
Чл.-кор. проф. д-р Ст. Костянев, дмн 
Ректор

КОЛОНКА НА РЕКТОРА

на стр. 2

МЕДИЦИНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ СТЪПИ В БЪДЕЩЕТО
Новите придобивки на МУ – 

Пловдив го нареждат на челно мяс-
то сред медицинските университе-
ти в страната по внедряване на но-
ви технологии в медицината. 

Медицинският симулацио-
нен тренировъчен център (МСТЦ) 
на МУ – Пловдив е най-големи-
ят комплексен тренировъчен цен-
тър за медицински специалисти в 
България. Той предоставя възмож-
ности за интерактивно медицинско 
обучение по най-високите между-
народни стандарти. 

В Центъра ще се осъществява 
най-доброто възможно обучение 
както на студенти, така и на лекари 
от различни специалности – интер-
нисти, пулмолози, кардиолози, гас-
троентеролози, ревматолози, анес-

тезиолози, токсиколози, хирурзи, ортопеди, 
АГ специалисти, педиатри и много други.

Медицинският симулационен тренировъ-
чен център разполага с:

• 12 високотехнологични манекена (3 бе-
бета, 3-ма юноши, 3-ма възрастни и 3 бремен-
ни жени) за моделиране на симптоми, състо-
яния и заболявания от вътрешната медицина, 
неврологията, педиатрията и акушерството и 
гинекологията;

• най-новите лапароскопски, артроскоп-
ски и ендоскопски симулатори за виртуална 
реалност.

Много важно е, че сигнал от залите с ма-
некени може да бъде предаван в двете ауди-
тории. За всички инструментални обучения в 
Медицинския симулационен тренировъчен 
център е осигурено видео и аудио предава-
не на място. Това позволява да бъдат наблю-
давани всички етапи и да се извърши т.нар. 

на стр. 2

ЗА ВИРТУАЛНАТА 
РЕАЛНОСТ

Скъпи студенти и колеги,
Симулационният трениро-

въчен център, който откри-
хме наскоро, е поглед към 
третото десетилетие на 21-ия 
век! Симулационните трени-
ровъчни центрове са едни от 
големите иновации в обуче-
нието по медицина и хирур-
гия. Целта е да се намалят ме-
дицинските грешки. 

Широката гама от меди-
цински симулатори позволя-
ва придобиването на умения 
с различни нива на трудност, 
открива безброй възможнос-
ти за клинични сценарии и ек-
ипно обучение. Вградените 
интерактивни системи за раз-
бор след приключване на обу-
чението улесняват постигане-
то на образователните цели 
за всеки студент при индиви-
дуален план за работа.

Конфуций казва: „Чувам 
и забравям, виждам и запом-
ням, правя и разбирам.“ Този 
център е блестяща илюстра-
ция на тази концепция. Ние от-
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КОЛОНКА НА РЕКТОРА МЕДИЦИНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ СТЪПИ В БЪДЕЩЕТО
от стр. 1
„дебрифинг“: да бъдат анали-
зирани и коментирани всич-
ки етапи, операции и грешки. 
Това ще помогне за усъвър-
шенстването на всички обуча-
ващи се тук. 

Всички симулатори, с кои-
то вече разполагаме, позволя-

ват да бъдат усвоени най-мо-
дерните тенденции в хирурги-
ята. Наученото в центъра ще 
ускори и подобри придобива-
нето на клинични умения и ще 
намали грешките в ранните фа-
зи на обучение. Студентите ще 
отидат в хирургичната опера-
ционна зала много по-сигурни 
и по-спокойни и със съответни-
те сръчности и умения.

Изграждането на Центъра беше по проект, включващ две фа-
зи. Първата фаза – закупуване на манекените, се осъществи ми-
налата година. Втората фаза на проекта – закупуването на симу-
латорите, се извърши в началото на този месец. 

Симулационният център на МУ – Пловдив е единственият по 
рода си модерно оборудван медицински обучителен комплекс 
в България.

Центърът е изграден със собствени средства в размер на 2 
милиона лева, а следващата стъпка ще бъде въвеждането на 
3D-принтирането и роботизираната хирургия.

Симулационният тренировъчен център се намира на новопос-
троения 3-ти етаж на АК. На този етаж на площ от 1000 кв.м. са 
разположени 2 аудитории, всяка от които с по 100 места, и 12-те 
зали на Центъра. Аудиторният комплекс на университета е един 
от най-модерните и професионално оборудвани образователни 
комплекси на Балканите – разполага с 9 аудитории (с общо бли-
зо 1400 места), които са пример за съвременно качество и стил.

