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СЪДЪРЖАНИЕ

ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ИВАНОВ Е НОВИЯТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА НА 
УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ БОЛНИЦИ В БЪЛГАРИЯ

Новият председател на Асоциацията на университетските болници в България 
(АУБРБ) е проф. д-р Красимир Иванов. Той бе избран от Общото събрание на Асо-
циацията, която прие и отчета за дейността на АУБРБ за периода 2014-2019 година. 
В този период председател бе проф. д-р Валентин Игнатов. Като значимо постиже-
ние през изминалия мандат бе изтъкнато и присъединяването на АУБРБ към Евро-
пейската болнична федерация, чиято основна мисия е да насърчава политиките и 
практиките в болничното здравеопазване на страните от Европа, свързани с подо-
бряване на болничната помощ, насърчаване на ефективността на здравните услуги 
и човешкия ресурс. Новият Управителен съвет на АУБРБ има амбициите да продъл-
жи политиката и активно да съдейства за по-нататъшното успешно реформиране на 
здравеопазването в България, за постигане на по-високо качество на предлаганите 
медицински услуги, качествено медицинско университетско образование, адекват-
ни условия на труд за медицинските кадри и адекватно възнаграждение.
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ПРОФ. Д-Р ВАЛЕНТИН ИГНАТОВ Е НОВИЯТ РЕКТОР НА МУ – ВАРНА

Той бе избран с мнозинство от членовете на Общото събра-
ние на университета. Досегашният ректор проф. д-р Краси-
мир Иванов направи отчет за дейността на МУ-Варна през 
изключително успешните му два управленски мандата. Той 
акцентира върху значителното увеличаване на броя на студен-
тите, реализирането на важни и мащабни проекти по изграж-
дане и модернизиране на материалната база – изграждане 
на сградата на Факултета по фармация, разкриване на нови 
специалности и филиали в градовете Сливен, Велико Търно-
во и Шумен, разкриване на нови центрове за симулационно 
обучение, увеличаване на практическите бази, въвеждане на 
иновативни методи на обучение, високата акредитационна 
оценка и отлично качество на обучението. За председател на 
Общото събрание бе избран проф. д-р Красимир Иванов, а за 
заместник-председатели проф. д-р Росен Маджов и проф. д-р 
Вилиян Платиканов. Избрани бяха също членовете на мандат-
ната комисия и комисията по избора, членове на контролния 
и академичния съвет.
Визитка: Проф. д-р Валентин Игнатов е завършил Първа 
езикова гимназия в град Варна през 1977 г. и ВМИ-Варна 
през 1986 г. Получава ОНС „доктор“ през 2005 г. и ОКС „Ма-
гистър по здравен мениджмънт“ през 2011 г. От 2005 г. е 
доцент по хирургия в Катедрата по обща и оперативна хи-
рургия на МУ-Варна. От 2013 г. е професор по хирургия в Ка-
тедрата по обща и оперативна хирургия на МУ-Варна. Пред-
седател е на Асоциацията на университетските болници в 
Република България. Заема поста изпълнителен директор 
на УМБАЛ „Света Марина“ – Варна от 2016 г. до момента. 
Преминал е допълнителни професионални квалификации и 
специализирани курсове в България, Ирландия и Германия. 
Проф. Игнатов е лектор и екзаминатор по хирургия на студен-
ти в МУ-Варна със 126 ч. годишна аудиторна заетост. Има 205 
научни публикации, от които 59 индексирани в световноиз-

ПРОФ. Д-Р СИЛВА АНДОНОВА Е НОВИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 
УМБАЛ „СВ. МАРИНА“ – ВАРНА

вестни бази данни (Web of Science/Scopus). Автор и съавтор 
е в глави на международни монографии. Владее английски и 
руски език. Проф. д-р Валентин Игнатов притежава специфич-
ни хирургични умения в ендоскопската техника, лапароскоп-
ска хирургия и хирургична ендоскопия. Носител е на множе-
ство призове и награди.

За изпълнителен директор на УМБАЛ „Света Марина“ – Варна 
е назначена проф. д-р Силва Андонова.
Визитка: Проф. д-р Силва Андонова е завършила МУ-Варна 
през 1996 г. специалност „Неврология“ придобива 2004 г. През 
2010 г. защитава дисертация за образователна и научна сте-
пен „доктор“, а през 2012 г. защитава академична длъжност 
„доцент“. От 2012 г. заема длъжността началник на Втора кли-
ника по нервни болести с отделение за интензивно лечение 
на неврологичните болести и отделение за лечение на остри 
мозъчни инсулти, МБАЛ „Св. Марина“ – Варна. През 2016 г. 
придобива академична длъжност „професор“ по неврология. 
От 2017 г. е директор лечебно-диагностична дейност, УМБАЛ 
„Св. Марина“ – Варна. Проф. Андонова е член на Български 
лекарски съюз, Българското дружество по неврология, Бъл-
гарско дружество по главоболие, Европейското дружество 
по невросонология и мозъчна хемодинамика, Европейско 
дружество по инсулти, Балканското медицинско дружество, 
Редакционната колегия на списание „Невросонография и мо-
зъчна хемодинамика“, УС на Българска асоциация по невросо-
нология и мозъчна хемодинамика, УС на COST Акция CA18118 
„Implementation Research Network in Stroke Care Quality“. Тя е 
Национален координатор на Международния регистър за ин-
султи SITS и Национален координатор на Европейски проект 
на Европейската организация по инсулт ESO: ESO EAST.

НОВИ ДЛЪЖНОСТИ
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НОВИ ДЛЪЖНОСТИ

НА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПРОФ. Д-Р ВАЛЕНТИН ИГНАТОВ ПОЛУЧИ 
РЕКТОРСКИТЕ РЕГАЛИИ ОТ ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ИВАНОВ

На официална церемония в МУ-Варна проф. д-р Красимир 
Иванов предаде символите на ректорския статут на новоиз-
брания ректор проф. д-р Валентин Игнатов.
В присъствието на ректорите на университета доц. д-р Георги 
Маринов (в периода 1987-1990 г.), проф. д-р Темелко Темел-
ков (в периода 1999-2004 г.) и проф. д-р Анелия Клисарова 
(в периода 2004-2012 г.) проф. Игнатов облече ректорски-
те тога и огърлица. Той получи и жезъла на университета и 
бе символично приобщен към академичните традиции на 
МУ-Варна.

Със заповед на ректора проф. д-р Албена Керековска е определена за Директор на дирекция „Учебна дейност“, а проф. Тодорка 
Костадинова е определена за директор на Дирекция „Международно сътрудничество, акредитация и качество“. Екипът има ус-
пешен дългогодишен управленски опит в съответния ресор, което е доказателство за устойчивост и приемственост в политиката 
и приоритетите на МУ-Варна.

ПРОФ. Д-Р АЛБЕНА КЕРЕКОВСКА, Д.М.

ПРОФ. ТОДОРКА КОСТАДИНОВА, Д.И.

ИЗБРАНИ БЯХА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДВЕТЕ НОВИ ДИРЕКЦИИ НА МУ-ВАРНА

Визитка: Проф. Тодорка Костадинова има две магистърски степени от ИУ-Варна и док-
торска степен по икономика от УНСС-София. Развитието на академичната кариера следва 
с последователно избиране за доцент в Катедрата по икономика и управление на здра-
веопазването при МУ-Варна (2003 г.) и професор – през 2012 г. Има две специалности в 
областта на здравеопазването: „Икономика на здравеопазването“ (от 2005 г.) и „Меди-
цинска информатика и здравен мениджмънт“ (от 2006 г.). През март 2011 г. е избрана за 
декан на Факултета по обществено здравеопазване на МУ-Варна, а от март 2012 г. до март 
2020 г. е заместник-ректор по международното сътрудничество, акредитация и качество. 
Проф. Костадинова има над 160 публикации и повече от 180 участия в конгреси у нас и 
в чужбина. Член е на Съюза на учените във Варна, на Българската асоциация по здравен 
мениджмънт, на Българската асоциация по обществено здраве, Асоциация на здравните 
мениджъри в България (АЗМБ), Асоциация за здравна политика и мениджмънт, София, 
както и на борда на Европейската федерация на болниците (HOPE) в Брюксел (до 2019 
г.), Глобална фондация за здравни неравенства (GHEF), Сан Франциско, САЩ, и Женева, 
Швейцария, Интернационално общество по интегрирани грижи, Великобритания, Меж-
дународна асоциация „Устойчиво развитие“ и Европейска мрежа за човешките ресурси в 
здравеопазването.

