
Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм 
Ректор

колонка на РЕкТоРа оТкРИВанЕ на акаДЕМИЧнаTA ГоДИна 2019/2020
Академичната учебна го-

дина за българските студен-
ти в МУ – Пловдив бе откри-
та на 16.09.2019. Церемониите 
бяха организирани по факул-
тети, като ръководствата при-
ветстваха с „Добре дошли“ 
първокурсниците и награди-
ха студентите, приети с мак-
симален бал от кандидатсту-
дентските изпити. Новопри-
етите български студенти та-
зи година са над 700 – специал-
ност „Медицина“ – 179, специ-
алност „Дентална медицина“ – 
128, специалност„Фармация“ – 
112, ФОЗ – 144 и в Медицинския 
колеж – 143.

С тържествена церемония 
на 1 октомври бе открита но-
вата учебна година за чуждес-
транните студенти. 388 мла-
дежи от Великобритания, Гър-
ция, Италия, Германия, Турция, 
Ирландия прекрачиха за първи 
път прага на нашия Универси-
тет. 300 от тях ще учат в специ-
алност „Медицина“, 72 в „Ден-
тална медицина“ и 16 – „Фар-
мация“. Ректорът проф. д-р 
Мариана Мурджева привет-
ства студентите и им пожела 

много здраве и успехи, вдъх-
новяваща и удовлетворяваща 
академична година.

„Предоставяме ви всич-
ки възможности да посещава-
те лекции в модерни аудито-
рии. Да провеждате занятия-
та си в идеално оборудвани за-

ли. Да се учите от висококва-
лифицирани специалисти. Да 
имате практика с пациенти в 
шест университетски болни-
ци. Да трупате опит в уникал-
ния симулационен център и да 
спортувате в най-добрите за-
ли. Ще научите много през го-
дините в университета. Ня-
ма да е лесно, но се опитайте 
заедно с учението да се заба-
влявате. Бъдете приятели с 
вашите колеги и се наслажда-
вайте на уникалната атмос-
фера на нашия красив град. Са-
мо вие инвестирате в своето 
бъдеще, затова не щадете си-
ли. Инвестицията в знания ви-
наги е с най-добра лихва. Бъде-
те упорити и смели и най-ве-
че – бъдете хуманни. Превър-
нете мотото на нашия уни-

верситет в своя кауза“, обър-
на се към препълнената ауди-
тория проф. Мурджева.

Приветствие от страна на 
чуждестранните студенти към 
своите колеги поднесе и пър-
вокурсничката от специалност 
„Медицина“ Виктория Григо-

рова. Тя сподели, че от малка 
мечтае да стане лекар. Чове-
кът, който е надеждата в отча-
янието, който помага и облек-
чава болката, който е способен 
да върне усмивката и да спаси 

живота на хората. „Възмож-
ността да съм част от това 
академично семейство е голя-
ма гордост и чест за мен. Счи-
там го за достойно постиже-
ние, стъпка напред в осъщест-
вяването на мечтите ми“, 

сподели Виктория. И обеща 
от името на всички първокурс-
ници да работят упорито и да 
жертват време и усилия, но да 
не предадат стремежите и ам-
бициите си, за да станат добри 
и знаещи лекари. 

Поздрав към първокурсни-
ците отправи Стефан Иванов – 
член на Студентския съвет.

От името на чуждестранни-
те студенти на МУ – Пловдив 
вдъхновяваща реч изнесе Са-
ткарн Шергил – VI курс, меди-
цина.

Церемонията завърши с 
награждаване на приетите с 
максимален бал – Накако Ма-
цумура от Япония и Константи-
на Баздани от Гърция.

Скъпи студенти,
Честит 8 декември! Вие сте 

част от близо 300 000 студен-
ти в България, които отбеляз-
ват най-веселия ден в следва-
нето си.

Историята на този празник 
започва, когато през 1902 г. за 
първи път е честван денят на 
единствения тогава универси-
тет в страната – СУ „Св. Кли-
мент Охридски“. Това е денят 
на свети Климент Охридски, 
един от с-ветите Седмочисле-
ници, който традиционно се 
счита за покровител на българ-
ското висше образование.

8 декември е символ на 
университетската празнич-
ност и веселие. Банкетите, 
дискотеките, екскурзиите, ве-
черните забавления и напя-
ването на студентския химн 
„Gaudeamus“ са част от опияне-
нието и неудържимите емоции, 
които дни наред Ви владеят.

