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КИРМ „СВ. ЕЛИСАВЕТА” ОРГАНИЗИРА
НА 1 ЮНИ ЗА ОСМИ ПЪТ ПРАЗНИК
ЗА ДЕЦАТА ЗАЧЕНАТИ ИН ВИТРО

Семейства от цялата
страна доведоха своите
рожби на площадката пред
художествената галерия,
която се превърна в сцена
на радостта, щастието и
с б ъ д н а т и т е м е ч т и .
Управителят на Центъра

доц. д-р Емилияна Конова обяви началото на
безсрочна благотворителна инициатива „Дете на
МЦ КИРМ Плевен”.

ФАКУЛТЕТ "МЕДИЦИНА" НА
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН

СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ПО
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН ОРГАНИЗИРА
ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА 24 МАЙ –

ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА
И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

С тържествена церемония на 22 май бяха връчени наградата „Най-изявен
студент 2017” и приза „Аз владея български език“.

ДЕБЮТНА ИЗЛОЖБА НА СТУДЕНТКА
ОТ МУ-ПЛЕВЕН

Фелис Фарукова –

студентка от

специалност „Рентгенов

лаборант“, откри

дебютна изложба от

картини на тема

„Живопис“.

НАУЧЕН ФОРУМ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

СЪБРА В ПЛЕВЕН СВЕТИЛАТА

НА СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА ХИРУРГИЯ

ПРОФ. ТОМОВ
ИЗНЕСЕ ПЛЕНАРНА ЛЕКЦИЯ

НА
СОФИЙСКИЯ ФЕСТИВАЛ

НА НАУКАТА 2017 ПО ПОКАНА
НА БРИТАНСКИЯ СЪВЕТ
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН ОРГАНИЗИРА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ
НА 24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА

И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ
За поредна година Медицински

университет - Плевен организира
тържествено честване на 24 май –
Деня на българската просвета и
култура и на славянската писменост.
На 22майпреподаватели, студентии
служители на висшето училище се
събраха в зала „Магнум” на Втора
клинична база, за да отбележат с
тържество най-българския и най-
обичания празник. Официален гост
на събитието бе г-н Йорг Шенк,
ръководител на Отдел „Наука“, от
Посолството на Федерална Републи-
каГерманиявСофия.
Водещи на тържеството бяха

проф. Маргарита Александрова,
Зам.-ректор по учебната работа и
студентите от специалност „Меди-
цина“ - Мария-Теодора Христова, 2
курсиМохамедСвамад, 6 курс.
Слово за епохалното дело на

Светите братя Кирил и Методий
изнесе Ректорът на МУ-Плевен,
проф. Славчо Томов. Той приветства
участващите в тържеството и
поздрави студентите и преподава-
телите запостигнатитеот тяхуспехи.
Специален поздрав към участ-

ниците в тържеството поднесоха
детска вокална група „Арлекино“
към читалище „Съгласие 1869“ с
ръководител Виолета Боянова и
д е т с к и ци г у л к о в а н с ам б ъ л
"Концертино" с ръководител Елена
Николова.

С художествениимузикалниизя-
ви се включиха български и чужде-
странни студенти на Медицински
университет, които за пореден път
доказаха, че медицината и изкуст-
вото взаимно се допълват. Аудито-
рията аплодира с бурни овации
изпълненията на студентите по ме-
дицина Звездина Горанова - 5 курс,
Гена Стойкова, 4 курс, Никълас Ше-
пърд, 3 курс, КатринШертенлайб, 3
курсиМачиМори, 3курс.
Ректорът проф. д-рСлавчо Томов

връчи наградата „Най-изявен сту-
дент 2017” за постигнати високи ре-
зултати в учебната и научната
работа на студентите:Ива Георгиева
Симеонова, 5 курс, специалност
„Медицина”; Азхар Хан, 5 курс,
специалност „Медицина”, англо-
езично обучение; Кристиан Иванов
Неделчев, 4 курс, специалност
„Медицинска рехабилитация и
ерготерапия”; Милена Христова
Манова, 4 курс, специалност
„Медицинска сестра” и Мария
Михайлова Кушева, 3 курс, спе-

циалност „Медицински лаборант”.
Наградените получиха плакет
„Най-изявен студент“, грамота и
специализираналитература.
За пореден път бе връчен и

призът „Аз владея български език“.
Грамота и специализирана литера-
тура за успешно овладяване на
българския език получи чужде-
странния студент Толгахан Конбал,
4 курс, специалност „Медицина”,
англоезичнообучение.
Тази година Ректорът връчи и

две специалните награди – стипен-
дии за трайни постижения в учеб-
ната и научноизследователската
дейност. Те бяха присъдени на
Мартин Петров Караманлиев, 6
курс, специалност „Медицина“ и
Мохамед Абдул Свамад, 6 курс, спе-
циалност „Медицина“, англо-
езичнообучение.
Празникът продължи в зала

„Амброаз Паре“ на Телекомуни-
кационния ендоскопски център,
където в 15.30 ч. се проведе среща-
разговор на немскоговорящата
общност от студенти и преподава-
тели на МУ-Плевен със специалния
гост от Посолството на Федерална
Република Германия в София г-н
Йорг Шенк, ръководител на Отдел
„Наука“.

Информацията предостави В.

Дукова



бр. 3/2017
Academia

MEDICA
Форум Хирургия

НАУЧЕН ФОРУМ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ СЪБРА В ПЛЕВЕН СВЕТИЛАТА НА

СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА ХИРУРГИЯ
От 31 май до 2 юни Медицински

университет – Плевен бе домакин на
Национална конференция по
хирургия с международно участие.
Тя събра видни учени и хирурзи от
цялата страна. Организатор на
мащабния научен форум е колекти-
вът на Първа хирургична клиника
при УМБАЛ „Д-р Георги Странски“
– Плевен, съвместно с Българското
хирургическо дружество. Председа-
тел на Организационния комитет е
проф. д-р Димитър Стойков, а
почетни председатели са: акад.
Дамян Дамянов, чл.-кор. Григор
Горчев, проф. Славчо Томов - Ректор
на Медицинския университет в
Плевен и проф. Георги Тодоров.
Темата на конференцията бе
„Усложнения на конвенционалната,
лапароскопската и роботизираната
хирургия. Експертиза при хирурги-
чни случаи, достигащи до съдебната
практика“. Изборът на темата не е
случаен – с навлизането и развитие-
то на роботизираната хирургия и
телехирургията в клиничната прак-
тика тя става все по-актуална.
Лапароскопската хирургия вече е
достигнала до всички области на
човешкото тяло, като неин приори-
тет са предимно труднодостъпните
за конвенционалната хирургия
анатомични области. Освен това
ендоскопската хрургия има редица
важни предимства - минимална
хирургична травма и финансова
ефективност. Според организато-
рите това са основните причини,
довели до организирането на този
мащабен научен форум. В него се
включиха над 175 хирурзи, повечето
от които са ръководители и членове
на университетски клиники от
областни и общински болници от
цялата страна.

О ф и ц и а л н о т о
откриване на Конфе-
ренцията бе на 31 май
в хотел „Ростов”. Об-
ластният управител
на Плевен Мирослав
Петров приветства
участниците и орга-
низаторите и пожела
успех на форума.
„Чест е, чеПлевенскиятмедицински
университет отново събира едни от
най-добрите специалисти в област-
тана хирургията кактоунас, такаи в
чужбина. Форуми като настоящия
създават благотворна среда за
дискутиране на важни теми в
областта на хирургията, а възмож-
ността за споделяне на опит ипости-
жения, вярвам, е високо оценена от
всеки от участниците в Национал-
ната конференция.”, изрази своето
виждане за научното събитие
областниятуправителнаПлевен.
Висока оценка на организато-

рите и подбраната от тях тема на
Конференцията даде и Председате-
лят на БЛС д-р Венцислав Грозев.
„Благодаря, че се организира такава
конференция, която повдига авто-
ритета не само на хирургическата
гилдия, а на цялата лекарска
гилдия“, каза той.
Председателят на Българското

хирургично дружество проф.
Георги Тодоров отбеляза, че избра-
ната тематика е изключително
важна, защото покрива съвремен-
ните тенденции в хирургичната
наука. „С единствената цел да избег-
нем усложненията и да намалим
тяхната честота, ние ги обсъждаме”,
посочипроф.Тодоров.
„Обсъждайки каква тема да

обедини интересите на колегите от
хирургичната гилдия на Национал-
ната конференция, установихме, че
от 10 години не е правен форум на
подобна тематика. Отчетохме, че
хирургията не е направила стъпки,
не е направила скок. Тя направо е
преминала в бъдещето с възмож-
ностите и развитието на роботизи-
раната хирургия и телехирургията,
каза проф. Димитър Стойков,
Председател на организационния

комитет на Националната конфе-
ренция. – Предвидените сесии и
докладивпрограмата създават сери-
озни предпоставки Конференцията
да се превърне в значим научен
форум”, обобщипроф.Стойков.
Научната програма стартира с

пленарна сесия на 1 юни в
Телекомуникационния ендоскоп-
скицентърприМУ-Плевен. Водещи
лектори бяха акад. Дамян Дамянов,
чл.-кор. проф. Григор Горчев и
проф. Славчо Томов. Акад. Дамян
Дамянов запозна аудиторията снай-
честите усложнения и грешки в
конвенционалната и лапароскопска
хирургия, а проф. Томов с усложне-
нията при минималноинвазивната
гинекологична хирургия. Чл.-кор.
проф. Горчев представи темата
„Тотална перитонеална мезо-
метрална резекция при злокаче-
ствени заболявания на матката“.
Пленарни лекции изнесоха и проф.
Красимир Иванов, Ректор на МУ-
Варна, единот водещите трансплан-
толози – проф. Никола Владов,
както и проф. Виолета Димитрова и
проф.РадославГайдарски.
В рамките на осемте научни се-

сии на Конференцията бяха пред-
ставени над 67 доклада от участни-
ците.Освенбогататанаучнапрогра-
ма, за тях бе осигурена и интересна
социална програма, включваща по-
сещение на Панорама „Плевенска
епопея 1877 г.“, Галерия „Илия Беш-
ков“, парк„Кайлъка“идр.
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На1юни–Световнияденна
детето , близо 200 деца ,
заченати ин витро или чрез
друга терапия, се събраха на
п л о щ а д к а т а п р е д
Художествена галерия „Илия
Бешков”. Плевенският ин
витро център КИРМ „Св.
Елисавета” на тозиорганизира
ден за осма поредна година
детски празник за всички свои
деца. Дойдоха семейства от цялата
страна - София, Варна, Русе,
Разград, Монтана, Силистра, Стара
Загора, Пловдив, Несебър, Бургас,
Враца, Габрово, Перник, Троян,
Велико Търново и Плевен. Те
доведоха своите рожби с единични и
двойни колички. Площадката пред
художествената галерия се превърна
в сцена на радостта, щастието и
сбъднатите мечти. Малчуганите –
малки и големи – вече завършили
втори клас, в продължение на час и
половина пяха, танцуваха и се
веселиха заедно с детска вокална
група „Арлекино” към читалище
„Съгласие”с диригент Виолета
Боянова и с DJ El Capitano.
Празникът завърши с кръшно
българско хоро, на което се хванаха
родители, деца и екипът на МЦ
КИРМ–Плевен.
И тази година тържеството на

Центъра бе уважено от кмета на
ОбщинаПлевен – Георг Спартански.
Той поздрави родителите и техните
деца за празника и им пожела да

бъдат „все така щастливи и
усмихнати, да растат в игри и
занимания. Да идват в Плевен всяка
годинанапразника“.
Доц. д-р Емилияна Конова,

Управител на Центъра обяви
н а ч а л о т о н а б е з с р о ч н а
благотворителна инициатива „Дете
на МЦ КИРМ Плевен”. Чрез нея
мисията на Центъра се разширява –
да осигурява не само раждане на
дете, но след това и грижи за него, за
да расте детето здраво, спокойно и с
добро физическо и емоционално
здраве. Доц. Конова разясни какво
включва инициативата – всички
деца на Центъра, заченати след ин
в и т р о п р о ц е д у р и и л и
интраутеринни инсеминации, или
родени, благодарение на терапия
след загубинаплода,щеполучават –
при необходимост – безплатни
консултации и изследвания от
спецалис ти на Центъра до
навършване на 18-годишна възраст.