Визитка: Проф. д-р Албена Керековска е завършила „Медицина“ във ВМИ-Варна 
през 1990 г. През 1998 г. придобива специалност „Социална медицина и здравен ме-
ниджмънт“. В периода 2000–2004 г. е докторант на Гламоргански университет – Ве-
ликобритания. През 2007 г. е избрана за редовен доцент към Катедра „Социална 
медицина и организация на здравеопазването", а през 2015 г. за професор към съща-
та катедра. От 2008 г. до 2012 г. е председател на Комисията по етика на научните из-
следвания към МУ-Варна, а понастоящем неин редовен член. От март 2012 г. до март 
2020 г. е заместник-ректор по учебната дейност на Медицински университет – Варна. 
Има над 140 научни публикации и съобщения, от които над 40 в чужбина. Автор и съавтор 
е на 13 монографии, учебници и учебни помагала. Главен редактор е на списание „Scripta 
Scientifica Salutis Publicae“ и член на редакционната колегия на „Варненски медицински 
форум“.  Участва в 19 дългосрочни проекта, повечето от които международни, като е ръ-
ководител на 3 от тях. Проф. Керековска е член на Европейската асоциация по обществе-
но здравеопазване (EUPHA); Българската асоциация по здравен мениджмънт;  Научното 
дружество по социална медицина; Съюз на учените в България; Сдружение „Обществено 
здравеопазване 99“ – Варна; Български лекарски съюз. Eксперт по биоетика към UNESCO.
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СТУДЕНТИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ ПРОВЕЖДАТ ДИГИТАЛНИ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ В МУ-
ВАРНА
Във връзка с решение на Народното събрание на Република 
България за обявяване на извънредно положение в страната, 
предвид пандемията с COVID-19 и заповед на Ректора проф. 
д-р Валентин Игнатов, обучението по всички специалности в 
МУ-Варна премина изцяло в електронна среда. Обучителни-
ят процес в МУ-Варна протича нормално, обясняват препо-
давателите. Студентите активно участват в учебния процес 
посредством възможностите за осъществяване на дискусии, 
опциите за разбиране на преподадения материал и формата 
за обратна връзка, които системата дава. Blackboard системата 
за електронно обучение дава широкоспектърни възможнос-
ти за обогатяване на лекционния материал и упражненията, 
чрез използване на видео, аудио, PPT и PDF формати, които, 
съчетани с жива връзка между преподаватели и студенти, 
правят обучението много ефективно. Голяма част от чуждес-
транните студенти в МУ-Варна са в домовете си и заради ча-
совата разлика стават много рано сутринта, за да присъстват 
на занятията, но са активни и стриктни, допълват преподава-
телите. Електронното обучение в МУ-Варна се осъществява с 
помощта на електронната система за управление на учебния 
процес Blackboard, която е уеб базирана платформа за елек-
тронно обучение, чиято основна цел е да подобрява пости-
женията на студентите, като повишава тяхната ангажираност 
към образователния процес, чрез използване на различни 
инструменти за интерактивно преподаване и оценяване. 

ОБУЧЕНИЕ

Решението включва в себе си съвременен софтуер, отговарящ 
на последните тенденции в образованието, както и съпътства-
щи услуги, позволяващи успешното внедряване и ефектив-
ното му използване за подпомагането на ученето през целия 
живот. В продължение на пет години Интернационалният 
център за електронно и дистанционно обучение (ИЦЕДО) на 
МУ-Варна провеждаше последователна политика за обучение 
на преподавателския състав на университета за автономна 
работа с всички инструменти на платформата, което позволи 
в рамките на 48 часа след въвеждането на извънредното по-
ложение цялостното обучение във всички факултети, колеж и 
филиали да премине към ефективно електронно обучение във 
всички дисциплини, които позволяват това.

54 АБСОЛВЕНТИ ОТ ВИПУСК 2019 НА ФАКУЛТЕТА ПО ФАРМАЦИЯ ПОЛУЧИХА 
ДИПЛОМИТЕ СИ НА ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ

На официална церемония 54 магистър-фармацевти от Випуск 
2019 на Факултета по фармация към МУ-Варна получиха свои-
те дипломи. Отличник на випуска е Елена Николова. Тя по-
лучи парична награда и грамота от ректора на университета 
проф. д-р Красимир Иванов, както и парична награда и пла-
кет от кмета на Варна, г-н Иван Портних. С отличен успех от 
5-годишното обучение и държавните изпити завършиха осем 
студенти, които бяха удостоени с парична награда от ректо-
ра, както и с награди от Българския фармацевтичен съюз. В 
словото си ректорът на университета се обърна към всички 
завършващи с думите: „Учете се от всяка ситуация и превръ-
щайте препятствията във възможности. Бъдете инициативни, 
за да ви разпознават! Вие можете всичко! Днешният ден го 
доказва. От тук нататък, през целия си живот, вие ще бъдете 
горди възпитаници на МУ-Варна. Разполагате с всички необ-
ходими знания, за да покорите следващите висини и да бъ-
дете най-успешните магистър-фармацевти“. Младите специа-
листи положиха клетвата на фармацевта, повтаряйки словата 
след декана на факултета проф. Диана Иванова. За цялостен 
принос и съдействие при подпомагане дейността и издигане 
престижа на Факултета по фармация, с наградата на декана 
бе удостоено ръководството на УМБАЛ „Света Марина“ – Ва-
рна. Председателят на Студентския съвет г-н Божидар Касабов 
връчи почетен плакет и грамота за активна студентска дейност 
през годините на обучение и високи заслуги за утвърждаване 
на доброто име и престиж на университета на магистър-фар-
мацевт Оганес Варданян. Той получи и парична награда от 
ректора проф. д-р Красимир Иванов. Ръководителят на учебен 
сектор „Спорт“ г-жа Жулиета Виденова отличи най-изявения 
спортист от Випуск 2019 на Факултета по фармация. За актив-
на спортна дейност и принос в създаването и утвърждаването 
на Студентски танцов състав „Диана“ плакет и грамота получи 
Ивелин Илиев.
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ОБУЧЕНИЕ

ДВЕ НОВИ СПЕЦИАЛНОСТИ ОТКРИВА МУ-ВАРНА ТАЗИ ГОДИНА

Варненският Медицински университет предлага обучение в 
над 20 различни специалности. Интересът към всички тях е 
устойчиво висок, а конкуренцията продължава да държи чел-
ни позиции, като за едно място се борят 5-6 кандидати. Тра-
диционно най-желаните специалности са „Медицина“, „Ден-
тална медицина“ и „Фармация“. На голям интерес от страна на 
кандидат-студентите се радва и уникалната за България специ-
алност „Военен лекар“, която се реализира съвместно с ВВМУ 
„Н.Й.Вапцаров“ – Варна и Военномедицинска академия. От 
учебната 2020/2021 година желаещите ще могат да кандидат-

стват за обучение в две нови специалности – „Кинезитерапия“ 
и „Информационни технологии в здравеопазването и здрав-
ните грижи“. Обучението по специалността „Кинезитерапия" 
е за придобиване на образователно-квалификационна степен 
„бакалавър“. То се провежда в редовна форма, продължител-
ността му е четири години и завършва с държавен изпит. За 
нея могат да кандидатстват всички, завършили средно обра-
зование и явили се на приемен изпит по биология в тестова 
форма. С полагането на този изпит кандидатите могат да изби-
рат да участват в класиране и за други специалности. Втората 
нова специалност е „Информационни технологии в здраве-
опазването и здравните грижи“, завършваща с придобиване 
на образователно-квалификационна степен „магистър“. Тя е 
проектирана да отговори на специфичните потребности на 
здравния сектор в България от висококвалифицирани профе-
сионалисти с интердисциплинарна подготовка, необходима за 
развитието, приложението и поддържането на специфични за 
здравеопазването и здравните грижи софтуерни продукти и 
информационни масиви, както и методи за моделиране и об-
работка на медицински изображения и симулации за целите 
на практическата и научноизследователската работа. Обуче-
нието е в задочна форма с продължителност две години и за-
вършва с полагане на държавен изпит или защита на диплом-
на работа. Това е една от няколкото предлагани специалности 
в МУ-Варна, които могат да бъдат продължаващо обучение за 
лица, които не са завършили медицински специалности. Чрез 
нея за първи път се дава възможност на възпитаниците на ме-
дицинските колежи, завършили специалността „Рентгенов ла-
борант“, да получат допълнителна квалификация.