И двете придобивки (3-ият етаж на АК и МСТЦ) са заложени 
в Мандатната програма на чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев – 
ректор на Медицинския университет – Пловдив.

Още една сбъдната мечта, още едно изпълнено обещание
ОТКРИ СЕ МОРФОЛОГИЧЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ПРИ МУ – ПЛОВДИВ

В МУ – Пловдив се откри 
Морфологичен изследовател-
ски център, който е част от ви-
сокотехнологичния комплекс, 
обособен да обезпечи повиша-
ване качеството на изследова-
телските проучвания и пости-
гане на високо научно ниво на 
експерименталните и клинико-
морфологичните изследвания. 

„Това е реализацията на 
една стара мечта“, – комен-
тира проф. Стефан Костянев – 
ректор на МУ – Пловдив, при 
откриването на Центъра. – 
„Удоволствието да бъдеш рек-
тор е в това, да помагаш да се 
сбъдват мечтите. Искам да ви 
уверя, че сега поставихме са-
мо началото на изграждане-
то на мощен център по екс-
периментална морфология, 
но ще продължим да добавя-
ме допълнителна апаратура в 
Центъра“. 

Интересен е принципът, на 
който ще работи Центърът. 
Той е една отворена систе-

ма, която дава възможност за 
споделяне на високотехноло-
гичната апаратура с катедри-
те, които имат отношение към 
морфологията: „Анатомия и 

хистология“, „Обща и клинич-
на патология“, „Медицинска 
биология“ и „Дерматология 
и венерология“. Бъдещето на   
подобни центрове е в интен-
зивното им използване чрез 
принципа на споделяне. Така 

помагаме и на колегите да раз-
виват идеите си.

Освен с базисна апаратура, 
необходима на всяка хистоло-
гична лаборатория, Центърът 

разполага с имуностейнер за 
имунохистохимия, снабден с 
приставка за in situ хибридиза-
ция, окомплектован с компю-
тър и принтер. Налице е и па-
рафинов център за включва-
не на материал в парафинови 

блокчета, парафинов микро-
том, ваничка и всичко, необхо-
димо за покриване на методи-
ката за включване на матери-
ал. Разполагаме и с микроскоп, 
който позволява сканиране на 
хистологични препарати и ди-
ректното им прехвърляне на 
компютъра, както и осъщест-
вяване на връзки с универси-
тета или с други университети. 
По този начин хистологичните 
препарати директно могат да 
се изпращат към други звена, 
което облекчава процедурата. 

Дейността на МИЦ се осъ-
ществява на функционален 
принцип от титулярни сътруд-
ници (хабилитирани лица и 
асистенти) и помощно техни-
чески персонал (по един от ща-
товете на интегрираните мор-
фологични катедри) на МУ – 
Пловдив, както и от гостуващи 
изследователи, ангажирани с 
конкретна тема. 

Проф. д-р Ивета Коева, дм
Ръководител МИЦ

от стр. 1

деляме твърде много внима-
ние на натрупването на зна-
ния, вместо на тяхното умно 
приложение. Съчетаването на 
различни инструменти като: 
виртуални симулатори, фан-
томни модели, работа на па-
циенти и много практическа 
работа, дават най-добри ре-
зултати. 

Кривата на обучение-
то в миниинвазивната, лапа-
роскопската и ендоскопска-
та хирургия е трудна и дъл-
га – трябва да използваш ръ-
цете и очите си (т.е. и мозъ-
ка си) по съвършенно нов на-
чин! Симулационният трени-
ровъчен център ще бъде из-
ползван не само за обучение 
на студентите, но и за специа-
лизантите и ще носи печалба. 

Дигитализация – „Да!“, 
но без да забравяме и думи-
те емпатия, ентусиазъм, емо-
ционална интелигентност!

Честито на студентите, на 
специализантите, на асистен-
тите и на всички останали!
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ЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕС ПО ЛАЗЕРНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА  
В МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

Медицинският университет – Пловдив беше домакин на 
Европейския конгрес по лазерна дентална медицина от 30 
март до 1 април. Това е поредното признание за успехите на 
Университета в сферата на новите технологии. 

