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ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА ФАКУЛТЕТ
„ФАРМАЦИЯ” В МУ - ПЛЕВЕН

В честванията на
70-годишнината от

основаването на
Медицински колеж – Плевен

бяха включени редица
инициативи.

За шести пореден път

студентите от МУ – Плевен

празнуват Деня на народите.
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В Деня на народните будители в МУ – Плевен официално бе открит факултет
„Фармация”.
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Тържествена промоция на
младите лекари от 39-тия

випуск на факултет
„Медицина”.

TЕЛЕМОСТ ДО МОСКВА
ОСЪЩЕСТВИ ХАЙФУ ЦЕНТЪР
“СВЕТА МАРИНА” – ПЛЕВЕН

Екипът на ХАЙФУ Центъра към УМБАЛ
„Света Марина” – Плевен осъществи връзка с
Москва чрез едночасов телемост. стр. 9
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СЕДЕМДЕСЕТ ГОДИНИ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - ПЛЕВЕН
В рамките на честванията на 70-

годишнината от основаването на
Медицински колеж Плевен, в два
последователни дни, се проведе
национална научна сесия за студен-
ти и преподаватели. Откриването се
състоя на в
зала „Амброаз Паре” на Теле-
комуникационния център Тази
година събитието бе първото от
поредицата инициативи, с които се
отбеляза от създаването на
МК Плевен.Приветствиякъмучаст-
ниците отправиха ректорът на МУ
Плевенпроф д-рСлавчоТомов, дмн,
както и директорът на МК - Плевен
доц. д-р Евгения Бързашка, дм.
Присъстващи и гости имаха възмож-
ността да се запознаят с премиерата
на юбилейния филм под надслов

-
XVI

29 октомври 2018 година

.

70 години
-

-
.

:
„70 години Медицински колеж -
Плевен: Доказан опит и традиции в
обучението . Лентата е съвместен
проект на МК Плевен и предава-
нето „Кариера” на телевизия

”
-

„ ”.Европа

В двата дни на форума бяха
представени и ,
които бяха разпределени в две
секции: „Медико-диагностични
дейности и Вария” и „Социални и
фармацевтични дейности”. В тях се
разискваха сериозни теми на обще-
ственото здраве, здравните и социал-
ните грижи, както и съвременните
тенденции и опит в тези ключови
области. Участие взеха и
преподаватели от специалностите
„Медицински лаборант” „Рентге-
нов лаборант”, „Помощник-фарма-
цевт”, „Социални дейности” и от

23 доклада 5 постера

98 студенти
:

,

Традиционното провеждане вся-
ка година на Националната научна
сесия я превръща в научен форум, в
който студенти и млади изследова-
тели разискват въпроси, свързани с
професионалните, обществени и
етични предизвикателства в област-
та на здравната и социална заетост.
Благодарение на преподавателския
състав, представен от професиона-
листи в съответната научна област,
МК Плевен се очертава като висше
учебно заведение, отговарящо на
съвременните изисквания за модер-
но европейско колежанско образо-
вание.

-

факултет „Обществено здраве” В
научната сесия взехаучастие студен-
ти и преподаватели и от други
висши училища в страната като: МК
„Йорданка Филаретова” към МУ
София,МедицинскиколежкъмМУ-
Пловдив, ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий” СУ „Св. Климент Охрид-
ски”, Биологически факултет,
НЦОЗА, Дирекция ”КССИ”, отдел
ОЗТ, университет „Проф. д-р Асен
Златаров, Бургас, катедра „Пред-
клинични и клинични дисципли-
ни”. Със свои разработки във
форума участваха медицински
специалисти от Клиника по съдова
хирургия,ВМА-София.

.

-

,

На форумът бе
открит с пленарен доклад на тема
„Риск в психиатрията”, изнесен от
доц. д-р Мая Стоименова, дм ръко-
водител катедра Психиатрия и
медицинска психология , МУ Пле-
вен. Доц. д-р Стоименова запозна
присъстващите с превантивните
насоки към студентите с оглед безо-
пасното и пълноценно обслужване
на пациентите с психична патоло-
гия. Сесията продължи с пленарни
заседания по секции. Първото пле-
нарно заседание започна с докладна
тема „Плоскостъпие. Рентгенова
диагностика при плоскостъпие”,
представен от З. Алексеева. Д.
Димитрова, запозна аудиторията с
„Инфекции, причинени от бакте-
рии от група РРМ-основни типове и
характерни особености.” Научната
сесия продължи с доклад на тема
„Видово разпределение и чувстви-
телност към антибиотици на бета-
хемолитични стрептококи, изолира-
ни от клинични материали”,
разработен от О. Илинова. Сесията
приключи с два доклада: „Роля на
масажа при кърмачета”, представен

29 октомври

,
„

” -

:

:

Второто пленарно заседание
продължи на с доклади
от други висши учебни заведения
Доклад на тема „Прокалцитонин
алгоритми в антибиотичната поли-
тика” бе изнесен от В. Иванова, МУ
София. Н. Костова-Камбурова от
МУ София представи доклад на
тема: „Контактна сензибилизация
към метакрилатни мономери сред
студенти от специалност „Зъбо-
техник” предварителни резулта-
ти.” Заседанието продължи с
доклада на М. Москова, МУ София
на тема: „Изследване за наличие на
микодонтия и хиподонтия при
горен страничен резец.” За ползата
от здравословната храна разисква
темата Цв. Григорова в доклада си

30 октомври
.
–

-

-

–

-

„ –Храним ли се здравословно
мнение на студенти рентгенови
лаборанти от МК „Й. Филаретова””
- -София”. Преподаватели от МУ
Пловдив презентираха с постери
проблеми, свързани със „Заболява-
ния на главен мозък, диагностици-
ран чрез КТ и МРТ” и „Диагностич-
ни възможности на образните
методи при изследване на бял
дроб.” След кратка почивка сесията
продължи с представяне на доклади
на преподаватели отМУ София.М.
Димитрова се представи с доклад на

-

от Л. Тотева и „Нагласи за използва-
не на онлайн инструменти от
екипите в инклузивна образова-
телна среда”, изнесен от доц. Т.
Вълова.