НОВ УЧЕБЕН РЕНТГЕНОВ АПАРАТ ПОЛУЧИ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – ВАРНА
Медицински колеж – Варна вече разполага с нова рентгенова 
апаратура, осигурена със съдействието на МУ-Варна. Модер-
ната технология отговаря на всички съвременни изисквания и 
потребности на развитието на образната диагностика. Рентге-
новият апарат е предназначен изцяло за учебни цели и няма 
излъчване на рентгенови лъчи. Използва се за обучение на 
студентите от специалност „Рентгенов лаборант“, във връзка 
с методите и техниките на образната диагностика, които те 

усвояват по време на обучението си в колежа. Студентите на 
Медицински колеж – Варна усвояват основите на образната 
диагностика на територията на колежа, което значително уле-
снява тяхната работа по време на учебната практика и пред-
дипломния стаж в лечебните заведения впоследствие. Новият 
рентгенов апарат ще повиши значително качеството на учеб-
ния процес, защото студентите ще имат възможността да се 
учат и упражняват на модерна високотехнологична апаратура.

За седма поредна година Медицински университет – Варна 
прие поканата на ръководството на Гимназия с преподаване 
на чужди езици „Йоан Екзарх“ – Варна да участва в инициати-
вата „Продължи напред!“, Дни на кандидат-студента от Пета.
За първа година превърналата се в традиция среща между 
гимназистите и представителите на МУ-Варна се провежда по 
иновативен и общодостъпен начин – виртуално чрез специал-
но създадена интернет страница. За популяризиране на съби-
тието и достигането на информацията до учениците и техни-
те родители са използвани и възможностите на електронния 
дневник на гимназията. 

МУ-ВАРНА ГОСТУВА ВИРТУАЛНО 
НА ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА 
ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „ЙОАН ЕКЗАРХ“
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НАГРАДИ

МУ-ВАРНА ПОЛУЧИ СЕРТИФИКАТ ОТ МОН ЗА ПОСТИЖЕНИЯ В РП 
„ХОРИЗОНТ 2020“

Конференция, посветена на новата рамкова програма „Хори-
зонт Европа“ – образование, иновации, научни изследвания, 
2021-2027 г., се проведе във Варна. Целта на форума бе да се 
популяризират новите акценти в програмата. Тя ще продъл-
жи да подкрепя научните изследвания, както и обществените 
проблеми, като особено внимание се обръща на лечението 
на онкологичните заболявания и въвеждането на високи тех-
нологии в градовете. Участниците в конференцията изразиха 
надежда, че програмата ще спомогне за засилване взаимо-
действието между науката, иновациите и образованието. 
МУ-Варна бе номиниран и получи сертификат от МОН за по-
стижения за изграждане на капацитет и постигане на устой-
чиви резултати в участието в РП „Хоризонт 2020“. Проф. д-р 
Антон Тончев, директор на Научно-изследователския институт 
към университета и ръководител на Катедрата по анатомия и 
клетъчна биология, прие сертификата от името на МУ-Варна. 

МУ-ВАРНА ПОЛУЧИ НАГРАДА ЗА ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА МОРСКИЯ 
СПОРТ НА ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО 
ВЕТРОХОДСТВО
На официална церемония на 31 януари в Юнашки салон – 
Варна бяха връчени отличия на най-добрите ветроходци в 
България за изминалата година. МУ-Варна получи специална 
награда за принос в развитието на морския спорт от прези-
дента на Федерацията по ветроходство г-н Росен Марангозов. 
Отличието прие деканът на Факултета по медицина проф. д-р 
Златислав Стоянов, който се обърна към присъстващите с ду-
мите: „Щастлив съм да приема тази награда. Щастлив съм, 
че МУ-Варна е достоен член на семейството на българското 
ветроходство. Щастлив съм, че емблемата му се издува на 
платната и се вее на флаговете на морския флот. Държа да 
отбележа и че ние сме единственият университет в страната, 
който обучава своите студенти по морска медицина“. За ця-
лостното си представяне през 2019 г. варненският медицински 
университет получи и първа награда в клас IRC-2 в генерално-
то класиране за целия сезон от г-н Никола Дуков, председател 
на асоциацията на IRC за България. 

ЗА ТРЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА МУ-ВАРНА СПЕЧЕЛИ КОНКУРСА НА ОБЩИНА 
ВАРНА „ДА УКРАСИМ ВАРНА ЗА КОЛЕДА“

МУ-Варна спечели за трета поредна година конкурса за 
най-красива коледна украса „Да украсим Варна за Коледа 
2019“ в категория „Украса на фасада на обществена сграда“.
Тази година университетът изпревари конкуренцията си с ре-
кордните над 1000 гласа. МУ-Варна се включи в състезанието 
с кадри от сградите Ректорат, Факултет по фармация и Фа-
култет по дентална медицина. Наградите на призьорите бяха 
връчени на церемония в Община Варна. Помощник-ректорът 
на МУ-Варна инж. Деян Грънчаров и дизайнерът на универ-
ситета Христина Тачева получиха плакет и грамота лично от 
кмета на град Варна г-н Иван Портних. Инж. Грънчаров изказа 
благодарност към ръководството и екипа на университета за 
добре свършената работа и ежедневните усилия, които пола-
гат за развитието и просперитета на МУ-Варна: „Нашата украса 
и това, което правим за развитието на града ни, е в унисон с 
дейността на Община Варна. Правим го с много любов, защото 
обичаме нашия град. Радвам се, че тази година толкова мно-
го хора се включиха в конкурса. Поздравявам всички и желая 
успешна година“.
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МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ЕКИПЪТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ В МУ-ВАРНА ПОСРЕЩА 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

Проведе се заседание на екипа по програма „Еразъм+“ в 
МУ-Варна. Членовете на екипа се избират с решение на Ака-
демичен съвет с цел реализиране на дейностите по проектите 
за мобилност на студенти, преподаватели и служители. В със-
тава му влизат заместник-ректорът по международно сътруд-
ничество, който е и институционален координатор,  деканите 
на факултетите, директорите на Медицинския колеж и филиа-
лите, представители на академичния състав, отдел „Междуна-
родно сътрудничество“ и административните звена. Основна-
та цел на съвещанието беше да се представят резултатите от 
проектите за мобилност за периода 2012-2020 година. Беше 
обсъдена и актуализирана селекционната процедура за под-
бор на участници в мобилности по програма „Еразъм+“. Друга 
задача на срещата беше да се определи съставът на комисиите 
за провеждане на събеседванията със студенти, кандидатства-
щи за участие в мобилност през академичната 2020/2021 г.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ФОЗ УЧАСТВАТ В ПРЕСТИЖНИ МЕЖДУНАРОДНИ 
МРЕЖИ ЗА АНАЛИЗ НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

В началото на пандемията от COVID-19 множество престиж-
ни изследователски институти и международни организации 
стартираха инициативи за преглед и анализ на мерките, които 
вземат здравните системи, за да ограничат разпространение-

то на вируса. В средата на март преподаватели от Катедрата по 
икономика и управление на здравеопазването бяха поканени 
да се включат в две от мрежите като експерти за България и да 
анализират периодично мерките на правителството. Първата 
мрежа е инициирана от London School of Economics и включва 
кратки доклади за различни държави по света, публикувани 
на страницата на Cambridge University Press в специално съз-
дадената секция Country Responses to the Covid19 Pandemic. 
Европейската обсерватория за здравни системи и политики, 
съвместно със Световната здравна организация и Европейска-
та комисия, също през март, стартира инициативата COVID-19 
Health System Response Monitor, която е част от мрежата Health 
System Policy Monitor (HSPM). МУ-Варна чрез Катедрата по 
икономика и управление на здравеопазването е партньор 
на HSPM от 2013 г. и единствен представител за България. 
В новата експертна мрежа се представят и анализират не само 
мерките на здравните системи за борба с епидемията, но и ре-
шенията на правителствата за смекчаване на икономическите 
и социалните последствия. 

Един от най-успешните европейски учеб-
ници по образна диагностика излиза за 
първи път на български език. Определян 
като безценен наръчник, пътеводител и 
незаменим образователен инструмент, 
той е сред най-добрите учебни книги за 
специалността „Образна диагностика“. Под 
редакцията на трима австрийски препода-
ватели по радиология, оригиналното изда-
ние събира в 44 глави всичко, което трябва 
да знае студентът в областта. Представени 

са основните аспекти на последните нововъведения във всяка 
подспециалност и органна система, а съдържанието е богато 
онагледено със скици, диаграми и илюстрации. Българската 
версия на учебника е плод на безрезервния труд на лекари 

специализанти и специалисти по образна диагностика и нук-
леарна медицина от Медицински университет – Варна, Кли-
никата по образна диагностика на УМБАЛ „Св. Марина“ - Ва-
рна и Клиниката по образна диагностика на Аджибадем Сити 
Клиник Болница Токуда. Редактори на българското издание са 
проф. д-р Галина Кирова и проф. д-р Боян Балев. Учебникът е 
предназначен основно за студенти по медицина, но той е до-
казан верен помощник и за преподаватели, радиолози и дру-
ги специалисти с интерес в областта. А една от амбициите на 
авторите, преводачите и редакторите е чрез 
книгата да успеят да събудят любопитство-
то към тази сфера. „Може би ще Ви накара 
да опознаете в детайли вълнуващия свят на 
клиничната радиология и радиологичните 
науки“.

