На 22 ноември бе отбе
лязана 90-годишнината на
секция "Патологична ана
томия", катедра "Обща и
клинична патология" към
Ветеринарномедицинс
кия факултет на Тракийс
кия университет в Стара
Загора.
Честването се проведе в
Лекционна зала 9 на ТрУ и
бе уважено от много гости,
сред които проф. Иван Въшин, ректор на универси
тета, зам.областниятупра
вител Петя Чакърова, зам,ректорите проф. Гюрга Ми
хайлова и проф. Наско Ва
силев, главният секретар на
ТрУ - доц. Таня Танева, доц.
Стефан Рибарски- помощ
ник ректор на ТрУ, предсе
дателят на Съвета на нас
тоятелите и първи ректор
на ТрУ проф. Иван Божков,
деканът на МФ проф. Мая
Гълъбова, доц. Тонка Ива
нова, директорът на НПГВМ
д-р Камен Ябълкаров, д-р
Желязко Господинов, дъл
гогодишен преподавател и
директор на НПГВМ "И. П.
Павлов"-Ст. Загора. Сред
другите присъстващи бяха
проф. дбн Тодор Кирев,
ИЕПП, БАН, проф. Никола
Николов, РДВМИ, Ст. Заго
ра, доц. Васил Манов, ФВМ,
ЛТУ, София, д-р Катерина
Тодорова, (отговорник сек.
патология), ИЕПП, БАН , др
Петкана
Желязкова,
РДВМИ, Ст. Загора, проф.
Стефан Денев, синдикален
лидер на синдикат "Виеше
образование" към КТ "Под
крепа".
С особено вълнение ор
ганизаторите уточниха, че
на тържеството присъстват
близки на техни препода
ватели и колеги и бивши

