към качеството на 
здравната помощ, към управлението 
на материалните, технологичните, 
информационните и други ресурси, 
което изисква добре подготвени 
кадри на всички нива на управление 
на здравните системи“ – обобщи 
доц. д-р Силвия Янкуловска.

- Факултетите по обществено 
здраве имат важна мисия в подго-
товката на кадри за справяне с 
предизвикателствата, пред които е 
изправена здравната система у нас. С 
днешната промоция ние даваме своя 
принос в тази насока“ – подчерта 
още Деканът на Факултета.

Доц. Янкуловска припомни най-
важните стъпки в историята на 
Университета, благодарение на 
които Плевенското висше учебно 

продължава от стр. 5

заведение се нарежда сред най-
престижните в страната. Основно 
з в е н о  в  н е г о  е  и  ф а к у л т е т  
„Обществено здраве”, от чието 
официално структуриране се 
навършват 9 години през 2014-та. 
Към настоящия момент факултет 
„Обществено здраве“ има 16 випуска 
с дипломирани общо 1468 души – 
917 бакалаври и 551 магистри. От 
завършващите 105 дипломанти 72 се 
дипломират  с успех над 5.00, а от тях 
41 са с успех над 5.50.

Тържеството продължи с полага-
нето на Клетва от дипломантите, 
което бе съпроводено с началото на 
една нова традиция – традицията на 
промотора, който, изричайки клет-
вата, ги повежда по пътя на профе-
сионалната им реализация. Промо-
тор бе доайенът и създател на фа-
култет „Обществено здраве“ – доц. 
д-р Гена Грънчарова. Под нейно ръ-
ководство всички дипломанти с из-
ключително вълнение положиха 
традиционната клетва, която от този 
ден се превръща в ръководно начало 
н а  т я х н о т о  п р о ф е с и о н а л н о  
поведение.

Дипломантите бяха поздравени 
лично от областния управител 
Илиян Йончев и от кмета на общи-
ната проф. д-р Димитър Стойков. 
Своите приветствия поднесоха 
проф. Соня Тончева – ръководител 
катедра „Здравни грижи“ във фа-
култет по Обществено здравеопаз-
ване на МУ – Варна и доц. Гергана 
Петрова – Зам.-декан по качество и 
акредитация на факултет „Об-
ществено здраве“ на МУ – Пловдив. 
Дипломантите приветства и Надя 
Петрова – председател на Регионал-
ната колегия на Българската асоциа-
ция на професионалистите по 
здравни грижи. Специално привет-
ствие отправи и проф. Хенк Тен Хаве 
– Доктор хонорис кауза на МУ – Пле-
вен. Поздравителни адреси из-
пратиха също д-р Наташа Манева, 
Изпълнителен директор на УМБАЛ 
„Д-р Г. Странски“, Директорът на 
Регионалната здравна  инспекция  
д-р Атанас Гарев, д-р Пенка Стефа-
нова – Директор на РЗОК – Плевен, 
д-р Иван Йорданов – Директор на 
Областна дирекция по безопасност 
на храните, както и Главната меди-
цинска сестра на УМБАЛ „Д-р Г. 

Странски” - Ивайла Петкова. От 
името на дипломантите привет-
ствия поднесоха отличниците Миг-
лена Петрова, бакалавър в специал-
ност „Управление на здравните 
грижи” и Михаил Колев – бакалавър 
в специалност „Медицинска реха-
билитация и ерготерапия“.

С връчването на дипломите на 
двама преподаватели, които успеш-
но изкачват стъпалата в академич-
ното си развитие, започна най-
очакваната част от тържествения 
ритуал. Ректорът, проф. Томов, 
връчи дипломи на избрания за 
главен асистент по научна специал-
ност „Теория и методика на физиче-
ското възпитание и спортната 
тренировка“ Ростислав Костов и на 
д-р Таня Иванова, която защити 
успешно дисертационен труд и 
придоби образователна и научна 
степен „доктор“ по научната 
специалност „Епидемиология“.

Промоцията продължи с връчва-
нето на дипломите на бакалаврите и 
магистрите от факултет „Обще-
ствено здраве“. Всички дипломанти, 
завършили с отличен успех, получи-
ха грамоти и възпоменателни 
плакети.

Тържествената церемония раз-
нообразиха с музикалните си изпъл-
нения студентки от Непал в спе-
циалност „Медицина“ и перкуси-
онен ансамбъл „Акцент“ към 
Националното училище по изку-
ствата „Панайот Пипков“ Плевен.
Текста подготви:  Слави Янкуловски

ФОЗ  ДИПЛОМАНТИ
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейки фонд

за регионално развитие
Инвестираме във Вашето бъдеще

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013 

www.opcompetitiveness.bg

Медицински университет – Плевен завърши успешно вто-
рия етап от проекта BG161PO003-1.2.04-0001 „Развитие на 
научноизследователска, развойна и обучителна дейност в 
Медицински университет – Плевен чрез закупуване на 
високотехнологично оборудване за роботизирана хирур-
гия” с ръководител проф. д-р Григор Горчев, първият серти-
фициран хирург на конзола за работа с роботизираната 
система в нашата страна. Вече е факт доставката и инстала-
цията на новата роботизирана система с тренировъчен симу-
латор за провеждане на обучения и развиване на научно-
изследователска дейност. Сформиран е нов екип по обща 
хирургия за работа с роботизираната система, който завърши 
обучителен курс в Страсбург, Франция в следния състав: 
проф. д-р Ташко Делийски, зам.-декан на Факултет „Здравни 
грижи”, доц. д-р Сергей Илиев, гл. асистент в катедра „Пропе-
девтика на хирургическите болести” и д-р Добромир 
Димитров, асистент в катедра „Сестрински терапевтични 
грижи”.

Първият етап от реализацията на проекта по оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българ-
ската икономика” 2007-2013 г. бе свързан с обособяването на 6-
членен екип за организиране и управле-ние на проекта. Той 
включва финансист, юрист и трима сертифицирани хирурзи, 
които съдействат за въвеждане в експлоатация на новата робо-
тизирана система за провеждане на обучения и развитие на 
научноизследователска дейност. Вторият етап на проекта 
обхваща избор на изпълнител и доставка на необходимото 
оборудване и консумативи. 

Целта на проекта бе, чрез въвеждане на последно поколе-
ние система за роботизирана хирургия с тренировъчен симу-
латор да се задълбочи развитието на научноизследовател-
ската и обучителната дейност в областта на роботизираната 
хирургия и телемедицината. Това ще повиши конкуренто-
способността и ще затвърди облика на висшето училище като 
модерен образователен център по телехирургия за обучение с 
авангардни технологии. В календара на научните събития на 
МУ-Плевен се включват голям брой форуми, които се прове-
доха в Телекомуникационния ендоскопски център – семинари 
по роботизирана хирургия с практическа сесия и междуна-
родно участие; училище по лапароскопска хирургия за сту-
денти; модерно училище по акушерство и гинекология; тради-
ционната научна конференция за студенти и млади лекари и 
др. Екипите по роботизирана хирургия представят своя опит 
на форуми в страната и чужбина и правят научни публикации 
в реномирани български и чуждестранни научни издания.

Въвеждането на роботизирана система от най-ново 
поколение с тренировъчен симулатор ще допринесе за разви-
тието и напредъка на следните основни дейности на МУ-
Плевен и постигане на дълготрайни положителни ефекти:

· Научноизследователска дейност – ще се разгърне 
научноизследователският потенциал на висшето училище в 
нови области – разработване на нови оперативни техники в 
гинекологията, урологията и общата хирургия. Разработва-
нето на научни проекти, базирани на роботизираната 
система, ще допринесе за издигане на роботизираната 

хирургия на качествено ново ниво в регионален, национален 
и световен мащаб. 

· Образователна дейност – новата роботизирана система 
разполага с тренировъчен симулатор за придобиване на уме-
ния по роботична хирургия, чрез който ще се оптимизира 
процесът на обучение на нови екипи за работа с роботизира-
ната система, както и провеждането на регулярни специализи-
рани курсове по роботизирана хирургия. По този начин МУ-
Плевен ще се превърне в център за обучение по иновативна 
хирургия в регионален, национален и международен мащаб. 
Това ще доведе до разширяване на възможностите за превръ-
щане на България в регионален референтен център по 
телемедицина.

· Развитие на клиничната практика – разширяване на 
развитието на асистираната с робот гинекологична и 
урологична хирургия и въвеждане на асистирана с робот 
коремна хирургия в клиничната практика. 

