30-години ИМАБ, 7 години Алумни Клуб при МУ-Варна
Виртуалното честване на Юбилея на ИМАБ, заедно с Алумни,
8 май 2020 г.
Връзката между Интернационалната Медицинска Асоциация България
(ИМАБ) и Алумни клуба на Медицински Университет Варна е може би
най-добрият пример у нас за колаборация на две институции с напълно
сходни програми.
Уникалното Мото на ИМАБ е Мост между медици от Майка България и
наши сънародници медици от цял свят.
С тази уникална идея ние създадохме и регистрирахме в съда във Варна
ИМАБ преди 30 години, с провеждане на Първата Асамблея на 8 май 1990
г. във Варна.
В началото провеждахме ежегодните форуми на ИМАБ в аудиторията на
ХЕИ Варна, след това в МДУ „Ф. Ж. Кюри“ в курорта „Св. Св. Константин
и Елена“ край Варна, а от 2003 г. и до сега в Конгресния център на хотел
„Адмирал“, Курорт „Златни Пясъци“.
Има няколко събития в 30-годишната история на ИМАБ, които оставят
дълбока диря, като например, 20-годишната Юбилейна Асамблея на
ИМАБ, проведена съвместно с Първата Юго-Източно Европейска
Конференция по инфекции и рак (SEEC, форум, създаден по идея на
ИМАБ).
Тогава, м.май 2010 г., тази среща събра над 700 участници от 72 (!!!)
държави от всички 5 континента.
Никога в историята на конгресите у нас не е имало толкова голям брой
представители от цял свят – от 72 държави!!!
Това е рекорд и до ден днешен!
Другото събитие с уникален характер е ежегодният Уоркшоп по масови
бедствия, поражения и тероризъм, който е съвместна идея на ИМАБ и
Медицински Университет Варна, стартирал по повод и малко след
трагичния терористичен акт на летище Бургас, и привлича като лектори
топ-експерти от Израел, НАТО и Европа.
Ежегодният уоркшоп по антитероризъм даде старт за въвеждане на
задължително едноседмично обучение на стажант-лекарите по масови
поражения и природни бедствия, което е вече 3 години в курикулума на
студентите медици от 6-ти курс.
Нещо уникално за България, което към днешна дата се провежда само в
МУ-Варна!!!

През 2003 г. ИМАБ бе съорганизатор, заедно с Научния отдел на НАТО, на
първия в България работен семинар по био-тероризъм, на който
представиха своята експертиза 45 водещи специалисти от всички държавичленки на НАТО.
Това бе едно от важните събития, предшествало приемането на България в
семейството на НАТО.
Директор на този семинар бе Президентът на ИМАБ, проф.д-р Красимир
Методиев.
Разбира се, като неправителствена организация, ИМАБ има още редица
дейности, които са извън портфолиото на даден Алумни клуб, като
например, стипендии в чужди университетски болници (изпратени с пълни
дългосрочни стипендии над 150 наши млади медици, най-вече в Израел,
също и в Германия, Норвегия, Австрия, САЩ, Италия), редица дарения за
наши болници (линейки, апаратура, лекарства, консумативи), изпращане
на наши пациенти за висококвалифицирано лечение в чужбина (над 60,
предимно в Израел), издателска дейност (уникално списание, Journal of
IMAB, с изключително висок международен рейтинг, комплимент към
издателя Господин Пейчински), организация на редица международни
форуми (асамблеи, уоркшопи, беседи), сътрудничество и колаборация с
наши (най-вече БЛС) и чужди сходни организации (като SEEC,South-East
European Conference on infections and cancer, създадена от ИМАБ, 2010 г.,
във Варна).
Пред вид на факта, че ИМАБ изпълнява дейностите си в полза на нашите
медици от България, естествено с приоритет МУ Варна, и като се има пред
вид, че идеята на всеки Алумни клуб е именно да поддържа активно връзка
на възпитаници и приятели на всеки университет, то ние, в МУ Варна,
решихме преди 10 години да обединим ръководството на ИМАБ с Алумни,
и аз, проф.д-р Красимир Методиев, имах честта да съм освен Президент на
ИМАБ, също и Председател на Алумни, от 2011 до 2019, два мандата.
След мен щафетата на Председател на Алумни Клуба при МУ-Варна пое
доц.д-р Марио Милков, с когото ИМАБ и Алумни ще развиват успешно
съвместната си дейност по редица направления.
Доц. М. Милков вече осъществи няколко проекта, по линия на Алумни
Клуба, и неговата контрибуция в общото дело с ИМАБ е с много висока
оценка.
Именно всичко това, посочено по-горе, без да звучи като изтъкване, бе и
двигател, а и мотивация, да успеем чрез активните програми на ИМАБ в
толкова много съвместни проекти, които дадоха уникален шанс на голям
брой наши медици да се квалифицират у нас и в чужбина, да публикуват
своите научни дирения, да се хабилитират, да участват активно в

мероприятията на тази уникална Асоциация, да осъществим редица
благородни инициативи, да намерим път към сродни единомишленици в
ежедневието ни, с които да успяваме в съвместните ни начинания.
И към това, нека да добавя колаборацията и съпричастността на редица
наши сънародници в цял свят, както и на голям брой наши приятели,
небългари, но приели присърце идеите на ИМАБ.
Задължително трябва да изтъкнем огромната подкрепа за инициативите на
ИМАБ и Алумни Клуба на ръководството на МУ-Варна, най-вече в лицето
на досегашния ректор проф.д-р Красимир Иванов (два мандата), както и
поелия неотдавна от него ректорската тога проф.д-р Валентин Игнатов.
Няма как да не добавим и ролята на техния екип, зам.ректорите проф.
Тодорка Костадинова, проф.д-р Албена Керековска, проф.д-р Христина
Групчева, проф.д-р Светослав Георгиев, деканите на Факултета по
медицина проф.д-р Радослав Радев, проф.д-р Златислав Стоянов, както и
на ръководителите на останалите факултети и Медицинския колеж.
ИМАБ е едно огромно сплотено семейство, всички членове участват
достойно в живота на тази уникална организация, всеки според
възможностите си, заедно, в унисон, в полза на обществото, и в името на
медицинската наука и здравеопазването.
Честит Юбилей, 30 години ИМАБ!
Проф.д-р Красимир Методиев,
Президент на ИМАБ

Доц.д-р Марио Милков,
Председател на Алумни Клуб, МУ-Варна