Това е празник и на мла-
достта, на Вас – младите хора, 
най-будната част от общество-
то. Запазете хубавите споме-
ни, приятелите и придобитите 
полезни умения през студент-
ските години. Години, в кои-
то създавате навици и гради-
те мнения. Години на уникално 
усещане, пълни с нещо инте-
ресно, значимо и вдъхновява-
що. Бъдете здрави и преодо-
лявайте предизвикателствата!
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Проф. д-р Мариана 
Мурджева, дм, мзм,

ректор

Проф. д-р ани Белчева, дм,
заместник-ректор по 

учебната дейност

Проф. д-р Благой Маринов, дм,
заместник-ректор по

научноизследователската
дейност

Кое Ви мотивира да бъде-
те на тази позиция?

Необходимостта да помог-
на на Университета с нещо, 
което разбирам и което оби-
чам. Успешните проекти ста-
ват действителност, там къде-
то хората не чакат, а правят 
всичко възможно, за да ги реа-
лизират. Невероятен стимул е 
също така работата с младите 
хора – студенти, докторанти, 
млади учени, които не само ще 
прекрачат прага на голямата 
наука, но и ще подготвят идва-
щите след тях. Стремежът ми 
е да осигурим устойчив растеж 
и развитие на научната инфра-
структура, научните разработ-
ки и кадрите в МУ – Пловдив.

Вашето любимо мото
Животът ми се осмисля със 

сентенцията на Т. Джеферсън: 
„Ако искаш нещо, което нико-
га не си имал, трябва да напра-
виш нещо, което никога досега 
не си правил“.

При високата Ви натова-
реност какво обичате да пра-
вите в малкото си свободно 
време?

Какво е това свободно вре-
ме? Истината е, че когато не 
съм ангажиран, обикновено 
съм сред природата. Морето и 
вятърът са моите стихии. Оби-
чам да карам каяк, а в послед-
ните години се отдадох и на 
ветроходството. Част съм от 
малката, но сплотена дайвинг 

общност в нашия Университет. 
Друга голяма моя страст е ки-
ното.

Какъв съвет бихте дали на 
20-годишното си „аз“?

Стремежът човек да се вър-
не в своята младост, но с опи-
та, натрупан през годините, е 
стар като света. Не мисля, че 
бих взел различни решения от 
тези, които са ме определили 
като човек и професионалист. 
Винаги съм се старал да иден-
тифицирам проблемите, но да 
насочвам силата и енергията 
си към решенията. Предизви-
кателствата са това, което пра-
ви живота интересен. Преодо-
ляването им – това, което пра-
ви живота смислен.

Какво Ви мотивира да бъ-
дете на тази позиция?

Мотивацията ми да бъ-
да част от ръководството на 
Медицинския университет – 
Пловдив е свързана с предиш-
ната ми работа като замест-
ник-декан по Учебна дейност 
за англоезичното обучение във 
Факултета по дентална меди-
цина, познаване на проблема-
тиката и възможност за актив-
на оперативна дейност.

Искрено вярвам, че с опи-

та, който имам досега, и с же-
ланието ми да дам най-добро-
то от себе си, ще помогна за из-
дигане имиджа на университе-
та ни. 

Вашето любимо мото:
Не се ръководя от опреде-

лено мото, но винаги актуална 
ми звучи мисълта на Махатма 
Ганди, която казва: „Бъдещето 
зависи от това, което правим 
днес.“

При високата Ви натова-
реност какво обичате да пра-

вите в малкото си свободно 
време?

В свободното си време 
обичам да пътувам, обичам да 
чета хубави книги, да слушам 
хубава музика и други подоб-
ни и познати малки удоволст-
вия с любимите си хора, които 
ме правят щастлива.

Какъв съвет бихте дали на 
20-годишното си „аз“?

Животът е пъстър, не вина-
ги лесен, но спасение дебне от-
всякъде.

Кое Ви мотивира да бъде-
те на тази позиция?

Това решение не беше лес-
но взето. Но стремежът, отго-
ворността и убеждението, че 
постиженията в МУ – Пловдив 
през последните години тряб-
ва да бъдат съхранени и до-
развити, надделяха пред из-

бора на спокойното ми отте-
гляне от управленските анга-
жименти на университетско 
ниво. Надграждането на МУ – 
Пловдив е приоритет за мен и 
екипа ми. Основните пилони 
за мотивацията са повишаване 
на качеството на упражнени-
ята, лекциите и провеждане-
то на изпитите в партньорство 
със студентите; продължаване 
на подкрепата за техните об-
разователни, научни, спортни 
и културни инициативи; създа-
ване на по-атрактивна среда за 
академичния състав с осигуря-
ване на възможности за по-до-
бри преподавателски умения, 
научни изследвания, оборудва-
не и изграждане на нов учебен 
корпус; разработване на ново-
създадения Научноизследова-
телски институт и превръщане 
на университета в модерно ев-
ропейско висше училище. За 
тази мотивация ме подпомог-
на и екипът, с който работих – 
с ясна визия и конкретни цели. 

