
 
 

Протокол No 17 
от заседание на Управителния Съвет на БДБФИ 

14.10.2013г. 
Днес 14.10.2013г. се проведе разширено заседание на Управителния Съвет (УС) на 
Сдружение БДБФИ. Присъстват: 
Членове на УС: Ж. Василева (председател), Л. Трайков, И. Жекова, А. Балабанова. 
Отсъства. С. Манолов. 
Външни: П. Триндев, С. Аврамова, M. Димчева, Е. Георгиев. 
Бяха обсъдени въпроси, свързани с честването на международния ден на медицинския 
физик – 7 Ноември и бяха взети следните решения: 

1) Цялото честване да е под общата организация на БДБФИ, като програмата се обяви 
на сайта на дружеството. 

2) Мотото на деня, обявен от IOMP, e “Radiation exposure from medical procedures, ask 
the Medical Physicists". От ~ 10 предложения за мото на български език беше 
избрано "Риск при медицинско облъчване? Попитай медицинския физик!". 

3) Да се организира серия от "отворени врати" в места, където работят медицински 
физици. Тези прояви трябва да са съгласувани по време, за да не се застъпват, и 
трябва да са обявени предварително като времеви интервал. Ще бъдат изпратени 
писма със запитване до Болница Токуда (Образна диагностика и лъчелечение), 
СБАЛО (Лъчелечение и нуклеарна медицина), СБАЛOЗС-София (Нуклеарна 
медицина). НЦРРЗ ще бъде вкючен в програмата с изложба "Измерване на 
радиацията в медицината" и среща с медицинските физици в секция “Радиационна 
защита при медицинско облъчване”.  

4) БДБФИ ще организира официалното честване в София, на което ще бъдат поканени 
колеги и гости. 

• Час: 16 ч.; 
• Място: аудитория в МУ-София, за което трябва да се изпрати запитване (Ж. 

Василева и Л. Трайков); 
• Гости: министрите на здравеопазването, образованието, Председател АЯР, 

Ректор МУ, ръководител катедра МФ към МУ, Медицински колеж, 
председател БАР, гилдии, всички членове БДБФИ, ученици и граждани; 

• Програма:  



- Презентация за Мария Кюри (ученик, спечелил конкурс); 
- Презентация за историята на БДБФИ (В. Тодоров); 
- Презентация за медицинската физика и медицинските физици (Ж. Василева); 
• Коктейл: за целта следва да се поискат оферти от Техникума по обществено 

хранене (Ж. Василева и В. Тодоров) и фирма за кетъринг (Л. Трайков). 
5) Планира се да бъде направено филмче по темата, като идеята е то да бъде снимано в 

Токуда (образна диагностика) и  Александровска болница (нуклеарна медицина).  
6) Рекламна кампания: 

• Прес-съобщение до медиите: 
- Официално чрез пресцентъра на МЗ и чрез лични контакти 
• Плакати с програмата, разлепени в университетите, болници, училища и др. 
• Отпечатване на брошурите, подготвени от IOMP и IAEA и преведени на 

български (С. Аврамова). 
• Дребни сувенири (напр. значки). Беше обсъден дизайна и необходимото 

количество и беше взето следното решение: 
- 500 бр с надпис "Аз обичам (сърце) медицинската физика"; 
- Бадж с надпис: "Попитай ме, аз съм медицински физик" + логото на БДБФИ 

за медицинските физици.  
• Пресконференция след официалното честване в София. 

7) Спонсорство – да се направи опит за намиране на спонсори за част от разходите за 
мероприятието (напр. Siemens, LG). 

8) Планирани мероприятия в страната: 
• Пловдив (контакт с Магдалена Стоева): Семинар с отворени врати в 

Медицинския университет, с участието на УМБАЛ, Медицински колеж, 
студенти по образна диагностика, Плодвивски университет, Технически 
универсиет; 

• Варна (контакт със С. Иванова и Н. Иванова: лекция за ученици и граждани 
на тема Мария Кюри, отворените врати в Нуклеарна медицина, серия от 
лекции по темата;  

• Русе (Р. Рашкова): отворени врати в РЗИ; 
• Шумен (Н. Архангелова, ШУ); 
• Враца (В. Ганчев и М. Далийска) – онкологичния диспансер. 

 
 
 
 
София,                                                                 Изпълнителен секретар: ..................................... 
 
17.10.2013г.                                                                                              /доц. д-р Ирена Жекова/ 
 


