
ПРОФ. САМУИЛ РЕФЕТОВ 

 Проф. Самуил Рефетов 

е роден през 1937 година 

в гр. Русе, където 

завършва френското 

католическо училище 

„Нотр Дам де Сион". През 

1949 година семейството 

му емигрира в Белгия, 

където той завършва 

френски лицей, а 5 години 

по-късно се изселва в Канада.  

Рефетов завършва висше образование с бакалавърска  степен по биохимия. 

Под влиянието на немския лекар и философ Алберт Швайцер насочва 

интересите си към медицината. Завършва медицина с магистърска и 

докторска степен в Медицинския факултет на университета "McGill" в 

Монреал. Професионалната му визия като лекар и изследовател е белязана от 

постдокторските програми в известни болници и клиники в Монреал, а след 

това и в Америка – в Бостън и Лос Анджелис. Преподавателската си кариера 

С. Рефетов започва през 1969 в университета в Чикаго, където преподава и 

досега. 

 През 1977 година става професор по медицина, като фокуса на неговите 

преподавателски и изследователски приоритети е в областта на 

ендокринологията, педиатрията и генетиката. Творческият път на проф. 

Рефетов като лекар и изследовател започва от едно предизвикателство – 

експедицията му в джунглата край река Амазонка за изучаване на 

тропическите болести. 

 Съчетал преподавателски и изследователски компетенции в авторитетен 

академичен профил, проф. Рефетов е канен за лекции пред аудитории на 

известни университети в света – Италия, Белгия, Япония, Англия, Канада, 

Еквадор и др. В професионалната дейност на преподавателя, изследователя и 



хуманиста проф. Рефетов са вписани и над 510 публикации в 

световноизвестни специализирани издания. 

Проф. Самуил Рефетов е избран за DHC по медицина на университета в 

Каляри, Италия, и за DHC по медицина и фармакология на Свободния 

университет в Брюксел. Носител е на 29 почетни награди и отличия от 

научни институции и асоциации в областта на медицината, общественото 

здраве, биохимията и медицинската физика. Сред най-ценните му отличия е и 

наградата „Фред Кондрак Кох", която Американската ендокринна 

организация му връчва през 2012 година за цялостен принос в 

ендокринологията. Проф. С. Рефетов е член на 15 професионални 

организации и асоциации. Член е на издателските бордове на 10 списания, 

включително и на списание „Българска медицина", издание на Българската 

академия на науките и изкуствата.  

 