С въвеждането в експлоатация на новата роботизирана 
система ще бъдат обучени и сформирани два нови хирургич-
ни екипа – по урология и по обща хирургия, които ще 
извършват асистирани с робот операции и също ще провеждат 
обучения.

Целевите групи по проекта могат да се обособят по 
следния начин: 

·   Първа група: Български и чуждестранни студенти в VІ 
курс от специалност „Медицина”, както и докторанти в 
специалностите „Обща хирургия”, „Гинекологична 
хирургия” и „Урология”. 

·  Втора група: Организиране на регулярни специализи-
рани курсове по роботизирана хирургия за обучение на голям 
брой български и чуждестранни специалисти в областта на 
гинекологията, урологията и общата хирургия. 

Чрез въвеждането на втора роботизирана система от по-
следно поколение ще се подсигурят съвременни условия за 
развитие на наличния научноизследователски потенциал и 
затвърждаване на водещите позиции на висшето училище 
като обучителен и сертифициращ център по ендоскопска 
хирургия за страната и Източна Европа. С реализирането на 
проекта специалистите ще имат възможност да се включат в 
трето ниво на обучение по високоспециализирани дейности – 
работа с роботизирана система. Това ще доведе до значително 
увеличаване на броя на българските специалисти по ендо-
скопска хирургия в областта на гинекологията, урологията и 
коремната хирургия. 

С въвеждането на новата роботизирана система в клинич-
ната практика ще се наблюдават по-добри резултати от опера-
тивната и лечебната дейност. Ще бъдат доказани многоброй-
ните ползи за пациента: намаляване на болничния престой, 
ниска кръвозагуба, намаляване на постоперативната болка и 
дискомфорт, редуциране на риска от инфаркт, бързо възста-
новяване и връщане на пациентите към нормален социален 
живот. Всичко това неминуемо ще подобри икономическите 
показатели на лечебните заведения, ще увеличи тяхната 
ефективност и ще оптимизира използването на ресурсите. 

Текста подготви В. Дукова

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН ИНСТАЛИРА ВТОРА РОБОТИЗИРАНА СИСТЕМА С 
ТРЕНИРОВЪЧЕН СИМУЛАТОР ЗА ОБУЧЕНИЕ И НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013 Г. 
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ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ 
НА КОНКУРСНИ ИЗПИТИ В МУ – ПЛЕВЕН ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 Г.  

РЕДОВНА СЕСИЯ

ЗАВЪРШИ УСПЕШНО ВТОРИЯТ ЕТАП ОТ ПРОЕКТА BG161PO003-1.2.04-0001 
РАЗВИТИЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА, РАЗВОЙНА И ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА 
ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА РОБОТИЗИРАНА ХИРУРГИЯ”

”

Втората роботизирана система от 
последно поколение, снабдена  с 
тренировъчен симулатор за обуче-
ние и извършване на научно-
изследователска дейност вече е факт. 
Тя беше осигурена чрез успешната 
реализация на един от най-големите 
проекти на висшето училище - 
Проект bg161po003-1.2.04-0001 
„Развитие на научно-изследо-
вателска, развойна и обучителна 
дейност в Медицински универси-
тет – Плевен чрез закупуване на 
високотехнологично оборудване за 
роботизирана хирургия” по опера-
тивна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българ-
ската икономика” 2007-2013 г. Новата 
роботизирана система бе доставена и 
и н с т а л и р а н а  в  М е д и ц и н с к и  
университет – Плевен в края на м. 
март. Това стана ясно на прес-
конференцията, проведена на 
31.03.2014 г. в Пресклуб – БТА, в която 
взеха участие проф. д-р Григор 
Горчев, Ръководител на проекта, 
проф. д-р Славчо Томов, Ректор на 
Медицински университет – Плевен, 
проф. д-р Ташко Делийски, Зам.-
декан на Факултет „Здравни грижи” 
и ръководител на първия хирурги-
чен екип, преминал обучение за 
работа с роботизиранат система  и 
доц. д-р Сергей Илиев, член на 
екипа, гл. асистент в катедра 
„Пропедевтика на хирургическите 
болести”.

Ректорът, проф. 
Славчо Томов обяс-
ни, че чрез новата 
система МУ-Плевен 
ще успее да реали-
зира поставените от 
ръководството на ВУ 
цели за утвържда-
ването му като водещ 
ц е н т ъ р  в  и н о в а -
тивните технологии 
за обучение и за 
научноизследова -
телска дейност. „С 
п р и с т и г а н е т о  и  
инсталирането на 
новата роботизирана система в 
Медицинския университет, завър-
ши един изключително важен етап 
на проекта, защото чрез него Плевен 
става един от малкото градове в 
Източна, а и изобщо в Европа, в 
който има две роботизирани 
системи", допълни той. Проф. 
Томов изтъкна, че с инсталирането 
на новата система ще стане 
възможно реализирането  на  
поредица от научноизследовател-
ски проекти не само в областта на 
гинекологията и урологията, а също 
и в областта на общата хирургия, ще 
се повиши конкурентоспособността 
на висшето училище и ще се 
затвърди облика му като модерен 
образователен център по теле-
хирургия за обучение с авангардни 
технологии.

Проф. Гор-
чев - ръководи-
тел на проекта и 
първият в наша-
та страна серти-
ф и ц и р а н  
х и р у р г  н а  
к о н з о л а  з а  
работа с робо-
тизираната сис-
тема, поясни, че 
мисията на еки-
па му е да про-
мени мисленето 
н а  к о л е г и т е  

хирурзи, като акцентът се постави 
върху миниинвазивната методика 
на работа.  Тя не е най-скъпата, 
както обикновено се смята, а най-
е в т и н а т а ,  з а щ о т о  п о з в о л я в а  
връщането на пациента в реалния 
живот още на втория или третия ден 
след операцията. За пример той 
посочи "Флорида хоспитал" ,  
партньор на МУ-Плевен, в която 
има 12 робота, които са разпреде-
лени за работа в областта на уро-
логията, кардиохирургията, корем-
ната хирургия. Проф. Горчев 
сподели, че вече са извършени 
първите две операции /гинеколо-
гични/ с новата система. "Разликата 
е огромна по отношение на бързи-
ната на сигнала, на камерата и на 
ергономията, но главно на софтуера 
на системата", каза той и съобщи, че 
вече е сформиран и първият екип по 
обща хирургия за  работа  с  
роботизираната система, който е 
завършил обучителен курс в 
Страсбург, Франция. Ръководител 
на екипа е  проф. д-р Ташко 
Делийски, а членове - доц. д-р 
Сергей Илиев от катедра „Пропе-
девтика на хирургическите боле-
сти” и д-р Добромир Димитров, 
асистент в катедра „Сестрински 
терапевтични грижи”, в момента на 
специализация в "Лондон Колидж".

в-к “Academia medica” 
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Първата самостоятелна 
операция по обща хи-
рургия с новата роботизи-
рана система Да Винчи SI, 
извършена от екип, в 
с ъ с т а в  п р о ф .  Т а ш к о  
Делийски, доц. Сергей 
Илиев и д-р Добромир 
Иванов вече е факт. На 14 
април бе опериран 72-
годишен пациент с тумор 
на дебелото черво. На 9 
април същият екип, с 
ментор проф. Томилеску 
от Румъния, направи 
р е з е к ц и я  с  р о б о т и -
зираната система на дебелото черво на 78 годишен 
пациент, с доказан рак. Оперираният вече е изписан. 
Това съобщи пред журналисти на пресконференцията 
на 15 април проф. Делийски, ръководител на екипа. Той 
обясни, че извършването на интервенцията с 
роботизираната система позволява по-дълбоко 
навлизане в таза, максимална прецизност на оператора 
и минимални травматични последствия за пациента. Д-
р Димитър Димитров, член на екипа, извършил 
операцията, сподели, че роботизираните системи 
правят трудните и тежки операции по-нежни за 
пациента, спестяват престоя му в реанимация и 
позволяват бързото му възстановяване. Другият член на 
екипа - доц. Сергей Илиев, определи роботизираната 
хирургия, като хирургия на „отворени врати”, тъй като 
операцията може да бъде наблюдавана на монитор с 

 

обучителна цел. Според проф. 
Томов – Ректор на МУ-Плевен, 
„този ден е исторически за 
българската хирургия, защото 
поставя началото на ново 
направление в коремната 
хирургия и прави Медицин-
ския университет водещ в 
иновациите сред висшите 
училища в страната.“ Позова-
вайки се на данни от статисти-
ческо изследване той поясни, 
че  въпреки по-високите  
директни разходи минимално 
инвазивната хирургия е с 
много по-ниски средни общи 
разходи. Това се дължи на 

много краткия следоперативен болничен престой, на 
кратката временна нетрудоспособност и бързото 
връщане на работа на пациента. Проф. Томов 
информира, че в момента усилено се работи за
рефинансиране на роботизираната хирургия на рак на 
простатата, като се предвижда поемането на 80 
операции годишно от Здравната каса.  Понастоящем тя 
реимбурсира 100 операции в годината на онкоболни 
жени.