Не на последно място за 

това решение значение има-
ше и опитът ми в академично-
то управление като зам.-рек-
тор по международно сътруд-
ничество и проектна дейност. 
Детайлното познаване на ос-
новните дейности в Универси-
тета и тяхното управление на-
правиха нормално стартира-
нето на новата позиция, но за-
напред се надявам на по-широ-
ка подкрепа на академичния и 
студентския състав при реали-
зирането на програмата.

Вашето любимо мото:
„Животът е избор, а избо-

рът е в теб“. Ден след ден из-
граждаме живота си, без връ-
щане назад, поставяйки теме-
ли, издигайки стени или ковей-
ки пирони. Това, което правим 
днес, е основата за утре и от 
нас зависи да го правим мъд-
ро, с доброта и вяра.

При високата Ви натова-
реност какво обичате да пра-
вите в малкото си свободно 
време?

Чета художествена литера-

тура, предимно вечер. „Мал-
кият принц“ на Екзюпери е ед-
на от любимите ми „вечни“ 
книги, които няма да ми ом-
ръзне да препрочитам заради 
безценните сентенции на мал-
кия мъдрец философ. Слушам 
класическа музика – ноктюр-
ните на Шопен, горските сце-
ни на Шуман; изпълненията на 
белгийския китарист и компо-
зитор Франсиз Гоя, на молдов-
ския композитор Йожен Дога, 
оркестровите пиеси на амери-
канския майстор Рей Кониф. 
Да се срещам с роднините и с 
приятелите, за които се оказ-
ва, че напоследък имам все по-
малко време. 

Какъв съвет бихте дали на 
20-годишното си „аз“?

Да бъда по-уверена във 
възможностите си. Да продъл-
жавам да прилагам духовните 
и моралните принципи, на кои-
то ме научиха родителите ми. 
И да не се опитвам да проме-
ням много себе си.
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Проф. д-р Иван Иванов, дм,
заместник-ректор по  

управление на качеството

Проф. д-р анастас Баталов, дм,
заместник-ректор по  

учебно-болнична координация

Кое Ви мотивира да бъде-
те на тази позиция?

Като възпитаник и горд 
преподавател на Медицинския 
университет – Пловдив основ-
ната ми мотивация да приема 
позицията на заместник-рек-
тор по международното съ-
трудничество и проектната 

Проф. д-р Диляна Вичева, дм,
заместник-ректор по  

международно сътрудни-
чество и проектна дейност

Какво Ви мотивира да бъ-
дете на тази позиция?

Основен двигател за мен 
е чувството за отговорност 
пред студентите за подобря-
ване качеството на обучение-
то, отговорност и към колеги-
те. Идеята да ставаме все по-
добри и по-добри минава през 
качеството. Отдавна показате-
лите за количествен растеж са 
изчерпани в Университета, а и 
правилният подход е със съ-
щия брой студенти и препо-
давателски състав да работим 
по-добре, по-ефикасно и с по-
голям успех. За мен подобря-

Какво Ви мотивира да бъ-
дете на тази позиция?

Аз съм лекар трето поко-
ление от нашето семейство, 
което е учило в Медицинския 
университет – Пловдив. Пет 
човека от семейството ми 
са директно свързани с този 
Университет и за всеки един 
това е чест и достойнство. 

Поех отговорностите и за-
дълженията на позицията за-
местник-ректор по учебно-
болнична координация, за да 
може и аз да дам нещо от се-

дейност бе бъдещия му гра-
деж, който изисква воля да 
се трудиш неуморно; да рабо-
тиш с плам и с честност спрямо 
околните; да спазваш безпри-
страстно реда и общоприетите 
правила; да търсиш нови хори-
зонти и постижения за повиша-
ването на рейтинга и разпозна-
ваемостта на МУ – Пловдив. С 
множеството си международ-
ни контакти из всички конти-
ненти и редицата си почетни 
европейски признания натру-
пах многообразен житейски 
опит и осъзнах, че трудът и ко-
ректността са в основата на ус-
пеха. Човешкият живот е не-
мислим без здраве. Да носиш 
името лекар е духовно приз-
вание: на първо място се изис-
ква да обичаш професията си; 
дълбоко в душата си да бъдеш 
хуманист; да носиш състрада-
ние за болката на хората; да се 
самоусъвършенстваш непрес-
танно; да имаш смелост да по-
емаш отговорност; да бъдеш 
сърцат; да градиш самосъзна-
ние на ума с търпелива човеш-

