Съвместният форум на 29-та Асамблея на ИМАБ
и 6-та Международна среща на Алумни клуба при МУ-Варна
приключи със сериозен успех и обещаваща перспектива
От 9 до 12 май 2019 г. в Конгресния център на хотел Адмирал в Курорта
Златни Пясъци край Варна се проведе Годишната 29-та Асамблея на ИМАБ,
заедно с 6-та Международна среща на Алумни клуба при МУ-Варна,
традиция, която е водеща за специалистите по здравеопазване и
медицинска наука от страната и чужбина.
На тазгодишния съвместен форум участваха регистрирани 280 колеги
от България, Германия, Израел, Канада, Турция, Гърция, Швейцария, Северна
Македония, Румъния и Кипър.
Програмата включваше над 80 устни презентации, над 210 постера,
Кръгла маса по проблемите на здравеопазването и Годишната среща на
Алумни клуба при МУ-Варна, разпределени в секции Медицина, Дентална
медицина, Здравен мениджмънт и Вариа.
Представени бяха редица иновационни идеи за диагностика, терапия и
профилактика, както и обсъдени важни въпроси в посока организация на
здравеопазването у нас, проблеми, възможности за подобряване на
системата и активна колаборация между институциите у нас и в чужбина.
Кръглата маса обхвана редица наболели теми, като особено ценно бе
мнението на нашите гости, колеги и сънародници от Германия, Израел,
Швейцария и Канада, които дадоха не само добрия пример за добрата
медицинска практика в техните държави, но и препоръки за подобряване на
здравната система у нас.
Протокол от тази среща ще бъде оформен и изпратен на вниманието
на Министъра на здравеопазването в София.
Бе решено на следващата, 30-та Юбилейна Асамблея на ИМАБ през
м.май 2020 г. да се организира отново съвместен форум с Международната
среща на Алумни клуба при МУ-Варна, но и да се покани като съорганизатор
SEECIC (Юго-Източно Европейската Конференция по инфекции и рак),
организация създадена във Варна от ИМАБ и МУ-Варна през 2010 г., която
провежда своите годишни научни срещи от тогава до сега в Региона на ЮгоИзточна Европа, и която през всичките тези 10 години е под егидата на
ИМАБ.
Особен акцент на тазгодишната съвместна среща на ИМАБ и Алумни
клуба бе приключването на 8-годишния мандат на досегашния Председател
на Клуба проф. д-р Красимир Методиев и поемане на щафетата от
новоизбраното и утвърдено на 11 май 2019 г. на официална церемония в
рамките на 29-та Асамблея на ИМАБ ръководство на Алумни с нови
Председател доц.д-р Марио Милков, Зам.председател доц.д-р Дарина
Найденова и Модератор г-жа Светлана Грънчарова.

От името на Ректора на МУ-Варна бе прочетено официално
приветствие и благодарствен адрес за огромната работа и многостранна
международна дейност за издигане на авторитета на Алма матер чрез
активната работа на досегашния председател на Клуба проф. Кр. Методиев,
който бе награден с Почетен знак на МУ-Варна от Зам.ректора на МУ-Варна
проф. Т. Костадинова.
Доц. д-р Марио Милков пое предизвикателството да продължи
активната дейност на Алумни клуба при МУ-Варна, като изрази гореща
благодарност за оказаното доверие от ръководството на Университета и
лично от Ректора на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов.
Тази година Орг. Комитет на съвместния форум гласува Годишните
награди за отлично представяне на млади учени (до 35 години), като
носители на призовете бяха: д-р Асен Асенов в секция Медицина, д-р
Николай Станев в секция Дентална медицина, Красимира Вълчева и
Стаменка Митова, съответно в здравен мениджмънт и кинезитерапия и
рехабилитация.
Тазгодишният съвместен форум на ИМАБ и Алумни клуба премина
отново в една невероятна приятелска атмосфера, която гарантира не само
сегашния успех на Асамблеята в прекрасния Конгресен център на хотел
Адмирал, но и дава гаранция за предстоящия 30-годишен Юбилей на ИМАБ
през м. май 2020 г, заедно със 7-та Международна среща на Алумни клуба
при МУ-Варна.
В заключителното си слово при закриване на тазгодишния съвместен
форум Президентът на ИМАБ и досегашен Председател на Алумни клуба
проф. Кр. Методиев изрази своята, както и на всички български и чужди
членове на голямото семейство на ИМАБ, огромна благодарност за това, че
всички те заедно са миналото, настоящето и бъдещето на този уникален
модел за общуване и обмен на идеи в името на по-доброто здравеопазване
и медицинска наука.
9-12 май 2019 г.:
ИМАБ и Алумни клуб, хотел Адмирал, КК Златни Пясъци