Проф. Горчев, ръководител на проекта, по който 
беше закупена втората роботизирана система, поздрави 
екипа на проф. Делийски за добрата работа и подчерта, 
че едно от важните условия за американските 
партньори по проекта – наличието на добре подготвен 
хирургичен екип,  вече е изпълнено.

 

 

 

 

ПЪРВАТА САМОСТОЯТЕЛНА ОПЕРАЦИЯ ПО ОБЩА ХИРУРГИЯ
С НОВАТА РОБОТИЗИРАНА СИСТЕМА ВЕЧЕ Е ФАКТ

в-к “Academia medica” 

ДЕН НА БИОЕТИКАТА
В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕНМултинационален форум с 

образователни цел, посветен на 
изследователската биоетика, с 
участието на световноизвестния 
учен проф. Хенк тен Хаве от САЩ, се 
състоя на 8 април 2014 год. в 
Медицински университет – Плевен. 
В него взеха участие преподаватели 
от МУ-Плевен, МУ-Варна и СУ 
„Климент Охридски“, лекари, 
ангажирани с клинични експери-
менти, студенти от различни 
специалности на МУ-Плевен, 
докторанти и специализанти. 
Участници в Деня на биоетиката 
бяха и колеги от Факултета по 
биология на Университета в  
Букурещ (Румъния), Радина Велчева 
- председател на фондация „Искам 
бебе“, д-р Николай Йорданов – 
началник на единственото за 

страната отделение за палиативни 
грижи, КОЦ-Враца, Стоян Ставру – 
специалист по биоправо, учредител 
и член на настоятелството на 
Фондация за развитие на правосъ-
дието.  Инициативата за провеж-
дането на събитието е на доц. 
Силвия Александрова–Янкуловска, 
европейски магистър по биоетика и 
декан на Факултет „Обществено 
здраве” на МУ-Плевен. Според нея 
изследо-вателската биоетика в 
момента е най-горещата сфера в 
световната медицина. Тя сподели 
пред медиите: „Това е една от най-
актуалните теми в областта на 
етиката в медицината, защото засяга 
етичните аспекти на провеждането 
на изследвания с участието на хора. 

Целта на организаторите е форумът 
да стане ежегодна традиция и всяка 
година да бъде посветена на 
различни проблеми от областта на 
биоетиката.”

Официалното откриване на 
събитието, организирано за първи 

следва на стр. 10
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път, се състоя в Телекомуникацион-
ния ендоскопски център на Уни-
верситета. Ректорът на МУ–Плевен, 
проф. д-р Славчо Томов, приветства 
гостите с „добре дошли“ и изтъкна, 
че е горд с организирането на 
форума. Той отправи специален 
поздрав към проф. Хенк тен Хаве, 
д ъ л г о г о д и ш е н  д и р е к т о р  н а  
Секцията по биоетика на ЮНЕСКО 
и настоящ директор на Центъра по 
етика в  здравеопазването на 
Дюкейнския университет, Питсбърг 
(САЩ). Проф. Томов връчи юбилеен 
знак „40 години на Медицински 
университет – Плевен“ на проф. тен 
Хаве, който от 2008 г. е удостоен със 
званието доктор „Хонорис кауза” на 
МУ-Плевен. Проф. Томов изтъкна в 
словото си, че каузата на този форум 
е не само научна, но и хуманна. В 
знак на съпричастност с между-
народната кампания за борба с рака 
на маточната шийка, проф. Томов 
сложи на ръката си гривна, получена 
при участието му в тематичен 
форум в Тампа, Флорида, преди 2 
седмици. Ректорът на Университета 
информира присъстващите за 
предстоящия Месец на науката, 
посветен на 40-годишния юбилей на 
висшето училище, който ще се 

продължава от стр. 9

проведе през октомври и ще 
премине под мотото „Да съберем 
великите умове заедно”.

Доц. Янкуловска откри форума с 
кратко представяне на впечатля-
ващата творческа автобиография на 
проф. Хенк тен Хаве, който е автор 
на 33 книги, 139 глави от книги, 85 
статии в реферирани списания с 
импакт фактор и 70 статии в 
рецензирани списания. Деканът на 
Факултет „Обществено здраве“ 
подчерта, че проф. тен Хаве е 
изнесъл над 200 лекции като гост-
лектор и че „сме щастливи заради 
възможността да чуем лекциите му 
на тема „Изследователски интегри-
тет” и „Изследователската етика от 
глобална перспектива”. 

В следобедните часове във 
фоайето на ТЕЛЕЦ се проведе 
модерирана от проф. тен Хаве 
англоезична постерна сесия на тема 
„Етика за вземане на решения в 
здравеопазването”. В нея бяха 
представени 12 постери с анализи на 
клинични казуси от студенти 
англоезиково обучение от Велико-
британия,  Нигерия,  Турция,  
Гърция, Белгия и Германия, преми-
нали успешно обучението си по 
биоетика в МУ-Плевен. Пълните 

текстове на постерите са публикува-
ни от Издателския център на 
Университета в книга “Ethical 
decision-making in health care” под 
редакцията на доц. Александрова-
Янкуловска и проф. Хенк тен Хаве.

Успоредно в зала „Амброаз 
П а р е “  б е ш е  п р о в е д е н о  
докторантско училище по пробле-
мите на информираното съгласие и 
стандартните оперативни процеду-
ри за провеждане на научни 
изследвания с хора и животни. При 
закриването на форума беше 
връчена награда за най-добър 
студентски постер на Чармини 
Баласубраманием. 

в-к “Academia medica” 

ВЕЛИКДЕНСКА БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА
НА КЛИНИКАТА ПО УНГ-БОЛЕСТИ ПРИ УМБАЛ  ”Д-Р Г. СТРАНСКИ” – ПЛЕВЕН

„С уважение и благодарност към
проф. д-р Т. Маринов...“

П о  п о в о д  н а б л и ж а в а щ и т е  
християнски празници,  Клиниката 
по УНГ-болести при УМБАЛ  „Д-р Г. 
Странски” – Плевен проведе за 
четвърта поредна година Великден-
ска благотворителна инициатива 
под надслов „С благодарност и 
уважение към проф. д-р Тодор 
Маринов…” от неговите ученици и 
последователи. Тази година темата е:  
„Проблеми на носа и околоносните 
кухини”.  Кампанията, посветена на  
съвременната  диагностика  и  
лечение на заболяванията на носа и 
околоносните кухини, се организира 
съвместно с “Лайн клуб” – Плевен и е 
посветена на 40-годишния юбилей 
на Медицински университет – 
Плевен. 

На пресконференцията в прес-
клуба на БТА в Плевен, доц. д-р 

Александър Вълков -ръководител 
на клиниката по УНГ-болести при 
Университетската болница в 
Плевен, информира журналистите, 
че за последните пет години 
пациентите им двойно са се 
увеличили, като през 2013 година 
през Клиниката са преминали 1600 
души от шест области в страната. 
Близо една трета от тях са били със 
заболявания на носа, а над 1% - с 
тумори. При 85 от пациентите се е 
наложила операция. Доц. Вълков 
обясни, че раковите образувания в 
тази част на организма се откриват в 
по-късен стадии, поради  латентния 
период от 6 месеца до една година, в 
който болният няма оплаквания. 
Поради това профилактичните 
прегледи са водещите за своевре-
менното откриване на тези заболя-

вания. Ето защо и основният мотив 
на тазгодишната великденска 
инициатива е профилактиката - 
подчерта д-р Георги Николов, 
главен асистент в Клиниката по 
УНГ-болести.

Доц. Вълков призова хората, 
които имат някакви оплаквания 
като затруднено носно дишане, 
кървене от носа,  непрекъсната 
хрема, нощно хъркане и др. да се 
прегледат профилактично и 
безплатно в клиниката по време на 
кампанията.  Той поясни,  че  
Клиниката разполага с апаратура, 
чрез която нощното хъркане се 
премахва с една, две процедури, а до 

следва на стр. 11
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края на годината ще стартира и 
методика за безкръвно отстраняване 
на тумори чрез прилагането на 
модерната, с все повече разширява-
що се приложение в Европа,  
ХАЙФУ-технология. Въвеждането 
й, за пръв път на Балканите, е 
продиктувано от стремежа на ръко-
водството на Клиниката да предлага 
най-доброто и съвременно лечение 
на пациентите си. Доц. Вълков 
уточни, че двама специалисти от 
екипа на клиниката ще преминат 

курс на обучение в Китай за 
усвояване на авангардния метод.