ЕДИН ОТ НАЙ-УСПЕШНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ УЧЕБНИЦИ ПО ОБРАЗНА 
ДИАГНОСТИКА ИЗЛИЗА ЗА ПЪРВИ ПЪТ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
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ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ИВАНОВ ОТБЕЛЯЗА 60-ГОДИШНИЯ СИ ЮБИЛЕЙ В 
ПРИСЪСТВИЕТО НА КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ

В препълнената аудитория „Проф. Владимир Иванов“ в 
УМБАЛ „Света Марина“ – Варна колеги, приятели и гости ува-
жиха проф. Иванов като поднесоха своите поздравления и по-
даръци. Варненският и Великопреславски митрополит Йоан 
награди за заслуги към Варненска и Великопреславска епар-
хия проф. Иванов с орден „Свети Апостол Андрей Първозвани“.
„Благодаря на всички, че споделихте с мен този празник, който 
с това отличие, което получих, го прави едно от най-значими-
те събития в моя живот. На всички Вас, с които през годините 
работихме и се надявам да продължаваме да работим, же-
лая много здраве, щастие, успехи и всичко, което мечтаете, 
да Ви се сбъдне. За мен беше чест. Благодаря Ви!“ – с тези 
думи се обърна към присъстващите проф. Красимир Иванов.
Новоизбраният ректор на МУ-Варна проф. д-р Валентин Иг-
натов поднесе на проф. Иванов в знак на благодарност от 
името на цялата академична общност на МУ-Варна и УМ-
БАЛ „Света Марина“ – Варна ректорските тога и огърлица, 
които за първи път бяха въведени по време на мандата му. 
От името на Националния съвет на Българския Червен кръст 
г-н Илия Раев награди проф. Иванов със Златния орден на 
БЧК. Управителя на Очна болница – Варна проф. д-р Христи-
на Групчева поднесе на проф. Иванов специална статуетка. 
Събитието уважиха и кметът на град Варна г-н Иван Портних и 

МУ-ВАРНА БЕ ДОМАКИН НА НАЦИОНАЛНИЯ СЕМИНАР-ОБУЧЕНИЕ ПО 
ДОНОРСТВО И ТРАНСПЛАНТАЦИИ

МУ-Варна бе домакин на Националния семинар-обучение по 
органно и тъканно донорство и трансплантация, организиран 
от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН), под 
егидата на УМБАЛ „Св. Марина“ и МУ-Варна. В рамките на 
първия ден се проведе среща-дискусия на координаторите 
по донорство и трансплантация от цялата страна със студенти 
от МУ-Варна. Бъдещите специалисти имаха възможността да 
обменят своя теоритичен опит и знания с практическия опит 
на водещите в областта, както и да се запознаят с предизвика-
телствата и последните постижения по темата. Проф. Групчева 
сподели, че условията за донорство в България са сравнително 
благоприятни и благодари лично на всички присъстващи, че са 
посветили своя живот точно на това. Специалистите в облас-
тта изразиха надежда, че занапред хората ще бъдат по-добре 
информирани относно същността и значението на органното 
донорство. Проф. д-р Вилиян Платиканов, началник Клини-
ката по анестезиология и интензивно лечение в УМБАЛ „Св. 
Марина“ – Варна, представи на аудиторията презентация за 
донорството и трансплантациите и разказа интересни случаи 
от личната си практика. Той предаде своето послание на при-

областният управител г-н Стоян Пасев. Сумата, събрана от по-
днесените подаръци на всички гости, ще бъде дарена на Дет-
ското отделение на болница „Света Марина“.

състващите с цитат на Winston Churchil: „Няма значение колко 
добра и печеливша стратегия сме избрали и въвели. Важни са 
резултатите“.

МУ-ВАРНА ПОСТАВИ НАЧАЛОТО НА КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР С АВТОРСКА 
ИЗЛОЖБА
Изложбата „Емоции, промоции и …“ на фотографите Петко 
Момчилов, Благовеста Филипова и Иван Атанасов откри проф. 
д-р Красимир Иванов. Експозицията е и първото събитие от 
новосъздадения културен календар на МУ-Варна. Представе-
ните снимки са запечатали най-емоционалните моменти на 
абсолвентите от Випуск 2019 по време на тържествените це-
ремонии по промовиране. Периодично в коридора на първия 
етаж ще бъдат представяни изложби на различна тематика. 

СЪБИТИЯ
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МУ-ВАРНА – ДОМАКИН НА 8-ОТО ИЗДАНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ КУРС ОТ 
ПОРЕДИЦАТА OTORHINOLARYNGOLOGIA PRACTICA

Курсът стартира още през 2005 г. и днес е набрал широка по-
пулярност сред специалистите. Във фокуса на събитието, съ-
брало множество медицински лица от областта на ушно-нос-
но-гърлените болести във Варна, бе темата „Антимикробна 
терапия в оторинолагингологията – съвременни стандарти“. 
Симпозиумът откри доц. Николай Сапунджиев, ръководител 
на УС по УНГ болести към Катедрата по неврохирургия и УНГ 
болести на МУ-Варна. Проф. д-р Иван Ценев бе удостоен от 
академичното ръководство на МУ-Варна с плакет „SIGNUM 
LAUDIS“ за принос в научно-изследователската дейност и ака-
демично развитие на преподаватели от МУ-Варна и други уни-
верситети в Република България. 

В МУ-ВАРНА БЕ ПРЕДСТАВЕНА КНИГАТА „ЛАТЕРАЛНА ГЛЕЗЕННА 
НЕСТАБИЛНОСТ“

В МУ-Варна в присъствието на преподаватели и студенти бяха 
представени книгата „Латерална глезенна нестабилност“ и 
съпътстващата я изложба на авторски илюстрации. Учебникът 
е монографичен труд на д-р Преслав Пенев, главен асистент 
в Катедра „Ортопедия и травматология“, а работата по него е 
продължила 3 години. Разработен е като част от проект „Из-
граждане на диагностичен и терапевтичен алгоритъм при па-
циенти с остра предно-латерална глезенна нестабилност“ по 
Фонд „Наука“. Книгата е тясно специализирана научна литера-
тура предназначена предимно за хирурзи на глезен и ходило, 
но и за общи ортопеди и травматолози, желаещи да се запоз-
наят с диагностиката и лечението на този вид патология. Тек-
стът е визуализиран с над 110 авторски снимки и илюстрации, 
които са дело на художника Явор Григоров.

МУ-ВАРНА ОРГАНИЗИРА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ХОРА С ЕЗИКОВО-ГОВОРНИ 
НАРУШЕНИЯ

Преподаватели и студенти от Катедра „Логопедия и меди-
цинска педагогика“ на МУ-Варна организират консултации и 
диагностика за деца, ученици и възрастни с езиково-говорни 

нарушения. Инициативата се провежда по повод отбелязване 
на Европейския ден на логопедичната терапия.

СЛУЖИТЕЛИ НА МУ-ВАРНА СТАРТИРАХА ИНИЦИАТИВА „ЗАЕДНО ЩЕ СЕ 
СПРАВИМ!“

В условията на създалата се ситуация на извънредно положе-
ние заради световната пандемия от COVID 19 в страната ни се 
зараждат множество доброволчески инициативи, обединени 
от желанието да се помогне. Такава инициатива възниква и в 
МУ-Варна по идея на една от хигиенистките Даниела Павлова. 
Тя предлага да произвежда маски заедно със своите колеги и 
така се ражда каузата „Заедно ще се справим!“. 
„Искахме да се присъединим към благотворителната кампа-
ния в УМБАЛ „Света Марина“ и да бъдем съпричастни с меди-
ците, които са на първа линия, и да ги подкрепим“ – споделя 
Даниела. Ръководството на университета веднага прегръща 
идеята и дава зелена светлина на благородното дело да се 
случи, като предоставя и необходимите материали за изра-
ботване на маски. Закупуват се машини и се реорганизира ра-
ботното пространство. Произведената продукция се стерили-
зира във Факултета по дентална медицина, правят се пакети с 
маски и се разпределят за медицинските екипи на УМБАЛ „Св. 
Марина“ – Варна и другите лечебни заведения в града. 
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МУ-ВАРНА ОТБЕЛЯЗА ДЕНЯ НА РОДИЛНАТА ПОМОЩ

Денят на родилната помощ, известен още като Бабинден, 
беше отбелязан в МУ-Варна. Организатори са Катедра „Здрав-
ни грижи“ към ФОЗ на МУ-Варна, а студенти от специалността 
„Акушерка“ бяха подготвили интересен спектакъл, с който 
представиха традиционния ритуал бабуване. Празникът беше 
почетен и от акушерите и гинеколозите във втората по голе-
мина специализирана АГ болница в България – СБАГАЛ „Проф. 
д-р Димитър Стаматов“ – Варна, където в ритуала с измиване-
то на ръцете взе участие началникът на родилното отделение 
– д-р Добрин Николов. Преподаватели и студенти от Филиал 
Шумен на МУ-Варна също отбелязаха празника с традицион-
ните за този ден обичаи.

