
Общо 88 абсолвенти от 
Випуск '2018 от специал
ностите "Медицина" и 23 в 
специалност "Лекарски 
асистент“ на Медицински 
факултет към ТрУ получи

ха дипломите си на офи
циална церемония в чет
въртък. Тя започна с хим
ните на студентската об
щност и на Република Бъл
гария. Сред гостите в пре
пълнената аула на факул
тета бяха ректорът на ТрУ 
проф. д-р Иван Въшин, д-р 
Иван Маджаров, предсе

дател на БАС, д-р Генка 
Пейчева, председател на 
Регионална колегия на 
БАС, председателят на 
Сдружението на медицин
ските фелдшери в Бълга

рия Александър Алексан
дров, директорът на 
ЦСМП - Стара Загора - д-р 
Маргарита Павлова, пред
ставители на Община Ста
ра Загора и РЗИ, декани 
на факултети и много гос
ти.

"Практиката е най-голе- 
мият учител. Вашето обу

чение започва едва сега и 
ще продължи цял живот. 
Особено ми е приятно да 
приветствам първия ви
пуск лбкарски асистенти 
- винаги съм била убеде

на. че те трябва да са в 
Мф, както и всички оста
нали медицински специ

алности, защото ние гово
рим на един език, езикът 
на медицината. Щастли
ва съм, че нашето прави
телство разбра, че Бълга
рия има нужда от лекарс
ки асистенти и те ще бъ
дат неоценима помощ в 
здравеопазването на Бъл
гария“, обяви проф. д-р 
Мая Гълъбова, декан на 
Медицинския факултет 
към ТрУ. ’

Ректорът на ТрУ проф. 
д-р Иван Въшин не скри 
вълнението си: "Изпитвам 
тъга, че напускате студен
тската ни скамейка, но два 
пъти по-голяма е радостта 
ми, защото днес вие полу
чавате своите дипломи, 
които са професионални
те ви паспорти за бъдещо 
развитие. Вие завършва
те един факултет, който е 
водещ в Тракийския уни
верситет. Като учебно за
ведение ние сме в челната

шестица в нашата страна 
от 51 университети, на 8- 
мо място по научно-изс
ледователска дейност, а 
само преди месец ТрУ взе 
висока оценка за акреди- 
тация - 9.20 от 10 възмож
ни". Проф. Въшин посъве
тва абсолвентите, напус
кайки банките, да го сто
рят със самочувствие.

От името на УС на про
фесионалната организа
ция приветствие отправи 
председателят на Българ
ския лекарски съюз д-р 
Иван Маджаров. Поздра
вителен адрес към абсол
вентите беше изпратен от 
кмета на Стара Загора 
ЖивкоТодоров. Отлични
кът на випуска по меди
цина д-р Петко Врачев 
благодари на академич
ното ръководство на Мф, 
а отличникът на първия ви
пуск на специалността 
"Лекарски асистент“ -

Мюлхен Казим, сподели 
радостта си, че е първи 
сред пърбите.

Сред дипломиралите се 
медици в четвъртък бяха 
27 чуждестранни студен
ти, чийто среден успех от 
следването е мн. добър 
4.87, а на българските им 
колеги - мн. добър 4.51. 
Първият випуск лекарски 
асистенти завърши със 
среден успех мн. добър 
4.53. С мотив, че всички 
те работят за една кауза 
и с решение на декана на 
Мф клетвата, която те по
ложиха, бе една за всич
ки.

По време на церемония
та ученици от НУ МСИ "Хри
стина Морфова" поздрави
ха присъстващите, а в му
зикалната програма беше 
включено изпълнение на 
флейта на "Хубава си. моя 
горо".
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