В лечебното заведение от 2 
години вече функционира и апарат 
за радиочестотна хирургия, чрез 
която по безкръвен и атравматичен 
начин се подобрява носното диша-
не, решават се проблемите на сън-
ната апнея и нощното хъркане - 
информира д-р Кремена Атанасо-
ва, асистент по УНГ-болести и серти-
фициран специалист за работа с 
апарата.

В рамките на кампанията бяха  
изработени и разпространени сред 
обществеността на гр. Плевен 
информационни материали, целя-
щи да запознаят гражданите с най-
често срещаните заболявания на 
носа и околоносните кухини. Всеки 
ден от 1 до 11 април в клиниката по 
УНГ-болести във Втора Клинична 
база бяха провеждани, без направле-
ние от личния лекар, безплатни 

профилактични прегледи на въз-
растни и деца. От тях се възползваха 
над 200 граждани на Плевен. 
Организирани бяха и тематични 
семинари с общопрактикуващи 
лекари.

Заключителният етап на кампа-
нията се проведе в навечерието на 
Великденските празници - на 
11.04.2014 г. с водосвет на ренови-
раната клиника по УНГ-болести и 
„Кръгла маса” на тема „Проблеми 
на носа и околоносните кухини”. 
Бяха представени, анализирани и 
обсъдени резултатите от Великден-
ската благотворителна инициатива. 
Форумът финализира с Регионална 
научно-практическа конференция 
на тема „Здравните грижи в ото-
рино-ларингологията” с участието 
на лекари, специалисти по здравни 
грижи и студенти от Факултет 
”Здравни грижи”. 

ВТОРА НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА СЕСИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА ТЕМА
«СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В РАЗВИТИЕТО НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ»
ОРГАНИЗИРА ФАКУЛТЕТ “ЗДРАВНИ ГРИЖИ”

За втори път факултетът по 
Здравни грижи към МУ–Плевен 
организира студентска научна сесия 
за студентите от специалностите на 
професионално направление 
“Здравни грижи. Тя се проведе на 27 
и 28.03.2014 г. под надслов “Съвре-
менни тенденции в развитието на 
здравните грижи“. Основните 
тематични направления, включени 
в програмата на Втората национал-
на студентска сесия бяха: Съвремен-
ни аспекти в развитието на сестрин-
ските грижи; Съвременни аспекти в 
развитието на акушерските грижи; 
Съвременни аспекти в развитието на 
здравните грижи от други специал-
ности; Нови технологии в медицин-
ската наука и в практиката на про-
фесионалистите по здравни грижи. 
Обособена бе и секция “Студентски 
проекти”.

В работата на студентската науч-
на сесия се включиха 180 студенти и 
преподаватели от Медицински 
университет – Плевен и от основ-
ните структурни звена (факултети, 
филиали  и медицински колежи) на 

медицинските университети във 
Варна, София, Пловдив и Ст. Загора. 
В конференцията имаше и предста-
вители на Софийски университет – 
МК “Йорданка Филаретова” и на 
Технически университет - Русе.

Изнесени бяха 2 пленарни 
доклада – първият, на тема "New 
technology in surgical oncology - state 
of art in robot-assisted surgery and 
nursing in highly technological 
Operating Theatre", представи 
Danuta Lichosik RN MSc, а вторият - 
Mariane Manolova RN, на тема  
"Electron Intra operative Radiotherapy 
(ELIOT/IORT) multidisciplinary 
approach and nursing role”. И двете 
работят като медицински сестри в 

онкологична болница в Милано, 
Италия. Пленарен доклад на тема: 
„Организация на работата на 
специалистите по здравни грижи в 
частна акушеро-гинекологична 
клиника ,,Д-р. Гайзенхофер'' – 
Мюнхен“ изнесе и акушерката 
Анита Ангелова, работеща в частна 
акушеро-гинекологична клиника в 
Мюнхен, Германия. 

От заявените 82 доклада и 10 
постера, бяха реализирани 79 устни 
презентации и обсъдени всички 
постери. На авторските колективи 
бяха връчени сертификати за 

участие. Участниците в научната 
сесия получиха сборник с резюмета 
и диск с пълния текст на докладите, 
оформени в сборник, със собствен 
ISBN.

За оптимизиране на организа-
цията на бъдещите научни събития, 
бе проведено анкетно проучване на 
мнението на участниците в научна-
та сесия, относно удовлетвореност-
та им от нея. Цялостната оценка на 
студентската сесия, според по-
г о л я м а т а  ч а с т  ( 6 0 , 7 6 % )  о т  

следва на стр. 12
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КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2014 

участващите в проучването е 
отлична т.е. сесията за тях е била 
стимулираща и приятна. Като 
най полезна част от форума са 
посочени дискусиите, срещите и 
обмяната на мнения и опит с 
представителите на други 
ВУЗ–ове. 

Информацията за вестника 
предостави доц. Е. Димитрова

продължава от стр. 11

В годината на отбелязване на 40-годишния си юбилей, 
Медицински университет – Плевен, в рамките на 
Кандидатстудентска кампания 2014, организира и проведе 
наред със станалите вече традиция и редица нови 
инициативи. И тази година кампанията стартира със съботно-
неделни подготвителни курсове по биология и химия, 
предназначени за желаещите да кандидатстват "Медицина". 
Отново бяха организирани срещи на представители на МУ-
Плевен с бъдещите кандидати за обучение във ВУ на 
студентските борси в София, Монтана, Велико Търново и 
Добрич.

На 4 и 5 март 2014 г. за първи път се проведе инициативата 
„Университетът гостува в училище". Студентите на МУ-
Плевен, като представители на висшето училище, проведоха 
редица срещи с ученици от 11 и 12 клас и техните 
преподаватели. Те разказаха на бъдещите си колеги защо са 
избрали да се посветят на лекарската професия или на друга 
здравна специалност, как са се подготвили за тежките 
кандидатстудентски изпити и как са преодолели трудностите, 
за да прекрачат прага на плевенската Алма Матер. Наред с 
рекламните материали те споделиха какво е усещането да си 
студент в МУПлевен и какви са предимствата на обучението в 
него. Студентите поканиха бъдещите си колеги на станалия 
вече традиционен „Ден на кандидат-студента“. 

На 12 март 2014 г. за шести пореден път висшето училище 
отвори врати, за да посрещне интересуващите се ученици от 
последните класове на обучение на гимназиите в града и 
региона, техните учители и родители. В зала „Амброаз Паре" 
на Телекомуникационния ендоскопски център се проведе 
„Ден на кандидат-студента“, в чиято програма бяха включени 
презентация на специалностите, изучавани във факултетите и 
МК на МУ-Плевен, среща с изявени студенти и председателя 
на Студентския съвет, посещение на Библиотеката на 
Университета и Музей „Анатомия".

Друго нововъведение в Кандидатстудентска кампания 
2014 е електронното подаване на документи. За първи път 
подаването на документи, наред с обичайния начин в 
Ректората и кандидатстудентските бюра в страната, можеше 
да се извърши и по електронен път. По този повод на 17 март 
2014 г. в зала 106 на Ректората беше даден официалният старт 
на Кандидатстудентска кампания 2014 с демонстрация на 
електронното подаване на документи.

За втора поредна година висшето училище организира и 
предварителни конкурсни изпити за специалностите 
изучавани в трите факултета – "Медицина", "Здравни грижи", 
"Обществено здраве" и Медицинския колеж. От 17 до 29 март се 
приемаха документи (вече и по електронен път) за участие в 
предварителната изпитна сесия Общият брой на заявилите 

желание за участие в предварителните изпити е 462, от които 
156 – са кандидатите за теста по биология за бакалавърските 
програми, 287 – за изпита по биология за «Медицина» и 282 – за 
изпита по химия. Подадените документи по електронен път са 
20% от общия брой, кандидатствалите чрез бюрата за прием в 
цялата страна са 27%, а записалите се на място, в Университета, 
са 50%. 

Предварителната изпитна сесия се проведе през месец 
април. Тя стартира с тест по биология на 5 април 2014 г. за 
бакалавърските програми. Предварителните изпити по 
биология и химия за кандидат-медиците се проведоха 
съответно на 6 и 12 април. 