Консултациите обхващат три
направления: изследване и
оценка на имунния статус с
цел профилактика на чести
инфе кции , о ц е н к а н а
метаболитния статус и
и з р а б о т в а н е н а
индивидуален хранителен
р е ж и м п р и д е ц а с
наднормено тегло или други
здравословни проблеми и

оценка на психологичния статус на
децата. Безплатните имунологични
изследвания и консултациите с
имунолог ще се извършват от доц.
д-р Емилияна Конова, д.м. и д-р
С в е т л а Б л а ж е в а , в т р и т е
имунологични кабинета на МЦ
КИРМ–вПлевен,ПловдивиБургас.
Консултациите със специалист по
диететика и хранене – д-р Недка
Добрева, ще се извършват в
кабинетите в Пловдив и в Плевен, а
тези с психолог Анелия Рангелова –
вЦентъравПлевен.
Лична здравна книжка „Дете на

МЦ КИРМ – Плевен“ ще бъде
изготвена и предоставена на всяко
дете при раждането му. С нея
родителите ще могат да посещават
трите центъра и съответните
специалисти. В картата ще се
отразяват всички консултации и
изследвания, за да се проследява
здравниястатуснадетето.
Кметът благодари на екипа на

МЦКИРМ –Плевен и лично на доц.
д - р Е м и л и я н а К о н о в а з а
прекрасната инициатива, защото
децата се нуждаят от постоянни
грижи, любов и внимание. „Децата
са нашето бъдеще, те са нашата
радост и гордост, ние трябва да се
грижим първо за тях, и след това за
всичко останало”, категоричен бе
ГеоргСпартански.

ПРАЗНИК ЗА ДЕЦАТА ЗАЧЕНАТИ ИН ВИТРО

ОРГАНИЗИРА ЗА ОСМИ ПЪТ КИРМ „СВ. ЕЛИСАВЕТА”
Управителят на Центъра доц. д-р Емилияна Конова обяви началото на безсрочна
благотворителна инициатива „Дете на МЦ КИРМ Плевен”.

Вече са готови здравните книжки за благотворителната инициатива на МЦ КИРМ –
Плевен „Дете наМЦКИРМПлевен. С тях всички деца на Центъра до навършване на 18-
годишна възраст ще могат да се възползват от възможността да получават безплатни
консултациииизследванияот спецалиститенаЦентъра.

ВЕЧЕ СА ГОТОВИ ЗДРАВНИТЕ КНИЖКИ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА ИНИЦИАТИВА
НА МЦ КИРМ – ПЛЕВЕН „ДЕТЕ НА МЦ КИРМ ПЛЕВЕН.
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ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ – ÏËÅÂÅÍ
ÑÏÅ×ÅËÈ ÏÐÎÅÊÒ ÏÎ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

„ÍÀÓÊÀ È ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÇÀ ÈÍÒÅËÈÃÅÍÒÅÍ ÐÀÑÒÅÆ“ 2014-2020

Факултет "Медицина" към
Медицински университет – Плевен
спечели проект по Оперативна
програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ 2014-2020,
съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейските структурни
и инве с тиционни фондов е .
Университетът подписа договор №
BG05М2OP001–2.009-0031-C01 за
реализиране на проект „Създаване
на център за обучение на докторан-
ти, постдокторанти, специализанти
и млади учени къмФакултет „Меди-
цина“ на МУ-Плевен“. Безвъзмезд-
ната финансова помощ по проекта е
на обща стойност 695 631,34 лв., а
срокът за изпълнението му е 24
месеца, до31.12.2018 г.
Във връзка с представянето на

Проекта, на 13 юни в пресклуб БТА –
Плевен се проведе пресконфе-
ренция, в която взеха участие проф.
д-р Славчо Томов, Ректор на Меди-
цински университет – Плевен и
екипа по управление и изпълнение
на проекта – проф. д-р Мария
Средкова, ръководител; доц. д-р
ГаляСтаврева, координатор; доц. д-р
Пенчо Тончев, администратор
научноизследователска дейност;
Анелия Луканова, счетоводител и
ИлиянЙончев,юрист.
„За да просперира едно обще-

ство, е важно да направи две големи
инвестиции - в образованието и
науката. За пръв път нашето
министерство – Министерството на
образованието и науката, (МОН)
излиза с проект, касаещ науката“,
каза ректорът на МУ-Плевен проф.
Славчо Томов и добави още, че за
пръв път МОН е управляващ орган
на оперативна програма. Така вече
висшите образователни и други
институции в страната могат да
кандидатстват и да печелят грантове
от собствения сиУправляващорган -
МОН, а не по европейски програми.
П р оф . Т о м о в п о д ч е р т а ч е
МУ–Плевен, винаги е правил преки
инвестиции със собствени средства в
научноизследователска дейност, а
спечелването на този проект е
допълнителна подкрепа и ще даде
възможност да се разшири тази

дейност .
Ректорът
информи
ра, че по-
зитивите
от Проек-
та няма да
приклю-
чат с него-
вия фи-
нал след 2
години, а
ще бъдат
надграждани. И увери, че голяма
част от младите лекари, които
стартират научна кариера в
България, остават в нея, тъй като тук
развитието им е доста по-бързо,
отколкотовчужбина.
„За нас този проект е много

важен, първо, защото е насочен към
младите хора, предвид условията в
страната за развитието им в
момента, които не позволяват
разгръщане на потенциала им“,
добави ректорът. Той подчерта, че
стремежът е да се насочи внима-
нието на младите към научната
дейност и научната кариера, чрез
реално постижими научни идеи,
които носят обществена полза Що.
се касае до изтичането на лекари зад
граница, проф. Томов е убеден, че
плевенският Медицински универ-
ситет предоставя достатъчно добри
възможности за развитие на
научната кариера на всеки млад
специалист.
Доц. д-р ГаляСтаврева представи

основните и специфични цели на
Проекта.
Основната цел на Проекта е да

надгради функциониращото към
МУ–Плевен Докторантско училище
чрез провеждането на специфични
дейности и курсове, необходими за
развитието на докторантите,
специализантите, младите учени и
преподавателите на висшето
училище. По този начин ще бъде
създаден Център за подкрепа
ра з витие то на докторанти ,
специализанти и млади учени,
който ще осигури високо качество
на обучението им в съответствие с
потребностите на пазара на труда и

изгражданенаикономика, основана
на знанието.
Специфичните цели на проекта

са повишаване на мотивацията на
докторантите, специализантите,
преподавателите и младите учени
във факултет „Медицина“ за
а к а д е м и ч н а и н а у ч н о -
изследователска кариера чрез
предлагане на иновативно и
качествено обучение; създаване на
у сло вия и въ зможно с ти з а
научноизследователска кариера
чрез поддържане на устойчиви
партньорства между Университета
и научноизследователски и бизнес
структури в областта на медици-
ната, фармацията и общественото
здраве на регионално инационално
ниво; повишаване на качеството на
н а учни т е р а з р а б о т ки чр е з
подобряване на условията за
обучение и научноизследователска
работа. Целевата група по проекта
включва общо 84 лица, от които 29
докторанти от факултет „Медици-
на“ на МУ–Плевен; 40 специали-
занти; 5 млади учени и 10 препода-
ватели към същия факултет.
Целенасочената подкрепа за
професионална реализация в
научната кариера ще мотивира
младите хора за завършване на
докторската програма и за
п р и д о б и в а н е н а н а у ч н а
специалност . В резултат на
изпълнението на дейностите по
проекта, те ще получат по-
качественообучениеивъзможности
за професионална реализация в
научната сфера. Благодарение на
създадени по-добри условия за

следва на стр. 6
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работа, на проведените курсове за
повишаване на квалификацията и
достъпа до специализирано
оборудване, докторантите ще имат
възможност да разгърнат научния си
потенциал.
Представителите на целевата

група ще имат възможност да
завършат курсове за повишаване на
квалификацията им по теми, които
не са заложени в основните им
докторски програми.Предвидени са
средства за участие в международни
научнифоруми, което за голямачаст
от докторантите е невъзможно без
институционална подкрепа .
Заложени са също така средства, с
които докторантите и младите
учени да публикуват своите научни
р е з у л т а т и и д а п о д г о т в я т
дисертациите си. Подкрепата за
публикации в научни списания с
импакт фактор ще им даде
възможност да представят научните
си разработки пред по-широк кръг
колеги. Създаването на контакти с
бъдещи работодатели и сродни

н а у ч н о и з с л е д о в а т е л с к и
организации в хода на изпълнение
на дейностите по проекта, ще
у л е с н и в к л ю ч в а н е т о н а
докторантите в научни колективи
по университетски, национални и
международнипроекти.
Основните дейности, чрез които

Центърът ще осигурява подкрепа за
развитието на докторантите,
специализантите и младите учени
във факултет „Медицина“ на МУ-
Плевен са: разработване на учебни
програми и провеждане на курсове
по “Ключови компетенции за
успешна научна кариера” и
„Персонализиран подход в
предоперативната подготовка и
оперативното лечение на пациенти
чре з минимално инва зивна
хирургия, базиран на образни
реконструкции, 3D визуализация и
виртуална симулация“; провеждане
на обучение за участие и подготовка
на научноизследователски проекти,
трансфер на технологии и
управление на интелектуалната

продължава от стр. 5

собственост; практическо обучение
по програма „експериментална
н а у к а “ . Щ е с е о с и г у р и
н е о б х о дима т а п од кр еп а з а
индивидуалнотонаучноикариерно
развитие на лицата от целевата
група. Ще се провежда активна
промоция на докторантите ,
специализантите и младите учени
пред потенциални работодатели и
партньори в бъдещи съвместни
п р о е к т и . Д е й н о с т и т е п о
информация и публичност ще
бъдат провеждани както на ниво
организация, така и сред широката
общественост чрез организиране на
пресконференции и кръгли маси.
Ще бъде създаден специализиран
уебсайт на Проекта, който ще
о с и г у р я в а в ъ з м о ж н о с т з а
популяризиране на дейностите и за
комуникация между ръководството
на проекта и целевата група; както и
профил за публикуване на
материалиот странанаучастниците
от целевата група и форум за
дискусии.