на съвременни изисквания ки студент има възможност
овладява
материята
за такива цели. Доказател да
ство за това може да бъде чрез демонстрации с мо
решението на ECOVE от дерни средства за визуа
19.11.2015 г. с което ВМФ лизация и интерактивност,
получи оценка "пълно одоб както и да работи с индиви
рение" от процедурата по дуален съвременен мик
европейска акредитация на роскоп;
- Аутопсионна зала - обо
EAEVE, в частност предвид
и резултата от оценката на рудването и съоръженията
секцията/катедрата
като на аутопсионната зала, ко
съответна структурна еди ито непрекъснато се допъл
ница. Без съмнение може ват и модернизират, дават
да се добави и приносът от възможност не само за
съответния дял на катедра удобна и безопасна рабо
та в оформяне общата оцен та, но и за съхранение на
ка (9.68 от максимална 10) трупен материал, съгласно
изиск
при програмна акредита регламентираните
ция на специалността вете вания. Аутопсии се извър
ринарна медицина, която шват не само в образова
получи нашия факултет при телния курс на студентите.
Проф. Иван Динев изнася доклад във връзка
последната процедура от От патологоанатомична ди
с организираните юбилейни чествания
акредитационния съвет на агностика, която предлага
катедрата, се възползват
Стойкова, съпруга на доц. клиничните катедри се по НАОА.
С дълбока признателност клиниките към факултета,
Димитър Стойков, Елена мещават в отдадената за
Караиванова, Пенка Стой целта временна база, на трябва да отдадем заслу ферми от цялата страна и
чева, Димка Владимирова, мираща се в кв. "Кольо Г анчев". Основно се ползват
Ваня Симанова.
Доклад във връзка с чес приспособени помещения,
тванията бе изнесен от преотстъпени от бившата
проф. д.н. Иван Динев от окръжна ветеринарна ле
катедра "Обща и клинична чебница. За практически
патология" на ВМФ при ТрУ. занятия по специална па
В него проф. Динев предс тология по идея на тогаваш
тави историческото разви ния катедрен ръководител
тие на катедрата. Бяха при проф. Владимир Желев, е
помнени и имената на ос построена аутопсионна за
нователя на катедрата - ла към Държавен екаринемския проф. д-р Курт Кра саж-Стара Загора. Упраж
узе, както и на всички ака ненията със студенти по об
демични кадри, започнали ща патология се водят в за
и приключили кариерата си ла, отстъпена от техникума
в катедрата, техният при по ветеринарна медицина,
нос и научни постижения. който е на същия терен.
През есента на 2003 г.
Катедрата се оказва важ
но средище на ВМФ и за преструктурираната катед
развитие на научни сътруд ра "Обща и клинична пато жените благодарност и ува отделни лица-собственици
логия" е настанена в VII кор жение на доц. д-р Димитър на стопански животни или
ници и докторанти.
Ето и част от доклада на пус на новоизградения сту Стойков, който положи ог- домашни любимци;
-Лаборатории - в лабора
проф. Динев, която касае дентски град на Тракийс ромниусилия и отдели мно
състоянието и състава на кия университет. Съгласно го от времето си за препро- ториите на катедрата са
Закона за виеше образо ектиране на помещенията, разработени методики за
секцията към момента:
вание от същата година в в които се разполага ка хистопатологични и цитопачастта му, касаеща струк тедрата сега. Всичко това тологични изследвания, ко
турни единици на висши се случи в условията на ито се изпълняват на про
учебни заведения, катедра кратки срокове и нелеки об фесионално ниво. Освен за
та се състои от две секции. ществени и финансово-ико нуждите на учебно образо
Секция "Патологична ана номически обстоятелства, вателния процес и научно
томия" и секция "функцио засягащи страната ни в то
нална патология". Дотога зи период.
Базата за образовател
ва последната беше са
мостоятелна катедра "Па на и научно-изследовател
ска работа, с която разпо
тофизиология".
Условията за образова лага катедрата днес се със
телен и научно-изследова тои от:
- Учебни зали за семи
телски процес, които води
катедрата след последно нарни занятия и обучение
то пребазиране на терито на студенти по микроскоприята на Тракийския уни ска патология, оборудвани
верситет, определено мо с актуални апаратура и соф
же да се каже, че отговарят туерни програми. Днес все
членове на катедрата, сред
които доц. Иван Никифо
ров, доскорошен ръководи
тел на катедрата, Росица

"След преместване на фа
култета в Стара Загора през
1974 г., катедрата по пато
логична анатомия заедно с

изследователската работа,
рутинно се извършват изс
ледвания с диагностична
цел.
След пенсионирането на
доц. Иван Никифоров през
2016 г., катедрата по "Обща
и клинична патология" бе
ше оглавена от проф. двмн
Стойчо Стоев. Останалите
членове на секция "Пато
логична анатомия" са проф.
дн Иван Динев, доц. д-р Ра
достин Симеонов, ас. д-р
Исмет Калканов и ас. Нели
Г розева.
Академичният състав ви
наги с необходимото ува
жение е отбелязвал заслу
гите на помощно-техничес
кия персонал и е считал то
ва за неделима част в прог
ресията на катедрата/секцията.
Позволявам си, както за
почнах с думите на проф.
Краузе, така и да приклю
ча: "Дано тази история бъ
де продължена грижливо и
вярно на намеренията на
съставителя. Нека потом
ците ни да уважават, почи
тат и ценят миналото!". Да
но сме се оказали верните
продължители на завеща
нието на проф. Краузе! Да
но създадената от проф.
Краузе катедра винаги да е
съпричастна не само към
историята, но и към бъде
щето на ветеринарната па
тология!
Ако финала от думите на
проф. Краузе преди да на
пусне България ме прово
кираха да се захвана с катедрената история, то те
мата на неговата встъпи
телна лекция преди 90 г. "За
миналото, настоящето и бъ
дещето на общата патоло
гия и патологичната анато
мия" ме наведоха към ми
сълта да завърша по след
ния начин "Не е възможно
да оценим настоящето и да
погледнем бъдещето, ако не
познаваме миналото". /