От явилите се на теста по биология 152 кандидати, 31 имат 
отлични оценки, в това число 12 са пълните шестици, 32 са 
оценките много добър, 34 – добър, 12 – среден и 43 са слабите 
оценки. На предварителните изпити за специалност 
«Медицина» се явиха съответно 285 кандидати по биология и 
259 – по химия. Тази година отличните и много добрите 
оценки бележат ръст в сравнение с миналата година, а 
слабите и средните – са по-малко, което показва по-добро ниво 
на подготовка на кандидатите.

Редовните изпитни дати по двата предмета за специалност 
„Медицина“са на 2 юли по биология и на 11 юли - по химия, а 
тестът по биология е на 25 юли. Кандидатите могат да участват 
в класирането с по-високата оценка от предварителната и 
редовната изпитни сесии.

За новата учебна 2014/2015 година за пореден път 
Академичният съвет на МУ-Плевен направи предложение до 
Министерството на образованието и науката за запазване на 
размера на годишните такси за обучение на студентите. 
Окончателното утвърждаване на това предложение ще стане 
през м. май 2014 година с Постановление на Министерския 
съвет.

Броят на заявените от Медицински университет - Плевен 
места за прием по специалностите "Медицина", "Медицинска 
сестра" и "Медицинска рехабилитация и ерготерапия"за 
учебната 2014/2015 година е по-висок. Местата за бъдещите 
медици по държавна поръчка са с 10 повече и стават 90 във 
факултет "Медицина". Приемът по специалностите 
"Медицинска сестра" и "Акушерка" към факултет "Здравни 
грижи" също е завишен съответно на 55 и 30. В Медицинския 
колеж заявените места за специалността "Медицински 
лаборант" са 30, за "Рентгенов лаборант" - 17, за "Социални 
дейности" - 16 и "Помощник-фармацевт" - 20. Във факултет 
"Обществено здраве"  местата за специалността "Опазване и 
контрол на общественото здраве" са 15, а за "Медицинска 
рехабилитация и ерготерапия" – 30. 
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ВТОРА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО КАРДИОЛОГИЯ

„ЛЕЧЕНИЕТО НА СЪРДЕЧНИТЕ И 
СЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ЕКИПНА ДЕЙНОСТ”

От 14 до 16 март 2014 г. Българска сърдечна и съдова 
асоциация, съвместно с Медицински университет  - 
Плевен, под патронажа на Ректора на Университета, 
проф. Славчо Томов, проведе Втората научна 
конференция по кардиология. Форумът на тема 
„Лечението на сърдечните и съдовите заболявания – 
екипна дейност” се състоя в зала Магнум „Проф. д-р 
Марин Ганчев” на МУ-Плевен. В него взеха участие 
водещи български кардиолози, известни специалисти 
от всички области на медицината, докторанти и 
специализанти от цялата страна и студенти по 
медицина.

В научната програма бяха включени 5 сесии, 
посветени на актуални и важни проблеми, срещани във 
всекидневната дейност на лекарите: 

· От А до Я за предсърдното мъждене

· Камерни аритмии и кардиопулмонална 

ресусцитация

· Бъдеще в лечението на дислипидемиите

· Трудна за лечение артериална хипертония

· Интензивната терапия – екипна дейност
Проведе се и самостоятелна научна сесия в две части 

за докторантите от цялата страна на тема:  

„Съвременните български постижения в областта на 
сърдечните и съдовите заболявания. В нея бяха 
представени оригинални научни разработки на 
бъдещите научни кадри – докторантите. Абстрактите – 
8 на брой, избрани от научното жури за устно 
представяне, предизвикаха интересни дискусии и 
обсъждания. То присъди три награди на най-добрите от 
тях. Интересна за аудиторията бе и сесията, посветена 
на научните постижения и приноса на Медицински 
университет – Плевен за развитието на българската 
медицина.

Бяха проведени и 5 паралелни симпозиума на 
лекарствени фирми, в които се обсъдиха в детайли 
ефективността и безопасността на важни за 
всекидневната практика медикаменти.

Участието в конференцията и дискусиите на 
специалисти от всички области на медицината осигури 
изграждането на по-широк и обхватен поглед  върху 
проблемите на пациента със сърдечни и съдови 
заболявания и аргументира необходимостта от  
реализиране на идеята за „отборен”, интердисципли-
нарен подход към болния.

в-к “Academia medica” 

  

Конкурс за „НАЙ-ИЗЯВЕН СТУДЕНТ ЗА 2014 Г.”
Във връзка с предстоящото честване на 24 май, 

Ръководството на МУ – Плевен обяви конкурс за „Най-изявен 
студент за 2014 г.”

Наградата е комлексна и се присъжда на български и 
чуждестранни студенти, представители на всички основни 
звена, които имат отличен успех и активна научна дейност. Ще 
бъде присъдена и поощрителна награда на чуждестранен 
студент, усвоил най-добре български език.

Критерии за участие в конкурса и система за оценяване:
І. Учебна дейност (успех от предходните 2 семестъра над 5.50) 

– 30 т.
ІІ. Научна дейност (40 т.):
Участие в научни прояви с пълнотекстови публикации: 
в България – 6 т.
в чужбина – 12 т
Участие в научни прояви с публикувани резюмета:
в България – 4 т.
в чужбина – 6 т.
Участие в научни проекти – 6 т.
Участие в кръжочна дейност – 6 т.
Документите за участие в конкурса се приемаха в Учебен 

отдел до 11.04.2014 г. Представените документи бяха 
разгледани от Комисия, назаначена от Ректора. На излъчените 
от Комисията студенти, отговарящи на критериите, 
Ръководството на МУ-Плевен  им присъжда званието „Най-
изявен студент за 2014г.” и ги награждава с плакет, грамота, 

специализирана литература и материална награда.
Имената на отличените студенти са: 
1. Александър Ангелов Тодоров – V курс, факултет 

„Медицина” БЕО;
2. Исмаел Турк – VІ курс, факултет „Медицина” АЕО; 
3. Исмаил Айдън Исмаил – ІV курс, АЕО, специалност 

„Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, факултет 
„Обществено здраве” 

4. Соня Василева Герганска, – ІV курс, специалност 
„Медицинска сестра”, факултет „Здравни грижи”; 

5. Деница Венциславова Добрева – ІІІ курс, специалност 
„Помощник-фармацевт”, Медицински колеж 

С грамота, специализирана литература и материална 
награда за успешно овладяване на български език, бе удостоен 
студента от ІІІ курс, АЕО, специалност „Медицина” Мохамед 
Абдул Свамад;

За трайни постижения в учебната и научноизследова-
телската дейност са отличени студентите Добромир Дин 
Нгуен и Хюлия Ерджанова Ферадова VІ курс, специалност 
„Медицина”. Те ще получат грамота, специализирана 
литература и материална награда.

Имената на наградените студенти ще бъдат публикувани 
на сайта на Университета, а наградите ще се връчат на 
тържеството по повод на 24 май.

в-к “Academia medica” 
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ОРТОПЕДИЯ - КУРС

МУ-ПЛЕВЕН БE ДОМАКИН НА ПЪРВИЯ 
В БЪЛГАРИЯ КУРС ПО КОЛЯННА 
И РАМЕННА АРТРОСКОПИЯ 
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

От 21 до 23 март 2014 г. 
Медицински университет 
- Плевен беше домакин на 

първия за България Курс по колянна и раменна 
артроскопия с международно участие. Той се проведе 
под ръководството на д-р Р. Халваджиян, председател 
на Българската Асоциация по артроскопия и спортна 
травматология. Във форума, състоял се в зала 
„Амброаз Паре“ на Телекомуникационния 
ендоскопски център, взеха участие 32-ма специалисти 
от цялата страна и чужбина. Лекции пред курсистите 
изнесоха водещи ортопеди: проф. Аспарух 
Аспарухов, декан на факултет „Медицина” в МУ – 
Плевен, доц. Антони Георгиев - спортен травматолог 
и ортопед  от болница „Софиямед , д-р Иван Василев, 
български специалист, работещ в Щутгарт, проф. 
Златко Темелковски, Медицински университет - 
Скопие, Македония; д-р Динко Хубенов, специа-
листът от Германия д-р Вогел, д-р Ковачич от Уни-
верситетската болница в Любляна, Словения и др.

Целта на курса бе да се запознаят участниците -  
ортопеди и специализанти от цялата страна, с 
основите на съвременните миниинвазивни 
процедури и да овладеят основни умения в 
артроскопията на опорно-двигателния апарат, в това 
ч и с л о  н а  к о л я н н а т а  и  р а м е н н а т а  с т а в и .   
Организаторите споделиха намерението си курсът да 
продължи да се провежда традиционно в МУ-Плевен, 
вече и в по-високи нива 
за  надграждане на  
уменията на ортопе-
дите от страната и 
чужбина.