„Възможността български зъболекари да бъдат обучени 
теоретично и практически от световни имена в тази модер-
на и бързоразвиваща се област е уникалната полза от този кон-
грес“, – заяви деканът на Факултета по дентална медицина проф. 
д-р Георги Тодоров. 

Денталният факултет към МУ – Пловдив е един от малкото 
клинични центрове в Източна Европа, сертифициран за обуче-
ние и работа с дентални лазери. Създаден през 2012 г., Лазерният 
център към Факултета разполага с уникална апаратура, подходя-
ща за лечение на различни заболявания на зъбите и устната ку-
хина. 

Все повече студенти започват да се интересуват от лазерната 
дентална медицина. Тя не е залегнала в задължителната им про-
грама, но през факултативен курс на обучение във Факултета в 
Пловдив само през 2017 година ще преминат 86 бъдещи лекари 
по дентална медицина. 

„Лечението с лазери става все по-търсено и от пациентите, 
защото се различава от традиционните методи по това, че е 
минимално травматично, а възстановяването е в много крат-
ки срокове“, – обобщи доц. д-р Георги Томов, ръководител на 
Лазерния център към Факултета. 

Европейският конгрес по лазерна дентална медицина пред-
стави новостите от света на денталните лазери и тяхното кли-
нично приложение.

В Конгреса участваха трима декани – проф. Стефано 
Бенидиченти (декан на Факултета по дентална медицина в Генуа, 
Италия), проф. Аарон Палмон (декан на Факултета по дентална 
медицина в Йерусалим, Израел) и проф. Георги Тодоров (декан 
на Факултета по дентална медицина в Пловдив).  Общо участни-
ците в Конгреса бяха 280 от 16 страни. 

Лекции изнесоха 18 гост-лектори, водещи изследователи 
и клиницисти. Сред тях са проф. Х. Миязаки (Япония), проф. А. 
Палмон (Израел), проф. С. Бенидиченти (Италия), доц. Т. Тосун 
(Турция), д-р С. Паркър и д-р Р. Хана (Великобритания), д-р Е. 
Анагностаки (Гърция), доц. А. Белчева, д-р В. Бозалиева и др. 
Новите акценти бяха приложението на лазерите в протетичната 
дентална медицина и CAD-CAM технологиите. 

Богатата лекционна програма беше съпътствана от 31 орал-
ни и постерни презентации. Участниците наблюдаваха и голям 
брой клинични демонстрации върху пациенти в реално време. 

Д-р Диана Бушкалова от Стара Загора е новият почетен член 
на Българското дентално лазерно общество, наградена за при-
носа си към развитието на лазерната дентална медицина в 
България. 

Съпътстващи събития бяха Първият национален конгрес по 
орална медицина и срещата на дипломантите от магистърска-
та програма по лазерна дентална медицина от университета в 
Генуа, Италия.

„Днес глобализацията на знанието е не само тенденция, а и 
приоритет за международните институции и научните цен-
трове, която прави технологиите достъпни за всички. МУ – 
Пловдив продължава да насърчава професионализма, като съ-
бира международни учени и представя най-новите изследвания 
и върховите постижения.“ – подчерта чл.-кор. проф. Стефан 
Костянев, ректор на Медицинския университет в Пловдив.

Проф. Аарон Палмон Проф. Стефано Бенидиченти
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Първи национален студентски фестивал на медицинските университети в България

ПРАЗНИК НА ТАЛАНТА И ТВОРЧЕСТВОТО, НА МЛАДОСТТА И УСМИВКИТЕ
Мисията на изкуството и на медицината е една:  

да спасят човека, да запазят неговия живот и да осмислят стремежа му към духовното!
Първият национален студентски фестивал на медицинските университети в България е вече история, която се на-

дяваме да има и бъдеще. Фестивалът се организира по инициатива и с домакинството на МУ – Пловдив, както и с под-
крепата на Община Пловдив, с цел да даде сцена за изява на художественото и научното творчество на студентите.

Събитието се превърна в проява на много култури, традиции и новаторства. Насладихме се на песни от разнообраз-
ни жанрове, на фолклорни и съвременни танци на различни народи. Събрахме младостта от целия свят, беше ПРАЗНИК!
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Участниците от Медицинския университет – София

„Радваме се много, че 
участвахме във фестивала. 
Срещнахме толкова много 
приятели – хора с различна ре-
лигия, етнос, идеи и таланти, 
но общото беше усмивката и 
желанието да превърнем све-
та в по-красиво място, като го 
оцветим с таланта си! 