ка психика… Пред здравето 
и смъртта всички сме равни. 
Борбата за спасяването на чо-
вешки живот обединява недъ-
зите на времето, загърбя ом-
разата и ненавистта между хо-
рата. Това е истинската борба 
за спасение на човечеството. 

Именно затова всички ние 
трябва да сътворим единство 
помежду си, като работим в 
синхрон и хармония, пазейки 
самоотвержено огнището си. 
Колкото повече единство на 
съдружие се споделя помежду 
ни, толкова повече ще прогре-
сира нашето човечество. Днес 
МУ – Пловдив има 75-годишна 
история, която е достойна да 
бъде съхранена и разпростра-
нена сред идните поколения 
български лекари. Нека бъдем 
горди възпитаници на инсти-
туция, която с всяка изминала 
година повишава своя между-
народен рейтинг, като основ-
ната движеща сила сте всич-
ки Вие, постигайки единство в 
многообразието; изграждайки 
здрав разум, здрав дух и мисъл 

на просвещение.
Вашето любимо мото: 
Преди да съдиш живота ми 

или характера ми – измини пъ-
тя, който изминах аз; изживей 
болките ми; падни там, къде-
то падах аз, и се изправи, как-
то направих аз: със свобода на 
духа; с правда и с вяра в добро-
то; със себеотдаденост на бъл-
гарското общество; с хуман-
ност и честност!

При високата Ви натова-
реност какво обичате да пра-
вите в малкото си свободно 
време? 

Обичам да прекарвам сво-
бодното си време пълноцен-
но, волно и активно със семей-
ството си: проф. Д-р Владимир 
Ставрев и сина ни – Валери 
Ставрев. Всеки споделен миг 
е щастие, любов и благослове-
ние за нас.

Какъв съвет бихте дали на 
20-годишното си „аз“? 

Запази духа на мисълта, се-
беотдадеността към хората, 
вярвай в себе си, живей до-
стойно и бъди горда българка!

ването на качеството е клю-
чов елемент за подобряване 
статута на Университета – той 
да стане по-търсен, по-желан и 
евентуално за платено обуче-
ние – по-скъп. Това е правил-
ният път за развитие.

Вашето любимо мото:
Направи каквото трябва, 

пък да става каквото ще.
При високата Ви натова-

реност какво обичате да пра-
вите в малкото си свободно 
време?

Почти нямам свободно вре-
ме. Ако го имам, то обичам да 
съм някъде със семейство-

то си, но това се случва доста 
рядко. По-скоро механизмът 
за справяне с голямата натова-
реност и работа почти без по-
чивка е да изпитваш удоволст-
вие от това, което правиш, и да 
знаеш смисъла – тогава умора-
та е само психическа и тя бър-
зо се компенсира. 

Какъв съвет бихте дали на 
20-годишното си „аз“?

Това, което ни е дадено 
от Господ и семейството, не е 
безгранично и трябва да бъде 
добре пазено, пестено и дава-
но по правилния начин.

бе си на Университета, който е 
дал толкова много на цялото 
ми семейство.

Вашето любимо мото:
Нямам такова. Обикновено 

не подчинявам живота си на 
девизи.

При високата Ви натова-
реност какво обичате да пра-
вите в малкото си свободно 
време?

В свободното си време се 
отдавам на спорт – тенис през 
лятото и ски през зимата.

Какъв съвет бихте дали на 

20-годишното си „аз“?
Бих извървял абсолютно 

същия житейски път с някои 
малки корекции. 

Един лекар, ако тръгне по 
този път, трябва да е напъл-
но отдаден на професията си – 
абсолютно, безвъзмездно, из-
цяло, 100 процента – с всички-
те лишения по отношение на 
семейство, забавления, култу-
ра, спорт и т.н. Независимо от 
всички лишения, аз бих изжи-
вял живота си по същия начин.
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От 4 до 6 октомври 2019 г. се състоя заключителен семинар по 
съвместен проект между Медицинския университет – Пловдив и 
Медицинския университет – София, на който бяха представени 
резултатите и изградената научна инфраструктура, финансирана 
от Фонд научни изследвания по конкурс за държавни универси-
тетски научноизследователски комплекси (ДУНК).

