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• Медицината и физиката са неразривно свързани от дълбока древност

• Медицинската физика е раздел от приложната физика

• Медицинските физици прилагат физични методи 

и техники с конкретна цел: подобряване на здравето 

и качеството на живот





Университетското обучение по Медицинска физика в България 

започва с въвеждане на специализация 

“Медицинска физика и радиоекология” 

към специалност “Физика”. 

1992 – 1993 учебна година





Техническият университет въвежда нова специалност -

"Медицинска техника”.

Тя цели да подготви високо квалифицирани специалисти, 

способни да разработват устройства, да осъществяват

дейности за подобряване на съществуващи 

или създаване на нови устройства.

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА





Проф. Андрея Илиев Сахатчиев

(1883 – 1947)

1921 г. 

Първата публикация на тема 

“Медицинска физика”

в България

Родоначалници на медицинската 

физика в България



Проф. Виктор Калчов Врански

(1914 – 1990)

1953 г. 

Първата книга по радиационна 

дозиметрия на български език.

Родоначалници на медицинската 

физика в България





За да не влизат закъснели, по време на лекциите, 

проф. Врански нареждал да се заключва вратата на 

аудиторията. За проверка на присъствието пускал листове. 

За изпитите в изпитната зала специално се инсталирал

телефон, за да не се прекъсват многобройните 

контакти на професора. 

Веднага се ориентирал в написаното и изпитвал бързо, 

като задавал само няколко въпроса. 

През 1978 г. на въпрос за рентгеновите спектри,

попитал студент: „Колега, знаете ли кой е Моузли: рок-

певец или звезда от Мондиала?”, 

(тогава се провеждало Световното по футбол в Аржентина)



Оценките вписвал в студентските книжки със 

специални печати: „Слаб”, „Среден”, „Добър”, 

Мн. Добър” и „Отличен”. 

Студентите с трепет следели ръката му да не 

посегне към най-късия печат. 

Веднъж, след като негова студентка припаднала,

Врански наредил да донесат медицинска кушетка, 

на която да я положат, докато й мине. 

След като изпитът свършил, върху кушетката 

намерили лист с надпис „За припаднали”, а под 

кушетката – друг лист с надпис „За умрели”, 

написани и оставени от находчиви студенти.



Първата жена медицински физик у нас



 Създава редица трудове за електропроводимостта 

на биологични течности (майчино мляко и урина) 

 Водещ автор и съавтор в няколко 

ръководства за лабораторни упражнения и 

учебник по медицинска физика за студенти 

по медицина, стоматология и фармация



Проф. Иван Узунов

(1927 – 1996)

Основател на първата Лаборатория 

по клинична дозиметрия и 

радиационна защита в ИСУЛ, 

днес Университетска болница 

“Царица Йоанна”

Родоначалници на медицинската 

физика в България





Проф. Андрей Сахатчиев

(1923 – 1985)

Родоначалници на медицинската 

физика в България

Лъчетерапевт – иноватор

Ръководител на 

Рентгеновия институт



Висока оценка заслужава 

инициативата на българските 

медицински физици и инженери 

да основат свое научно дружество 

през 1971 г. 





Изучава взаимодействието на светлината 

с тъкани и органи на човешкото тяло, 

Цели получаване на научни знания, които да дадат 

възможност да се разработят медицински методи за ранна 

диагностика или лечение на тежки заболявания. 

Биомедицинската фотоника

най-новото направление в 

медицинската физика у нас



При този метод само болните клетки се третират със 

специални агенти – фотосенсибилизатори и

впоследствие биват елиминирани чрез светлина. 

Този щадящ метод показва добри резултати 

при лечение на рак, но няма отношение към 

причините, водещи до злокачествени заболявания. 

Биомедицинска фотоника





Добрите резултати се простират в научни публикации 

в престижни научни списания. 

УСПЕХ !



Благодаря за вниманието!
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