Безкрайно сме щастливи и 
горди, че бяхме част от това 
прекрасно събитие!“

Илиана и Десислава Куманови: „Заблеяло ми агънце“

Лилия Савова: „The final countdown“
„Никога през живота си 

не съм ставала част от тако-
ва вълнуващо събитие с тол-
кова разнообразни таланти. 
Организацията беше страхот-
на, запознах се с много талант-
ливи хора от цял свят. Всички 
участници имаха невероят-
но представяне на сцената, на 
което се насладих.“

„Присъствахме на уникален спектакъл, сътворен от та-
лантливите студенти от медицинските университети. Искаме 
да ни запомнят с големите усмивки, с които бяхме. А ние ще за-
помним фестивала с чудесната организация, с невероятния ку-
пон по време на вечерята, с многото приятели, с разменените 
координати и слънчевия Пловдив. С най-топли чувства благода-
рим на организаторите.“

Христофор Деевски и Стела Данкова: 
Шопски танц – надиграване и шоу

Карина Димова: 
 „When we were 

young“ Димитър Звездов и Георги Керемедчиев

Участниците от Медицинския университет – Варна

Танцовият състав на МУ – Варна е създаден през 2014 г. по ини-
циатива на  двама студенти, с подкрепата на проф. д-р Красимир 
Иванов – ректор на Университета, и академичното ръководство. 
В състава влизат студенти от различни специалности и курсове. 
Освен танци на чиста фолклорна основа, в репертоара си със-
тавът има и такива с по-мо-
дерно звучене. 

С първия си танц „Полъх 
от Пирина“ танцьорите ни 
показаха как бъдещите док-
тори ще лекуват своите па-
циенти с танцова стъпка. 
Вторият им танц „Душа на 
самодива“ беше истинско 
представление. А в третия 
си танц варненци ни показа-
ха как танцуват като шопи.

Участниците от Медицинския факултет – Стара Загора

Групата МАКРОФАГОС е създадена през 2007 г. с решение 
на ръководството на Тракийския университет – Стара Загора. 
Основател, ръководител и действащ член на групата е д-р 
Йордан Стоянов – асистент в катедра „Анатомия, хистология и 
обща ембриология“, от Медицинския факултет. Групата участ-
ва със забавна и танцова музика в различни събития, фестива-
ли и празници. Сега в състава й влизат трима чуждестранни сту-
денти и двама лекари: д-р Йордан Петков и д-р Йордан Стоянов.

Всички бяха толкова добри, сякаш бяха професионални тан-
цьори, а не студенти по медицина!
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Участниците от Медицинския университет – Плевен

Участниците от Медицинския университет – Пловдив

Оригинален танц с непалски ножове, 
представен от студенти от Хималаите

Индийски танц, представен от 
студенти от Великобритания,  

Близкия Изток и Индия

Гена Стойкова: 
„Прошепнати мечти“

 „Тази чудесна инициатива 
трябва да се превърне в тра-
диция. Радвам се, че бях част 
от този проект и имах въз-
можността да покажа, че из-
куството може да бъде нераз-
делна част от практиката на 
лекаря. То разширява мирогле-
да и ни прави по-добри и отво-
рени към живота.“

Танц от северняшката област, представен от Фолклорния състав на МУ – Плевен Кристиян Иванов и  
Ренай Неджми:  

„Росни ми росни, Росице“

Ръководителят на Госпъл хора: „Сега разбрах колко много та-
лант притежават студентите по медицина в България. Горд 
съм, че съм от МУ – Пловдив.“

Групата „Афроритми“

Момичетата от Непал

Мария Нанова изправи публиката

Ансамбъл „Медик“

Победителите от „Нощ на 
учените 2016“, които бяха на-
градени да участват в архео-
логическа експедиция, увле-
кателно представиха работа-
та и резултатите от тази екс-
педиция.

Надежда Димова
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ВЕЧЕР, ПОСВЕТЕНА НА ПРОФ. НИКОЛА ЗАПРЯНОВ
Една забравена традиция – провеждането на вечери на раз-

личните катедри, отново се възроди в МУ – Пловдив. Първата 
крачка в тази посока направи Катедрата по медицински биоло-
гия, след нея – Катедрата по социална медицина и обществено 
здраве.

По идея на най-младите асистенти в катедрата вечерта на 
15 март 2017 г. беше посветена на проф. д-р Никола Запрянов. 