следва на стр. 3
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Ден на народите

тема: „Образниметоди за диагности-
циране на хипер-и хиподонтии”, а
Цв. Мирчева запозна присъстващите
с „Проучв ане мнение то на
работодателите относно професио-
налната подготовка на ново-
постъпилите рентгенови лаборан-
ти.”С.Петровапрезентирапостерна
тема: „С-реактивен протеин и
прокалцитонин съвременни
маркери за бактериалнаинфекция, а
в постерен вариант презентация
направи В. Иванова на тема: „Нови
възможности за бърза оценка на
сърдечно-съдовите биомаркери.”
Заседаниетобе закрито скафепауза.

–

Във втория етап от честванията на
30. 10. 2018 г. в зала „Магнум”, Втора
клинична база, се състоя тържество
по случай от създаването
на Медицинския колеж Проявата
събра бивши и настоящи възпита-
ници и преподаватели на колежа, а
сред официалните гости бе и кметът
на Община Плевен Георг Спар-
тански. Приветствие отправи
директорът на Медицински колеж
Плевен доц. д-р Евгения Бързашка. В
прочувственото си слово доц.
Бързашка подчерта, че независимо
отпреобразованиятаипроменитена
образователните системи Медицин-
ски колеж Плевен устоява твърдо и

70 години
.

–

-

продължава от стр. 2

дава на здравеопазването много
кадри, които се реализират успешно
идостойнокакто вБългария, такаи в
чужбина. „От създаването на Меди-
цинския колеж досега оттук са
преминали съдбите и животът на
много хора преподаватели, сту-
денти, служители, като на всеки от
тях в душата и спомените е останало
нещо от Медицинския колеж”, каза
още доц. Бързашка Приветствия за
юбилея отправиха също ректорът на
МУ Плевен проф. Славчо Томов и
кметът на Община Плевен Георг
Спартански, който връчи почетния
плакет на Община Плевен на доц.
д-р Евгения Бързашка С плакети по
повод годишнината бяха наградени
и изявени преподаватели в колежа

–

.

–

.

.
„70 години са една достойна възраст.
За човешкия живот те са един хубав
повод за равносметка.” подчерта в
приветствието си кметът на Плевен
Георг Спартански. Той изтъкна
факта, че благодарение на здравите
корени, държавната власт е видяла
голямо основание да се развива
медицината в Плевен, което по-
късно дава повод за основаване на
следващия стълб Медицински
университет, в състава на който
Медицинският колеж блести със
собствен блясък. Георг Спартански

,

–

посочи, че училището, което по-
къснопрераства в колеж, е дало хляб
на над
квалифицирани специалисти. В
края на своя поздрав той пожела
дълголетие: „Нека заедно да си
пожелаем след един

11 000 професионално

30 години 100-
годишен юбилей, защото за Плевен
е чест да има в своята биография
като град един такъв утвърден
научениобразователенцентъркато
Медицинския колеж.” В програмата
бе включено представянето на
научнопопулярната лекция на
тема: „Наркотиците минало,
настояще и бъдеще”, изнесена от
доц. Васил Атанасов, дх Началник
натоксохимичнаталабораториявъв
ВМА и преподавател в СУ „Св.
Климент Охридски” Доц. Атанасов
е председател на Експертния съвет
по наркотични вещества към
Националния съвет по наркотични
вещества към Министерски съвет,
носител на наградата на Столична
общинаиСУ„Най-добърмлад учен
з а На град ен е о т
Министерството на отбраната с
„Корти” за принос в дейността на
ВМАи с грамота на СУ за най-добър
лектор във факултет „Фармация” за
академичната

–

,

.

2 0 1 6 г . ”

2017/2018 година.

СТУДЕНТИТЕ ОТ МУ - ПЛЕВЕН ПРАЗНУВАТ ДЕНЯ НА НАРОДИТЕ

Спортният комплекс „Проф. д-р
Недко Кючуков” приМУ - Плевен за
6 пореден път се превърна в място,
където си дадоха среща изкуство,
култура, традиции и патриотизъм.
Над 250 студенти от 11 национал-
ности представиха по атрактивен
начин своите бит, култура, песни и
танци. Събитието съвпадна с
Международния ден на студентите –
17 ноември, когато в държави като
Чехия, Словакия и Гърция про-
тестират студенти за значимикаузи.

Денят на народите (International
Day) се организира от студентите с
подкрепата на Ръководството наМУ
– Плевен. Всяка година инициати-
вата привлича техни колеги от
другите медицински университети
вБългария, сплотява студенти, ръко-
водствоиплевенската общност. Бяха
презентирани 11 националности –
Италия, България, Непал, Индия,
Германия, Пакистан, Сомалия,
Япония, Шри Ланка, Африка чрез
традиционна храна и напитки и

интересни постери, свързани с
географското разположение,
култура и население. Всеки отбор
представи държавата си чрез
специфичен танц или песен.
Оценяването бе според критерии,
обособени в четири категории:
„Декорация”, „Храна и напитки”,
„Презентация на танц и песен” и
„Костюми”.
За първи път тази година в

отбора на Италия бе включено като
част от презентацията рецитиране
на поемата „ ” „Да живее
Италия” , която звучеше под
акомпанимент на китара. Поемата
беше преведена на английски
специално за присъстващите. В
италианското представяне звучаха
химнът на държавата и любими

Viva Italia (
)

следва на стр. 4



бр. /2016 8
Academia

MEDICA

Двойна промоция
на дипломанти

УчастницитеототборанаЯпония
се превъплътиха в нинджи. В пред
ставянето си те включиха песни и
танц, в които разкриха музикалните
и танцовите си умения, с което
заслужено получиха наградата в ка
тегория„Най-добрапрезентация”.