Д - р  Р о б е р т  
Халваджиян сподели 
п р е д  „ Z d r a v e . n e t “ :  
„ И д е я т а  н и  б е  д а  
направим първия по-
голям курс в България, 
тъй като на този етап 
изоставаме от Европа, а 
дори от съседните ни 
страни. През следва-

щата година планираме провеждането и на курс за 
напреднали, като желанието ни е практическата част 
да се проведе върху кадаври.“ Според него 
артроскопията, като миниинвазивен хирургичен 
метод, е предпочитана от много пациенти, защото 
позволява бързото им възстановяване. Това е особено 
важно за по-възрастните хора, които най-често 
страдат от артрозни изменения, като износване на 
хрущялната тъкан, ошипявания и др. Чрез този 
метод се избягва продължителното им залежаване. 
При младите хора травматизмът по-често е свързан с 
активни спортни занимания, но и за тях е важно по-
бързо да се върнат към активния си живот.“

За втория ден бяха предвидени практически 
занимания. Участниците имаха възможността да 
практикуват прилагането на най-новите техники 
върху пластични модели на колянна и раменна 
стави, използвайки материали на водещи фирми в 
ортопедичната индустрия. Всички участници, 
завършили курса, получиха сертификати от 
Българския лекарски съюз.

Д-р Халваджиян информира в аванс, че през 
есента предстои организирането на Петия балкански 
конгрес по артроскопия и спортна травматология. 
Той ще се проведе в хотел „Хилтън“ в София от 10 до 
12 октомври. Той сподели удовлетворението на 
целия организационен комитет от крайния резултат 
на форума и бе категоричен, че това е вярната посока. 

„Най-важното в случая 
е, че работим с много 
любов и желание. А 
когато тези фактори са 
налице, няма как не-
щата да не се реа-
лизират по най-добрия 
начин“, отбеляза д-р 
Халваджиян.

в-к “Academia medica” 
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УНИКАЛЕН ЗА ИЗТОЧНА ЕВРОПА -  
АЛТЕРНАТИВЕН НА АМПУТАЦИЯТА МЕТОД 

ПРЕДСТАВИХА ПЛЕВЕНСКИ МЕДИЦИ

На пресконференция в прес-
клуба на БТА доц. д-р Вихър Ковачев 
и неговият екип от Клиниката по 
ортопедия и травматология при 
УМБАЛ „Д-р Георги Странски" в 
Плевен представиха резултатите от 
операции, извършени чрез уника-
лен, приложен за първи път в Бълга-
рия и Източна Европа, микро-
хирургичен метод  на  интервенция. 
Лекарите от екипа на доц. Ковачев, 
извършили на високо технологично 
ниво операциите, които са патент на 
световни медицински центрове, са 
ортопедите д-р Христо Гигов, д-р 
Манчо Ковачев и д-р Трифон 
Трифонов и съдовият хирург д-р 
Огнян Матков. 

"Съвременната микрохирургия 
даде невероятен шанс за така 
наречените невъзвратими случаи, 
при които единствената алтерна-
тива до преди 20-30 години беше 
ампутацията. На практика тя даде 
възможност за свързване между 
различен род тъкани на микро-
съдово и микроневрално ниво. Чрез 
нея хората с увредени периферни 
нерви, с големи костни дефекти и 
след туморни резекции получиха 
уникалния шанс чрез транспланта-
ция, по един или друг начин 
крайниците им да се реконструират, 
вместо да се поставят протези след 
ампутация", поясни доц. Ковачев. 
Той обясни същността на метода -  
присаждане на жив, функциониращ 
мускул на засегнатото място, който 
с е  п р и х в а щ а  и  з а п о ч в а  д а  
функционира. При необходимост се 
присажда нерв, който е близкостоящ 
до увредения. "С новия метод - 
вземане на жив, близко разположен 
нерв до прицелния орган се скъсява 
пътя за прорастване на новите 
нерви, при което шансовете за 
възстановяване са много по-големи", 

поясни доц. Ковачев.  Той описа 
трите реализирани микроскопски 
хирургични интервенции от 
плевенския екип, като обясни, че за 
успех при тях може да се говори едва 
след 10-ия ден, а за пълен успех - след 
6-ия месец. Затова чак сега се 
огласява като успешна първата 
операция, извършена преди 12 
месеца.

При единия пациент, 38-годи-
шен мъж, пострадал при  мото-
циклетна катастрофа, става дума за 
тотално и необратимо откъсване на 
ръката му от контрола на гръбнач-
ния мозък. Ръката била изцяло 
безжизнена. Предложена му била 
ампутация в лакътната става. 
Плевенският екип, при който 
пациентът имал късмета да попадне, 
му предлага микрохирургичния 
подход. Болният се съгласил да му 
бъде направена трансплантация от 
мускул на бедрото за присаждане на 
ръката.

"Свързахме мус-
кула с реципиентни 
нерви от гръдния 
кош и от рамото", 
обясни доц Ковачев 
и добави, че на този 
етап "присадъкът" е 
жив и се очаква, след 
като нервите зарабо-
тят, след 5-6 месеца 
ръката да може да се 
движи самостоя -
телно.

Любопитен е и 
представеният  с  
видеоматериал пър-

ви случай на момиче от 
Враца, което след операция 
на тумор на крака е със 
засегнат нерв. Дясното му 
стъпало не функционирало 
в продължение на 7 месеца. 
То било оперирано преди 
12 месеца от плевенския 
екип, който присажда 
б л и з к о с т о я щ  н е р в ,  в  
резултат на което почти 
напълно се възстановява 

функцията на стъпалото. Днес 
момичето е 20-годишна студентка, 
която работи и учи едновременно и 
само белезите на крака подсказват, 
че е имала някакъв проблем. 

Само преди броени дни по този 
начин е оперирана и 48-годишна 
жена с увреден нерв на крака, като й 
е  присаден здрав жив нерв,  
разположен близо до увредения. 
Операцията са имали възможността 
да наблюдават на монитори 10 
лекари от клиники в страната, 
участвали в курс по микрохирургия, 
провел се в Плевенската ортопе-
дична клиника. Доц. Ковачев 
поясни, че операциите от този тип, 
извършвани изцяло под микроскоп, 
са много сложни и могат да 
продължат и 12 часа. Обикновено в 
тях участват два екипа, а в Плевен те 
се правят от един, коментира той и 
добави, че още един такъв екип 
предстои да бъде обучен - в момента 
се работи по този въпрос.

Доц. Ковачев информира, че 
този вид операции са много 
трудоемки и костват много големи 
разходи, които за сега се поемат от 
болницата. Здравната каса не 
отпуска средства за тях, но вече са 
водени разговори за въвеждане на 
клинична пътека, която да покрива 
микрохирургичните интервенции 
от този вид.

в-к “Academia medica” 
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СВЕТОВEН ДЕН НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА
СЕДМИЦА НА ДЕЙСТВИЕ

17 – 21 МАРТ 2014 Г.В о д е н и  о т  ж е л а н и е т о  д а  
продължат традицията за активни 
дейности през Седмицата на 
действие и Световния ден на 
социална работа, студентите и 
преподавателите от специалност 
„Социални дейности” към МК на 
МУ – Плевен за трета поредна 
година организираха серия от 
мероприятия.

17.03.2014 г. (понеделник) – С 
организирането на кръгла маса на 
тема „Включване на студентите в 
мобилна социална работа – реалност 
или предизвикателство” се откри 
с е д м и ц а т а  н а  д е й с т в и е .  В  
обсъжданията се включиха 23 
а к а д е м и ч н и  н а с т а в н и ц и ,  
представители на община Плевен, 
директори на социални услуги и 
потенциални работодатели. От 
името на Кмета на общината, г-н 
Захариев – началник отдел „Здраве-
опазване и социални дейности“, 
прочете поздравителен адрес. В него 
проф. Стойков изразява своята 
удовлетвореност от качественото 
обучение, от сериозната и отговорна  
подготовка на бъдещи профе-
сионалисти в Медицински колеж, 
както и своята увереност, че те ще 
издигнат нивото на социалната 
работа.

По-късно деня продължи с 
публична лекция на тема ”Модел за 
взаимодействие с деца от рискови 
групи в социално-педагогическата 
практика”, изнесена от доц. И. 
Петкова.