2020 ГОДИНА Е ОБЯВЕНА ЗА МЕЖДУНАРОДНА ГОДИНА НА МЕДИЦИНСКАТА 
СЕСТРА И АКУШЕРКАТА ОТ СЗО
По време на 72-рата си сесия Световната здравна организация 
(СЗО) обяви 2020 г. да бъде Международна година на меди-
цинската сестра и акушерката. Според СЗО сестрите и акушер-
ките са ключови при постигането на целта за всеобщ достъп до 
здравни услуги, тъй като изпълняват значима роля при промо-
ция на здраве, превенция на болести и осигуряване на грижи.

МУ-ВАРНА И УМБАЛ „СВ. МАРИНА“ – ВАРНА ОТБЕЛЯЗВАТ СВЕТОВНИЯ ДЕН 
НА РЕДКИТЕ БОЛЕСТИ

Денят на редките болести – 29 февруари 2020 г., е повод от-
ново да обърнем лице към хората, които живеят с рядко за-
боляване. В света има повече от 300 милиона души с редки 
заболявания, като общият брой редки болести (срещащи се 
при под 1:2000 души) надвишава 6000. Повечето от заболява-
нията започват в детството, а над 70% имат генетичен произ-
ход. Още от създаването на политиките в Европа, свързани с 
редките болести, МУ-Варна и УМБАЛ „Света Марина“ – Варна 
са в челните редици на борбата за по-добра съдба на пациен-

СЪБИТИЯ

тите с редки болести – както деца, така и възрастни. Първият 
експертен център по редки болести – Центърът по редки ане-
мии и коагулопатии, е открит още през 2013 г. През 2016 г. е 
национално признат още един център – Експертният център 
по редки ендокринни болести. През 2019 г. е създаден още 
един център – Експертен център по муковисцидоза. От 200 па-
циенти в началото в момента трите центъра обслужват общо 
443 пациенти на възраст от няколко месеца до 70 години. 
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НАУЧНИ СТЕПЕНИ И АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

МУ-ВАРНА СПЕЧЕЛИ НАГРАДА ЗА „НАЙ-МНОГО ЦИТИРАНИЯ НА НАУЧНИТЕ 
ПУБЛИКАЦИИ“

На официална церемония в София бяха връчени ежегодните 
награди на вестник „24 часа“ за най-добрите университети в 
страната според техния рейтинг. Събитието откри министъ-
рът на образованието г-н Красимир Вълчев. За втора поредна 
година Медицински университет – Варна получи специална 
награда за „Най-много цитирания на научните публикации 
в професионални направления „Медицина“ и „Обществено 
здраве“. През 2016 г. университетът също печели първо място 
в професионално направление „Обществено здраве“, а през 
2017 г. – в направление „Медицина“. Наградата от името на 
университета получи ръководителят на Научноизследовател-
ския институт към МУ-Варна проф. д-р Антон Тончев. Той спо-
дели пред аудиторията: „Ценим високо това отличие и си по-
желавам от тук нататък да получаваме все повече цитирания и 
от бизнеса чрез иновациите, които университетите създават“. 
Отличието е от изключителна важност за изпълнението на на-
ционалната стратегия за научноизследователска работа в Ре-
публика България 2017-2030. Това е вярната посока на разви-
тие на един модерен, високотехнологичен университет, който 
работи, за да бъде разпознаваем и равноправен партньор на 
международния образователен и научен пазар.

АД „ПРОФЕСОР“ 

Проф. Елена Грозева Желева, д.п. 
„Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията 
(експертиза на работоспособността)“

Проф. Маринела Иванова Грудева, д.п.
„Теория на възпитанието и дидактика“ 

(обучение на медицински специалисти)

Проф. Иван Стоянов Мерджанов, д.п.
„Педагогика на преподаването на 

специализиран немски език за медицински цели 
(и електронно обучение)“

АД „ДОЦЕНТ“ 

Доц. д-р Светлин Върбанов Върбанов, д.м. 
„Съдебна психиатрия“

Доц. д-р Елена Николова Паскалева-Георгиева, д.м.  
„Педиатрия“

 
НС „ДОКТОР НА НАУКИТЕ“ 

Проф. д-р Христианна Ангелова Романова-Радева, д.м.н. 
„Медицина на бедствените ситуации“

Доц. маг.-фарм. Калоян Добринов Георгиев, д.ф.н. 
„Фармакология 

(вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“

ОНС „ДОКТОР“
 

Златина Веселинова Петева, д.х.
 „Биоорганична химия, химия на природните и 

физиологично активни вещества“

Д-р Милена Иванова Белчева, д.м.
 „Педиатрия“

Д-р Елица Петева Джонгова, д.м.
 „Хирургична стоматология“

Д-р Ивайло Христов Митковски, д.м.
„Ортопедия и травматология“

Тодорка Димова Сократева, д.б. 
„Биоимия“ 

Мария Николова Добрева, д.оз.
 „Управление на здравните грижи“ 

Д-р Ваня Маргаритова Недкова-Миланова, д.м. 
„Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, 

радиационна и др.)“

Д-р Весела Добрева Христова, д.м.
 „Терапевтична стоматология“

Д-р Майя Деянова Колева, д.м.
 „Терапевтична стоматология“

Д-р Илиян Тодоров Тодоров, д.м.
 „Инфекциозни болести“

Д-р Габриела Красимирова Кехайова, д.ф.
 „Токсикология“
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УНИВЕРСИТЕТСКИ БОЛНИЦИ

УМБАЛ „СВ. МАРИНА“ – ВАРНА ОТЧИТА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ, УВЕЛИЧАВАТ 
ЗАПЛАТИТЕ
Отлични резултати е постигнала през 2019 г. най-голямата 
болница в източна България – УМБАЛ „Св. Марина" – Варна. 
56 467 пациента са получили висококвалифицирана медицин-
ска помощ през 12-те месеца в клиниките на болницата. Мно-
гобройни са спасените човешки животи. Болницата приключи 
2019 година с положителен финансов резултат и без просро-
чени задължения към 31.12.2019. Благодарение на инвести-
циите в модерна и високотехнологична апаратура, направени 
през последните години в УМБАЛ „Св. Марина"-Варна, през 
2019  голям брой български пациенти имаха възможността 
да бъдат диагностицирани и ефективно лекувани в България. 
Освен  целесъобразно и икономически обосновано лечение 
в страната, българските граждани получиха и възможност за 

УМБАЛ „СВ. МАРИНА“ – ВАРНА ПОЛУЧИ ПРЕСТИЖНА СВЕТОВНА ОЦЕНКА ЗА 
ЛЕЧЕНИЕ НА ИНСУЛТ

достъп до съвременни, жизненоважни диагностични и лечеб-
ни методи и терапии, за които до скоро се налагаше да пъту-
ват в чужбина и да заплащат от собствения си джоб. Лекарите 
от УМБАЛ „Св. Марина"-Варна доказаха, че са сред най-авто-
ритетните специалисти, като популяризираха България като 
страна, която успешно следва съвременните европейски и 
световни тенденции в медицинската теория и практика. От 1 
януари 2020г. трудовите възнаграждения на всички служители 
в УМБАЛ „Св. Марина" – Варна ще бъдат увеличени с 10%. Ръ-
ководството на болницата благодари за ежедневните усилия 
на всички лекари, медицински сестри, лаборанти, санитари и 
административен персонал.

УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна е в топ 10 за 2019 г. на болниците 
в интернет базирания международен регистър за лечение на 
пациенти с инсулт SITS (Безопасно прилагане на лечения при 
инсулт). Световното признание е за проследяване на пациен-
тите с инсулт както по отношение на лечението им в острата 
фаза, така и при вторична профилактика на заболяването. 
Болницата е напълно окомплектована с кадри и апаратура на 
световно ниво и е водещ център в страната за съвременно ди-
ференцирано, вкл. интервенционално, лечение на пациентите 
с мозъчно-съдова патология. Днес SITS регистърът е достъпен 
навсякъде по света. Центрове от над 80 държави са включени 
в него, като броят им бързо нараства. Така варненската  уни-
верситетска болница „Св. Марина“ се нарежда сред болници 
като Университетската болница в Хайделберг, Университетска-
та болница в Глазгоу, Болница „Сан Хосе“ – Португалия, Хамад 
Дженерал Хоспитал – Катар и други.