-

-

Изключително емоционално
беше участието на отбора на Паки-
стан. Танците, които представиха –

песни на Андриано Челентано,
Албано и Ромина. Студентката от 1
курс Мария Лупо изпя песента на
известния композитор и певец
Доменико Модуньо „Nel blu dipinto
di blu ( ( ) -” „В синьото небе , нарисува
но в синьо” , позната повече като
„ ” „Летя” .

)
Volare ( )
Българският отбор се представи с

изпълнение на танца „Развращана”
Сживописните традиционни носии,
носещи българската душевност и
култура, студентите потопиха при
състващите в магията на българския
танц, оцелялпрез вековете.

.

-

„ ” и „ ” – бяха от
региона Пенджаб, който е най-
г о л еми я т в Па ки с т а н . С ъ с
смесването в хип-хоп песните на
урду, хинди, пенджаб и английски
текстове пакистанската група де
монстрира нарастващата популяр
ност на западната музика в Паки
стан. Част от танците, които бяха
изпълнени под звуците на песни от
пакистански филми представиха
нововъзникващатафилмоваиндуст
рия в държавата. Костюмите, с които
бяха облечени участниците, носеха
цветовете на националното знаме.
Зелената камеса дълга туника
символизираше исляма, а белите
панталони - религиозните малцин
ства в Пакистан като християни и
сикхи. Патриотизмът на отбора бе
представен и от песента „

Bhangra Giddha

-
-
-

-

( )

-

Dil Dil
Pak i s tan (” „Сърцето ми е в
Пакистан” , която бе изпълнена
предщанданаотбора.

)

Посланието на отбора отАфрика
бе свързан с идеята за представянето
на Африка като континент от много
държави и националности. Чрез
постера, традиционната кухня и
танците, студентите от Нигерия,
Кения и други държави от Африка
представиха своята самобитност и
култура.

Отборът на Непал представи
сливане на традиция и модерност в
танците и песните. Танцът „Лахе”,
завладяващсъс своята енергичност в
изпълнението и традиционните
костюми, символизираше един-
ството и победата на Доброто над
Злото. Живописно нарисуваната
картина на Хималаите (планината
Еверест), изработена от непалските
участнички, заедно с вкусните
традиционни храни, включващи sel
roti (оризов хляб), aloo dum
(картофено къри) и вкусния momos
(кнедли), беше продукт на екипната
работананепалскияотбор.
Не по-малко колоритно беше
представянето на отборите на
Сомалия, Шри Ланка и Индия. По
оригинален начин – чрез своите
танци, в които бе включена тради-
ция и модерност – те представиха
своитедържави.
Денят на народите тази година бе
посветен на благородната кауза да
се подпомогнат децата в нужда.
Участие взеха и доброволците от
Български червен крст, които
раздаваха дипляни и брошури,
свързани с предстоящите кръвода-
рителскикампании.

продължава от стр. 3

ДВОЙНА ПРОМОЦИЯ НА 138 ДИПЛОМАНТИ
НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - ПЛЕВЕН И ФАКУЛТЕТ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ”

ДВОЙНА ПРОМОЦИЯ НА 138 ДИПЛОМАНТИ
НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - ПЛЕВЕН И ФАКУЛТЕТ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ”

На31 октомври 2018 г. в зала
„Магнум” на Втора клинична
база се проведе тържествена
промоция на випуск 2018 на
дипломанти от Медицински
колеж - Плевен и факултет
„Здравни грижи” към Меди-
цински университет - Плевен.
Събитието бе включено в
честването на 70-годишнината
от създаването на Медицин-
ския колеж в Плевен. При-

състващи бяха академичното ръководство на МК - Плевен и МУ - Плевен,
абсолвенти и родители. Официални гости бяха доц. д-р Венка Стефанова

директор на РЗОК, Надя Димитро-
ва председател на Регионалната
колегия на Българската асоциация
на професионалистите по здравни
грижи, д-р Елза Пачева началник
отдел „Здравеопазване на социални
дейности” към Община Плевен,
Ивайла Петкова главна медицинска
сестра на УМБАЛ „Д-р Георги
Странски”-Плевен.
В 70-годишния си юбилей МК -

Плевен връчи дипломи на 64
дипломанти. Средният успех на

следва на стр. 5
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Тържествени слова към дипло-
манти, преподаватели и родители
отправи деканът на факултет
„Здравни грижи” доц. д-р Алексан-
дър Вълков: „Доволни сме, че сме
дали знания, достатъчни като база,
за да тръгнат тези млади хора към
своята реализация. Дали сме това,
което ние знаем, че обичаме в
нашата професия и дано те се
уповават на него и в бъдеще”. От
името на всички преподаватели от
факултет „Здравни грижи” доц.
Вълков пожела на бъдещите здравни
служители здраве, да работят

випуск 2018 на колежа е Мн. добър
5.10, като дипломиралите се успеш-
но бакалаври са от специалностите
„Рентгенов лаборант” – 14, „Меди-
цински лаборант” – 15, „Социални
дейности” – 11 и „Помощник-
фармацевт” – 24. Броят на отлични-
ците на колежа е 17. Те бяха удо-
стоени с плакети и материални
награди. Отличник на випуск 2018
на МК - Плевен е Светла Спасова
Енева от специалност „Помощник-
фармацевт” с успехОтличен 6.00. На
тържествената двойна промоция
факултет „Здравни грижи” дипло-
мира общо 74 бакалаври. От тях 49 са
медицински сестри със среден успех
Мн. добър 4.70. С най-висок успех от
випуска – Отличен 5.97, се дипло-
мира медицинската сестра Марга-
рита Христова Димитрова. Дипло-
миралите се акушерки са 25 със
среденуспехМн.добър4.70.

продължава от стр. 4

дръзновено, ангажирано и
отговорно, за да бъдат добър
пример за всичкиостанали.

