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Уважаеми членове на Академичната общност на 
Медицински Университет – София,

Имаме удоволствието да представим на Вашето 
внимание отчета за извършената дейност и 
постиженията на 13ти Международен конгрес по 
медицински науки за студенти и млади лекари, който се 
проведе на 8-11 май 2014 в Медицински университет –
София под патронажа на ректора на МУ-София –
чл. кор. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн.
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В продължение на една година, група студенти 
от МФ на МУ-София се заеха с организирането 
на тринадесетото издание на научния 
форум, придобил световна известност в 
последните няколко години!
Работата започна със създаване на нова 
корпоративна идентичност и нов уеб-сайт на 
конгреса. Като резултат имаме нов и 
мултифункционален сайт, създаден от 
студенти по медицина, като себестойността 
на сайта възлиза само на 10% от реалната
пазарна цена!
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Нова организационна структура:

Organising Committee  - студентите, които са ангажирани с организирането на ICMS

Advisory Committee – бивши председатели на ICMS (съветници)

Scientific Committee – преподаватели от МУ-София
- Председател на Научен комитет – проф. д-р Здравко Каменов – ръководител на 

Катедра по Вътрешни болести
- Зам.- Председател на Научен комитет – доц. д-р Лазар Желев – катедра по 

Анатомия, хистология и ембриология

*повече информация може да намерите на: http://issuu.com/amsb-sofia/docs/icms_2014_information_booklet_print
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ICMS 2014 в цифри:

Общо регистрирани участници: 633

Подадени абстракти: 341

Одобрени абстракти: 276
- за първа година броят на чуждестранните абстракти е по-голям от броя на 
българските!

Присъстващи участници: 404
- общо активни и пасивни
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Участниците в ICMS 2014 бяха от над 40 държави, като представляваха 67 
различни институции и университети, сред които:

- Българска Академия на Науките 
- Университета в Оксфорд, Великобритания
- Университета в Дрезден, Германия
- Държавен медицински университет Санкт Петербург, Русия
- Първи Московски държавен медицински университет, Русия
- Университета в Порто, Португалия
- Университета в Гент, Белгия
- Научен институт по хирургия, Азербайджан
- Медицински университет – Варшава, Полша
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МУ-София – най-активни катедри:

- Катедра по Физиология
- Катедра по Фармакология
- Катедра по Биохимия
- Катедра по Пропедевтика на вътрешните болести
- Катедра по Обща и оперативна хирургия
- Катедра по Хирургия
- Катедра по Неврохирургия
- Катедра по Неврология
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Посланици:

ICMS 2014 беше представлявана в чужбина от Посланици на конгреса, които 
бяха избрани от организационният комитет след конкурс.  Задачата на 
посланиците беше да представляват и промотират ICMS 2014 и Медицински 
университет – София в техния университет и страна.

Имахме общо 35 Посланици в следните страни:
Германия, Великобритания, Холандия, Украйна, Полша, Чехия, Испания, 
Бразилия, Индия, Гърция, Турция,  Египет, Танзания, Молдова, Румъния и други.
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Гост-Лектори:

За първи път в своята история, ICMS имаше гост-лектори от чужбина, които 
представиха резултатите от дългогодишни проучвания в своята област.
Организационният комитет реши темата на ICMS 2014 да бъде: “Medicine 

Behind Molecules – What More Can Genes Tell Us?” като и двете лекции 
бяха ориентирани около тази тема.

Гост – лекторите на ICMS 2041 бяха:
- проф. Томас Екстрьом от Института Каролинска, Швеция
- проф. Дейвид Рубинщайн от Университета в Кеймбридж, 

Великобритания  
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Проф. Томас Екстрьом (Prof. Tomas J. Ekström)

Института Каролинска, Швеция (Karolinska Institutet, Sweden)

Професор по молекулярна клетъчна биология
Катедра по Клинична Невробиология

Тема на лекция:
“Епигенетика на автоимунни заболявания” (Epigenetics of 

Autoimmune Disease)
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Проф. Дейвид Рубинщайн (Prof. David Rubinzstein)

Университета в Кеймбридж, Великобритания (University 

of Cambridge, UK)

Ръководител на Катедра по медицинска генетика
Директор на Кеймбриджски институт по медицински 
излседвания

Тема на лекция:
“Афтофагия и невродегенерация” (Autophagy and 

Neurodegeneration)
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Работилници (Workshops):

Тази година успяхме да удвоим броя на отделните работилници, в които 
участниците на ICMS имаха възможност да придобият нови знания  и да 
усъвършенстват своите умения в дейности с практическа насоченост.
Част от работилниците бяха:

- хирургическо шиене; хирургични възли; дизмургия – д-р Тодоров 
(УМБАЛ Александровска, Iва хирургична клиника)

- Live operation – д-р Грибнев (УМБАЛ Александровска, 
IIра хирургична клиника)

- CPR, първа помощ – БМЧК
- гипсиране – д-р Каменов, д-р Антонов (УМБАЛ Царица Йоанна –

ИСУЛ)



Партньори:

През изминалата една година, 
ОК на ICMS осъществи контакт 
с редица международни 
конгреси като с част от тях се 
включиха споразумения за 
партньорство. Към текущия 
момент, ICMS има 9 
международни партньори 
(колоната вдясно), като за 
всеки един от тях, наши 
студенти могат да участват без 
да заплащат такса за 
регистрация!
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През изминалата една година, Организационният комитет на ICMS 2014 положи 
много усилия и иновативен подход, за да предложи на участниците във форума 
една разнообразна програма от наука и практика, запознанства и забава.
Ние, Организационният комитет на ICMS 2014 и Управителен съвет на Асоциация 
на студентите – медици в България – София (АСМБ-София), смятаме, че с 
ежегодното организиране на това събитие, допринасяме за ангажирането на 
студентите с наука още от университетските години и за създаването на една 
международна атмосфера, която благоприятства обмена на идеи и знания в 
рамките на форума и насърчава студентската мобилност.
Благодарение на иновативните идеи, приложени в последните няколко 
години, ICMS се нарежда сред топ 3 най-посещавани и престижни конгреси за 
студентска наука в световен мащаб!
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Благодаря за вниманието!