МИНИСТЪРЪТ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КИРИЛ АНАНИЕВ ОТКРИ 
РЕНОВИРАНАТА КЛИНИКА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ В УМБАЛ „СВ. МАРИНА“ –
ВАРНА
С тържествен водосвет за здраве, отслужен от Варненския и 
Великопреславски митрополит Йоан, бе открита реновирана-
та клиника по неврохирургия във варненската университетска 
болница „Св. Марина“. Лентата прерязаха министърът на здра-
веопазването г-н Кирил Ананиев, изпълнителният директор на 
УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна проф. д-р Валентин Игнатов и 
кметът на Варна г-н Иван Портних. При откриването министър 
Ананиев каза: „Всичко това го правим с цел да модернизира-
ме материално-техническата база на лечебното заведение, да 
подобрим условията, в които работят хората в болницата, и в 
крайна сметка да направим така, че да повишим качеството 
и ефективността на лечебния процес за гражданите, които се 
лекуват в университетската болница. С тези инвестиции, кои-
то бяха направени, се реновираха и се оборудваха с модерна 
апаратура редица възлови звена, клиники, отделения. Няма 
как да не подчертая участието на университетската болница, 
която със собствени средства на стойност 570 000 лв. реновира 
и обзаведе с най-модерна апаратура Клиниката по неврохи-
рургия. Желая от сърце на екипа да работи отговорно и уве-
рено, носейки здраве на хората при тези нови благоприятни 
условия на труд“. Министърът сподели още удовлетвореността 
си от инвестицията на Министерство на здравеопазването при 
доставката и монтажа на една от най-съвременните и висо-
котехнологични апаратури за образна диагностика СПЕКТ/КТ 
за Клиниката по нуклеарна медицина. Новата апаратура дава 

богата възможност да се разшири спектърът от изследвания, 
диагностика и превенция на заболяванията на пациенти, кои-
то имат нужда от ранно диагностициране и съответно адек-
ватно лечение. Министърът сащо подчерта инвестициите в 6 
нови хемодиализни апарати за Отделението по хемодиализа, 
за които са осигурени 100 000 лв. от бюджета на Министер-
ство на здравеопазването, инвестицията в лабораторията за 
Клиниката по съдебна медицина, за което МЗ е осигурило до-
пълнително 236 000 лв. за ремонт, закупуване на микроскопи 
и нова модерна апаратура, както и 177 000 лв. за ремонт и об-
завеждане на Втора психиатрична клиника. 
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УНИВЕРСИТЕТСКИ БОЛНИЦИ

МИНИСТЪРЪТ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КИРИЛ АНАНИЕВ ПОСЕТИ 
СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ВЪВ ВАРНА

Управителят на лечебното заведение проф. д-р Христина Груп-
чева представи единствения в България 3D офталмологичен 
микроскоп за очна хирургия и концепцията за тъканна бан-
ка и съвременна офталмология. На визитата в Очна болница 
присъстваха също ректорът на МУ-Варна проф. д-р Красимир 
Иванов, изпълнителният директор на УМБАЛ „Св. Марина“ – 
Варна проф. д-р Валентин Игнатов, кметът на Варна г-н Иван 
Портних, областният управител Стоян Пасев и др. Ректорът 
проф. Иванов обясни, че МУ-Варна е инвестирал близо 1.5 
млн. лева в Специализираната очна болница, която бе пре-
доставена за управление на учебното заведение през август 
2019 г. Голяма част от тези средства са за нова модерна апара-
тура. Проф. Иванов заяви още, че МУ-Варна и принципалът – 
Община Варна, имат обща цел – Очната болница да върне сла-
вата си и отново да се превърне във водещ офталмологичен 
център в Европа. Министър Ананиев подчерта, че модерният 
микроскоп е изключително важен за подобряването на лечеб-
ния процес и че е впечатлен от лекотата, с която българските 
офталмолози работят. По време на визитата на гостите проф. 
Групчева извърши демонстрационна операция с новия 3D ми-
кроскоп и показа на министъра новата тъканна банка.

В УМБАЛ „СВ. МАРИНА“ – ВАРНА СЕ ПРОВЕДЕ ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В 
ЦЕНТЪРА ЗА РОБОТИЗИРАНА ХИРУРГИЯ

В УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна се проведе Ден на отворени-
те врати в Центъра за роботизирана хирургия към Катедра 
„Обща и оперативна хирургия“ в МУ-Варна и демонстрация 
на първата във Варна роботизирана система Da Vinci Хi. Ра-
ботата на центъра е насочена към диагностика и лечение на 
широк спектър хирургични заболявания в областта на храно-

смилателния тракт, органите на коремната кухина, урологична 
и гръдна хирургия и други, като се прилагат успешно и пъл-
ноценно съвременните методи в научноизследователската 
дейност, в клиничната практика и в обучението на студенти. В 
УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна е инсталиран последният модел 
четвърта генерация робот  Da Vinci Xi. Това е най-модерната и 
най-напреднала компютърно асистирана технология за мини-
мално инвазивни операции в България, която позволява да се 
използват последните генерации хирургичен инструментари-
ум, чрез който се извършват изключително елегантни и щадя-
щи пациента операции. По този начин се гарантира неговото 
бързо възстановяване с минимална травма, болка и следопе-
ративен контрол, както и снижен риск от инфекции и по-добър 
козметичен резултат. Първата робот-асистирана хирургична 
интервенция бе извършена от проф. д-р Красимир Иванов. 
МУ-Варна и УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна подготвят 4 екипа, 
които са в състояние да извършват целия спектър хирургични 
интервенции в областта на коремната хирургия и урологията. 
Системата е оборудвана с вградени симулатори, чрез които 
младите хирурзи ще тренират и придобиват необходимите 
умения. Екипите, ръководени от ректора на МУ-Варна проф. 
д-р Красимир Иванов, са преминали обучение във водещи ев-
ропейски клиники и имат амбицията да се превърнат в център 
за подготовка на висококвалифицирани лекари за роботизи-
рана хирургия.

СТУДЕНТИ ОТ ФАКУЛТЕТA ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ПОСЕТИХА 
КЛИНИКАТА ПО ПЕДИАТРИЯ В УМБАЛ „СВ. МАРИНА“ – ВАРНА

Студентите от специалност „Дентална медицина“ на МУ-Варна 
Йоана Русева и Симона Стойнова, заедно с д-р Сирма Анге-
лова от Катедра „Детска дентална медицина“ при ФДМ-Ва-
рна, посетиха Клиниката по педиатрия в УМБАЛ „Св. Марина“ 
– Варна. Целта на посещението бе запознаване на малките 
пациенти с методите за ефективни орално-хигиенни грижи и 
мотивация за ежедневно провеждане на индивидуална про-
филактика. Студентите изнесоха пред децата презентация, 

посветена на оралното здраве. Превърналото се вече в тради-
ция благородно образователно и хуманно дело се осъществи 
благодарение на оказаното активно съдействие от проф. д-р 
Виолета Йотова, проф. д-р Димитричка Близнакова, проф. д-р 
Стефан Пеев и доц. д-р Радосвета Андреева. Любезна подкре-
па бе оказана и от Асоциациите на студентите по медицина, 
дентална медицина и фармация във Варна, както и от Студент-
ски съвет при МУ-Варна.
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ЛЕКАРИ ОТ УМБАЛ „СВ. МАРИНА“ – ВАРНА ИЗВЪРШИХА ПЪРВАТА 
ИМПЛАНТАЦИЯ НА ИЗКУСТВЕН СФИНКТЕР НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР
Операцията осъществиха ръководителят на клиниката доц. 
д-р Деян Анакиевски и гост-урологът д-р Евгени Аларгов, во-
дещ специалист по имплантивна и реконструктивна урология 
в Атина, Гърция. Способността на човешкото тяло да поддържа 
нормалните процеси по съхранение на урина в пикочния ме-
хур, задържането й без да изпуска, докато той се напълни, и 
стимулирането на уриниране след това, се регулира от сфинк-
тер – мускул, разположен на пикочния мехур. Изкуственият 
сфинктер е трикомпонентен, състои се от надуваем пръстен, 
наподобяващ малка помпичка, който се поставя около уретра-
та, резервоар за урината и контролна помпа, която регулира 
пръстена. Операцията трае около час и с един разрез се им-
плантират всички компоненти, заявява доц. д-р Анакиевски. 
Имплантът остава в тялото на човек до живот и е незабележим 
отвън. От четири до шест седмици след имплантацията, в за-
висимост от положението на пациента, изкуственият сфинктер 
се активира и започва да работи. Лекуващият лекар обучава 
болния как да управлява контролната помпа – с натискане, 
сфинктерът се отваря и пациентът уринира по физиологичен 
начин, всички сетива и чувства на уриниране са запазени, след 
което до една минута се затваря сам. По този начин той може 
да контролира отделителната си система.