Ректорът на МУ - Плевен
проф. д-р Славчо Томов, дмн
изказа своето удовлетворение
от факта, че и до днес има
отлични дипломанти, което
говори за качеството на
обучение и отговорните
студенти. „Нашият универси-
тет има здрави корени и те са тези основни звена, които го крепят да стои
здраво на картата на висшето медицинско образование в България, в Европа
и в света. Най-дълбокият корен, най-здравият корен е този наМК - Плевен.”
В края на приветствието проф. д-р Славчо Томов отправи апел към
дипломантите да не забравят своя университет, където и да се намират, да
защитават името на преподавателите, родители и родина. Отговор на
приветствията направиха отличничките на специалностите „Помощник-
фармацевт”–СветлаЕневаи„Медицинска сестра”–МаргаритаДимитрова.

Приветствие към дипло-
миралите се студенти отпра-
ви и директорът на Меди-
цински колеж - Плевен доц.
д-р Евгения Бързашка, дм.
Подчертавайки благород
ната и уникална професия,
която са избрали, доц.
Бързашка пожела на дипло-
мантите да следват своя съд-
бовен избор. „До тук оценки
ви писаха преподавателите.
От тук нататък оценките ще
ви пишат пациентите”, под-
чертадоц.Бързашка.

-

Церемонията завърши с полагане на Хипократовата клетва, с която
дипломантите тържественоположиха клетва да следват основнитеценности
имисиянауниверситета, Етичниякодексиакадемичнитетрадиции.

„СТУДЕНТИТЕ ОТ МК - ПЛЕВЕН СА МОТИВИРАНИ
ДА СЕ ОБУЧАВАТ И ДА СТАНАТ ДОБРИ СПЕЦИАЛИСТИ

В СЪОТВЕТНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СФЕРИ”
Директорът на Медицински колеж - Плевен доц. д-р Евгения Бързашка, дм

в интервю за Academia medica
Доцент Бързаш-

ка, първо бих иска-
ла да Ви поздравя с
юбилейния праз-
ник на МК-Плевен.
Седемдесет години

на развитие и успехи не са малко
време. Разкажете ни малко повече
за историята на колежа. С какво
той, заедно с Медицински универ-
ситет - Плевен, се превръщат в
емблема за града ни?
Медицинският колеж е наслед-

ник на първото медицинско учебно

заведение в гр. Плевен, създадено
през 1948 г. като Медицински
техникум за обучение на медицин-
ски сестри. Последователно то се
разширява, разкриват се нови
специалности и се обучават рентге-
нови и медицински лаборанти,
рехабилитатори и акушерки. Със
задоволство можем да кажем, че за
70-годишната си история той е
преминал няколко етапа на
преобразуване с редица промени в
образователните системи и е дал на

здравеопазването много кадри, с
които можем само да се гордеем. От
началото на 1997 г. до днес
Медицинският колеж е част от
структурата на Висшето държавно
училище – Медицински универси-
тет – Плевен, създаден е в пълно
съответствие с изискванията на
Закона за висшето образование,
Единните държавни изисквания за
всяка специалност и осъществява
подготовка на здравни специалисти

следва на стр. 6



бр. /2016 8
Academia

MEDICA

Откриване на факултет
„Фармация“

продължава от стр. 5

Благодарение на добрите
традиции, опит и усъвършенстване
на обучението от поколения елитни
преподаватели, възпитаниците на
Медицински колеж–Плевен нами-
рат добра реализация, както у нас,
така и в чужбина. За тези 70 години,
един достойно дълъг период, са
дипломирани 1 091 студенти,
специалисти вобласттана здравните
грижи и социалните дейности. Тази
година завършиха 64 дипломанти.
От тях 17 са отличници и един пълен
отличник – помощник фармацевт
Светла Енева. Средният успех във
всички специалности е много добър.
На фона на това смятам, че няма
спадна усвояемосттана знанията, но
навсякъде има по-амбициозни и по-

1

-

в степен „Професионален бакала-
вър“ по две основни професионални
направления – „Здравни грижи” и
„Социални дейности” с 5 специал-
ности: „Помощник-фармацевт”,
„Медицински лаборант”, „Рентге-
нов лаборант”, „Социални дейно-
сти” и „Медицинска козметика”.
Пренасяйки постигнатото и над-
граждайки новото, Медицински
колеж заема достойно място сред
академичната общностнаМедицин-
скиуниверсит -Плевен.

Предполагам, че за тези 70
години история се води някаква
статистика за качеството на
образованието в МК-Плевен. Как
мислите има ли днес спад, или
увеличаване на усвояемостта на
знания и умения от студентите в
съпоставка с предишни години?

малко амбициозни хора. Нашите
студенти участват също активно във
в с и ч к и н а у ч н и ф о р у м и и
мероприятия на МУ - Плевен и се
чувстват като част от преуспяващото
висшеучилище.

Да! Общото впечатление е, че
студентите от МК - Плевен са
мотивирани да се обучават и да
станат добри специалисти в
съответнитепрофесионалнисфери.

Смятате ли, че днешните
студенти възприемат обучението
си като отговорна мисия и дълг в
к о л е ж с в и с о к о н и в о н а
п р е п о д а в а н е , о б с л у ж в а щ о
адекватно пазара на труда?

Какви предизвикателства и
отговорности стоят пред Вас в
качеството си на директор на МК-
Плевен?
За мен основните отговорноси са

свързани с предизвикателството да
работя за създване на условия за
надграждане успешно авторитета
на учебното заведение, да се
осъществява качествено и модерно
обучение на професионални кадри,
да се изгради висок морал на
студентите по съответните специал-
ности, да има обмен на знания, опит
и ино в а ти вни ид еи между
преподаватели и студенти, както и
преподавателите да повишават
непрекъснато своята квалификация
и да чувстват удовлетвореност от
труда си. През новата 2019 година си
пожелавам да проведем целена-
сочена и активна кандидат-
студентска кампания за подбор на

За щастие нашите студенти
намират добра реализация в
България и малко са тези, които се
отправят към Терминал 2. За
съжаление моето виждане е, че
причините са предимно финан-
сови, коитопривличатмладитехора
в странство, единици са тези, които
намират по-добра реализация в
чужбина. Отговорност на нашето
поколение е да направим България
привлекателна занашитедеца.