ЗаклЮЧИТЕлЕн СЕМИнаР По ПРоЕкТ За наЦИоналЕн УнИВЕРСИТЕТСкИ 
коМПлЕкС За БИоМЕДИЦИнСкИ И ПРИлоЖнИ ИЗСлЕДВанИЯ

Проектът за Национален университетски комплекс за би-
омедицински и приложни изследвания (НУКБПИ) с ръководител 
акад. проф. д-р В. Митев и координатор проф. Радка Кънева, дб, 
включва няколко структурни звена – Център по молекулна ме-
дицина (ЦММ) в МУ – София, Център по молекулна медицина и 
фармакогенетика и Център по имунология към МУ – Пловдив, ка-
тедри и лаборатории в двата водещи медицински университе-
та. В тях се извършва изследователска дейност от 2010 г. до мо-
мента със средства, предоставени от ФНИ към МОН в размер на 
6,235 млн. лв.

По време на семинара ректорът на МУ – Пловдив проф. д-р 
Мариана Мурджева, дм, мзм, представи проекта ПЕРИМЕД, кой-
то е вече в процес на изпълнение. Млади учени от двата универ-
ситета споделиха свои научни резултати и проекти, по които ра-
ботят. Над 25 докторанти и изследователи взеха участие в науч-
ните дискусии и презентации. Бяха отчетени основните постиже-
ния в областта на молекулната медицина, геномиката, имуноло-
гията и микробиологията, които са оценени на международно 
ниво и публикувани в престижни научни списания.

РЕЗУлТаТИ, оТЧЕТЕнИ на ПРЕСконФЕРЕнЦИЯТа
„наПРЕДЪк По ПРоЕкТ „ПЕРИМЕД“ – ПРИМЕР За ДоБРа ПРакТИка“

Резултатите, които отчетоха бенефициентите по проект 
„Център за компетентност „Персонализирана иновативна ме-
дицина (ПЕРИМЕД)“: МУ – Пловдив (водеща организация), ПУ 
„Паисий Хилендарски“ и Институт по минералогия и криста-
лография, БАН, за изминалите 18 месеца от стартирането на 
Проекта до пресконференцията по неговия напредък, се изразя-
ват в реновиране на лаборатории, като най-големите строителни 
дейности са извършени в Пловдивския университет. 

Второто голямо постижение е оборудването на тези научно-
изследователски структури с уникална съвременна апаратура. 
В МУ – Пловдив е закупен апарат, който определя броя и коли-
чеството на имунните клетки при пациенти с остра лимфобласт-
на левкоза. Той позволява сортиране на тези туморни клетки от 
кръвта, които са останали в организма след проведеното лече-
ние. В генетичната лаборатория на МУ – Пловдив са закупени ня-
колко апарата от т.нар. секвениращ тип – машини, с които се оп-
ределят нуклеинови киселини, гени. Първият тумор, с който се 
започва работа, е карцином на млечната жлеза. Целта е да се ви-
ди как може да се повлияе на продукта на тези гени с прицел-
на или таргетна терапия. Съвременно оборудване е получила и 
Лабораторията за лекарство-доставящи системи.

Проф. Мурджева – ректор на МУ – Пловдив и член на Научния 
екип по Проекта, обобщи, че равносметката до момента сочи из-
платени суми за 6,3 млн. лева за инфраструктура и апаратура. До 
края на проекта остават още 11,7 млн. за разходване. 
• Изградена инфраструктура:

– в МУ – Пловдив: строително-ремонтни дейности за 
Лаборатория за лекарстводоставящи системи и персонализира-
на медицина на обща стойност 29 хил. лв.

– в ПУ „Паисий Хилендарски“: строително-монтажни работи 
за комплекс от специализирани лаборатории – експериментал-
на база за пилотни продуктови образци и анализа им, на обща 
стойност 923 хил. лв.

– в ИМК-БАН: строително-ремонтни дейности за Лаборатория 
за физико-химично охарактеризиране на лекарствени средства 
на обща стойност 60 хил. лв.
• Доставено оборудване за нови лаборатории и системи до 
момента:

– в МУ – Пловдив: планирано оборудване за 8.06 млн. лв.; до-
ставено за 4.3 млн. лв.

– в ПУ „П. Хилендарски“: планирано оборудване за 6.5 млн. 
лв.; доставено за 1.3 млн. лв. 