На 12 май в Регионален исторически музей беше
открита дебютна изложба от картини на тема
„Живопис“ на Фелис Фарукова – студентка от
специалност „Рентгенов лаборант“ в Медицински
университет – Плевен. Още от малка рисуването й е
любимо занимание, поради което от 8 клас постъпва в
Националното училище по изкуствата „Панайот
Пипков“. За усвоените там различни техники и начини
наработаФелис сподели, че еизключителноблагодарна
на свояучителВалентинАсенов–Хъкъла.
В първата си изложба тя представя картини от всяка

тема, по която е работила. За нея обаче любима си остава
темата „Градски пейзажи“. И наистина творбите от тази
тема се открояват сред другите, защото според
художничката те най-добре й прилягат и най-добре
отразяват собственотой„Аз“.
Младата художничка сподели, че работи много,

търсейки себе си чрез различните теми и техники.
Следвайки в творбите си мотото „Това, което съм аз“, тя
иска да се види като успял човек, работещ в сферата на
изкуството. Според нея рисуването и медицината не се
конкурират, въпреки че са две коренно различни неща,
а напротив , те взаимно се допълват. „Чрез изкуството
можеш да разпускаш от натовареното ежедневие, което
неминуемоносимедицината.Но аз личнонамирам себе
си като човек на изкуството. Мечтата ми е да имам своя
собствена галерия“, признава младата авторка и
допълни, че се надява тази изложба да положи началото

ÄÅÁÞÒ ÊÀÒÎ ÕÓÄÎÆÍÈÊ ÍÀ ÑÒÓÄÅÍÒÊÀ ÎÒ ÌÓ-ÏËÅÂÅÍ

нанейнияпъткъмуспеха.
Творбите на Фелис Фарукова ще бъдат изложени в

Регионалнияисторическимузейдокраянамесецмай.
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Конгрес
Роботизирана хирургия

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН
ЩЕ БЪДЕ ДОМАКИН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ КОНГРЕС ПО РОБОТИЗИРАНА ХИРУРГИЯ

ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
На 9-тия годишен Европейски Конгрес по роботизи-

рана хирургия, който се проведе в гр. Лил, Франция от
14 до 17юни2017 г., бе взето решението за провеждането
на форума по роботика през м. септември 2019 г. в гр.
София, България с домакинМедицински университет –
Плевен МУ-Плевен . Висшето училище спечели( )
домакинството след сложна процедура по кандидат-
стване през 2016 година в гр. Париж, Франция и
представяне пред Управителния съвет на Европейската
Асоциация по роботизирана гинекологична хирургия,
на който проф. д-р Славчо Томов е член. На заседание
на Съвета в гр. Лил, Франция се определи през 2018 г.
домакин на 10-тия юбилеен Конгрес на Европейската
Асоциация по роботизирана хирургия да бъде град
Милано,Италия, където основанаАсоциацията.e
Спечелването на домакинството от МУ-Плевен на

такъв мащабен и значим научен форум е резултат от
усилията на екипа на чл.-кор. проф. Григор Горчев и
проф. д-р Славчо Томов за въвеждане и развитие на
роботизираната хирургия и телемедицината в
клиничната практика и обучението от 2008 г. насам.
Робот-асистираната хирургия стартира в МУ-Плевен с
първите операции в областта на гинекологията и с една
роботизирана система с пионер проф. Григор Горчев,
първият сертифициран хирург на конзола. Днес
висшето училище разполага с втора роботизирана
система със симулатор за обучение и четири екипа за
робот-асистирана хирургия – два в гинекологията, и по

един в урологията и
общатахирургия.
През м. септември

2019 г. под егидата на
МУ-Плевен и Българ-
ската Асоциация по
минимално инвазивна
гинекологична хирур-
гия София ще се пре-
върне в столица на ро-
ботиката и високите
технологии в медицината, посрещайки световни свети-
ла и пионери в робот-асистираната хирургия, както и
цяла плеяда от водещи европейски хирурзи и учени.
Европейският форум ще се проведе под мотото Beyond

the Borders ( )„Отвъд границите“ , което може да се тъл-
кува в три основни аспекта: на първо място, разширя-
ване на границите на Европейската Асоциация по
роботика чрез присъединяване на хирурзи от Източна
Европа от всички области на медицината, които
извършват робот-асистирани интервенции; на второ
място, привличане на млади медицински специалисти
и студенти към идеята за прилагане на роботизирана
хирургиячрез високотехнологичнообучениеина трето
място - разширяване на границите на стандартната
хирургия чрез въвеждане на нови технологии и
роботизиранисистемивклиничнатапрактика.

Информацията предостави В. Дукова

През учебната 2017-2018 год. в МУ-Плевен ще
стартира обучение на 15 студенти в новата бакалавърска
специалност „Медицинска козметика“. „Това е доста
интересна и търсена специалност, която има 100-
процентова реализация, затова очакваме голям интерес
към нея“, каза на пресконференция, ректорът на
висшето училище – проф. Славчо Томов. Той подчерта,
че интересът към специалностите в Медицински
университет – Плевен, продължава да расте. Това
показват общият брой на явилите се кандидат-студенти
на предварителната сесия, както и по-големият брой
кандидати за едно място в сравнение с миналата година,
а също и резултатите от предварителната сесия -
отличните оценки са повече, а слабите по-малко.
„Нашето обяснение за това от една страна е
промененият формат на изпита, така че той да
селектира определена таргетна група, която е наясно
какво точноиска да учи. Тоест идват по-мотивирани, по-
подготвени кандидати, които показват по-добри
резултати, посочи проф. Томов. – В нашия университет
се опитваме да осигурим успешна реализация на
нашите сту-денти. За все-ки, който започва работа в

сферата на
научната дей-
ност, ние ра-
ботим в посо-
ка, той да за-
щити научна
дисертация,
да му осигу-
рим научна кариера и хабилитация, както и адекватна
реализация и за мен увеличаването на ръста и обно-
вяването на академичния състав в последните пет годи-
ниеедининдикатор, чеуспяваме“, подчертаректорът.
Ръководството на Университета не очаква проблем с

приема на студенти – както в магистърските програми,
такаи в бакалавърските.Подържавнапоръчкащебъдат
приети 105 студенти специалност „Медицина“, които са
с 15 повече в сравнение с миналата година. В
специалност „Фармация“ засега се запазва приемът от
30 първокурсници. Проф. Томов изрази своята
увереност, че капацитетътна сградата – 100 обучавани, в
следващите годинищебъде запълнен.

„МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА“ Е НОВАТА БАКАЛАВЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ
В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН
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Â ÓÌÁÀË – ÏËÅÂÅÍ ÂÐÚ×ÈÕÀ ÏÐÈÇÀ „ÑÅÑÒÐÀ ÍÀ ÃÎÄÈÍÀÒÀ“
Кметът на Община Плевен Георг Спартански също връчи награди на четири медицински сестри,
предложени за национални отличия.

По повод 12 май – Международния ден на
сестринството „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД
проведе за поредна година научно-практически форум
за специалисти по здравни грижи. Те бяха приветствани
от Изпълнителния директор на болницата доц. д-р
ЦветанЛуканов, дм, „за професионализмаинеуморния
труд, за ежедневните усилия за опазване здравето и
живота на пациентите, хоспитализирани в УМБАЛ –
мисия, на която всички присъстващи са се посветили“.
Прочетени бяха и поздравителни адреси от
Председателя на Общински съвет – Плевен, г-н Мартин
Ми т е в и о т Б ъ л г а р с к а т а а с о ц и а ц и я н а
професионалиститепо здравнигрижи.
Главната медицинска сестра Ивайла Петкова също

поздрави професионалистите по здравни грижи за
тяхната всеотдайност и изказва своята благодарност за
милосърдието , ви соката компет ентнос т и
професионализъмв грижите запациентите.
Предвидените в Програмата на форума теми бяха

свързани със съвременните тенденции в работата на
професионалистите по здравни грижи. Включено беше
иобучениепотемите: „Методи законтролнакачеството
при дезинфекция на повърхности“; „Безопасност при
р а б о т а с м е д и ц и н с к и к о н с у м а т и в и “ ;
„Имунопрофилактика с противобясна ваксина“;
„Система за стерилизация на гъвкави ендоскопи“.
Представена беше и мултимедийна презентация за
достъпността и възможностите на новата медицинска
апаратура, с кояторазполагалечебното заведение.
Отново бе спазена традицията за награждаване на

отличилите се в работата си професионалисти по
здравни грижи. Съобразявайки се с предложенията,
направени от клиники и отделения, призът „Сестра на
годината” бе връчен на специалисти в различните
категории.Старшамедицинска сестраМарияГиздовска
от Клиниката по токсикология бе наградена за
утвърждаване , развитие и подобряване на
организацията в лечебното заведение. За доказан
професионализъм, новаторство и компетентност при
работа с болнични консумативи, реактиви и материали
наградата бе присъдена на медицинска сестра Паулина
Дончева – ръководител на склад консумативи, към
Болнична аптека. Медицинските сестри Малинка
Гемеджиева и Мария Механджиева, работещи в две от
най-тежките отделения – съответно вПърва хирургична
клиника и в Клиниката по урология, бяха отличени за
многократно доказан от тях професионализъм и
компетентност в работата. Призът в категорията
„медицински фелдшер“ отиде при Любомир Петков,
допринесъл за спасяването на много човешки животи в
Клиниката по анестезиология и интензивно лечение и в
Спешноотделение.
За първа година Университетската болница излъчи

най-много специалисти по здравни грижи за
награждаване на национално ниво. Те заслужават да
бъдат наградени, защото отговарят в най-голяма степен

на критериите, по които бяха избрани. В категорията
„Ръководител на специалистите по здравни грижи“ е
отличена старшата акушерка на Отделение по обща и
оперативна гинекологияНаташкаАндреева, която през
2016 г. разработва проект за подобряване на
организацията и управлението в отделението. За
професионалист на годината бе избрана медицинска
сестра Даниела Симова от Трето отделение на
Клиниката по анестезиология и интензивни грижи,
обслужващо клиниките по онкология, която освен
многократните научни разработки и презентации в
областта на здравните грижи, през 2016 г. успешно се
дипломира и по специалността „Анестезиология и
интензивни грижи“. Предложена за награждаване е и
медицинска сестра Цветомира Цветанова Маринова от
Клиника по нефрология и диализа – Отделение по
диализа за активно участие въвфорумите, кредитирани
от съсловната организация. За „Акушерка на годината“
бе излъчена Миглена Пепова Петрова от Клиника по
неонатология, вече с ОКС „магистър“ в специалност
„Управление на здравните грижи“. В специалност
„Медицински лаборант“ наградата отива при Анна
Ненкова Недялкова. За „Рехабилитатор на 2016 г.“ е
избрана РенетаМаксимова от Клиниката пофизикална
и рехабилитационна медицина . Участие в
регионалното ниво взе старша медицинска сестра от
Отделението по пластична хирургия Ани Иванова
Колева, за активност и компетентности в съсловната
организация.
По повод Международния ден на сестринството – 12

май, кметът на Община Плевен Георг Спартански също
поздрави работещи в системата на общинското
здравеопазване медицински сестри и връчи награди на
четири от тях, предложени и за национални отличия. В
приветственото си обръщение към тях кметът каза: “От
самото раждане човешкият живот е свързан с вашата
професия, с вашите грижи и съвети, за което цялото ни
общество ви цени и ви е признателно. Благодарим ви за
отговорността, за усилията, за всеотдайността и ви
пожелаваме пълноценна реализация и удовлетворение
отработата.“
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ПРОФ. ТОМОВ ИЗНЕСЕ ПЛЕНАРНА ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА
„МЕДИЦИНАТА И НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ“