добриимотивиранистуденти.
Ще си позволя да Ви задам

болезнения въпрос за Терминал 2
и добрата перспектива в чужбина.
У с п е ш н а р е а л и з а ц и я и л и
финансови причини е основният
подтик според Вас за напускане на
родината от младите хора?

За мен в личен план това е мисия
да се изпълнят поставените задачи,
които описах в предишните
въпроси. Искам да пожелая на
всички колеги и студенти от
Медицински колеж и целия
Университет здраве и късмет! Да
бъдат горди от постигнатото през
годините и нека посрещнем най-
хубавата Коледа и най-щастливата
инезабравимаНова година!
Интервюто проведе В. Кирилова -

ДЕСО

В края на разговора ни ще Ви
попитам какво е за Вас МК -
Плевен и какво ще пожелаете на
Вашите колеги и студенти?

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА ФАКУЛТЕТ
„ФАРМАЦИЯ” В ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Празникът на Медицински
университет - Плевен бе отбелязан с
официално откриване на факултет

„Фармация” на 1 ноември 2018 –
Деня на народните будители.
Традиционно събитието започна с
тържествен водосвет, отслужен от
плевенския митрополит Игнатий.
Гости на тържеството бяха вице-
премиерътиминистърнаотбраната
Красимир Каракачанов, зам.-
министърът на МОН Петър Нико-
лов, главният секретар на Мини-
стерството на здравеопазването
проф. Красимир Гигов, депутатите
д-р Калин Поповски, Стефан
Бурджевипроф.АнелияКлисарова,

областният управител Мирослав
Петров, председателя на ОбС -
Плевен Мартин Митев, кметът
Георг Спартански, бивши и
настоящи преподаватели в МУ-
Плевен.
Ректорът на висшето училище

проф. д-р Славчо Томов представи
на гостите модерно оборудваните
зали, в които студентите се обучават
каче с тв ено и адекватно на
световните стандарти. Факултетът е
разкрит с Решение на Народното

следва на стр. 7
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събрание от 30 март 2016 г. в структу
рата на Медицински университет-
Плевен. С това стратегическата цел
на Ръководството на висшето
училище да се разкрие четвърто
основно звено в структурата на
университета след факултетите по
медицина, обществено здраве и
здравни грижи, е вече факт.
Университетът стартира с първия
прием от 30 студенти по държавна
поръчка за специалност „Фармация”
от академичната 2016/2017 г. До
настоящиямомент внего се обучават
134 студенти магистри. Академич
ният състав, участващ в обучението
по фармация, включва 84 високо
специализираниспециалисти.

-

-

-

След церемонията по освещаване
и прерязване на лентата нафакултет
„Фармация” гости и преподаватели
присъстваха на тържественото
награждаване на преподавателите в
зала „Амброаз Паре” на Теле
комуникационния център. В
приветствието си към гости и
преподаватели деканът на факултет
„Фармация” проф. Тони Веков
пожела на всички здраве и успехи по
пътя на постигане благородната
мисиянабудителя.

-

Поздрав към празника на МУ-

Плевен поднесоха вицепремиерът
Красимир Каракачанов, депутатът
д-р Калин Поповски и почетният
ректор на МУ - Плевен чл.-кор.
проф. д-р Григор Горчев, дмн. С
вълнуваща презентация ректорът
на университета проф. д-р Славчо
Томов, д.м.н., представи пътя на
постигнатото през годините в МУ -
Плевен. Той удостои с плакети 28
преподаватели, които са израстнали
в академичното си развитие през
годината.
На церемонията беше връчена

специална награда на Министер
ството на здравеопазването и
Българската академиянанауките на
името на проф. Константин Чилов,
напроф. ЕвгенияЙорданова.Проф.
Йорданова учи медицина в София в
първия випуск а след това

-

,

специализира хематология. Тя
създава Клиниката по хематология,
която е една от четирите универси
тетски клиники в България,
специализирани за лечение на
хематологични заболявания.
Съпругът й проф. Недко Кючуков е
първият ректор на плевенския
Медицинскиинститут.

-

Икона и поздравителен адрес от
името на министър Кирил Ананиев
връчи на проф. Славчо Томов
главният секретар на Министер
ството на здравеопазването проф.
Красимир Гигов, който пристигна
специално за събитието.

-

продължава от стр. 6

С ПРАЗНИЧНОШЕСТВИЕ И ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ
МУ ПЛЕВЕН ДИПЛОМИРА ВИПУСК– 2018

Празникът в зала „Магнум” започна с посрещане на
академичното ръководство и символите на висшето
училище.

На 4 декември бе Тържествената промоция на
младите лекари от 39-тия пореден випуск на факултет
„Медицина”. В зала „Магнум” абсолвентите получиха
официално дипломите си за завършено висше
образование. Церемонията по традиция започна с
предаване на символите на университета пред сградата
на Ректората. Предвождано от ръководството на МУ -
Плевен, шествието тръгна от Ректората на
Медицинския университет и се насочи към площад
„Възраждане”. Беше поднесен венец пред Вечния огън
наПараклис-мавзолей „Св. ГеоргиПобедоносец”.

Официални гости бяха председателят на Общински
съветПлевенМартинМитев, кметътнаОбщинаПлевен
Георг Спартански и почетният консул на Израел в
България проф. д-р Красимир Методиев. Със слово за
медицината на бъдещето и предизвикателствата, които
стоят пред младите лекари ректорът на МУ - Плевен
проф. д-р Славчо Томов, дмн поздрави абсолвентите и
им пожела да следват мечтите си и гледат напред и
нагоре въпреки трудностите и неизвестностите, които
гиочакват. С академично слово къммедиците се обърна
и специалният гост на тържеството – почетният консул
на Израел в България проф. д-р Красимир Методиев.
Той обяви две пълни стипендии за специализации в

следва на стр. 8
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Научна сесия
„Наука и бизнес“

Традиционно дипломиралите се медици получиха
поздравления от отличника на випуска д-р Ива
Симеонова, която благодари от името на всички
дипломанти, на родители, преподаватели и близки за

Израел за най-добрите лекари от випуска, които ще
бъдат определени по специални критерии от
Академичното ръководство. Обръщение към абсолвен-
тите направи кметът Георг Спартански, който изрази
удовлетворение от факта, че МУ - Плевен от много
години се превръща в емблема за града и показател за
това е нарастващият брой чужденци, които идват, за да
следватмедицина.

