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МЕСЕЧЕН ЕЛЕКТРОНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА КОМПАНИЯ “АКВАХИМ” АД. РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО.

Весело посрещане на коледните
и новогодишните празници!

Сърдечни пожелания
за здраве и благополучие
през Новата 2015 година!
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Уважаеми колеги и приятели,
Наближава Бъдни вечер, Коледа, Новата 2015 година…
Нашият ноемврийски брой е през вас.
Събираме се с близките ни хора и някак неусетно избледняват сивите петна на нашето трудно ежедневие.
Светлинките на свещите пробуждат в душите надежда за по-добри дни – поне за децата и внуците …
Та и десетият ни брой за тази година е такъв –
празнично-закачлив, без продукти на водещи производители
и аналитико-диагностични методи.
Но с вярата, че и догодина ще можем да си бъдем взаимно полезни.

Догодина, до амина!
Живи, здрави и успешни!!
Доц. д-р Борислав Великов
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Съвременните коледни дръвчета
Радостта от Рождество идва с множество вълнения около приготовленията за него. Центърът на
тази суматоха е украсата на коледното дърво. За нас елхата е вечно зелено иглолистно дърво, но на
други места по света то може да е праскова, палма, отрупана с памук, череша, глог и други. За много
хора коледното дърво е свързано с техния живот и работа и е обект на творчески решения. Днес всеки
може да намери хиляди различни видове „елхи” в интернет и ние сме избрали няколко, които искаме да
споделим с вас.

Химическата елха на колегите от
Пловдивския университет с доц. Кметов

Предложение за партньорите ни
от пречиствателните станции
Когато
мястото
не стига...

Елхата на АКВАХИМ, която се намира
в пирамидалното фоайе на централния
ни офис в София

Коледно дърво
за ангажираните
с медицинските
изделия
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Украса и за купонджиите

Коледни дръвчета за поспаливите и ученолюбивите

За еколозите „елхи” от отпадъчни продукти

(Здр.Ш.)
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Забавна микробиология
Знаете ли, че …
Думата “микроб” звучи плашещо – ние свързваме тази дума с ебола, грипни симптоми и най-различни
неразположения. Всъщност патогенните микроорганизми, причиняващи заболявания, са едва 2 % от общия им брой.
Д-р Джонатан Айзен започва своите лекции по микробиология по следния начин: „Ние сме покрити с облак от
микроорганизми и те всъщност правят много повече добро на хората, отколкото да ни вредят“.
Ето някои неизвестни факти за микробите и ролята им за човека:

1. Микробите играят роля при защитата ни. Огромното количество микроорганизми, живеещи по кожата
и в тялото ни, са “добри”. Те ни предпазват от патогени, като не допускат настаняването на „ужасните“ видове
на местата на добрите. Д-р Айзен обяснява, “Това е както да имаш добра и здрава ограда, която предотвратява
навлизането на плевели“.

2. Микробите подпомагат имунната система. Учени от Университета в Лойола доказаха, че пръчковидните бактерии от род Bacillus, срещащи се в храносмилателната система, се свързват с клетки от имунната
система и ги стимулират да се делят. Предполага се, че те играят важна роля при стимулиране борбата на
клетките с тумори.
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Забавна микробиология
3. Микроорганизмите ни поддържат слаби. Микроорганизмите играят важна роля, подпомагайки усвояването на храните, чрез отделянето на различни химически съединения и поддържането на метаболитния баланс.
Счита се, че нарушенията в микробните съобщества, обитаващи човешкото тяло, е един от ключовите фактори за увеличаване на затлъстяването.

4. Микробите имат значение за детоксификацията и дори могат да се борят със стреса.
Така както хората дишат кислород и отделят въглероден диоксид, микробите поемат и преработват вещества, които са токсични и ни предпазват от натрупването им в организма и вредното им влияние.
Проучване, проведено преди няколко месеца, показва, че при хора, подложени на силен стрес, се наблюдава
изключително малко разнообразна микробна популация.

5. По време на гражданската война в САЩ раните на някои войници светели в тъмното. Причината за
това са били биолуминесцентни бактерии, разпространявани от нематоди. Всъщност, тези бактерии са унищожили други патогени, което е довело до спасяването на живота на войниците.
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Забавна биология
Виж!
Стволови
клетки!