НА СОФИЙСКИЯ ФЕСТИВАЛ НА НАУКАТА 2017
По покана на Британския съвет,

проф. д-р Славчо Томов, Ректор на
МУ-Плевен изнесе пленарна лекция
на тема „Медицината и новите
технологии –настоящеибъдеще“на
Софийския фестивал на науката.
Седмото издание на форума се
проведе от 11 до 14 май в София Тех
Парк. Организитор е Британският
съвет, а събитието е под патронажа
на Министерството на науката и
образованието и е част от Календара
на културните събития на Столична
община.
За поредна година София бе

столица на науката. Програмата на
Седмото издание на фестивала по
традициябеизключителнообхватна
и включваше над 65 събития за всяка
възраст, професия и занимание.
Ректорът на Медицински универси-
тет – Плевен запозна огромната мла-
дежка аудитория с възможностите
на новите технологии в минимално-
инвазивната хирургия - един от най-
модерните клонове вмедицината. За
повечето хора иновативните методи

в медицинската практика са толкова авангардни, че за някои от тях те
граничат с научната фантастика. Освен специфичните знания и умения,
съвременният хирург е изправен пред предизвикателството да притежава и
редица познания извън сферата на медицината, обясни проф. Томов. Той
разказа как в исторически план минимално-инвазивната хирургия
претърпява съществено развитие, за да достигне до съвременните си
постижения в области като лапароскопската хирургия, роботизираната
хирургия, single-port хирургията (през един отвор) и ХАЙФУ технологиите
чрез високофокусиран ултразвук, наричани още „Хирургията без скалпел
на 21 век“. По време на презентацията младите хора имаха възможност да
гледат интересни видеа и да се убедят, че всички тези технологии се
използват успешно в България и по-точно в Медицински университет –
Плевен, открояващ се с профила си на новатор. Във висшето училище в
Плевен всички клонове на минимално-инвазивната хирургия са не само
поглед към бъдещето, но и реално настояще, което се прилага не само в
клиничната практика при лечението на пациенти, а и в обучението на
студенти, докторантииспециализанти.

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÍÀ ÃÐÓÏÀ ÎÒ  ÑÒÓÄÅÍÒÈ È ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ ÎÒ

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ – ÏËÅÂÅÍ Ó×ÀÑÒÂÀÕÀ Â ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÀ „ÅÐÀÇÚÌ +“
„Обучение на ресурсни учители по програма

„Еразъм+“ и дейност eTwinning“ бе темата на
проведеното обучение, организирано от Центъра за
развитие на човешките ресурси в гр. Стара Загора. В
него се включиха преподаватели и студенти от
Медицинския колеж на МУ-Плевен. Обучението
акцентира върху създаването на условия, гарантиращи
развитието и благосъстоянието на детето в съответствие
с неговите права ипотребности, както и с ценностите на
хуманното, социално отговорно демократично
общество.
Представителите на МУ-Плевен се включиха

активно в обучението. Доц. Теодора Вълова, Еразъм
координатор на МУ-Плевен, изнесе лекция на тема:
„Децата със специални образователни потребности и
подготовката им за ограмотяване в контекста на
подкрепящото образование“. В работните ателиета
взеха участие доц. Искра Петкова, преподавател в
Медицинския колеж, и студентките от I курс,
специалност „Социални дейности“ – Цветелина
Цанкова и Милица Горняшка. Отделните модули бяха
свързани с практическото приложение на знанията в
сфератана социално-педагогическатаподкрепанадеца
в неравностойно положение, семейства, групи и
общности в риск. Групата от Плевен се включи активно
в дискусиите относно социалната работа и социално-

педагогическата
д е й н о с т и в
разискванията
относно въ з -
можностите за
мобилизация на
образованието в
п од кр еп а н а
социалните дей-
ности за приоб-
щаваненатезиконтингенти.
По време на обучението студентите усъвър-

шенстваха своите знания относно подходите за под-
крепа на деца от различни рискови групи - целена-
сочени дейности за интеграция и превенция на социал-
ното им изключване. Участниците от МУ-Плевен
пречупиха наученото през призмата на бъдещото си
професионалноразвитиеиреализация.
Важен елемент на системата за социални дейности е

работата в екип от специалисти. Участниците в
обучението имаха възможността да усвоят и развият
практически, дискусионни и презентационни
способности - важни за работата в екип умения. В края
на обучението всички получиха сертификати от
Милена Караангова, експерт в Центъра за развитие на
човешкитересурси –СтараЗагора.
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН ПРОВЕЖДА ПЪРВИ ПРИЕМ
НА СТУДЕНТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА“
ТАКСИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ И БРОЯТ НА МЕСТАТА ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА
ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ ОСТАВАТ НЕПРОМЕНЕНИ
С Постановление на Министерски съвет бе утвърден

приема на студенти по държавна поръчка и таксите за
обучение във висшите училища. По предложение на
МУ-Плевен и тази година таксите се запазват
непроменени, а местата за прием по държавна поръчка
са малко повече в сравнение с миналата година.
Новоприетите студенти по държавна поръчка в
специалност «Медицина» от 90 стават 104, с годишна
такса на обучение 900 лева. Същата е годишната такса и
за специалност «Фармация», по която ще се обучават
нови29 студентиподържавнапоръчка.
Във Факултет «Здравни грижи» 700 лева е таксата на

година за специалностите «Медицинска сестра» (56
места) и «Акушерка» (30 места), както и за
специалностите към Медицинския колеж –
«Медицински лаборант» (18 места), «Рентгенов
лаборант» (18 места) и «Помощник-фармацевт» (18
места). По новата специалност «Медицинска

козметика» ще се обучават 10 новоприети студенти по
държавна поръчка, които също ще заплащат годишна
такса от 700 лв. За изучаващите «Социални дейности» (9
места) годишнататакса 400лв.щее
Във Факултет «Обществено здраве» по 640 лв.

годишна такса ще заплащат желаещите да се обучават
по специалностите «Медицинска рехабилитация и
ерготерапия» (34 места) и «Опазване и контрол на
общественото здраве» (17 места). Бакалавърската
програма по специалност «Управление на здравните
грижи» (25 места), задочна форма на обучение, ще
струва на студентите 400 лв. годишно, а магистърската
програма по същата специалност (40 места), задочно
обучение,щебъдевразмерна450лева.
Докторантите на МУ-Плевен ще заплащат

непроменена годишна такса от 800 лева за редовна
формаи400лева– за задочна.

Текстът подготви В. Дукова

В МУ-ПЛЕВЕН СТАРТИРА ПРИЕМЪТ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ

ЗА РЕДОВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ
От 19 до 30 юни 2017 г. в Меди-

цински университет – Плевен ще
работи Комисията за прием на
кандидатстудентски документи.
Освен на място в Ректората, зрелост-
ниците могат да заявят желанието си
за явяване на конкурсните изпити в
кандидатстудентските бюра в големи-
те градове на страната или чрез систе-
мата за електронно подаване на
документи на сайта на висшето
училище. След завършено средно
образование те имат възможност да
кандидатстват за прием по държавна
поръчка, редовно обучение, за маги-
стърските програми по „Медицина” и
„Фармация“, както и за още 10
бакалавърски специалности във
факултетите „Обществено здраве”,
„Здравни грижи” и в Медицинския
колеж. Две са новите специалности от
портфолиото на МУ-Плевен, към
които има засилен интерес от страна
на зрелостниците тази година –
втория прием по магистърската
програма „Фармация“ и първия при-
ем по бакалавърската специалност
„Медицинска козметика“. За бакала-
върските специалности висшето
училище и тази година организира
втори прием на кандидатстудентски
документи през м. юли – от 19 до 22
юли2017 г.
Датите на редовните конкурсни

изпити в МУ-Плевен са през м. юли –
на 5 и 12 юли съответно по биология и

химия за специалностите «Медици-
на»и«Фармация». Тестътпобиология
за бакалавърските специалности е на
27 юли. Таксата за явяване на първи
изпит е 60 лв., а за всеки следващизпит
се заплащат по 30 лв., като същата е
сумата за желаещите да участват в
класирането само с оценката си от
държавен зрелостен изпит. За
улеснение на зрелостниците от
Кандидатстудентска кампания 2017
висшето училище въвежда провежда-
не на всички кандидатстудентски
изпити от 9.00 ч, като настаняването
по залите започва в 8.00 и приключва в
8.30 ч. Кандидатите, явили се и на
дветеизпитни сессии–предварителна
и редовна, участват автоматично в
класирането с по-високата оценка.
Ако желаят да се класират с оценката,
получена на предварителните
изпити, без да се явяват на редовните,
те не трябва да заплащат такса, но е
необходимо да подадат заявление за
участие в класирането по избраните
от тях специалности.От тази година се

разширяват възможностите на
зрелостниците при кандидатстване за
бакалавърските специалности – освен
с държавен зрелостен изпит по
биология, или с тест по биология, те
вече могат да кандидатстват и с мату-
ра по друг предмет. Има промени и в
балообразуването, което става чрез
коефициенти, а новатаинформация е
публикуванана сайтанаМУ-Плевен.
За поредна година МУ-Плевен

дава възможност на лауреатите от на-
ционални и международни олимпи-
ади с оценка над 5.50 по биология и
химия, които завършват средното си
образование в годината на провежда-
не на олимпиадата, да се включат с
тази оценка при формиране на
състезателниябал.
На сайта на висшето училище в

раздел „Актуално Прием 2017” е
поместена подробна информация за
специалностите, по които ще се
осъществи прием за новата акаде-
мична година; качени са програмите
за конкурсните изпити след завърше-
но средно и висше образование, както
и списъкът на бюрата за прием на
кандидатстудентски документи в
страната. Всеки може да се запознае и
с актуализирания Правилник за
прием на кандидат-студенти в МУ-
Плевен.

Информацията предостави В.
Дукова
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ÏÐÎÔ. ÑËÀÂ×Î ÒÎÌÎÂ, ÐÅÊÒÎÐ ÍÀ ÌÓ-ÏËÅÂÅÍ: ÁÚËÃÀÐÈß
Å Â ÊÐÀÊ Ñ ÍÎÂÈÒÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ Â ÌÅÄÈÖÈÍÀÒÀ
Интервю на проф. Томов за „Дневник“
Знанието и технологиите в медицината се
развиват със светлинна скорост, но съще-
временно новостите не са достъпни за
всички по различни причини. Какви са
пречките роботизираните и минимално
инвазивни процедури да заменят напълно
класическите отворени операции, при
които още има големи рискове от инфек-
ции и човешки грешки? Доколко България
е част от тази вълна и има ли условия за
подготвяненатакива специалисти?
По тези теми говори ректорът на Меди-
цинския университет в Плевен проф.
Славчо Томов на тазгодишния Софийски
фестивалнанауката. "Дневник"му зададеи
ощевъпроси.
Проф. Томов е специалист по акушерство и
гинекология и по онкология, но като рек-
тор се вълнува повече от възможностите за
обучение в съвременната медицина. По
думите му 3D биопринтирането и възмож-
ноститенароботиката сабезусловначастот
бъдещето на медицината и хората трябва
да започнатактивнода сеподготвят за това.
Проф. Томов, казахте в лекцията си, че
само след две години ще е готов за транс-
плантиране първият 3D принтиран черен
дроб. Означава ли това, че в близко бъдеще
ще има генерално решение на недостига на
донори?
- Това е едно от направленията в медици-
ната, които толкова интензивно се развива
и според мен то ще революционизира
трансплантологията. Но то няма да отмени
другите посоки, в които се развива тази
специалност.
Наистина може да се реши проблемът на-
пример с отхвърлянето на органи от донор,
както и вмоята специалност - на пациентки
с онкологични заболявания и отстранени
репродуктивни органи. С 3D биопринти-
ранещеможена една такавапациентка, ако
е здрава във времето, да й трансплантираме
нов репродуктивен орган, създаден от
собствените й стволови клетки. Това вече е
направенонапримерспикоченмехур.
В обозримо бъдеще ли ще е тази
възможност за хората?
-Доколконемогадакажа.Ноимацентрове,
които работят само и единствено за това,
така че смятам, че в най-скоро време ще се
стигнедотезирешения.
По вашите наблюдения доколко са навляз-
ли иновациите в медицината в България?
- Мисля, че в България има области с ино-
вации, с които сме абсолютно в крак, че
даже и по-напред от други. Категорично
сме в крак например с роботиката в меди-
цината. През 2006 г. беше извършена пър-
вата роботизирана гинекологична опера-
ция в света - в САЩ, а през 2008 г. беше пър-
вата такава вБългария.
Преди години разликата в навлизането на
иновациите в България беше със забавяне
от 10-15 години. Сега е до 1-2 години, а вече
обикновено и в момента, в който тя се
появи.НапримертехнологиятаHIFUдойде
при нас изключително бързо и ние бяхме