18.03.2014 г. (вторник) – Вторият 
ден на социалната седмица бе 
отбелязан със станалия вече 
традиция концерт „Заедно ще 
сбъднем мечтите си”, в който взеха 

Домакините и гостите екипно 
изработиха проект на план-
програма за организация на 
свободното време на потребителите 
на различни социални услуги. Връ-
чиха се грамоти за „Най-креативен 
проект”, „Най-лесно приложим в 
практиката проект” и др.

20.03.2014 г.  (четвъртък)– Гости 
на студентите бяха деца от 
социални институции, за които 
беше организирано художествено-
спортно мероприятие  под мотото 
„Всички заедно, вие не сте сами”. 
Студенти и деца заедно рисуваха, 
играха футбол и други забавни 
игри. На тръгване гостите получиха 
с и м в о л и ч н и  п о д а р ъ ц и  о т  
студентите.

21.03.2014 г. (петък) – Този ден 
премина под рубриката „Ние 
идваме при вас”. Студенти от 
специалност „Социални дейности” 
посетиха домовете за стари хора в 
селата Горна Митрополия и Бохот и 
организираха за тях презентации на 
теми „Активно стареене”  и  
„Социални услуги за възрастни и 
лица с увреждания”.

Студентите и преподавателите 
о т  с п е ц и а л н о с т  „ С о ц и а л н и  
дейности” на Медицински колеж 
към Медицински университет - 
Плевен изказват своята благодар-
ност на ръководството на община 
Плевен и лично на проф. Д. Стой-
ков, както и на Ректора на МУ-
Плевен, проф. С. Томов за оказаното 
съдействие  и  подкрепа  при 
провеждане на Седмицата на 
действие и утвърждаване на 
професията на социалния работник 
сред обществеността.

участие деца и лица от социални и 
п е д а г о г и ч е с к и  и н с т и т у ц и и .  
Концертът е продължение от 
дейности по студентски проект 
„Заедно ще сбъднем мечтите си” от 
2013 г., който има за цел да 
подпомогне процеса на социално 
включване на децата и лицата със 
социални проблеми, като им се 
осигурят възможности и условия за 
личностна и творческа изява. 
Участници в  концерта  бяха  
потребителите на социални услуги 
от всички възрасти на територията 
на гр. Плевен и Плевенска област - 
Защитено жилище за възрастни 
хора с умствена изостаналост - 
Плевен, Помощно училище "П. Р. 
Славейков" - Плевен, Дом за деца, 
лишени от родителска грижа 
"Детелина" - Плевен, Дневен център 
за възрастни с увреждания - Плевен, 
Център за социална рехабилитация 
и интеграция - Плевен, Дом за деца и 
младежи с умствена изостаналост 
"Дъга", село Згалево, община 
Пордим, Дом за деца, лишени от 
р о д и т е л с к а  г р и ж а  " М л а д е н  
Антонов", село Тотлебен, община 
Пордим. Специален поздрав към 
всички участници поднесе възпи-
таник от Националното училище по 
изкуства „Панайот Пипков”, гр. 
Плевен.

19.03.2014 г. (сряда) – Студентите 
о т  с п е ц и а л н о с т  „ С о ц и а л н и  
дейности” на Медицински колеж 
бяха домакини на среща с ученици 
от ХІ и ХІІ клас, специалност 
„Сътрудник социални дейности” от 
ПГ по туризъм гр. Плевен. 

Информацията предостави К. Кънчева

Ден на 
СОЦИАЛНАТА РАБОТА
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За седма поредна година на 28 
февруари отбелязваме Междуна-
родния ден на редките болести. Тази 
година той премина под мотото 
“Заедно за по-добра грижа”!  
Национален алианс на хората с 
редки болести организира серия от 
събития в цялата страна. В Плевен 
Международният ден на редките 
болести бе отбелязан с две информа-
ционни кампании на 26 и 28 
февруари в центъра на града и със 
симпозиум за общопрактикуващи 
лекари и студенти на тема „Пробле-
мите на редките болести“, проведен 
на 8 март в зала „Асклепий“ на 
Медицински университет – Плевен. 
Организатор на здравния форум бе 
Асоциация „Пулмонална хиперто-
ния“ в Плевен, с председател Тодор 
Мангъров. По повод Осми март той 
посрещна всяка дама, участничка в 
семинара, с красиво цвете.

С п е ц и а л н о  з а  с ъ б и т и е т о ,  
посветено на Международния ден на 
редките заболявания, в Плевен 
гостуваха Владимир Томов –  
председател на Национален алианс 
на хората с редки болести и д-р 
Мариана Симеонова – директор на 
Изпълнителната агенция по тран-
сплантация. Лектори бяха д-р Емил 
Начев, д-р Йонова, д-р Хадил Кадъм 
и д-р Мариана Симеонова. Пробле-
мът „редки болести“ от гледна точка 
на неврологията беше разгледан от 
невролога д-р Стайко Сарафов. Във 
фокуса на обсъжданията бяха и теми 
от областите на ендокринологията, 
ревматологията, детската генетика и 
трансплантологията.

В процеса на дискусиите стана 
ясно, че в България все още няма 
изработен регистър на болните от 
редки болести, което затруднява 
определянето на значимостта на 
този проблем. Известни са над 7000 
вида редки болести, но едва 5% от тях 
се лекуват. 

Владимир Томов обясни, че вече 
са  направени законодателни 
промени, с които ще се регламенти-
ра понятието „рядка болест“. В 
п р о ц е с  н а  с ъ г л а с у в а н е  в  
Министерството на здравеопаз-

ването е и създадената вече Наредба 
за редките болести. Тя предвижда 
въвеждане на регистър на болните 
от редки болести в страната и 
критерии, по които ще бъдат 
определени експертните центрове 
по редки болести към много-
профилните и специализираните 
болници, и към университетските 
б о л н и ц и  в  с т р а н а т а .  „ Т е з и  
експертни центрове ще бъдат 
обвързани в мрежа и тя ще обхаща 
целия ЕС - обясни Томов и допълни - 
т о в а  щ е  п о з в о л и  о б м е н  н а  

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА РЕДКИТЕ БОЛЕСТИ

информация - най-важната част, 
която  в  момента  липсва  по  
отношение на редките болести.“ 
По-добрата информираност ще 
позволи подобряване на ранното 
диагностициране и лечение на тези 
заболявания, а от друга страна ще се 
отрази положително и върху 
тяхната превенция.

в-к “Academia medica” 

ИЗЯВЕНИ СТУДЕНТИ ПОЛУЧИХА ГОДИШНИ СТИПЕНДИИ 
ОТ РОТАРИ КЛУБ - ПЛЕВЕН следва на стр. 18

Ден на 
РЕДКИТЕ БОЛЕСТИ
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На 3 март,  в заседателната зала на 
Областна администрация – Плевен, 
президентът на Ротари клуб "Плевен 
Центрум", Бойко Стаменов и 
секретарят на клуба, прокурор 
Искра Ганева връчиха четири 
годишни стипендии по 1250 лева на 
изявени плевенски студенти. На 
церемонията присъстваха членове 
на Ротари "Плевен Центрум", 
членове на младежката структура 
към клуба и журналисти. Домакин 
на  събитието бе  областният 
управител на Плевен Илиян Йончев, 
който също е бил интерактор, 
ротарактор и ротарианец. Прокурор 
Ганева подчерта, че той е един 
блестящ пример за това, как Ротари 
може да помогне на човек да се 
изгради като личност и лидер.

Двама от четиримата изявени 
плевенски студенти са възпитаници 
на МУ-Плевен - Йордан Христов, 
студент четвърти курс и Захаринка 
Николаева, студентка трети курс, 
специалност „Медицина“. Другите 
двама студенти са Петър Петров - 
студент втора година в Технически 
университет в Габрово и Ивелина 
Начева – студентка втори курс в 
Педагогическия колеж в Плевен, 
специалност Начална училищна 
педагогика. 

Четиримата студенти благода-

продължава от стр. 18

риха за стипендиите и подписаха 
договори за дарение, като с подпи-
сите си декларираха, че познават и 
приемат идеите на Ротари за 
безкористна служба в полза на 
обществото, че се ангажират да 
спазват етичните правила и 
ценностите на ротарианското 
движение и в случай на нужда да 
извършат необходимите действия 
за общото благо. Президентът на 
Ротари "Плевен Центрум" Бойко 
Стаменов уточни, че стипендиите 

са осигурени от членовете на 
Плевенския Ротари клуб, както и от 
ротарианци от градовете Ловеч, 
Свищов и Габрово.

