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Днес се навършват 105 години от издаването на Указ №21 на цар Фердинанд за

създаването на Медицински факултет, обнародван като Законопроект в Държавен Вестник

бр. 266/29 ноември 1917 г., с което се поставя началото на медицинското образование и

развитието на медицинската наука в България.

Поглеждайки назад във времето сме длъжни с почит да споменем имената на

основателите на Медицински факултет – д-р Марин Русев, проф. Стоян Киркович, проф.

Атанас Теодоров, д-р Христо Тантилов, д-р Асен Петров, д-р Иван Хаджииванов, проф. Г.

Шишков, проф. П. Райков, които са определени от Върховният Медицински Съвет за

членове на „Факултетската комисия” с права на временен Факултетски съвет за уреждане

структурата на Медицинският Факултет. Те, заедно с първите професори във Факултета –

проф. Васил Моллов, проф. Параскев Стоянов, проф. Стоян Киркович, проф. Константин

Пашев, проф. Александър Станишев, проф. Методи Попов, Проф. Д. Ораховац, проф. К.

Чилов и още много други, са онези наши велики предшественици, върху чиито знания,

авторитет и постижения в медицинското образование, наука и лечебно изкуство ние имаме

днес възможността да развиваме нашето висше училище. Те полагат основите на

българската медицинска наука и образование у нас и създават условията да бъдем днес част

от медицинската общност в Европа и света.

Много десетилетия Медицински университет - София обучава успешно лекари,

дентални лекари, фармацевти, специалисти в областта на общественото здраве, лаборанти,

медицински сестри, акушерки и много др. Стимулира амбициите на преподавателите за

високи професионални постижения и за научно-изследователска работа. Чрез съчетаване на

възможностите, които предоставя висшето училище за академично развитие и клиничната

работа в университетските болници се създават медицински специалисти – експерти на

световно ниво.

Днес благодарение на усилията и постиженията на нашия академичен състав

Медицински факултет и Медицински университет – София е водещ център за медицинско

образование и наука, който получава висока оценка не само в пределите на нашата страна.

Израз на това е признаването на Медицински университет-София за Изследователски

университет, част от европейската „Мрежа изследователски висши училища“. Израз на това

са успехите и реализацията на нашите студенти, докторанти и специализанти. Това ни

задължава да полагаме още по-големи усилия за утвърждаване името и авторитета на

нашата Алма Матер.

Вярвам, че единството и екипната работа на всички факултети и структурни звена на

нашия университет са онзи обединен от общите ни ценности фундамент, върху който трябва

да надграждаме постигнатото от нашите предшественици и ще работим заедно за

укрепването му, и просперитета на Медицински Факултет и Медицински Университет –

София.

Поздравявам ви с днешния празник и ви пожелавам здраве и напредък във всички

начинания. Все така да сте отдадени на каузата на нашето Висше училище – да създаваме

качествени лекари и професионалисти от всички специалности, да съхраним и развиваме

академизма и медицинската наука.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
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