едни от първите в Европа, които започнах-
ме да я ползваме. Германия беше след нас и
екипите им идваха при нас да се обучават.
Така че новите технологии в България на-
истина серазвиватинамиратдобрапочва.
Какви са пречките тези технологии да се
ползват по-масово? Толкова ли са скъпи,
колкото звучат и има ли достатъчно
специалисти, които да боравят с тях?
- Една пречка наистина, нормално, е цена-
та. Това е скъпа хирургия – консумативите
са скъпи, системата е скъпа. Но същевре-
менно това е хирургия, която има много
кратък период за възстановяване и причи-
нява много по-малък травматизъм. И кога-
то се изчисли общият разход за лечението
и последващите медицински грижи, се ви-
жда, че в рамките на една година, така на-
речената скъпа хирургия, е в пъти по-ев-
тина от конвенционалната. Обаче все още
битува товаубеждение, чеценатана самата
операция е ключова, и това е една от голе-
мите пречки в обществото, може би и
основната.
Процедурата трябва да добие истинската
си стойност, за да стане по-масова, включи-
телно и за да може тези технологии да нав-
лязат по-добре в образната диагностика.
Нофактор за тазивисокаценавмоментане
е реалната себестойност, а все още патен-
тът за единствената приложима за меди-
цински цели система, който се държи от
една компания. Тя държи патента, държи
монопол и държи високата цена, както с
всякоизобретениеилимедикамент вмеди-
цината. Вече има разработени още ня-
колко такива роботизирани системи – в
Германия, Холандия, Италия и др., но те
могат самодачакатдаизтечепатентът.
Също така, въпреки че лапароскопската
хирургия се прилага вече от десетилетия,
много малък процент от общия дял на опе-
рациите в света са такива - не повече от 20-
30%. Лапароскопската хирургия изисква
дълъг период на обучение и по-продъл-
жително квалифициране, но също и смяна
в начина на мислене и на лекарите и на па-
циентите.Частотлекаритеизцялоотричат
този метод. Част от пациентите – също. Но
истинският феномен е в това, че паци-
ентите често са много добре информа-
цирани за тези възможности и идват да
търсят точно тях, очаквайки даже повече,
отколкото реално е възможно. Казват
понякога "искам да ме оперира машината,
а не човек", но за това самите технологии
ощеимада сеусъвършенстват.
Колкото до обучението - решението го има
и ние не сме открили топлата вода. Ние го
приложихме и в нашия университет като
създадохме Център за обучение по мини-
мално инвазивна хирургия и телехирур-
гия. Ендоскопският център стартира през
2007 г. и сега го надграждаме. Там обуча-
ваме в интензивни курсове специалисти и
сертифицирани специалисти по лапаро-
скопска хирургия първо и второ ниво,
също и по роботизирана хирургия,
хистероскопска хирургия, артроскопска

хирургия и урологична минимално
инвазивнахирургия.
Как се развива центърът ви за тези 10
години?
- В началото стартирахме с обучение само
на специалистилекари, които сертифици-
рахме в областта на лапароскопската
гинекологична хирургия, след това
добавихме роботизираната гинеколо-
гична и урологична хирургия, а сега над-
граждамеи сдругите специалности.Пред-
видили сме и да ъпгрейднемЦентъра през
следващите няколко години, но това е
проект, за койтонеискамда говоря сега.
Продължаваме да разширяваме този на-
чин на обучение, но той изисква специ-
ална база и базата иска специална апара-
тура. Ние имаме виртуална операционна
и истинска операционна с четири маси,
със съответните апаратури като в истин-
ската операционна зала. Там студенти и
специалистите оперират върху жива тъ-
канвреалниусловия -прасето еживоиин-
тубирано, и от операторите тече истинска
пот, защото ситуацията е съвсемистинска.
Това, което предстои по-скоро е, че едната
от залите на телекомуникационния
център ще бъде превърната в 3D студио,
като едно модерно 3D кино, в което
студентите ще наблюдават с 3D очила в
реално време операции, които се предават
наживоотоперационната залананяколко
километра разстояние. Ще могат в това
време да комуникират и питат операто-
рите, изучавайки анатомията на човеш-
кото тяло в реални условия. Закупихме и
специална 3D маса, като в момента на нея
се провеждат обучения по образна
диагностика, хирургия, анато мия. Засега-
сме единственият университет с подобна
техника, а студиото ще е в упо треба от-
следващата академична година през
септември.
С това се надявате да привлечете повече
студенти ли?
- Не повече, колкото по-добри, и да успеем
даобучимпо-добриикачественилекари.
"Неочовечеството – готови ли сме за
него", попитахте в лекцията си. Какъв е
вашият отговор?
- Започнали смеда сеподготвяме занего.И
смятам, чеможеи да не е толкова близо, но
ще се случи. Просто ще се случи, незави-
симо дали сме готови, или не. Ние просто
трябва да си ускорим темповете на духов-
ната еволюция, за да настигнем техни-
ческатареволюция.
Какво е отношението ви към моралния
въпрос в това уравнение?
- Той енай-важният.Медицината еизгубе-
на без морал. Технологиите действително
поставят много нови морално-етични
проблеми, за коитониеизобщоне смепод-
готвени и това е едно от големите преди-
звикателства, които предстоят. Има на-
пример, планирана трансплантация на
глава съвсем скоро.Итяще се случитехни-
чески, но вие готови ли сте да приемете
еднотакованещо?

Интервюто взе Ангелина Генова
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ВЪЗПИТАНИК НА МУ-ПЛЕВЕН Е СРЕД ДЕВЕТИМАТА ЛЕКАРИ

ПОЛУЧИЛИ ПРИЗОВЕ ОТ КОНКУРСА „МЛАД МЕДИК 2017"

В конкурса „Млад медик 2017”, организиран от
Български лекарски съюз и вестник „Стандарт“, се
състезаваха общо 48 специалисти от цяла България. Те
бяха разпределени в 3 категории – "Специализант",
"Докторант" и "Лекар с придобита специалност". Най-
много бяха кандидатите в първата категория – 29, 10 се
състезаваха във втората, а в категорията "Лекар с
придобита специалност" участваха
9 специалисти.
Критериите за участие в конкурса

бяха определени от БЛС, а Комисията,
която излъчифиналистите бе в състав:
проф. д-рНикола Владов, началникна
Клиник а т а по ч ернодробно -
панкреатична и трансплантационна
хирургия във Военномедицинска
академия, Славка Бозукова - главен

редактор на в. "Стандарт", д-р Галинка Павлова –
заместник-председател на БЛС, д-р Юлиан Йорданов –
председател на Акредитационния съвет на УС на БЛС,
д-р Радислав Наков – специализант по гастроентеро-
логия и редовен докторант и д-р Емануил Найденов -
специалистпоневрохирургия.
Възпитаникът на МУ-Плевен – д-р Евгений Кара-

стоянов, дипломирал се 2009 год.,
понастоящем хирург в МБАЛ „Свети
Панталеймон“ – Плевен, бе класиран
трети в категория „Лекар с придобита
специалност“. Грамотите на награде-
ните връчиха председателят на
комисията проф. Никола Владов и д-р
Христо Трунчев, изпълнителен
директор на „Новартис Фарма“ за
БългарияиМакедония.

ПРОФ. НАЧКО ТОЦЕВ ВЛЕЗЕ В СЪСТАВА НА МЕСТНИЯ ПАРЛАМЕНТ
Проф. д-р Начко Илиев Тоцев новият общински съветник, който влиза вe

състава наОбщински съвет –Плевеннамястото на д-рКалинПоповски, избран за
народен представител. На 29 май проф. Тоцев положи клетва пред председателя
на Общинския съвет Мартин Митев, кмета на Общината Георг Спартански,
общински съветници, представители на кметската администрация, кметове на
кметстваиприсъстващив залатажурналисти.
Проф. Тоцев е роденна 28май 1955 г. в гр. Славяново, областПлевен. Завършва

медицина във ВМИ–Плевен (1975–1981 г.), има 2 специалности – „Рентгенология”
(1987 г.) и „Здравен мениджмънт“(2000 г.). Ръководител е на катедрата по
рентгенология в Медицинския университет и на отделението по Образна
диагностикавУМБАЛ„Д-рГеоргиСтрански”ЕАД–Плевен.

ЕКИП С УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ МУ-ПЛЕВЕН ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ
НА КУРСАНТИ ОТ ВОЕННИЯ УНИВЕРСИТЕТ ВЪВ В. ТЪРНОВО

В навечерието на 6 май – Ден на храбростта и празник
на Българската армия, на 40 курсанти от Националния
воененуниверситет “ВасилЛевски“ въвВеликоТърново
бе проведено теоретично и практическо обучение по
първа помощ във военно време. То се реализира от
Спешното отделение към УМБАЛ „Д-р Георги
Странски“ – Плевен и студенти от Медицински
университет –Плевен.