КЛИНИКАТА ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ КЪМ УМБАЛ „СВ. МАРИНА“ – ВАРНА 
ПРИЛАГА ВСИЧКИ МЕТОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ
Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна 
е единственият център в България, в който се прилагат всич-
ки съвременни техники на облъчване при карцином на бе-
лия дроб – от най-ранния стадий до последния метастатичен 
стадий, самостоятелно и в комбинация с другите онклогични 
методи. Благодарение на високотехнологичното оборудва-
не, с което тя разполага, и прилагайки световните стандарти 
за лечение, се затваря цикълът на комплексно онкологично 
лечение на белодробния карцином. Проф. д-р Елица Енчева, 
ръководител на Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ „Св. 
Марина“ – Варна, през октомври 2019 г. е и първият български 
лъчетерапевт, лектор на обучителен курс на Международната 
асоциация по радиохирургия (ISRS). При установени мозъчни 
метастази, неналагащи спешна оперативна интервенция, ра-
диохирургията в мозъка е водещ неинвазивен метод за уни-
щожаване на туморите в мозъка. Съвременната лъчетерапия е 
изключително щадяща, не води до сериозни странични ефек-
ти и има висок принос към прежимяемостта на българския 
пациент, уточнява проф. Енчева. Тя не е инвазивен метод на 
лечение, намира приложение във всеки един стадий на кар-
цинома на белия дроб и представлява облъчване с високо- 
енергийни йонизиращи лъчения, вследствие на което се уни-
щожават раковите клетки или се спира тяхното размножаване.
Лъчетерапията може да е алтернатива на хирургичното лече-

ние при много ранен недребноклетъчен карцином на белия 
дроб чрез метода радиохирургия, който постига при пациенти-
те подобна преживяемост и локален контрол, както хирургич-
ното лечение. При тази техника големи дози високоенергийни 
рентгенови лъчи се фокусират само в тумора и унищожават 
раковите клетки при възможно най-малко засягане на здра-
вия бял дроб и околните здрави тъкани. Пациентите не разви-
ват никакви странични реакции и не усещат самото лечение, 
а ефектът бива оценен на базата на последващите контролни 
образни изследвания. В тази връзка, Клиниката по лъчелече-
ние към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна разполага с единствен 
по рода си линеен ускорител за радиохирургия, който има 
възможност както да визуализира движенията на тумора при 
свободно дишане, за да попада винаги на хода на лъча, така 
и при пациенти в добро общо състояние, чрез задържано ди-
шане да го обездвижи. По този начин се гарантира, че тумо-
рът ще се облъчи с максималната доза и че околните здрави 
тъкани ще получат минимална доза. При пациенти, които са 
в стадий, неподлежащ на оперативно лечение, но все още раз-
пространено заболяване само в гръдния кош, водещ локален 
метод, който е алтернатива на хирургията, е лъчелечението. 
За да се засили неговият ефект и за постигане на по-добри ле-
чебни резултати, е необходимо да бъде съчетано със системно 
лечение, а именно химиотерапия, заявява проф. Енчева.

ИНФЕКЦИОЗНАТА КЛИНИКА В УМБАЛ „СВ. МАРИНА“ ЛЕКУВА ВСИЧКИ 
СЛУЧАИ С COVID-19 ВЪВ ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна е единствената болница в Севе-
роизточна България, която изследва пациенти за коронавирус 
(COVID 19) и единствената във Варненска област, която леку-
ва и проследява пациенти с доказани положителни проби. 
Дежурният персонал работи с екипи според установен алго-
ритъм. 2 отделни екипа работят с потвърдените и възможните 
случаи с COVID-19. Отделен екип обслужва приемните кабине-

ти. Спазват се всички санитарно-хигиенни изисквания. Редов-
но се почистват и дезинфекцират всички болнични стаи и при-
лежащи помещения. Медиците от инфекциозните клиники в 
УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна са осигурени с необходимите 
лични предпазни средства и работят по утвърдените правила. 
Режимът на работа на персонала следва инструкциите на РЗИ, 
според указанията на националния кризисен щаб.

УНИВЕРСИТЕТСКИ БОЛНИЦИ



Инфоакадемика, 2020, брой 1
16

УМБАЛ „СВ. МАРИНА“ – ВАРНА ПОЛУЧИ ДАРЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА 
ПАНДЕМИЯTA COVID-19
Дарение от два нови респиратора получи УМБАЛ 
„Св. Марина“ – Варнa. Дарението прие изпълнителният дирек-
тор на болницата проф. д-р Силва Андонова и ръководителят 
на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение проф. 
д-р Вилиян Платиканов от г-н Ерджан Себайтин Ебайтин и г-н 
Сали Табаков. Проф. Андонова изказа благодарности от името 
на ръководството на болницата. „Дарението на тези респира-
тори е важно за нас, заради грижата за пациентите, особено 
интензивно болните, тези, които имат нужда да им бъде ока-
зана помощ спешно. Жестът, който правите, спасявайки чо-
вешки животи, е наистина благороден. Благодаря Ви, надявам 
се да продължим да работим заедно и да имаме все по-малко 
болни от COVID-19, които да се нуждаят от интензивно лече-
ние. Да не забравяме, че УМБАЛ „Св. Марина“ е най-голямата 
болница в Североизточна България и безотказно 24 часа ние 
обслужваме спешно болните пациенти. Това са и пациенти, 
които се нуждаят от реанимация при белодробни заболява-

Много лечебни заведения затвориха врати, но центровете, 
които остават да работят в новия режим на протекция, тряб-
ва да спазват множество условия, за да могат безопасно да 
обслужват спешните и неотложни случаи. Наред с общите хи-
гиенни и организационни мероприятия, специфични за един 
очен кабинет, са хигиената и модифициране на работата с ос-

ОФТАЛМОЛОЗИ ОТ УСБОБАЛ-ВАРНА НАМЕРИХА ЕФЕКТИВНО РЕШЕНИЕ ЗА 
ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ COVID-19

новния уред за очен преглед – биомикроскопа. Биомикроско-
пията нарушава правилото за социална дистанция, тъй като 
лекарят и пациентът са на разстояние около 40 сантиметра, 
при това лице в лице. Независимо от инструкциите, диагнос-
тичната процедура да се провежда бързо и с лични предпаз-
ни средства, биомикроскопията остава най-рисковият за пре-
даване на зараза момент на прегледа. Носенето на шлем от 
офталмолога е невъзможно, защото окулярите не позволяват. 
Университетската специализирана болница по очни болести 
за активно лечение – Варна (УСБОБАЛ-Варна) намери ефек-
тивно, удобно и универсално решение с помощта на препо-
давател и студент по оптометрия, последна година. Хатидже 
Давидова се включва в националната кампания за производ-
ство на шлемове към фирмата на съпруга си. В желанието си 
да помогне на Университетската болница тя се обръща към из-
пълнителния директор проф. д-р Христина Групчева, която на-
чертава „мечтаната“ протекция, и успява да произведе първи-
те предпазни щитове за биомикроскоп. Щитът е подходящ за 
всички видове биомикроскопи, независимо от осветлението, 
и позволява нагласяне на междузеничното разстояние от 52 
до 76 мм. При това има пълна защита на цялото лице и поради 
кристалната си прозрачност не нарушава комфорта на изслед-
вания и визуализацията на изследващия. 

МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКИПИ В УМБАЛ „СВ. МАРИНА“ – ВАРНА СЕ ОБУЧАВАТ ЗА 
РАБОТА С ПАЦИЕНТИ С COVID-19

Клиниката по анестезиология и интензивно лечение в УМБАЛ 
„Св. Марина“ – Варна провежда обучение на медицински еки-
пи от останалите клиники в лечебното заведение като мярка 
за осигуряване на безопасност по време на работа с пациен-
ти с инфекция от COVID-19. Целта е да се запази персоналът 
максимално защитен и здрав. „Безспорно това е изключител-
но важно, тъй като става въпрос за силно заразна инфекция и 
хората, които ще работят с положително доказани пациенти, в 
интензивни отделения, трябва да бъдат максимално защите-
ни“, обяснява проф. д-р Вилиян Платиканов, ръководител Ка-
тедрата по анестезиология, спешна и интензивна медицина, 
МУ-Варна. 

