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1. Здраве.
2. История на медицината

от древността до днес.
3. Българска народна 

медицина – рецепти за 
здраве и дълголетие от 
мъдрия български народ.

4. Българския принос в 
медицината.

5. Нобелови награди за 
биология и медицина.



Здравето e “състояние на пълно физическо, 
умствено и социално благоденствие, а не 
непременно отсъствие на заболяване или 

слабост.”
Човечеството постигна значителен прогрес в 

подобряването на състоянието на здравето по 
света. Научихме се как да лекуваме и контролираме 

заболяванията, които убиваха милиони. 
Подобрихме достъпа до вода и канализация и 

създадохме комплексни системи за здравеопазване. 
Нашите познания и експертни знания в областта 

на здравето нарастват бързо и имаме повече 
налични ресурси за здраве, отколкото когато и да 

било.





• До средата на 19 век са четат текстовете на прочутите лекари Хипократ и Гален. Към края 
на 19 век няколко учени, специализиращи в медицинските факултети и практикуващи лекари 

започват да се занимават с история на медицината.

Елий Гален наричан също 
Гален от Пергам, е 

древноримски лекар, 
хирург и философ. 

Хипократ е най-великият 
лекар на Античността, 

още наричан баща на 
медицината.



В началото на 20 век историята на медицината добива по-голямо 
значение благодарение на Карл Судхоф и така се утвърждава като 

предмет на изучаване в медицинските факултети. 
Специализираното списание, което Судхоф издава, служи за 
подкрепа на становището, че историята на медицината е 

самостоятелна дисциплина, заемаща място между историческата 
наука и медицината.



История на медицината работи с исторически и отчасти етнологични методи. 
Опорна точка са и главно писмени извори като медицински текстове от минали 
времена, за болести, исторически писания, дневници, писма, но и литературни 

текстове или етнографски записки и интервюта.



Приготвяне на мехлем при рани от изгаряния





Народната медицина препоръчва чай от 
мащерка, бъз, лайка, салвия, подсладени с мед 
или захар. Дафиновият лист също облекчава 

кашлицата. 5 листа се варят в половин литър 
вода около пет минути, прецежда се и се 

подслажда с мед, когато поизстине. 



Болки в гърлото 

Обезболяваща напитка, при това 
приятна, е следната: 7 листа 
индрише, 7 бонбони лукчета и 

седем локума се варят десетина 
минути и се прецежда. След като 

стане приятно топла, напитката 
се дава по 1-2 ч.л. 3-4 пъти дневно. 



Дончо Костов

Работи в областта на генетиката, 
цитогенетиката, цитологията и имуногенетиката. 

Голям е приносът му към изясняване причините за 
междувидовата несъвместимост и хибридния 

произход на видовете от род Nicotiana. 
Монографията му "Цитогенетика на род Nicotiana" е 

наградена с  престижната международна награда 
„Бернардини“, която се присъжда за най-добър научен 

труд по тютюна. 



Шести сърдечен тон, известен в медицината като 
„тон на Митев“. Откритието е направено от Иван 

Иванов Митев през 1973 г. 

Синдром на Рефетов, е резистентност 
към тиротропин  и наследствен дефект, 

който засяга метаболизма на 
тиреоидните хормони чрез мутации в 

гена. Открит е от Самуил Рефетов през 
1989 г. 

Нивалин е лекарство, използвано за 
лечение на лека до умерена болест на 

Алцхаймер и различни други увреждания на 
паметта. Открито е от Димитър Пасков 

през 1959 г. 



Нобеловата награда се присъжда всяка година на хора, които са провели 
забележителна научноизследователска работа, разработили са 

впечатляващи методи или умения, или са направили изключителен принос за 
развитието на обществото в областите физика, химия, литература, мир и 

медицина или физиология. Днес мнозина смятат, че това е най-голямото 
световно признание. Наградените с наградата се наричат Нобелови 

лауреати.



Берт Закман

През 1991 г. заедно с Ервин Неер получават 
Нобелова награда „за развитието на 

техниката в електрофизиологията (Patch 
clamp), за развитието на техники за 

изследване на йонните канали в клетките 
и доказване на тяхното присъствие в 

клетъчната мембрана“. 

Ерик Кандел
През 2000 г. става един от тримата лауреати на 

Нобеловата награда за физиология или медицина заедно с 
Арвид Карлсон и Пол Грийнгард. Кандел е удостоен с приза за 

изследванията си на физиологичната основа на 
съхранението на паметта в невроните, и по-точно „за 

откритието на принципите на краткосрочната и 
дългосрочната памет на молекулярно ниво“. 



Грег Семенза

През 2019 година Семенза, заедно с Уилям Келин и Питър 
Ратклиф, получава Нобелова награда за физиология или 

медицина „за откритията им за начините, по които 
клетките усещат и се адаптират към наличието на 

кислород“. 



Искаме да изразим благодарност на всички 
медици в България и в целия свят, които не 

спират да се борят и в най-трудните  
моменти! 

БЛАГОДАРИМ!


