ИСТОРИЯ НА МЕДИЦИНАТА

ДОСТОЙНИ ДЕЯТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА МЕДИЦИНА
И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – 100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО ИМ (1915)
Александър Бегов – отоларинголог, завеждащ УНГ
отделение, ст.н.с. ІІ ст., Научен институт по охрана на труда
и професионалните заболявания; ст.н.с. І ст. УНГ клиника
МА, дмн, работи в областта на детските УНГ болести, професионалните заболявания, експертизата на трудоспособността.
Александър Попов – интернист, ендокринолог, професор, Клиниката по вътрешни болести с ендокринология
и обмяна на веществата (ИСУЛ), Клиниката по нефрология
и ендокринология, научна група по диабета в БАН; ръководител на Катедрата по вътрешни болести, ръководител на
Клиниката по ендокринология (ВМИ София).
Асен Тошков – микробиолог, професор, ръководител
на Института по заразни болести, завеждащ секция ”Взаимоотношения между микроорганизмите и макроорганизма”
към Института по микробиология при БАН през периода
1967-1982, работи по проблемите на микробиологията и
имунологията.
Атанас Гюлев – отоларинголог, професор, ръководител на Катедра по отоларингология при ВМИ Пловдив,
работи по проблемите на профпатологията, онкологията и
подобряващи слуха функционални операции (тимпанопластиките).
Георги Стоименов – акушер-гинеколог, професор,
директор на НИАГ през периода 1976-1981; проучва медико-социалните проблеми на майчината смъртност, има организационни и законодателни приноси в защита на майчинството.
Генчо Кръстинов – хирург, професор, работи във
ВМИ – Пловдив, ИСУЛ, ВВМИ, поливалентен хирург, един
от създателите на голямата българска хирургия – гръдна,
сърдечна и коремна.
Димитър Филев – стоматолог ортопед и ортодонт,
работи в ИСУЛ, Правителствена болница и Стоматологичния
факултет.
Димитър Хаджиев – хирург, професор, ръководител
на Катедра по пропедевтика на хирургичните болести, работи
в областта на коремната хирургия.
Жак Молхов – невролог, социал-хигиенист, завежда
организационно-методична секция в НИ по неврология, психиатрия и неврохирургия, има публикации по епидемиологични, клинични и социални проблеми на психиатричната
и неврологична помощ, философски въпроси на психичното
здраве.
Жорес Йорданов – хистолог, ембриолог, професор,
Катедра по хистология и ембриология при ВМИ Пловдив,
завеждащ секция „Хематология и експериментална цитология“ при Института по морфология към БАН.
Иван Горанов – патолог, имунобиолог, имунопатолог,
професор, ръководител на Катедрата по патология в ИСУЛ,
ръководител на Обединената катедра по патологичната анатомия към ВМИ – София, директор на Института по морфология към БАН, публикации по различни проблеми на
патологичната анатомия, имунологията, имунопатологята
и общата патология.
Иван Копчев – военен лекар, травматолог, професор,
генерал-майор, преподава военнополева хирургия в Катедра
22 към ИСУЛ, ръководи ортопедично-травматологично от-

деление на Общоармейската болница, ръководител на Катедрата по травматология при ВВМИ, началник на травматологична клиника във ВВМИ, ръководител на Катедрата
по спешна травматология в „Пирогов”.
Иванка Матеева – педиатър, завежда Секция по неонатология в Научния институт по акушерство и гинекология,
основоположник на първите неонатологични отделения в
страната.
Йордан Наумов – професор, деятел на военната медицина, началник на отдел „Организация и тактика на медицинската служба“ и ръководител на Катедрата по медицинска защита към ИСУЛ, ръководител на Катедрата по медико-санитарна защита при НИ по хигиена и професионални
заболявания, основател на научното дружество по медицинска
география.
Константина Балабанова – офталмолог, доцент, завежда очно отделение при Окръжна болница „Д-р Рачо Ангелов” – София, доцент в катедрата по очни болести в ИСУЛ,
работи върху проблеми в областта на катарактата, глаукомата
и кривогледството.
Крум Юруков – онкогинеколог, професор, внедрява
профилактичните прегледи на жените и методите за ранна
диагностика.
Марин Ницов – лекар, деец на военната медицина,
работи по медицинското осигуряване на Българската армия
и Българския червен кръст.
Милчо Цонев – педиатър, социал-хигиенист, професор, завеждащ организацинно-методична секция при НИ
по педиатрия, работи по охрана на майчиното и детско здравеопазване и законодателството, свързано с него.
Никола Атанасов – уролог, нефролог, професор, завежда Катедра по урология към ВМИ – София, директор на
НИ по нефрология, урология, хемодиализа и трансплантация
на бъбреци, организира първите бъбречни трансплантации
у нас, внедрява оригинални пластични операции на легенчето
и уретера.
Никола Бошев – физиолог, професор, ръководител
на катедрата по физиология към ВМИ – Пловдив, работи
по проблемите на биоконстантите на човека, биокибернетиката, физиологията на труда, ергономията и физиологията
на централната нервна система.
Стефан Димитров – педиатър, доцент и професор в
Катедрата по детски болести при ВМИ – Варна, основно
направление на научните му изследвания са области на хематологията в детската възраст.
Стоян Николов – интернист, кардиолог, професор
към Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести към
ВМИ – София, проучвателна дейност в областта на тромбоемболичната болест, инфаркта на миокарда и белодробните
болести.
Янаки Холевич – хирург, ортопед и травматолог,
професор, началник на хирургично отделение в болница
„Червен кръст” в София, директор на Института по протезиране, възстановителна хирургия и трудоустройство, доцент,
професор и завеждащ катедрата „Ортопедия и травматология“
към ИСУЛ, директор на Института по ортопедия и травматология към Медицинска академия.
доц. Петър Цонов
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