Осъществяването на социален проект е поводът за
съвместната инициатива. Д-р Петко Стефановски,
началник на Спешното отделение към УМБАЛ „Д-р
Георги Странски“ – Плевен бе поканен като лектор и
демонстратор. В обучението се включиха и студенти от
МУ-Плевен – Звездина Горанова, студентка в 5 курс на
специалност „Медицина“ и Андреа Найденова, 2 курс,
специалност „Медицинска сестра“.
В лекцията си д-р Петко Стефановски запозна
курсантите с базисните постановки в оказването на
първа помощвъв военно време приполеви условия. Той
им представи методите за лечение под обстрел, за
тактическо лечение и ресусцитация на бойното поле.
Обясни им особеностите в обработката на раните
вследствие на взривове, разясни им как да се сортират
пострадалите и да се направи правилна преценка на
времето. Екипът на д-р Стефановски обучи
курсантитеги в поставянето на турникет, на кардио-
пулмонална ресусцитация, сърдечен масаж и
об е з д вижв ан е н а кр айници . Л е кция т а и
демонстрацията бяха направени по стандарти на
НАТО.
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По повод Световния ден за борба
с хипертонията – 17 май, за 11-та
поредна година бе организирана
Национална здравна кампания в
страната. В нея се включиха 10 града,
сред които и Плевен - София,
Пловдив, Варна, Търговище,
Добрич, Бургас, Русе, Хасково,Стара
ЗагораиБлагоевград.
Всяка година Световният ден за

борба с хипертонията протича под
различно мото, с цел да се повиши
информираносттана гражданитепо
различни въпроси, свързани с
високото кръвно налягане. Кампа-
нията, преминала тази година под
надслов „Артериалната хипертония
като основен рисков фактор за
предсърдно мъждене“, се провежда
по инициатива на Българската лига
похипертония,Българскотокардио-
логично дружество, Българския
червен кръст, Асоциацията на сту-
дентите медици в България, Micro-
life България, Бьорингер Ингелхайм
България. Инициативата офици-
ално се подкрепя от Междуна-
родното дружество по хипертония
(ISH),Световниятденнабъбречните
заболявания (WKD), Световната
инициатива по проблемите, свър-
зани с консумацията на сол и здра-
вето (WASH) и Международната
диабетна федерация (IDF). Тези
организации работят съвместно за
повишаване информираността на
населението в световен мащаб за
значението на високото кръвно на-
лягане като рисков фактор за въз-
никване на различни сърдечно-
съдови, мозъчно-съдови, бъбречнии
другиусложнения.
Избраното мото на кампанията

тази година не е случайно. В послед-
ните 20 години предсърдното мъж-
дене (ПМ) се очертава като един от
най-значимите медицински пробле-
ми в Европа, тъй като при пациен-
тите с ПМ рискът от мозъчен инсулт
е пет пъти по-висок, а рискът за
фатален изход е два пъти по-висок.
Данните сочат, че приблизително
1/3 от всичкиинсулти са причинени
от ПМ вследствие тромбоемболия,
като тези инсулти често са по-тежки,
отколкото инсултите с друга
причина. ПМ е причина и за т.н.
“глухи инсулти“, при които

пациентитеняматоплаквания.
Предсърдното мъждене е сери-

озно ритъмно нарушение, чиято
честота нараства с възрастта. По
данни на Българската лига по хи-
пертония, честотата му понастоя-
щем е удвоена в сравнение с тази
преди десетилетие и варира по пол
и възраст. Аналогично на другите
страни, у нас предсърдното мъжде-
не засяга 0.12-0.16% от лицата на
възраст под 49 години, 3.7-4.2% във
възрастта 60-70 години и достига
10–17% във възрастта на и над 80
години. Честотата е по-висока при
мъжете като отношението мъже-
жени е 1.2:1. При над 30% от паци-
ентите ПМ протича безсимптомно.
Доказани предиктори на ПМ са
захарният диабет и артериалната
хипертония (АХ), която в 90% от
случаите е отговорна за настъпва-
нето му. Артериалната хипертония
се счита за „съвременна епидемия“,

тъйкато във възрасттанад 25 години
тя се установява при 4 от 10
възрастни. Честотата й нараства с
възрастта, като след 50-годишна
възраст се повишава стъпаловидно,
а след навършване на 65 години тя
достига до 80% при жените и 77.2%
при мъжете. Затова АХ се определя
като глобален рисков фактор за
смъртинетрудоспособност.
По повод Световния ден за борба

с хипертонията в Плевен бяха
организирани 3 пункта за безплат-
но измерване на кръвното налягане.
В два от тях, разположени пред
сградата на Община Плевен и на
входа на парк „Кайлъка“, то се
измерваше по стандартен начин, а в
пункта пред ДКТ“Иван Радоев“ се
правеше с електронни апарати с
вградена Afib-технология (от англ.
Atrial Fibrillation – предсърдно
мъждене). Afib-технологията е
алгоритъм, създаден и патентован
от компания Microlife. Тя автома-
тично откриваПМ, ако то е налично
в момента на измерването. Има
висока чувствителност (97-100%) и
висока специфичност (89%), което
позволява да се открие ПМ с
диагностична точност, сравнима с
ЕКГ-изследване.
Над 250 граждани на Плевен се

възползваха от предоставената им
възможност. В акцията се включиха
студентиотАсоциациятана студен-
тите по медицина в България – клон
Плевен. Сред тях имаше и чужде-
странни студенти по медицина от
Англия.
Мартин Димитров – студент вто-

ра година в МУ-Плевен, сподели, че
идеята на кампанията е да се напра-
ви проучване сред населението,
което да покаже важността на това,
да се грижим за кръвното си наля-
гане. „Предсърдното мъждене може
да бъдепоказател замного сериозни
заболявания и затова е много важно
да се направи изследване за
откриването му“, отбеляза той и
добави, че в Плевен това може да
стане вУниверситетскатаболницаи
в още две специализирани лечебни
заведения, като преди това е
необходима консултация с личния
лекар.
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ИНИЦИАТИВИ НА УМБАЛ „Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ“ – ПЛЕВЕН

БЕЗПЛАТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОРГАНИЗИРА КЛИНИКАТА ПО НЕВРОЛОГИЯ

Екипът на Клиниката по неврология към УМБАЛ
„Д-р Георги Странски“ – Плевен проведе безплатни
изследвания за пациенти с неврологични проблеми от
25 май, в продължение на месец. Инициативата се
организира съвместно с Credoweb. Прегледите се
извършвахавсекичетвъртъкот10до12ч.
Целта бе, да се предостави възможност на хора в

активна творческа възраст след 50 г. с повишен риск от
мозъчносъдови инциденти да проверят здравословното
си състояние. На възползвалите се от кампанията
граждани бе проведен комплексен преглед, включващ
насочена неврологична анамнеза за настоящи
оплаквания от главоболие, световъртеж, намалена
възможност за концентрация, паметови нарушения,
фамилна обремененост, измерване на артериално
налягане и неврологично изследване за откриване на
дискретни неврологични симптоми. В прегледа бе
включено и невро-психологично изследване от
лицензиран невропсихолог за наличие на ранни
конгнитивни нарушения, които обикновено остават
незабелязани от пациентите, тъй като не нарушават
обичайните им ежедневни и професионални
активности. На пациентите със значими рискови
фактори като захарен диабет, артериална хипертонияи
дислипидемия се проведе и доплерово изследване на

сънните артерии за откриване на асимптомни
патологичниизменения - стенози.
Целта на инициативата е Проектът да се утвърди,

предоставяйки възможност за своевременно обхващане
и профилактиране на пациенти в млада възраст,
застрашени от възникване на мозъчен инсулт,
информираНачалникът наКлиника по неврохирургия
доц. д-р Мая Дановска. „Известно е, че България, заема
незавидно водещо място в Европейския съюз по
заболяемост, смъртност и тежка инвалидизация на
пациентите с мозъчен инсулт. Формиралата се
неблагоприятна тенденция за подмладяване на тази
патология и увеличената продължителност на живота
превръщат профилактиката на мозъчния инсулт в
актуалени социалнозначимпроблем. За тование трябва
да направим възможна истинската първична
профилактика на мозъчносъдовата болест. При вече
възникнал мозъчен инсулт, шансовете за пълно
възстановяване и връщане на пациентите къмнормален
начин на живот са ограничени. Мозъчният инсулт
представлява сериозен проблем не само за пациента и
неговите близки, но е свързан със сериознифинансовии
социалнипоследици“, заявидоц.Дановска.

ЕВРОМЕЛАНОМА 2017
За 12-та поредна година в страната се организира

Национална кампания за профилактика на рака на
кожата – Евромеланома 2017. Тя се провеждапод егидата
на Българското дерматологично дружество в партньор-
ство с Европейската академия по дерматология и
венерология, и с подкрeпата на Дерматологични
Лаборатории Avene. И тази година Плевен се включи в
нея. Прегледите се извършваха на 17.05.2017 в
Клиниката по дерматология и венерология приУМБАЛ
„Д-р Георги Странски“, с участието на доц. д-рИвелина
Йорданова, д-р Мая Алексиева, д-р Верка Павлова, д-р
Климентина Господинова, д-р Вероника Гинчева, д-р

Гурприйт Вариах и д-р Десислава Цветанова. В
кампанията се включиха и д-р Калинка Недушева от
ДКЦ2, д-р Ваниета Димитрова от МБАЛ към ВМА -
С о ф и я ,
д-р Каме-
лия Веков-
с к а о т
ДКЦ 1, и
д-р Вале-
ри Попов
отДКЦ3.

ФАКУЛТЕТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”
ПРОВЕДЕ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

На 19 юни 2017 г. в зала „Амброаз Паре“ се проведе
Общо събрание на факултет „Обществено здраве” за
избор на органи за управление на Факултета. Бяха
избрани Председател и зам.-председател на Общото
събрание – съответно доц. инж. Георги Цанев и доц. д-р
Виолета Данчева. Проф. д-р Силвия Александрова-
Янкуловска, д.м.н. представи отчета за дейносттанаФОЗ
за периода 19 юни 2013 – 19 юни 2017. Тя беше
преизбрана за декан на факултет „Обществено здраве“.

Проф. Янкуловска представи на аудиторията
мандатната си програма за развитието на Факултета
през следващия й 4-годишен мандат. Избран бе и новия
състав на Факултетния съвет от 19 хабилитирани лица,
трима нехабилитирани преподаватели и трима
студенти. Гласувани бяха промени в Правилника за
устройството и дейността на факултет „Обществено
здраве“.

Проф. Янкуловска бе преизбрана за Декан на ФОЗ
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ÏÎÂÅ×Å ÎÒ ÏÎËÎÂÈÍÀÒÀ ÌËÀÄÈ ËÅÊÀÐÈ ÑÌßÒÀÒ,
×Å Â ÁÚËÃÀÐÈß ÍßÌÀ ÓÑËÎÂÈß ÇÀ ÊÀÐÈÅÐÍÎ ÈÇÐÀÑÒÂÀÍÅ
В периода 28.04-12.05.2017 с подкрепата на Български

лекарски съюз (БЛС) и Асоциация за развитие на
медицинската общност (АРМО) на специализирания
сайт за медици – www.medicalnews.bg бе проведена
анкета под надслов „Млади лекари“ сред 515 млади и
бъдещи лекари. Въпросите в нея целят да се проучи
мнението на младите хора относно специализацията на
медиците вБългария.
„У нас няма условия за кариерно израстване“ – това

смятат 57,5% от младите ни лекари, а 61,1% не са моти-
вирани от Наредба 1 наМинистерството на здравеопаз-
ването за следдипломно обучение да останат и се
реализиратпрофесионалновБългария.
Близо половината (47%) от специализантите са на

мнение, че конкурсният изпит като начин за прием за
специализация трябва да бъде възобновен. По-голямата
част от анкетираните (61,5%) считат, че заплатата, която
трябва да получават по време на специализацията е
1000-1500лева.
Твърде разнопосочни отговори са дали специализи-

ращите на въпроса „Доволни ли сте от начина по който
протича специализацията Ви в момента?“. С най-голям
относителен дял –29,1% са отговорилите с „не“ (13,4%)
или с „по-скоро не“ (15,7%), 24,3% са посочили отговор
„да“ (7%) или „по-скоро да“ (17,3%), а 44,1% – все още не
са започналиспециализация.
Значителна част от включилите се в анкетата – близо

84% са посочили, че информацията за актуалните кон-
курси и места за специализация не е леснодостъпна, а
86,2 % смятат, че обявяваните места за специализация са
недостатъчни.
На въпроса „Как оценявате теоретичното си

обучение по време на специализацията?“, 16,1% са
поставили оценка „среден 3“, 13,8% – „добър 4“, 12,8% –
„слаб 2“, а с „много добър 5“ и „отличен 6“ са го оценили
съответно 10, 9% и 4,1% от специализиращите. По отно-
шение на практическото обучение оценките са: „слаб
2“- 13,6 %, „среден 3“- 13%, „добър 4“- 12,2%, „много до-
бър5“- 10,7%, „отличен6“- 8,3%.
По-голямата част - 67,6% от анкетираните изразяват