Проф. Запрянов ръководи Катедрата по 
социална медицина от 1973 – 1994 г., пое-
майки поста от нейния създател – проф. д-р 
Тодор Захариев. Освен утвърден и авторите-
тен учен в областта на социалната медицина 
и общественото здраве, професор Запрянов 
е и енциклопедична личност, с подчертан ин-
терес и талант в областта на изобразително-
то изкуство и литературата. Създател на за-

бележителни картини, накрая на живота си той рисува и икони. 
Професорът е част от „бохемата“ на Стария град – близък при-
ятел с видните пловдивски художници Димитър Киров, Георги 
Божилов – Слона, Йоан Левиев, Енчо Пиронков, с емблематичния 
кмет на стария град – Начо Културата, както и личен приятел с 
Борис Димовски. Тези приятелства оставят траен отпечатък вър-
ху неговото развитие. Паралелно с лекарската професия и науч-
на дейност, той никога не изоставя изкуството – рисува живопис, 
икони, карикатури, пише фейлетони и издава над десет книги. 

Проф. Запрянов има значим принос за развитието на науката 
„Социална медицина“ в България, но най-трайна е следата, коя-
то оставя в областта на историята на медицината. Според него 
„Историята на медицината не само изгражда нашия мироглед, 
но тя ни прави по-етични, по-богати духовно и по-мъдри“.

Проф. Запрянов е един от пионерите, въвели преподаването 
на медицинска етика в българските медицински университети. 
Това предопредели темата на вечерта, посветена на него, да бъ-

де „Медицинска етика и история на медицината“. 
По темата работиха студенти от втори курс медицина и ден-

тална медицина. Всички проявиха самостоятелност, ентусиазъм 
и старание.

Представени бяха реферати на тема „Усмивката в дентална-
та практика“, есета на тема „Трансплантация“, както и два отбо-
ра с исторически презентации за живота, приноса и философия-
та на колосите в медицината Хипократ и Авицена.

Победителите бяха избрани от публиката, която отличи за:
1. Най-добър реферат: Анастасия Иванова, Юлия Несторова, 

Лилия Василева – II курс, дентална медицина; Заин Салим – англо-
езично обучение, II курс, дентална медицина

2. Най-добро есе: Борислава Шопова – II курс, медицина
3. Най-добра презентация: отбор „Авицена“ – Стефан Ива-

нов, Юсуф Калъч, Георги Нанов, Петър Гаров, Христо Милчев, 
II курс, медицина

С представянето и участието си в тази вечер студентите на 
МУ – Пловдив доказаха, че са достойни последователи на свои-
те учители. Благодаря им! Благодаря и на колегите от Катедрата, 
които се включиха активно в подготовката и провеждането на 
вечерта.

Проф. д-р М. Стойкова, дм – ръководител на катедрата СМОЗ

МЕСЕЦ НА ДЕНТАЛНАТА ПРОФИЛАКТИКА И ОРАЛНОТО ЗДРАВЕ НА ДЕЦАТА
Медицинският универси-

тет – Пловдив проведе за по-
реден път кампанията за про-
филактика и орално здраве на 
децата. Инициативата е под-
крепена от Българския зъбо-
лекарски съюз, STS cosmetics, 
Wrigley’s. Патрон на иници-
ативата е ректорът на МУ – 
Пловдив – чл.-кор. проф. д-р 
Стефан Костянев, дмн. 

Началото на кампания-
та бе отбелязано с празника 
за децата „Красива усмивка“ 
на територията на Катедрата 
по детска дентална медици-

на към Факултета по дентална 
медицина на МУ – Пловдив на 
18.03.2017 г. По време на тър-

жеството на всички деца бяха 
направени безплатни дентал-
ни прегледи и консултации с 
родителите относно оралната 
хигиена. Малките пациенти по-
лучиха много подаръци от на-
шите партньори и специално 
изработени мотивационни ма-

териали. 
Кампанията продължи един 

месец – до 18.04.2017 г. „Целта 
е в рамките на Месеца на ден-
талната профилактика и орал-
но здраве да се популяризират 
възможностите на Катедрата 
по детска дентална медици-
на за безплатни дентални пре-

гледи, лечение и консултации 
при хабилитирани специали-
сти“, – обясни ръководителят 
на катедрата проф. д-р Мария 
Куклева, зам.-ректор по учеб-
ната дейност на МУ – Пловдив. 