– в ИМК-БАН, София: планирано оборудване за 1.4 млн. лв.; до-
ставено за 640 хил. лв.
• Сключени са 51 договора по 21 процедури, като общата стой-
ност на сключените договори е над 15 милиона лева.
• Стартирани са 12 амбициозни научноизследователски про-
грами: 

– в МУ – Пловдив: в сферата на онкологични и онкохематоло-
гични заболявания и критичноболни пациенти и лекарстводоста-
вящи системи за насочено действие на лекарства; генетични по-
лиморфизми в гени, асоциирани с лекарствени продукти, прило-
жими при лечение на злокачествени лимфоми.

– в ПУ „П. Хилендарски“: молекулярни биомаркери, имуно-
биомаркери, биокатализатори и БАВ, биополимери, биосензори.

– в ИМК-БАН: физико-химичен контрол на иновативните ле-
карствени форми.
• настояща научна дейност по проекта:

– МУ – Пловдив: принос към лечението на злокачествени лим-
фоми в детската възраст и иновативни лекарствоносители.  

– ИМК – БАН: физико-химични моделни системи за лекарства 
и лекарствоносители биополимери, наночастици и техните ком-
бинации.

– ПУ „П. Хилендарски“: международно признание с четири 
патента и защитени модели в областта на нови биоматериали и 
биосензори.

Напредъкът по проект ПЕРИМЕД е реален, защото всички 
участници в проекта осъзнават голямата отговорност, която но-
сят пред обществото за здравето на хората.
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Медицинският университет – Пловдив отбеляза поредната незабравима 
Европейска нощ на учените в последния петък на м. септември с богата и раз-
нообразна програма, която свърза науката с културата и Пловдив 2019. 

В Университета бяха организирани пет събития в нов формат – шоу на та-
лантите, отворени врати на Музея на медицината, изложба от арт-пленер, фо-
тоизложба, хепънинг.

Във фоайетата на Аудиторния комплекс на МУ – Пловдив бяха открити две 
изложби – едната на картини от пленера „Лекари и художници ЗАЕДНО“, а 
другата – с уникални кадри от участието на 12-ти санитарен балкански полк в 
Първата световна война „Българските лекари на фронтовата линия в момен-
ти на затишие“.

Концертът „Талантите на МУ – Пловдив“ с над 20 музикални и танцови из-
пълнения на български и чуждестранни студенти и преподаватели създаде 
празнично настроение и достойно защити името на Пловдив като Европейска 
столица на културата 2019. 

ноЩ на УЧЕнИТЕ В МЕДИЦИнСкИЯ УнИВЕРСИТЕТ – ПлоВДИВ

Яна Гвоздева – магис-
тър по фармация и асистент 
в Катедра „Фармацевтични 
науки“ на Медицинския уни-
верситет – Пловдив, спече-
ли второ място в конкурса 
REFRESH Girls в рамките на 
„Европейска нощ на учени-
те“ 2019 с представеното т 
нея есе на тема „Как се виж-
дам в света на науката и тех-
нологиите“.

Успех от нощта на учените 2019 за наша докторантка

През целия ден беше отворена за 
посещение Музейната експозиция 
„Медицината по тракийските земи“, на-
мираща се в Студентския информацио-
нен център. 

Нощта на учените в МУ – 
Пловдив завърши с хепънинг с 
кулинарен базар в двора пред 
Аудиторния комплекс. 

За втора поредна година 
Европейската нощ на учените в 
Университета бе организирана 
в рамките на проект Refresh, 
финансиран от Европейската 
комисия по дейностите „Ма-
рия Склодовска-Кюри“ на про-
грама „Хоризонт 2020“, дого-
вор No 818879. Европейската 
нощ на учените е мега събитие, 
което всяка година се провеж-
да по едно и също време в сто-
тици градове в цяла Европа. 

И тази година Европейска-
та нощ на учените в Медицин-
ския университет – Пловдив 
беше творческа, нестандартна 
и вдъхновяваща.
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ТРЕТа конФЕРЕнЦИЯ По СИМУлаЦИонно оБУЧЕнИЕ В МЕДИЦИнаТа
Световни специалисти де-

монстрираха новости в МУ – 
Пловдив, където през ноември 
се проведе Третата конферен-
ция по симулационно обучение 
в медицината. Презентации 
имаха изтъкнати лектори, кои-
то представиха най-доброто за 
симулационното образование 
в медицината.

