
биопсия, може да се от
чете нивото на чернодро
бната фиброза при циро
за, както и на апарат за 
диагностика на съдови за- 
болявания и друга апара
тура", съобщи проф. Мая 
Гълъбова, декан на Мф. 
На срещата с медиите 
присъства и ректорът на 
Тракийския университет 
проф. Иван Въшин, който 
съобщи, че в момента те
кат усилени ремонти в Ме
дицински факултет - са
ниране, смяна на догра

ните възли и коридорите, 
а паралелно започва и са
нирането на сградата от
вън, с което най-късно до 
лятото на 2019 г. базата 
за обучение ще бъде об
новена.

В петък, 2 ноември, тръ
гва обществена поръчка 
за изграждане на много
функционална спортна 
зала на територията на 
Студентски град, която 
трябва да е готова до 24 
май догодина. Ремонтът и 
оборудването й са на стой
ност 800 хил. лв. Парите 
за ремонтите и апарату
рата идват както от суб
сидията за студентите в 
Мф, така и от таксите, ко
ито плащат чуждестран
ните студенти от Норве
гия, Великобритания, По

лша, Ирландия и др. По 
време на срещата стана 
ясно, че през ноември т.г. 
президентът Румен Радев 
ще посети УМБАЛ “Проф 
д-р Стоян Киркович", за да 
отчете в Стара Загора дей
ността на проекта "Българ
ската Коледа" и да обяви 
намеренията за следва
щата календарна година. 
По линия на "Българска 
Коледа" в старозагорска
та УМБАЛ са получавани 
мобилен рентгенов апарат 
за детска клиника, ехог- 
раф за диагностика на мо
зъчни малформации, кой
то се намира в Клиниката 
по неонатология, а та зи го
дина е пристигнал и апа
рат за физиотерапия на 
деца.

Гтопа ΔΠΡΚΓΜΓβΔ

Гзстроентерологьт д-р Румен Тенев показва новият 
фиброгастроскоп в УМБАЛ. С такава ендоскопска 
апаратура разполагат всички гастроентерологични 
отделения, но появата й е решила проблем, който 
поради износване на предишната е затруднявал 

изследванията близо година

Новата лапароскопска апаратура за 
Хирургично отделение в УМБАЛ "Киркович

в Стара Загора

Нова лечебно-диагнос
тична апаратура е дос
тавена за нуждите на УМ
БАЛ "Проф. д-р Стоян 
Киркович" в Стара Заго
ра . Тя е на обща стойност 
500хил. лева и с нея ще се 
извършват лапароскопс-

ки операции в хирургична 
зала, както и изследвания 
с фибрюгастрхскоп за га- 
строентерологията, който 
сменя прадишния изно
сен.

"Техниката е закупена 
от Медицинския факултет

(Мф) на Тракийски уни
верситет - Стара Загора, и 
е предоставена наУМБАЛ 
Киркович". С нея ще бъде 

подобрен лечебно диагно
стичният процес, обуче
нието на студенти и науч
ната работа в областта на 
медицината. До края на 
годината предстои да бъ
дат вложени още 400 хил. 
лв. за закупуване на нов 
фиброскан, с който, без 
да се прави чернодробна

мата, ремонт на фоайето 
и коридорите, изгражда
не на изцяло нова инфра
структура в двора. От ед
на седмица се ремонтира 
и морзфоблокът. който по 
думите на ректора е бил 
"язвата" в университетс
ката инфраструктура. В 
морфоблока ще бъде по
дменена дограмата в за
лата по анатомия, залите 
за упражнения, ще се ре
монтират също санитар)-