виждането си, че университетската болница е най-
подходящото място за специализация, а 20.8% са катего-
рични, че болницата, в която специализират трябва да е
многопрофилна. Част от младите медици (10,9%)
посочват специализираните болници като предпочи-

тано място за обучение и само 0,8% заявяват, че биха
специализирали в лечебно заведение в извънболнична-
тапомощ.
„Без цялостна реформа в здравеопазването не може

да се очаква промяна в нагласите и мотивацията на
младите медици да останат в родината си и да работят в
нея, пречкитеибариерите, които систематапоставя сега
пред тях са толкова много, че ако не се тръгне към ради-
кални промени, нищо не е в състояние да направи про-
цеса обратим“, категоричен е д-р Деян Попов от Асо-
циация за развитие на медицинската общност. „Много
от проблемите в системата на специализациите са чисто
организационни и могат да бъдат решени за няколко
дни при добра воля“, уточнява д-р Радислав Наков от
АРМО. Според него анкетата изтъква начинът за прие-
мане за специализация като най-голямата трудност –
конкурсният изпит се предпочита като по-справедлив
за вход за специализация в сравнение със събеседването.
Друг сериозен проблем според младите лекари е, че
местата за специализация не се обявяват на едно и също
място и са много трудно достъпни. Решението е много
лесно – според д-р Попов и д-р Наков това е създаването
на общонационален регистър на сайтовете на
Министерството на здравеопазването и на БЛС, на
коитода сеобявяват абсолютновсичкиконкурси.
Обобщениисканиятанамладителекариса:
1. Връщаненаконкурснияизпит.
2. Общонационаленрегистърна актуалните конкурсни
места за специализация.
3. Повишаване на възнаграждението на медиците в
България– стартова заплата1000-1500лв.
4.Отпаданенатаксите за специализация.
5. Намаляване на големите финансови различия между
отделните специалности.
6. Контрол за постигане на коректно и законосъобразно
договаряне между лечебните заведения и
специализантите.
7. Увеличаване на броя на местата за специализация в
университетскитеболници.
8. Подобряване на качеството на програмите за
специализация, вкл. редовноосъвременяване.
9. Създаване на работеща национална програма за
продължаващомедицинскообучение.
10. Регулация на специализациите в денталната
медицина.

Данните са взети от www.medicalnews.bg

НОВО ДАРЕНИЕ ЗА КЛИНИКАТА ПО ПЕДИАТРИЯ НА „УМБАЛ Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ“ - ПЛЕВЕН
Клиниката по педиатрия на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен за поредна година

получи дарение от французойката Жанет Бурийо. Председателката на Асоциацията
„Хуманитарна помощ от Епюи“ дари на малките пациенти медицински консумативи, легла и
кушетка, колички, детски дрехи и много играчки. От името на Ръководството на лечебното
заведение главната сестра на болницата Ивайла Петкова поздрави представителите на
неправителствената организация и им благодари за благородния жест. Екипът на Клиниката по
педиатрия посрещна изключително топло и радушно френските си гости и ги нагости с истинска
българска храна, домашно приготвена лично от началника на Клиниката проф. д-р Ваня Недкова.
От своя страна г-жаЖанет Бурийоблагодари за посрещанетои заявинамерението сиидогодина да
направипоредното сидарение.
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ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ С ДИСКУСИЯ НА ТЕМА
„ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ“ СЕ ПРОВЕДЕ В МУ-ПЛЕВЕН

На 18 май Областният информационен център в
Плевен съвместно сЦентъраподистанционнообучение
при Медицинския университет организираха Ден на
отворените врати. Той е част отнационалната кампания
„Заедно за Европа“ и европейската инициатива „Европа
в моя регион – Плевен 2017“, организирани от ОИЦ –
Плевен и Мрежата от информационни центрове за
ЕСИФвБългария.
В Денят на отворените врати беше организирана

дискусия на тема „Дистанционното обучение –
предизвикателстваи възможности“, в която се включиха
поканените от сферата на образованието и обучението

експерти, компютърни специалисти, ръководители на
обучителни организации и училища, представители на
медиите.
В рамките на форума бяха представени резултатите

от изпълнението на проектите „Иновативно и
съвременно образование в МУ-Плевен“, съфинансиран
от ЕСФ, и „Осигуряване на подходяща и рентабилна
образователна среда в МУ-Плевен чрез подобряване на
енергийната ефективност на учебните корпуси,
осигуряване на достъпна среда и модернизация на
библиотеката“, осъществен с финансова подкрепа от
ЕФРР.

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА УНИВЕРСИАДА 2017
БРОНЗОВ МЕДАЛ ЗА СТУДЕНТА ОТ МУ- ПЛЕВЕН ЕМИЛ СПАСОВ
СЪСТЕЗАТЕЛКИТЕ НИ ПО ТЕНИС НА МАСА НА ШЕСТО МЯСТО

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА УНИВЕРСИАДА 2017
БРОНЗОВ МЕДАЛ ЗА СТУДЕНТА ОТ МУ- ПЛЕВЕН ЕМИЛ СПАСОВ
СЪСТЕЗАТЕЛКИТЕ НИ ПО ТЕНИС НА МАСА НА ШЕСТО МЯСТО

Кикбоксьорът Емил Станчев, студент в
МУ–Плевен спечели бронзов медал в

престижното издание на Националната спортна
универсиада2017 вкатегориядо89кг.
Състезателките по тенис на маса Венеция Вълчева и

Цвета Симеонова победиха отборите на УНССиШуменски
университетисекласираханашестомясто.
Националната спортна универсиада се организира

ежегодно от Асоциацията за университетски спорт
„Академик“. Тази година тя се проведе в гр. Ст. Загора, в
периода 08-14.05.2017 г. Участие взеха над 1300 студенти и
преподавателиот26университета вБългария.

доц. Искра Илиева

сектор „Физическо възпитание и спорт“

На специална церемония, състояла се на 18 май в
Спортен комплекс „Проф. д-р Недко Кючуков“,
Ректорът на МУ-Плевен проф. д-р Славчо Томов
награди изявени студенти-спортисти, представили
достойно Университета на няколко национални
спортни турнири. Отбори от български и
чуждестранни студенти наМедицински университет –
Плевен завоюваха челни места и шампионски титли -
златни и сребърни медали - на Универсиада 2017 в с.
Равда и на Националната спортна универсиада 2017 в
гр. Стара Загора. Проф. Томов връчи на изявените
студенти-спортисти медали и купи на МУ-Плевен за
достойното импредставяне както на национално ниво,
така и на организирания от Студентски съвет спортен
турнир на висшето училище. Той ги поздрави за
добрите им постижения не само в учебната и научната
работа, но и на спортното игрище. Спортът влияе
положително върху здравето на човека. Но той има и
социалнозначима функция – участията в различни
спортнифоруми дават възможност за изява на младите
хора, за реализиране на потенциала им в съревнования
и издигане на престижа на институцията. Ето защо
признанието на Ректорското ръководство за успехите
на студентите-спортисти от МУ–Плевен ще ги

мотивира да продъл-
жават с развитието и
на спортните си та-
ланти и достойно да
предс т а вя т Уни -
верситета средАкаде-
мичнатаобщност.

ТЪРЖЕСТВЕНО НАГРАЖДАВАНЕ НА ИЗЯВЕНИТЕ СПОРТИСТИ
ОТ МУ – ПЛЕВЕН И ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ ВЪТРЕШНИТЕ ТУРНИРИ
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ПРОФ. АТАКАН АЙДИН ОТ УНИВЕРСИТЕТ В ИСТАНБУЛ, ТУРЦИЯ
ИЗНЕСЕ ЦИКЪЛ ЛЕКЦИИ В МУ-ПЛЕВЕН ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

ЗА ВХОДЯЩА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ
Преподавателска „Еразъм+“ мобилност, с цел преподаване, проведе в Медицински Университет-Плевен проф.

АтаканАйдинот катедра „Пластична, реконструктивнаи естетична хирургия“наУниверситет вИстанбул, Турция.
Впериода 09.05 – 12.05.2017г. тойизнесе лекции за студентии специалистипо темите: „Congenital hand anomalies, rare
conditions like arthrogryposis, cleft hand symbrachydactyly", "Cerebral palsy treatment protocols,surgical and non
surgical";(09.05,вторник, 12.00-14.00ч., зала „Авицена“);
„Thoracic outlet syndrome, traumatic brachial plexus injuries“ (11.05, четвъртък, 16.15-18.00ч., зала „Асклепий“)
„Plastic surgery deals with not only aesthetic surgery but also....“ and "Aesthetic surgery"(12.05, петък, 10.00-12.00ч., зала
„Асклепий“)

ÍÀÖÈÎÍÀËÍÀ ÐÀÁÎÒÍÀ ÑÐÅÙÀ ÏÎ ÏÐÎÁËÅÌÈÒÅ ÍÀ ÄÈÀÁÅÒÀ
ÑÅ ÏÐÎÂÅÄÅ Â ÏËÅÂÅÍ

Плевен за трета поредна година
бе домакин на национална работна
среща, посветена на проблемите на
диабета. Тя бе организирана от
Сдружение „Диабет“ – гр. Плевен,
с ъ вм е с т н о с Клиник а т а п о
ендокринология на УМБАЛ ”Д-р
Георги Странски” – гр. Плевен.
Здравният форум, на тема „Заедно
можем повече“, се проведе под
патронажа на Председателя на
Общински съвет – Плевен, Мартин
Митев.
На 14 юни в зала „Плевен“ бе

официалното откриване на срещата.
На нея се събраха представители на
националното ръководство на
Българската Асоциация „Диабет”,
з а е д н о с п р е д с е д а т е л я н а
Асоциацията Красимир Кънев и
неговия заместник Майа Викторова.
П р и с ъ с т в а х а и б л и з о 1 5 0
представители на регионалните
клонове в страната на Асоциация
”Диабет”.
Сред официалните гости ,

уважили срещата, бяха заместник-
областният управител Татяна
Божинова, Стефан Захариев –
началник отдел „Здравеопазване и
социални дейности“ в Община
Плевен, д-р Атанас Гарев – директор
на Регионалната здравна инспекция,
п р е д с т а в и т е л и н а з д р а в н и
институции.
Събитието започна с молебен за

здраве и водосвет, отслужен от отец
Иван от плевенския храм „Света
Троица” . Даниела Илиева –
председател наСдружение „Диабет“
– гр. Плевен откри форума и
представи гостите на аудиторията.
Т я и з к а з а б л а г о д а рно с т з а

подкрепата и разбирането, които
Сдружението получава в Плевен и
подчерта, че със съдействието на
Председателя на Общинския съвет
с р е д с т в а т а з а подпома г ан е
д е й н о с т т а н а д и а б е т н а т а
организациясаувеличени.
„Диабетът като социално значим

проблем“ бе темата, по която говори
п р е д с е д а т е л я т н а м е с т н и я
парламента Мартин Митев, под
чиито патронаж са двете поредно
организирани вПлевен национални
срещи по проблемите на диабета.
Данните, изнесени от Директора на
РЗОК – Плевен, будят сериозна
т р е в о г а – н а д 1 7 0 0 0 с а
регистрираните болни от диабет в
област Плевен, като само от
н а ч а л о т о н а г о д и н а т а
новорегистрираните случаи са 1600.
Над 1100 от диабетиците в област
Плевен са инсулинозависими, а от
тях 122 са деца под 18 години. Това е
силно притеснително, защото
показва значително спадане на
възрастта на заболелите, коментира
Митев. Държавата в лицето наНЗОК
прави всичко възможно, с наличния
бюджет, да покрива максимално
н у ж д а т а о т л е ч е н и е н а
диабетноболните. „Надявам се
скоро да се доближим изцяло до