подкрепата. След успешно завършен курс на
обучение от България, Руска Федерация,
Украйна и Македония придобиха образователно-
квалификационна степен „Магистър” и професио-
нална квалификация „лекар”. Средният успех на
Випуск лекари е много добър висок
брой отличници бяха наградени с плакет
„Отличник” на факултет „Медицина”, луксозни
дипломи и награди за добър старт в лекарската си
практика

6-годишен
85 абсолвенти

2018 млади 5.06, с
– 27, които

.
Церемонията приключи с полагането на Хипократо-

ватаклетва.

продължава от стр. 7

Медицински университет – Плевен организира
двудневна научна сесия "Наука и бизнес" под надслов
"Активна промоция на докторанти, специализанти и
млади учени пред потенциални работодатели и
партньори в бъдещи съвместни проекти" по проект
BG05M2OP001-2.009-0031-C01 „Създаване на център за
обучение на докторанти, постдокторанти, специали-
занти и млади учени къмфакултет "Медицина" наМУ –
Плевен“. Събитието се проведена 28и 29ноември 2018 г.
в Телекомуникационния ендоскопски център на
висшетоучилище.
Целта на форума бе да се представят съвместни

научноизследователски проекти, по които работят лица
отцелевата група, кактоивъзможностите за включване в
научноизследователски екипи за разработване на
такива проекти. Програмата на събитието бе в три
сесии: „Представяне на възможностите за развитие на
младите учени в среда, развиваща нови компетентности
в полза на бизнеса в областта на медицината“;
„Представяне на възможностите за разработване на
научноизследователски проекти в МУ – Плевен и

възможностите за включване на младите учени в
работата на "Център за компетентност Леонардо да
Винчи“ и „Представяне на бизнес организации-
партньори на МУ – Плевен“. Лектори на научния
форум от страна на проекта и МУ - Плевен бяха проф.
д-р Мария Средкова, ръководител на проекта; доц. д-р
Добромир Димитров, зам.-декан на факултет
„Медицина“ и доц. д-р Пенчо Тончев, администратор
научноизследователскадейност.
Проектът „Създаване на център за обучение на

докторанти, постдокторанти, специализанти и млади
учени към факултет "Медицина" на МУ – Плевен“, по
който се организира научната сесия "Наука и бизнес", е
финансиран от Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейските структурни и
инвестиционни фондове. Безвъзмездната финансова
помощ е в размер на 100%, като стойността на проекта е
695631, 34лв.Срокътнаизпълнениеедо31.12.2018 год.

Информацията предостави В. Дукова

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН ПРОВЕДЕ
ДВУДНЕВНА НАУЧНА СЕСИЯ „НАУКА И БИЗНЕС”
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В ПАМЕТ НА Д-Р ВАЛЕНТИНА ПОПОВАНа 24 ноември 2018 г. Арт център
– Плевен събра много приятели,
колеги и близки на д-р Валентина
Попова представянето на
монографичния труд в нейна памет

при

“Микробиологични аспекти на
медицински значимите ентеро
коки

-
”. Доктор Попова посвещава

последните години от живота си на
изследването на първия за страната
епидемичен взрив от ванкомицин-
резистентни ентерококи, които са
изолирани от клинични проби на
пациенти. Моделът на моногра
фията под редакцията на
доц. д-р Христина Хиткова и д-р
Владимир Попов е взаимстван от
калифорнийски учени, които
създават подобен труд за свой
колега. В концепцията му са
залегнали биографична част
научна разработка

-
, която е

,

и
по разглежда

ната тематика, представят
-

които д-р
Попова като характер човек със
стремежи и успехи, дължащи се на
непреклонната вяра в силата и
важносттананауката.

и

�

Визданието се
представя таксономията на ентеро
коките, въвеждането и утвърждава
нето на термина в научната
литература. Описва се проучването
и класификацията до 1984 г. при
окончателното отделяне на род
ентерококи. Посочват се основните
характеристики и методите за
идентификация на род ентерококи.

-
-

Според съпруга на авторката, д-
Владимир Попов,

р
значимостта на

научния труд се определя от
изследванията в тази посока
сапървите в страната

, които
ипродължават

досега. н„Заразяването с ва коми
цин-резистентни ентерококи става
предимно при изключително тежки

-

пациенти, които са в реанимация,
на хемодиализа и имунокомпро
метирани. Справянето с такива
инфекции при тези пациенти е от
изключително значение, защото в
повечето от случаите изходът е
смъртен”, д-рПопов.

-

подчерта

Доктор Валентина Попова от
1994 г. работи като асистент в МУ –
Плевен. Със своята всеотдайност
към работата си тя има уважението
ипризнателносттане самона своите
колеги, но и на студентите си. След
нейната кончина през 2015 г. по
инициатива на завеждащия Катед
рата по микробиология и вирусо
логия при МУ - Плевен, проф. д-р
Мария Средкова, дм и с подкрепата
на ректора наМ –Плевен проф. д-
р Славчо Томов, дмн на нейно име е
кръстена учебна зала в Медицин
ския университет като признание за
приноса внаучнатаипедагогичес
ката дейност. Нейната незавър
шена дисертация прераства в
монографичен труд,

-
-

У

-

� -
� -

предназначен
за студенти и преподаватели в
областтанамедицината.

За представянето на моногра
фията от Залцбург пристигна и
синът на д-р Попова – Владимир
Попов, който изпълни на пиано
музикални творби от любими
композиторинасвоятамайка.