Освен квалифицираната 
дентална помощ, която оказ-

ват, преподавателите и сту-
дентите работят и с най-съ-
временна апаратура и висо-
кокачествени материали, кое-
то гарантира здравето на па-
циентите. Паралелно с лече-
нието в Катедрата по детска 
дентална медицина се дават 
и съвети на родителите как 

да предпазят децата си от зъ-
бен кариес и хронично възпа-
ление на венците. „Лечебните 
зали в катедрата са отворе-
ни през цялата учебна година 
за всички деца от Пловдив и 
региона, без значение на тях-
ната възраст и социален ста-
тус“, – подчертава проф. д-р 
М. Куклева. Според нея кампа-
нията на МУ – Пловдив има не 
само превантивна цел, но и со-
циален ефект, защото предла-
га безплатна дентална помощ 
на децата от социалните домо-
ве и други специализирани за-
ведения. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ В ПОДКРЕПА  
НА СДРУЖЕНИЕ „ПАРАЛЕЛЕН СВЯТ“

Благотворителната кампания стартира през месец февру-
ари 2017 г. с продажба на валентинки, направени от студенти-
те на Медицинския колеж при МУ – Пловдив от специалност 
„Инспектор по обществено здраве“. 

По случай 1 март студентите от специалност „Зъботехник“ 
изработиха собственоръчно мартеници и ги продаваха с благот-

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА  
„ДАРИ ЛЕВЧЕ, ПОДАРИ ЛЮБОВ“

Под този надслов протече 
благотворителната инициати-
ва по повод 75-годишния юби-
лей на Медицинския колеж 
към МУ – Пловдив, организи-
ран от студентите от втори 
курс специалност „Инспектор 
по обществено здраве“.

По инициатива на сту-
дентките Атанаска Радева и 
Айсел Кадир, както и под ръ-
ководството на г-жа Веска 
Кафадарова – администрати-
вен ръководител на курса, и 
г-жа Диана Кирева – ръково-

ЛЮБОВ е да раздаваш 
душата си без жал 

и мигом да забравяш 
кому, какво си дал!

Надежда Захариева

дител на специалността, бяха 
ръчно изработени „валентин-
ки“ с послания. В творческия 
процес се включиха всички 
студенти от курса. Студентите 
Веселина Илиева и Георги 
Стефанов се погрижиха за рек-
ламирането на инициативата.

По случай Деня на влюбени-
те на 13 и 14 февруари студен-
тите Атанаска Радева, Айсел 
Кадир, Ивелина Тодорова, 
Паолина Николова, Диана 
Желева и Иван Ангелов пред-

лагаха посланията срещу 
скромната сума 1 лев.

Събраните средства от ини-
циативата са 1237 лева и ще бъ-
дат предоставени на сдруже-

ние „Паралелен свят“ за раз-
криването на център за соци-
ална рехабилитация и интегра-
ция за деца и младежи с увреж-
дания.

Студентите и преподавате-
лите от специалността благода-
рят на всички от Медицинския 
колеж за подкрепата и напра-
вените дарения.

ворителна цел на територията на Колежа. По повод Баба Марта 
преподаватели и студенти от специалност „Рехабилитатор“ по-
сетиха  центъра за социална рехабилитация и интеграция на де-
ца и младежи с увреждания „Паралелен свят“ в ж. к. „Тракия“, 
бл. 15, вх. В, ет. 1. Децата и младежите от Сдружението ще бъдат 
подкрепени от студенти от тази специалност и техните препода-
ватели, като всички ще работят на доброволни начала до при-
ключване на кампанията през месец май. Ще бъдат организира-
ни и рехабилитационни занимания, свързани с игри, двигателна 
и трудова терапия. 

Студентите от специалност „Инструктор по хранене и безо-

пасност на храните“ в рамките 
на благотворителните меро-
приятия запознават младежи-

те със здравословното хране-
не и ги обучават как да пригот-
вят храната си самостоятелно. 

Под наслов „Най-хубавите 
неща в живота са безплатни – 
прегръдки, усмивки, приятели, 
целувки, любов, смях и добро 
настроение“, преподаватели-
те и студентите от специалност 
„Помощник фармацевт“ пока-
ниха на 22.03.17 г. отново всич-
ки да се обединим в полза на 
сдружение „Паралелен свят“ с 
покупка на късметче по случай 
Първа пролет.

75 години от създаването на Медицинския колеж – Пловдив