ния, различни от COVID-19, при пациенти, които са в кома, 
вследствие на инсулти, и които имат нужда от интензивни гри-
жи и апаратна вентилация, така че много благодаря за това, 
което правите.“ Общият брой на апаратите в болницата вече 
е 40. „Апаратите са съвременни, с достатъчно възможности, 
за да обслужат всички тежко болни пациенти в зависимост от 
техните заболявания с дихателна недостатъчност, която може 
да бъде различни видове, и с тях можем да правим всичко, 
което е необходимо за лечението им“ – сподели проф. д-р 
Вилиян Платиканов. Болницата получи като дарение от Синди-
калната федерация на служителите в министерство на вътреш-
ните работи лични предпазни средства – защитно работно об-
лекло, дезинфектанти, шлемове, маски и ръкавици. Дарени са 
над 300 шлема в цялата страна. Собствениците на варненската 
фирма за френски хляб и кроасани „Лагард" дариха 4000 ръч-
но плетени козунака за пациентите, лекарите и служителите в 
УМБАЛ „Св. Марина"-Варна и МУ-Варна.

УНИВЕРСИТЕТСКИ БОЛНИЦИ
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ПРЕДСТАВИТЕЛ НА МУ-ВАРНА В РЪКОВОДСТВОТО НА НАЦИОНАЛНОТО 
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ

На заседание на Изпълнителния съвет на Националното пред-
ставителство на студентските съвети в България (НПСС), г-н 
Божидар Касабов, бе определен за заместник-председател на 
НПСС.
Г-н Касабов е председател на Студентския съвет при МУ-Варна 
и ще бъде представител на университета в ръководството на 
националната студентска организация в рамките на мандат 
2020–2022 г. Той е избран от състава с пълно мнозинство, кое-
то показва категорична подкрепа на общността към него.

СТУДЕНТКА ОТ МУ-ВАРНА БЕ ИЗБРАНА ЗА „МЛАД ЕВРОПЕЕЦ ЗА 2020 ГОДИНА“

Студентка от специалност „Акушерка“ на МУ-Варна бе избра-
на за „Млад европеец за 2020 година“. Престижното отличие 
се присъжда на млади европейци на възраст между 18 и 26 
години, които са се отличили в подкрепа на международното 
разбирателство и интеграцията в Европа. 23-годишната Мария 
Атанасова е наставник на ромската младеж и член на Европей-
ската мрежа за ромска младеж в България. Мария се занимава 
с доброволчество и менторство на младежи от ромски произ-
ход. Още от гимназията работи с младежки организации като 
доброволец, което й отворя различни възможности. 
„Преди няколко седмици споделих, че съм номинирана за 
Млад европеец, заедно с други петима младежи. Заедно с 
това, бях поканена на интервю пред представителството на 
Европейската комисия в Берлин. А днес съм много развълну-
вана да споделя, че съм избрана за Млад европеец за 2020 
година"- сподели Мария. По думите й в последните пет годи-
ни доброволчестото става все по-разпознаваемо от младите 
хора, защото дава много възможности да развиват себе си и в 
същото време да бъдат полезни на обществото.

СТУДЕНТКА ОТ МУ-ВАРНА ПОЛУЧИ СТИПЕНДИЯ ОТ ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“

Цветелина Стефанова, студентка от 5-и курс в специалност 
„Фармация“ на МУ-Варна, спечели именна стипендия от фон-
дация „Еврика“ за постижения в овладяването на химията и 
химичните технологии на името на акад. Ростислав Каишев.
Това е голям успех за дипломантката, защото в дългогодишна-
та история на наградите и стипендиите на Фондация „Еврика“-
за втори път се случва да печели студент от МУ-Варна.

СТУДЕНТСКИ ОТЛИЧИЯ
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СТУДЕНТИ ОТ МУ-ВАРНА ОТБЕЛЯЗАХА 3 МАРТ НА ПАМЕТНИКА НА 
СВОБОДАТА – ШИПКА

Делегация от 60 студенти от МУ-Варна отбеляза националния 
празник на България 3-ти март на Паметника на свободата – 
Шипка. За пета поредна година, завладени от чувството на 
гордост и благодарност, те се събраха, за да честват най-бъл-
гарския празник – Деня на възраждането на българската дър-
жава. В навечерието на 142-годишнината от Освобождението 
на България, облечени в български народни носии, студентите 
се обединиха и почетоха празника и българските традиции. 
С песни, музика и знамена те изразиха своята признателност 
и преклонение пред подвига на падналите за свободата на 
България. Председателят на Студентския съвет г-н Божидар 
Касабов сподели: „Ние като българи имаме дълга да запазим 
нашите традиции, да съхраним историята и спомените към на-
шите герои“.

БЪДЕЩИ ВОЕННИ ЛЕКАРИ УЧАСТВАХА В ЧЕСТВАНИЯТА ЗА 6 МАЙ

С военна церемония беше отбелязан Денят на храбростта и 
Българската армия във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“. Контраадмирал 
Кирил Михайлов, командир на Военноморските сили на Бъл-
гария, прие строя и се обърна с думите: „Виждам, че днес в 
Mорско училище, във Вашите редици, стоят бъдещите лидери 
и командири на морските сили. Необходими са ни мислещи, 
умни и разсъдливи лидери“. Във висшето училище в момента 
се обучават над 170 курсанти, от които 60 са военни лекари и 
5-има чужденци по програма „Еразъм“. По време на чества-
нето бяха наградени за заслуги изявени курсанти, сред които 
Станимир Златев и Станислава Иванова, студенти в специал-
ност „Военен лекар“. Варненският и Великопреславски митро-
полит Йоан отслужи молебен за здраве и благослови бойните 
знамена и части. Военната церемония приключи с тържествен 
марш.

СТУДЕНТИ ОТ „ФАРМАЦЕВТИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ И ГРИЖИ“ УЧАСТВАХА В 
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР

За трета година ФОЗ към МУ-Варна организира учебно-прак-
тически семинар за студенти от магистърските програми по 
фармацевтичен мениджмънт във фармацевтична компания. 
Темата на семинара тази година е „Лекарствена политика – 
съвременни тенденции“, организиран съвместно от домакина 
и МУ-Варна с ръководител доц. д-р Албена Златарева, д.м.
Целта на семинара е придобиване на практически умения в 
рамките на обучението по дисциплината „Лекарствена поли-
тика“. Студентите се запознаха със структурата, политиката, 
постиженията и целите на фармацевтичната компания, която 
е една от най-големите в света. В края на семинара студенти-
те на МУ-Варна получиха висока оценка за своята теоретична 
подготовка и усвоените в периода на обучение знания и уме-
ния. 

СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ
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Практически упражнения
за студенти по фармация

ФАРМАЦЕВТИЧЕН

АНАЛИЗАНАЛИЗ
ФАРМАЦЕВТИЧЕН

Светлана Георгиева, Силвия Стамова, Павлина Косева, 

Ивалина Василева, Илиян Колев

Част 2

ISBN 978-619-221-251-3

Валя Димитрова

Теодора Евтимова

2020

Специални
акушерски 
грижи при 

нормален и
патологичен 

пуерпериум

Специални
акушерски 
грижи при 

нормален и
патологичен 

пуерпериум

Н. Недев
Респираторно здраве

Предизвикателство за съвре-
менната кинезитерапия

Е. Събева
Етиология и лечение на пе-

риимплантита

С. Георгиева, С. Стамова, 
П. Косева, И. Василева, 

И. Колев
Фармацевтичен анализ

Практически упражнения за 
студенти по фармация

част 2

С. Георгиева, Д. Добрева, 
М. Станчева 

Ръководство по 
аналитична химия

за студенти по фармация

В. Димитрова, Т. Евтимова
Специални акушерски грижи 
при нормален и патологичен 

пуерпериум

T. Dikova
Dental Materials Science

Lecture and laboratory classes 
notes

T. Dikova
Dental Materials Science

Lecture and laboratory classes 
notes

К. Стоянова
Криптоспоридиоза

Съвременни аспекти на 
таксонотията, клиниката, диаг-

ностиката и лечението 

К. Стоянова
Криптоспоридиоза

Епидемиология на една 
скрита паразитоза

Д. Дамянова
Инвазивно лечение на 

необратимите пулпити на 
временните зъби

Стефка	Вълчева-Кузманова
Мария	Желязкова-Савова
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HANDBOOK OF 
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С. Кузманова
М. Савова

Ръководство за упражнения 
по фармакология за студенти 

по медицина
Второ издание

S. Kuzmanova
M. Savova

Pharmacology workbook for 
medical students
Second edition

T. Димитрова, Р. Панчева, 
Д. Найденова, Р. Чамова, 

Д. Томов, Е. Вълчева, С. Поро-
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Основи на хигиената и 

екологията за студенти от 
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