Съвременната роля на си-
мулацията в образованието и 
обучението на хирурзи, вир-
туалният пациент в клинично-

ТЪРЖЕСТВо на ДЕСо По СлУЧаЙ 1 ноЕМВРИ – ДЕн на наРоДнИТЕ БУДИТЕлИ
Департаментът за езиково и специализирано обучение на 

МУ – Пловдив за пореден път отбеляза Деня на будителите.
В тържествената програма взеха участие български и чуж-

дестранни студенти, които припомниха историята на празника и 
имената на някои от най-бележитите духовни водачи на българ-
ския народ през вековете. Имаше изпълнения на вдъхновяващи 
народни песни, както и презентация на тема „Доктор Петър Бе-
рон в Крайова и образованието на жените“.

Преподаватели от МУ – Пловдив, посветени не само на про-
фесията, а и на духовността, чрез мелодията на своите рими от-
правиха поздрав към всички съвременни будители – тези, които 
държат жива паметта – и някогашната, и сегашната.

Програмата завърши с емоционалните изпълнения на хора 
за народни песни „Веселие“ и на академичния танцов ансамбъл 
„Медик“ към МУ – Пловдив.

то образование, новите тен-
денции във виртуалната реал-
ност за симулационно обуче-
ние по хирургия и предимства-
та да се превърнеш в акреди-
тиран образователен институт 
към Американския колеж по 
хирургия бяха темите в първия 
ден от конференцията. Тази го-
дина имаше по-широк спектър 
от демонстрации и семина-
ри, които позволиха на всеки 
участник да се учи в изключи-
телни интерактивни сесии.

„Конференцията по симу-
лационно обучение в медици-
ната е форум, който органи-
зираме за трета поредна го-
дина. Тя събра специалисти, 
които имат интерес в симула-

ционното обучение от цялата 
страна и от чужбина. В про-
грамата на първия ден от обу-
чението четиримата ни ос-
новни лектори бяха чужденци. 
Те са представители както на 
академични институции, така 
и на фирми, които произвеж-
дат тези силно интригуващи 
платформи за обучение“, по-
сочи проф. Благой Маринов, 
директор на Медицинския си-
мулационен тренировъчен 
център (МСТЦ).

Ректорът на МУ – Пловдив 
проф. д-р Мариана Мурджева 
подчерта, че центърът вече е 
сертифициран. Той е и един-
ствената по рода си обучител-

на структура в областта на ме-
дицинското образование в 
България и се представи до-
стойно в хода на всички про-
верки. МСТЦ получи най-ви-
соката степен – Комплексен 
образователен институт към 
Американския колеж по хи-
рургия за период от 5 години, 
тъй като на територията му се 
обучават не само представите-
ли на хирургичните специално-
сти, но и лекари от много дру-
ги специалности – интернисти, 
пулмолози, кардиолози, гас-
троентеролози, ревматолози, 
анестезиолози, токсиколози, 
АГ-специалисти, педиатри.

Разположен е на площ от 
над 1000 кв. метра. Има 12 
учебни зали, две аудитории и 

12 манекена с жизнени функ-
ции. Те представляват истин-
ски кибернетични високотех-
нологични устройства, на кои-
то може да се моделира почти 
цялата спешна медицина.

Перспективите, които сто-
ят пред бъдещото развитие на 
центъра, са той да се превър-
не във водеща симулацион-
на структура в България и ре-
гиона и да заеме полагащото 
му се място в международна-
та общност на центрове, зани-
маващи се авангардни техники 
на медицинско преподаване.
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Българският лекарски съюз връчи престижните награди на медицинската гилдия за 
2019 г. в навечерието на Деня на българския лекар – 19 октомври.

Сред отличените са: 
• проф. д-р Иван Дечев – ръководител на Катедрата по урология и обща медицина 

при МУ – Пловдив, с наградата за „Дългогодишна дейност в областта на медицината и 
активен принос в развитието на специалност“ 

Проф. д-р Иван Дечев получи и отличието “Лекар на годината” от регионалната съ-
словна организация БЛС – Пловдив.

• проф. д-р Борислав китов – ръководител на Катедрата по неврохирургия при 
МУ – Пловдив, в категорията „Принос за развитие и утвърждаване авторитета на съ-
словната организация“.

• Д-р никола Боянов – Симуалционен тренировъчен център, в категорията „Принос 
за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники“.