-

TЕЛЕМОСТ ДО МОСКВА ОСЪЩЕСТВИ ХАЙФУ ЦЕНТЪР
“СВЕТА МАРИНА” – ПЛЕВЕН ПО ВРЕМЕ НА ИНОВАТИВНО ИЗЛОЖЕНИЕ

В рамките на медицинското изложение „Седмица на
руското здравеопазване“ чрез иновативен едночасов
телемост екипът на ХАЙФУ Центъра към УМБАЛ „Света
Марина“ - Плевен осъществи връзка междуПлевен иМосква,
Русия. Изложението се проведе от 03 до 07 декември 2018 г.
под патронажа на президента на руската федерация
Владимир Путин. Форумът се организира от няколко руски
държавни институции с участието на множество
високотехнологични здравни компании, предлагащи
съвременни технологии и лекарства в различни области на
здравеопазването.

Аудиторията в Москва проследи ХАЙФУ хирургия на
живо, при която чрез неинвазивно термично стопяване,
посредством фокусиран ултразвук, беше унищожен
деветсантиметров миомен възел на пациентка .

следва на стр. 10
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Телемедицинската връзка се осъще-
стви благодарение на специален
софтуер закомуникация.

Доц. д-р Добромир Димитров,
ръководител на плевенския екип,
откри телевръзката с представяне на
България, градПлевен,Медицински
университет - Плевен и Универси
тетска болница „СветаМарина“. Д-р
Венцислав Георгиев, гинеколог с
опит в прилагането на ХАЙФУ
технологията, проведе демонстра
ция с директна комуникация на

-

-

руски език с аудиторията в излож-
бената зала в Москва. По време на
процедурата пациентката беше в
постоянен контакт както с екипа на
ХАЙФУ центъра, така и с аудито-
рията в Русия, тъй като процедурата
се осъществи с минимална упойка.
Пациен т к а т а пон е с е д обр е
интервенцията без съществени
оплаквания . Ултразвуковата
хирургия продължи 60 минути,
средната използвана енергия бе от
350 като в ранния следобедW,

продължава от стр. 9

В. Дукова
Информацията предостави

пациентката беше успешно
изписана от ХАЙФУ центъра.
Телемедицинската връзка бе
осъществена с изключително
високо качество на сигнала и
премина без технически проблеми.
Освен доц. д-р ДобромирДимитров
и д-р Венцислав Георгиев, членове
на екипа бяха д-р Надя Станисла-
воваид-рМариянДуканов.

ИНИЦИАТИВИ НА КЛИНИКАТА ПО НЕВРОЛОГИЯ
В УМБАЛ „Д-Р Г. СТРАНСКИ” - ПЛЕВЕН

В СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА БОРБА С ИНСУЛТА

Отбелязването на Световния ден на инсулта вПлевен е
с призив към всички да концентрират вниманието си към
предотвратяване на инсулта с правилна превенция и
информация. България е на едно от първите места в
Европапобройна смъртнислучаи, причинениотмозъчен
инсулт. По последни данни за 2017г. става ясно, че у нас
пациентите с инсулт имат значително лоши шансове да
оцелеят.

На 29 октомври 2018 г. се проведе информационна
кампания и безплатни изследвания на кръвно налягане.
Поводът бе Световният ден на инсулта. Инициативата
премина под надслов „Каква е твоята причина да
предотвратиш инсулта?” и бе организирана от Първа
кардиологична клиника към УМБАЛ „Д-р Г. Странски” –
Плевен с ръководител проф. д-р Снежана Тишева и
фондация „Националнамрежа сърце за сърце”, съвместно
с Асоциацията на студентите медици в България в гр.
Плевен, „Мизия 96” АД, „Мони-МСД-М” ЕАД. Извършен
беше безплатен профилактичен скрининг с технология
AFIB, която регистрира предсърдно мъждене и измерване
на рискови фактори за метаболитен синдром. Бяха
раздадени информационни материали за превенция от
сърдечносъдови заболявания.

Доц. Колев е от семейство на потомствени медици. Приема меди-
цината като кауза и през 2010 г. става първият български лекар, въвел
приложението на роботизираната система Да Винчи в областта на
урологията. Прави първата радикална простатектомия и извършва
първатанефректомиянапациент снефросклеротиченбъбрек.

S

Вторият етап от кампанията „Лекарят, който ме вдъхновява” бе
посветен на урологията. Бяха номинирани общо 19 медици – шест
професори, двама доценти и 11 лекари. В рамките на един месец
лекари, медицински специалисти и студенти имаха възможността да
подкрепят всеки от номинираните уролози. Гласуването се осъществи
онлайн чрез последване на профилите им в . Повече от 300
души дадоха своя вот. На челна позиция бе поставен доц. Николай
Колев, урологотУМБАЛ„Д-рГеоргиСтрански”–Плевен.

CredoWeb

ДОЦЕНТ НИКОЛАЙ КОЛЕВ Е УРОЛОГЪТ С НАЙ-МНОГО ГЛАСОВЕ В КАМПАНИЯТА
„ЛЕКАРЯТ, КОЙТО МЕ ВДЪХНОВЯВА”

Диабетът е едно от най-често срещаните
социално значими заболявания. В България над
577 000 души живеят с диагноза диабет. Децата
са над 2000, като най-тревожният факт в
последните години е, че се появяват случаи на
захарен диабет при бебета до една година. В
преддиабетно състояние в България са 220 000
души.

На 14 ноември 2018г.
УМБАЛ „Д-р Г. Стран-
ски” организира без-
платни прегледи на
кръвна захар. Кампа-
нията бе подкрепена от

фирма „Викинг и Браун”. Мобилни екипи
измерваха кръвната захар на всеки желаещ.
Друга инициатива в Световния ден за борба с
диабета бе свързана с провеждането в зала 6 на
УМБАЛ на обучителна лекция на тема:
„Контрол и самоконтрол на кръвната захар” от
старша сестра Хинкова – медицински спе-
циалист от Клиника по ендокринология към
УМБАЛ.

БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ НА КРЪВНА ЗАХАР
В СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА БОРБА С ДИАБЕТА
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АНТИСПИН КАМПАНИЯ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН
За Световния ден за борба със СПИН – 1 декември, РЗИ – Плевен, съвместно с Шенай

Садък - представител на Асоциацията на студентите медици в България – клон Плевен,
организиракампания запревенцияиконтролнаХИВиСПИН.Кампанията сепроведена 3
декември 2018 г. в МУ – Плевен, факултет „Фармация” от 10 до 14 ч. Изследванията бяха
безплатни и анонимни. Интересът бе голям от студентите на университета. Всички
изследвали се имаха възможност да получат дипляни и брошури, чрез които да се

информират зарисковетеотболесттаиначинитенапредпазванеотнея.
В световен мащаб всеки ден около 7 100 души се инфектират с вируса на СПИН. България е страна със

сравнително ниско разпространение на ХИВ. По данни на Европейския център за контрол на заболяванията
честотата на новите случаи с ХИВ в страната е 2,7 случая на 100 000 души в съпоставка с останалите страни от
Европейскиясъюз– средно5,7 случаяна100000душинаселение.

ПРАЗНИК ЗА НЕДОНОСЕНИТЕ ДЕЦА ОРГАНИЗИРА НЕОНАТОЛОГИЯТА

В УМБАЛ „Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” – ПЛЕВЕН
На 17 ноември – Световния ден на недоносените деца - в клуб „ ” за

поредна година се организира среща празник на деца и родители, минали през
Клиниката по неонатология в УМБАЛ „Д-р Г. Странски” – Плевен. Откриване на
събитието направи доц. д-р Виктория Атанасова, началник на Клиниката по
неонатология, която изказа специални благодарности към Кристина Янчева за
дарението, което за вторипътправимайката.Миналата годинафинансоватаподкрепа
отива закозметиченремонтнаклиниката.

Violet Caffe Bar

С български народен танц поздрав за малчуганите отправиха и деца от училище
„Йордан Йовков”. Децата се забавляваха и духнаха поредната свещичка на

празничната торта.
Всяка година в света се раждат недоносенидеца, за които се полагат специални грижи. Статистиката сочи, че едно

на всеки 10 новородени се ражда недоносено. В България има региони, в които преждевременните раждания са над
17%. Това е изпитание не само за родители, но и за лекарите и персонала в Клиниките по неонатология. Труден
момент е бил и за Доротея Велковска, която ражда своите близнаци в 39 г.с. Децата остават 20 дни в кувьози и са
хранени със сонда. Спомня си всеки момент, в който лекари и персонал се грижат ежедневно за дечицата й. Сега
близнаците Теодор и Цветина са вече първокласници и се радват на щастливо детство. Благодарността на Доротея,
кактоинавсичкимайкиотПлевенирегиона, родилипреждевременно, е огромна.

ЛАЙЪНС КЛУБ С ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ ЗА УМБАЛ „Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ”
Дарение за Спешното отделение на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” направи

Лайънс клуб Плевен. Напълно реалистичен манекен – глава на възрастен с пълна
система на мениджмънт на дихателните пътища, подходящ за въвеждащо и
напреднало обучение на студенти, специализанти и работещите медицински
екипи, получиха от отделението. Моделът „ ” е американско
производство, с който на 22 ноември 2018 г. началникът на Спешното отделение д-р
ПеткоСтефановскипроведеобучениенамедицитеототделението.

Advanced Airway Larry

ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ ОТ МУ-ПЛЕВЕН С КАМПАНИЯ
В ПОДКРЕПА НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА

Благотворителните инициативи на студентите от МУ-Плевен се
превръщат в ежедневна практика. „Сърцата на
Плевен” е поредният нов проект, иницииран във фейсбук
пространството от чуждестранните студенти Мариам Джафари,
Сахийд Шиту и Хадия Ансар студенти от 2 курс, специалност
„Медицина" , за оказване на помощ на възрастни хора от града и
региона, които са в затруднено положение. Основната мотивация на

бъдещителекариежеланието заподобряваненаусловията заживотнавъзрастнитехора, които
са сами и нямат възможност да покриват ежедневните си разходи за храна и топла завивка с
пенсията, коятополучават.

“Hearts of Pleven” (
)

(
)



бр. 6/2018
Academia

MEDICA
ЧНГ - 2019

следва на стр. 17

Редактор: преп. Валентина Кирилова

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

Предпечат: инж. Силвия Емилева

Издателство: Издателски център МУ - Плевен

Печат: „ЕА“ АД - Плевен

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

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

Academia

MEDICAMEDICA

“Academia medica”
предоставя площ за реклама

Вече 15 години „БългарскатаКоледа”
помага за подобряване на грижата за
децата с различни заболявания. Всички

Апаратът за ударно-вълнова терапия
ще бъде използван с терапевтична и
научна цел – лечение както на
възрастни, така и на деца с детска
церебрална парализа. Другият спе-
циален апарат ще бъде използван при
новородени деца, родени с тежка
асфиксия. Лечението с хипотермия ще
намали увредите в мозъка след
преживянаасфиксия.

За поредна година „Българската
Коледа” дари апаратура на УМБАЛ
„Д-р Георги Странски” – Плевен.
Апарат за ударно-вълнова терапия и
апарат за контролирана церебрална
хипотермия получиха Клиниката по
физикална и рехабилитационна меди-
цина и Клиниката по неонатология.
Началниците на двете клиники – доц.
д-р Мая Кръстанова, дм и доц. д-р
Виктория Атанасова, дм благодариха за
благородния жест и заявиха, че
направеното дарение е от особено
значение за лечението на техните
пациенти.

ДАРЕНИЕ ОТ БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА” ЗА УМБАЛ „Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” - ПЛЕВЕН“
тези деца изпитват специфични затруднения и имат
специални потребности, които забавят оздравяването и
развитието им. За да се подпомогне тяхната навременна
диагностика и лечение, усилията на благотворителната
инициатива се обединяват в осигуряване на съвременна
медицинска апаратура за детски клиники и отделения в
цялата страна. С поредното дарение „Българската Коледа”
подкрепя поддържането на най-високото ниво на
медицинските гриживУМБАЛ„Д-рГ.Странски”.