Критериите, на които трябваше 
д а  о т г о в а р я т  к а н д и д а т -
стипендиантите, бяха да бъдат 
редовни студенти в една от 
посочените четири специалности, 
да са на възраст до 26 години, да са с 
постоянен адрес в Плевен и да имат 
успех за изминалата учебна година, 
не по-нисък от „Много добър“. 
Изявите на национално или между-
народно ниво на кандидатите в 
областта на изкуствата и науката се 
считаха за предимство. Затруднено 
материално положение на канди-
дат-стипендиантът не бе включено в 
задължителните изисквания, но и 
този критерий е бил прецизиран от 
Комисията по избора.

Освен символични чекове 
ч е т и р и м а т а  с т и п е н д и а н т и  
получиха и подаръци – албуми на 
Плевен от областния управител 
Илиян Йончев, който също е член на 
Ротари организацията. Той им 
п о ж е л а  д а  у с ъ в ъ р ш е н с т в а т  
професионалните си умения и 
успешно да се реализират в 
желаните от тях области.

в-к “Academia medica” 

С ПРИЗА „ДОСТОЕН БЪЛГАРИН”
БЕ УДОСТОЕН ПЛЕВЕНСКИЯТ ХИРУРГ 
Д-Р ГЕОРГИ НИКОЛОВ

Д-р Георги Николов – главен асистент в Клиниката по УНГ – 
Плевен е сред 24-мата удостоени с приза „Достойните българи”, 
заради проявения професионализъм при спасяването на 14-
годишна пациентка от Свищов.  На 28 август миналата година 
той извади забит в главата на момичето 13-сантиметров нож, 
въпреки огромния риск за живота му. По времe на 
животоспасяващата операция е установено, че ножът е минал в 
близост до окото, плъзнал се е отстрани на носа и е пробил 
небцето. Лекарят и екипът му, заедно с неврохирурзите успяха 
да отстранят острието, без да бъдат засегнати важни органи, 
като очите и мозъка. Бързата и професионална намеса на д-р 
Георги Николов спасиха живота на момичето.

в-к “Academia medica” 
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Медицински университет – Плевен е с вече официално 
разрешен от НАОА капацитет за обучение на 2200 
студенти, който позволява чувствително увеличаване 
на приема на чуждестранни студенти.

З а  т р е т а  
поредна година 
на  27  април 
Асоциацията  

на студентите по медицина в България (АСМБ) – клон 
Плевен, проведе кампания „Болен ли си, мечо?”, с цел 
да помогне на децата на възраст между 3 и 7 години да 
преодолеят страха от „бялата престилка“.

НОВИНИ

Безсрочна кампания с безплатни неврохирургични 
прегледи на граждани организира УМБАЛ „Д-р Георги 
Странски” – Плевен – всеки понеделник от 13 часа в 
Клиниката по неврохирургия преглежда доц. Йордан 
Панов.

През април-май 
2014  год. ,  по 
инициатива на 
Лайънс клуб - 
П л е в е н ,  
с ъ в м е с т н о  с  

УМБАЛ "Д-р Георги Странски" – Плевен, се провеждат 
прегледи на ученици от четвърти клас на плевенските 
училища за  гръбначни изкривявания от доц. д-р 
Свилен Тодоров, с участието на студенти от 
Медицински университет - Плевен.

На 18.03.2014 год. в 
У н и в е р с и т е т с к а т а  
б и б л и о т е к а  б е ш е  
презентиран от Bogdan 
Czubak най-модерният 
медицински онлайн 
ресурс за обучение, 
с ъ з д а д е н  о т  н а й -
д о б р и т е  у м о в е  в  
о б л а с т т а  н а  
медицината, с уникален 
о н л а й н  к о н т е н т ,  с  
обхват над 10 000 теми от 
м е д и ц и н а т а ,  
п р е д н а з н а ч е н  з а  
клинични специалисти.

От 28 до 30 март 
2 0 1 4  г о д .  з а  
трети път МУ-
П л е в е н  б е  
д о м а к и н  н а  
Н а ц и о н а л е н  

форум по дентална медицина, който се проведе в зала 
Магнум на Втора клинична база. 

П ъ р в и т е  т р и  
н а ц и о н а л н и  
б о л н и ч н и  

к о м п л е к с а  з а  с п е ш н а  п о м о щ ,  п р и д о б и л и  
гражданственост като „пироговчета", ще бъдат готови 
до края на годината, като първият ще бъде изграден в 
Бургас, паралелно с него ще се строят такива в Плевен и 
Велико Търново - съобщи на пресконференция на 14 
март в Троян здравният министър д-р Таня Андреева. 
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13 МАРТ – СВЕТОВЕН БЪБРЕЧЕН ДЕН

За девети път, в повече 
от сто страни на пет 
континента, 13 март се 
отбелязва като Световен 
бъбречен ден. Глобал-
ната здравна инициатива 
е посветена на профилак-
тиката и лечението на 
бъбречните заболявания. 
Целта й е да да насърчи 
ф о р м и р а н е т о  и  у т -
върждаването на здраво-
словни навици у хората, 
предпазващи ги от хро-
нични бъбречни заболя-

вания, да подготви лекарите за 
ключовата им роля по отношение 
навременното откриване на хронич-
ните бъбречни заболявания и за 
намаляването на риска от тях, да 
подчертае важната роля на местните и 
националните здравни власти за 
контролирането на епидемията от 
хронични бъбречни заболявания. 
Това каза на пресконференцията по 
повод Световния бъбречен ден проф. 
д-р Васил Тодоров, началник на 
Клиниката по нефрология и диализа 
на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” - 
Плевен. Мотото на тазгодишната 
кампания е „Мисли за бъбреците си, те 
са на твоята възраст!”.

Развитието на хронична бъбречна 
недостатъчност може да бъде предо-
твратено или отсрочено значително 
при навременно диагностициране и 
правилно лечение на хроничните 
нефропатии. Затова хората трябва 
редовно да бъдат изследвани за 
бъбречно заболяване. Сред най-
важните болести, водещи до краен 
стадий на хронично бъбречно 
заболяване са захарният диабет и 
високото кръвно налягане, напомни 

проф. Тодоров.  Диабетната 
нефро-патия е причина №1 за 
хронична бъбречна недостатъчност и 
за  диализно лечение в  САЩ, 
Франция, Германия и др. 

По данни от проведен скрининг (с 
обхват над 2 000 души) за хронични 
бъбречни заболявания от Българска 
бъбречна асоциация в 12 области на 
страната - София, Пловдив, Плевен, 
В а р н а ,  П а з а р д ж и к ,  С м о л я н ,  
Благоевград, Монтана, Габрово, 
Ловеч, Враца и Видин, 13% от 
изследваните са с хронични бъбречни 
заболявания, т.е.един от осем българи е 
с данни за хронично бъбречно заболяване. 
С нарастването на възрастта честотата 
на хроничните бъбречни заболява-
ния се увеличава.

Клиниката по нефрология и 
диализа, разполагаща с 25 легла в 
Отделението по нефрология и с 21 
хемодиализни апарата в Отделението 
по хемодиализа, е една от най-
големите в България. През 2013 г. в 
Отделението по нефрология са 
лекувани 700 пациенти с тежки или 
трудни за диагностика и лечение 
бъбречни заболявания или с 

хронична бъбречна 
не-достатъчност. Отделе-
нието разполага със 
съвременна диагностич-
на апаратура, позволя-
ваща прилагането на 
модерни диагностични 
методи, в това число 
ехография, контрастна 
урография, компютърна 
томогрофия и пункцион-
на бъбречна биопсия, 
осъществявана още само 
в София и Варна. 

През 2013 г. в отделе-
нието по диализа са 

лекувани общо 276 пациенти – 236 с 
хронична бъбречна недостатъчност и 
40 с остра  бъбречна недостатъчност и 
интоксикации. Броят на реализи-
р а н и т е  п р е з  с ъ щ а т а  г о д и н а  
хемодиализни процедури е 15 131, 
отчете проф. Тодоров. Осъществени 
са  общо 101 първични и ре -
конструктивни артерио-венозни 
анастомози - 37 на болни от област 
Плевен, а останалите 64 на болни от 
други области. Имплантирани са 
общо 103 тунелизирани катетъра -  11 
на болни от област Плевен, а 
останалите 92  - на болни от областите 
Видин, Монтана, Враца, Ловеч, 
Габрово, Велико Търново, Русе , 
Силистра, Бургас и Ямбол.

Ранното откриване на бъбречно 
увреждане е изключително важно! 
Затова лекарите, пациентите и 
здравните власти трябва да бъдат 
обединени в дейността си за ранното 
диагностициране и лечение на 
хроничните бъбречни заболявания.

в-к “Academia medica” 

бр. 2/2014
AcademiaAcademiaAcademia

MEDICA
БЪБРЕЧЕН ДЕН20


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