Чл.-кор. проф. д-р Стефан костянев бе-
ше награден от Българското дружество 
по белодробни болести (БДББ) за заслуги 
към развитието на пневмологията и фти-
зиатрията в България. Диплом и Почетен 
знак – бронзова статуетка, му бяха връче-
ни в края на месец октомври тази година-
по време на Юбилейна научна среща по 
повод 110-годишнината от създаването на 
БДББ.

Проф. д-р Мариана Мурджева, Ректор 
на МУ – Пловдив, получи отличие за „Ле-
кар на годината 2019“ от регионалната съ-
словна организация на БЛС за принос за 
развитие и прилагане на иновативна ме-
дицина и уникални техники. Тя посвети на-
градата на екипа, с който работи, и под-
черта, че призът е признание за дейност-
та на колегите ѝ от Университета и асоци-
ираните с него болници.

На XII Национална конференция по 
клинична лаборатория в Ахелой проф. д-р 
Тодорка Цветкова беше удостоена с ново-
учредения от Управителния съвет на Бъл-

Станимир Халаджов – студент по фар-
мация в МУ – Пловдив, триумфира в 3 раз-
лични дисциплини – скиф, двойка скул и 
двойка с рулеви на Републиканското пър-
венство по академично гребане, което се 
проведе в Пловдив.

Заедно с Емил Нейков той взе учас-
тие в дисциплината двойка скул и на 
Европейското първенство по гребане за 
младежи до 23 години в Йоанина, Гърция, 
където двойката спечели сребърните ме-
дали.

Така Станимир Халаджов успешно за-
върши тази състезателна година и започ-
ва подготовката за спечелване на квота за 
Олимпийските игри в Токио.

Доц. Албена Иванова – ръководител на 
секция „Физическо възпитание и спорт“ 
при МУ – Пловдив, и нашите студенти Kiran 
Desan и Subinthan Soosiyakumar взеха 
участие в международния турнир по кри-
кет от 13 до 19 октомври в Корфу, Гърция.

Българският отбор по крикет се пред-
стави блестящо и спечели първо място на 
турнира, като голям принос за това има и  
Kiran Desan – наш студент по медицина, 6 
курс, и капитан на националния ни отбор 
по крикет.

Теодора къртева – редовен докторант 
към катедра „Оперативно зъболечение и 
ендодонтия“, ФДМ, бе отличена с първа 
награда на постерното състезание My First 
Research на денталния форум за научни 
изследвания на Континенталната дивизия 
на Международната асоциация за дентал-
ни изследвания (International Association 
for Dental Research – IADR) в Мадрид, 19 – 
21 септември 2019.

гарското дружество по клинична лаборато-
рия почетен знак „Проф. Йордан Тодоров“.

Проф. Цветкова получи плакет и придру-
жителен сертификат за изключителен про-
фесионален и научен принос в развитието 
на Българската клинична лаборатория.

Отличието е заслужено признание за 
професионалните постижения на проф. 
Цветкова и е от голямо значение за 
Медицинския университет – Пловдив и за 
Катедрата по клинична лаборатория.

Проф. Цветкова е дългогодишен пред-
седател на Южния клон на Българското 
дружество по клинична лаборатория и 
член на ръководството на Българското 
дружество по клинична лаборатория (до 
2012 г.). Член на Women’s Advisory Board 
към американския биографичен инсти-
тут. Член на Българския лекарски съюз и 
на Българската национална академия по 
медицина.
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ТоПло ПоСРЕЩанЕ на ноВоПРИЕТИТЕ СТУДЕнТИ
За втора поредна година Студентски съвет при МУ – Пловдив 

организира “Welcome Party” за чуждестранните и българските 
студенти. Събитието се проведе на 04.10.19 г., като на поляната 
на Младежкия хълм се събраха над 1 000 студенти, които имаха 
възможността да се запознаят и сприятелят. 

Тази година Студентски съвет посвети събитието на студента 
по медицина Петър Радев, който е диагностициран с остра мие-
лоидна левкемия и спешно се нуждае от лечение. На мястото на 
партито бяха поставени дарителски кутии и средствата, които се 
събраха бяха преведени в дарителската му сметка.

Нощта премина с много танци и незабравими спомени как-
то за първокурсниците, така и студентите по по-горните курсо-
ве на Университета.

Българските студенти по-
срещнаха своите чуждестран-
ни колеги с български фол-
клорни танци и от сърце изра-
зиха своята гостоприемност. 
Тази нощ беше добро начало 

новоприетите студенти да се 
почувстват като част от семей-
ството на МУ – Пловдив. 

„Цветовете на Пловдив“ – една незабравима феерия от усмивки и младост!