добрите европейски практики“,
казаМитев.
Даниела Илиева, председател на

Сдружение „Диабет“ – Плевен
сподели мнение, че най-важно е
хората да бъдат обучени. „Да
осъзнаят, че отговорността е тяхна,
че трябва да вземат превантивни
мерки и редовно да следят кръвната
си захар. По този начин могат да
отложат във времето тежките
усложнения от диабет. Именно
поради тази причина провеждаме
тази среща вече за трета година.
Нашите членове в Плевен са 1450
човека, но има много други
диабетици, които не желаят да
членуват – по-младите хора
предпочитат да премълчат и да
скрият заболяването си . За
съжаление възрастовата граница
при диабета продължава да пада“
каза тя.
При в е т с т в е ни д уми к ъм

у ч а с т н и ц и т е о т п р а в и х а и
председателят на Българската
Асоциация „Диабет” Красимир
Кънев и заместник-областният
управител Татяна Божинова.
Председателят на Българска
асоциация „Диабет“ подчерта, че
целта на тези срещи е да се търси

следва на стр. 18
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устойчивост в решаването на проблемите на болните от
диабет, които той определи в няколко групи. „Първо са
социално-икономически, тъй като много от младите
хора крият заболяването си, защото трудно могат да си
намерят работа, поради това, че работодателите се
страхуват да не се случи нещо по време на работа и
затова не наемат диабетно болни, а от друга страна
диабетът е сред 9-те заболявания, при които хората са
защитени от съкращения. Друга група проблеми са
здравословните Диабетът не случайно е наричан
„тихият убиец”. Той протича понякога без
симптоматика. Държавата все пак – и в състояние на
недоимък, се опитва да заделя някакъв излишък и е
добър наш партньор, а не е от другата страна на
бариерата, като гарантиралечениенадиабетноболните
на средно европейско равнище, подчерта Кънев. Той
цитира справка на Международната диабетна
федерация, според която в България осигуреността с
медикаменти – таблетни форми и инсулини е над
среднотониво заЕвропа.
Форумът продължи с цикъл лекции. Проф. Димитър

Господинов – началник на Клиниката по кожни и
венерически заболявания в УМБАЛ – гр. Плевен изнесе
лекция на тема „Кожни промени при захарен диабет”.
„Това е един много голям проблем – ако говорим за
връзката между диабета и типично кожното заболяване
„псориазис“. Счита се, че близо 60% от пациентите с
псориазис са врискдаразвиятдиабет след10-та година“,
казапроф.Господинов.
Доц. Катя Тодорова – началник на Клиниката по

ендокринология при УМБАЛ “Д-р Г. Странски” –
Плевен представи пред аудиторията темата
„Усложнения на диабета. Съвременни възможности за
превенция и лечение на диабета“ Като лектори се
включиха и д-р Гинка Раянова, ст.м.с Катя Хинкова, д-р
Силвия Ганева и клиничният психолог д-р Елена
Първанова – всички от катедра “Кардиология,
пулмология, ендокринология” на Медицинския
университет вПлевен.
Форумът продължи с обсъждане на организационни

въпроси, свързани с дейността на диабетните
организации, следкоетобеше закритв16.00часа.

продължава от стр. 17

ÊÀÐÈÅÐÍÈßÒ ÖÅÍÒÚÐ ÏÐÈ ÌÓ-ÏËÅÂÅÍ
ÏÐÎÂÅÄÅ ÏÎÐÅÄÍÀ ÑÐÅÙÀ
Ñ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÍÀ ÊÀÄÐÈ

На 18 май 2017 г. за поредна година МУ-Плевен бе
домакин на традиционната среща – разговор с
потребители на кадри. Тя се организира от Центъра за
кариерноразвитие.
Ръководители на лечебни заведения от различни

области на България се събраха в зала „Асклепий“ на
Университета. Присъстваха студенти, последен курс на
обучение по специалностите: медицина, медицинска
сестра, акушерка, медицинска рехабилитация и
ерготерапия, рентгенов лаборант и медицински
лаборант.
Целта на срещата бе двете страни - завършващи тази

година обучението си и потенциалните им
работодатели да разменят полезна информация за
състоянието на пазара на труда в двете професионални
направления – „Медицина“ и „Здравни грижи“ – за
условията на работа и заплащането, което се предлага.
Всеки един от работодателите представи ръководеното
от него здравно заведение и обясни какви са нуждите от
кадри внего.

ÌÓ-ÏËÅÂÅÍ ÑÅ ÂÊËÞ×È
Â ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀÒÀ ÑÅÄÌÈÖÀ

ÍÀ ÄÂÈÆÅÍÈÅÒÎ
Ñ ÎÐÃÀÍÈÇÈÐÀÍÈ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÈ
Студенти и преподаватели на Медицински

университет – Плевен се включиха активно в
Европейската седмица на движението – MOVE Week.
Организираните от тях мероприятия са част от
кампанията на Университета, целяща информиране и
насърчаване на редовните занимания с различни
видове спортидругафизическаактивност.
Под ръководството на доц. Искра Петкова, д.п. и ас.

Мариета Гуновска студенти от II курс на Медицинския
колеж, специалност „Социални дейности“, посетиха
хоспис „Св. Лазар“ в гр. Левски. Бъдещите социални
работници организираха за пациентите кратка
разходка в района на болницата, по време на която ги
подкрепяха и разговаряха с тях. Всички бяха доволни от
вниманието и грижите на младите хора и след срещата
възкликнаха: „С Вас се почувствахме по-млади!
БлагодаримВи!“
По инициатива на Студентския съвет към МУ-

Плевен, студенти от II курс, специалност „Медицинска
сестра“иот III курс, специалност „Медицина“, посетиха
„Отворените врати на тренировки по Таекуон-До“ в
зала „Спартак“. Те се включиха в отворено занимание

следва на стр. 19
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заеднос таекуондиститеотклуб„Атила“.
Реализираните инициативи поПроект FRESH, 2016-2018 г.,

финансиран от Европейската комисия, по програмаХоризонт
2020 – Мария Склодовска-Кюри. Проектът е двугодишен и се
управлява от Центъра за Европейска интеграция и
международно сътрудничество към МУ-Плевен. Той се
намира в своята втора фаза на изпълнение, в която предстои
организиране на Европейската нощ на учените 2017 и
подкрепящите дейности. Събитието ще се проведе в
последния петък на месец септември, едновременно в над 300
европейски града. И тази година – за пети пореден път, МУ-
Плевен ще бъде домакин на Нощта на учените. Темата, която
избра Университета за Нощта на учените 2017 г. е „Спортът –
най-доброто срещу ежедневието на стреса“. И тази година,
според координаторите – проф. д-р Савелина Поповска,
д.м.н., зам.-ректорпоевропейскаинтеграцияимеждународно
сътрудничество и доц. Теодора Вълова, д.п., ръководител на
сектор „Европейска интеграция и академична мобилност“,
„Нощта“ ще бъде наситена с много и разнообразни
инициативи. Организаторите планират дейностите да бъдат
ориентирани към младите хора и към специалните групи от
населението, които са спониженадвигателнаактивност.

продължава от стр. 18

VI Ó×ÈËÈÙÅ ÏÎ ËÀÏÀÐÎÑ•ÎÏÑ•À

È ÐÎÁÎÒÈÇÈÐÀÍÀ ÕÈÐÓÐÃÈß

ÇÀ ÑÒÓÄÅÍÒÈ ÑÅ ÎÐÃÀÍÈÇÈÐÀ Â

ÌÅÄÈÖÈÍÑ•È ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ – ÏËÅÂÅÍ
За шести път в Телекомуникационния ендоскопски

център (ТЕЛЕЦ) на МУ-Плевен на 9и 10ноември 2017 г.
ще се организира Училище по лапароскопска и
роботизирана хирургия за студенти. Организатори са
студентите от Кръжока по онкологична хирургия с
ръководител доц. д-р Добромир Димитров, д.м.
Студентите могат да се включат в Училището като
активни или пасивни участници. Форумът ще се
проведенаанглийскиезик.
Програмата на Училището включва две части –

теоретична, по време на която участниците ще се
запознаят с основните принципи на лапароскопската и
роботизирана хирургияипрактическа –приложениена
получените знаниявреалнаработна среда.
Регистрацията е отворена и ще продължи до

15.09.2017г.
Повече информация можете да намерите във Фейсбук

страницата:

https://www.facebook.com/lapsurgschool/
Регистрация на:

http://form.jotform.com/70817580884366
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН ПРЕДСТАВИ ОБУЧЕНИЕТО
ПО СПЕЦИАЛНОСТ „ФАРМАЦИЯ“ НА БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДНИ В РУСЕ

От 23 до 25 юни 2017 г. град Русе бе домакин на
единадесетото издание на ежегодния форум Български
фармацевтични дни, организиран от Българския
Фармацевтичен съюз. За първи път представители на
Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) –
преподаватели, студенти по фармация и служители –
взеха участие в изложението на дунавския бряг. Целта
на участието бе да представят най-младия факултет на
Университета - факултет „Фармация“ и отличителните
особености на обучението по Фармация, което висшето
училищевПлевенпредлага.
Представителите наМУ-Плевен – доц. Надя Велева и

магистър-фармацевт Делиан Ламбрев, преподаватели
във Факултета по фармация, както и Зорница Декова,
началник на Студентска канцелария, се радваха на
засиления интерес от страна на кандидат-студенти,
фармацевтични фирми и на колегите си от
фармацевтичните факултети на медицинските
университети в страната. Те запознаха всички с
конкурентните предимства на обучението по
фармация, което МУ-Плевен предлага на своите
студенти. Подчертаха фокуса върху натрупването на
теоретични знания и предлагането на практическа
подготовка, ориентирани към повишаване на
качеството на фармацевтичните грижи чрез
и з граждане на концепция з а комплек сна
извънболнична лекарска и фармацевтична помощ,
както и удовлетворяване на дългосрочните нужди на
фармацевтичната индустрия чрез изграждане на
специалисти по фармацевтично производство,
клинични изпитвания, фармацевтичен маркетинг,
регистрационни процедури, лекарствена политика и
оценка на здравните технологии. Най-интересният
елемент от практическото обучение по фармация за
аудиторията бе новината за изграждане на собствена
мини производствена линия във Факултета по
фармация, която обхваща целия технологичен процес в
производството на лекарства и има капацитет 10 000
бр./мин. Представителите на МУ-Плевен създадоха
многобройни контакти с колегите си от Българския
фармацевтичен съюз и с преподавателите и студентите
по фармация във висшите медицински училища в
страната.
Датите на редовните конкурсни изпити за

специалностите «Фармация» и «Медицина» в МУ-

Плевен са през м. юли – на 5 и 12 юли съответно по
биология и химия. Тази година висшето училище ще
реализира втория прием на студенти по специалност
«Фармация», държавна поръчка, а местата са 29,
определени с Постановление на Министерски съвет.
Годишната такса на обучение е същата като за
специалност „Медицина“ – 900 лева. Курсът на
обучение пофармация е с продължителност 5 години за
придобиване на образователно-квалификационна
степен „Магистър“ и професионална квалификация
„Магистър-фармацевт“.

Материала предостави В. Дукова