Омръзна ми този човек –
какво ще кажеш да станем патогенни?!
(Т.Р.)
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Събития
През месец декември 2014 г. се случиха две важни събития, които екипът на „АКВАХИМ“АД отбелязва в този празничен брой на нашия бюлетин. Тези събития
са свързани с юбилейното честване на д-р Дона Кънчева – началник на Клинична лаборатория в МБАЛ Русе, по случай официалното завършване на професионалната й кариера и рождения й ден.
Другото събитие беше на проф. Елена Цветанова – бивш началник на Клиничната лаборатория в катедра „Неврология“ и бе почетено, както от ръководството в УМБАЛ „Александровска“ София, така и от много приятели, колеги невролози, психиатри и специалисти от катедрата по Клинична лаборатория.
Двете дами бяха поздравени от ръководствата на болничните заведения и от техните колеги и приятели, които им отдадоха заслужено внимание и уважение към дългогодишния им принос за развитието на клиничната лабораторна диагностика.

Да пожелаем на д-р Кънчева и проф. Цветанова да бъдат здрави, все така жизнени, всеотдайни и . ... дълголетни!
Наздраве от целия екип на „АКВАХИМ“ АД!

На снимката: Д-р Д. Кънчева между В. Жечева и К. Павлов

На снимката: Проф. Цветанова с проф. Търнев и доц. Буланов
(К.П.)
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със своите партньори
ви пожелава успешна 2015 година!

Happy New Year! Prosit Neujahr! Gelukkig Nieuwjaar! Felice anno nuovo! Sung Tan Chuk Ha! Feliz Navidad!
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със своите партньори
ви пожелава успешна 2015 година!

MLE
Happy New Year! Prosit Neujahr! Gelukkig Nieuwjaar! Felice anno nuovo! Sung Tan Chuk Ha! Feliz Navidad!
(Т.Р.)
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ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ

С пожелание за успешно детектиране
на всички патогенни микроорганизми
с хранителните среди и тестове на
Биолайф,
… защото не е страшно да откриеш
патоген, страшно е да не го откриеш!

ChromArt
– хромогенните среди на Биолайф перфектност при микробната детекция
(Т.Р.)
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Централен офис на Аквахим АД
Председател на Съвета на директорите,
Изпълнителен директор: Маг. Камелия Цанкова
гр. София 1582, ж.к. Дружба 2,
бул. „Проф. Цветан Лазаров” 83
тел.: (02) 807 5000; факс: (02) 807 5050
e-mail: aquachim@aquachim.bg
Рецепция: (02) 807 5022

януари 2015 г.
с/w

п/m в/t с/w ч/t п/f с/s н/s

1
2
3
4
5
27

1 2 3
4
8 9 10 11
15 16 17 18
22 23 24 25
29 30 31 30

5 6 7
12 13 14
19 20 21
26 27 28
30

Направление “Лабораторни и
индустриални решения”
Директор: Д-р Здравка Шолева
тел.: (02) 807 5024
Отдел “Научни изследвания, лабораторен и
индустриален контрол”
Отдел “Лабораторна медицина”
Завеждащ отдел: Маг. Веска Жечева
тел.: (02) 807 5033
Отдел “Молекулна биология“
Завеждащ отдел: Д-р Величка Кърджева
тел.: (02) 807 5081
Отдел “Сервизен“
Завеждащ отдел: Маг. Андрей Паламарев
Направление “Фармация”
Директор: Маг. Любомир Праматаров
тел.: (02) 807 5075
Отдел “Фармацевтични продукти”
Отдел “Регистрация и безопасност“
Завеждащ отдел: Маг. Мартин Моев
тел.: (02) 807 5077
Център за професионално обучение
към АКВАХИМ АД
ИД директор: Д-р Таня Рашева
тел.: (02) 807 5025
Икономически директор: Маг. Теодора Халачева
Направление “Финанси”
тел.: (02) 807 5079
Отдел “Счетоводство”
Завеждащ отдел: Маг. Дияна Дякова
тел.: (02) 807 5091

Направление “Администрация”
Директор:
Маг. Екатерина Доцева
тел.: 02) 807 5031
Отдел “Логистика”
Завеждащ отдел:
Маг. Даниел Димитров
тел.: (02) 807 5094
e-mail: logistics@aquachim.bg
Сектор “ИТ”
Завеждащ сектор:
Маг. Атанас Николов
тел.: (02) 807 5066

Регионални бюра
гр. Пловдив 4000
ул. „Кавала” Nо 20
тел.: (032) 681 325
гр. Варна 9000
ул. „Марин Дринов” No 53
тел.: (052) 612 080
гр. Бургас 8000
ул. „Рилска” No 15
тел.: (056) 844 755
гр. Монтана 3400
ул. „Неофит Бозвели” No 38
тел.: 0888 170 557
гр. Русе 7000
ул. Боримечка No 9
тел.: (082) 830 329

