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Д-р Красимир Кръчмаров, специалист по
УНГ, дългогодишен медицински управител на

Болницата в Балчик.

40 години от открива-
нето на  болничната
сграда на МБАЛ Балчик
Изминаха 40 години от
деня, в който влязохме в
настоящата сграда на
Болницата. Това стана
на 31 август, ден събота,
на 1974 година и по то-
гавашния официален
календар, в чест на 9 се-
птември. Мобилизира-
на беше цялата общест-
веност и най-вече меди-
цинският персонал.
Пренасянето от старата
болница на годното за
ползване оборудване и
новото обзавеждане
минаха през ръцете на
лекари, сестри, санита-
ри и помощен персо-
нал. Работата не се де-
леше според ценз или
длъжност. Бързаше се,
защото срокът бе неот-
меним, но имаше и ен-
тусиазъм. Причините за
това бяха най-малко две:
влизахме в нов сграда и
почти всички бяха мла-
ди. А тя, сградата, ни за-
шеметяваше с мащаби-
те си: 7 етажа, дълги ко-
ридори, огромни поме-
щения и естествено в
началото се обърквах-
ме. Нямаше такова зда-
ние в Балчик. За значи-
мостта на събитието го-
вори и фактът, че това
ставаше под егидата на
тогавашния ОбК на БКП
и първият секретар Пе-
тър Киряков провежда-
ше оперативките на мя-
сто. Всички предприя-
тия - Елпром, ГРМП,
АПК, ТПК / за някои те-
зи абревиатури вероят-
но днес звучат непонят-
но/ бяха поставени в ус-
луга на Болницата.
  И така - срокът беше
спазен, сградата се отк-
ри тържествено в при-
съствието на гражданс-
твото, местните офици-
ални лица и министъра
на здравеопазването
Ангел Тодоров. Следва-
ха речи, приветствия,
обещания за нова ли-
нейка, която май и така
не дойде, голям банкет
и голямо напиване в
"Тихия кът", за което
после дълго се говоре-
ше. Аз не присъствах,
но за моя утеха и чест
дадох първото лекарско
дежурство в тази сгра-
да. Спомням си първия
пациент на Болницата -
инж.Туфанов, гл.инже-
нер на тогавашната
консервна фабрика.
Преди официалното от-
криване д-р Ж.Бончев
направи и  първата
апендектомия в новия
операционен блок.
  Потърсих преди време
в архива на местния ве-
стник "Устрем"как е от-
разено събитието. За
моя изненада в броя от

26 септември 1974 г. има
само снимка на сграда-
та и кратко антрефиле
под нея от 4-5 реда, че е
открита нова болница.
Но пък има обширни
репортажи за големи
трудови успехи и връч-
ване на партийни биле-
ти по случай бележита-
та дата.

И така, след тържест-
вата, трябваше бързо да
се навлезе в ежедневния
ритъм на работата. Бол-
ницата беше планирана
за 252 легла и 7 отделе-
ния: Хирургично, Аку-
шеро-гинекологично,
Вътрешно, Детско, Ин-
фекциозно и новите
Неврологично, Физио-
терапевтично с легла.
Спорно беше устрой-
ването на Инфекциозно
отделение, защото ХЕИ
не приемаше съседст-
вото в една сграда с
другите отделения и
разположението му над
кухненския блок. Изис-
кваше отделна канали-
зация, отделни подходи
и.т.н. В крайна сметка
ХЕИ беше преодоляно
по обичайния тогава
начин. Ново отделение
беше Неврологично,
което дотогава беше се-
ктор към Вътрешно и то
бързо придоби облик и
авторитет, благодаре-
ние на основополжни-
ка и пръв завеждащ д-р
Т.Цанков и ст.сестра Ве-
са Костова.

Също ново отделе-
ние,и то безпримерно
за целия окръг, беше от-
делението за физикал-
на терапия и рехабили-
тация, със завеждащ д-
р Радка Христова. Зами-
сълът беше то да е с ме-
ждуобщински функ-
ции. Дори имаше зали-
тане да се носи лечеб-
на кал от "Тузлата" и да
бъде включена в проце-
дурите. През годините
се доказа несъстоятел-
ността на такова стаци-
онарно отделение и то
отпадна от структура-
та на Болницата.

В крайна сметка Бол-
ницата заработи с 222
легла и скоро след то-
ва202, леглови фонд,
който се запази дълги
години и с 6 клинични
отделения, колкото има
и днес.

Някъде към 1982-3 г.
към Вътрешно отделе-
ние се разкри ревмо-
кардиологичен сектор,
със завеждащ току що
взелият специалност
"Кардиология" д-р Йо-
згек Ханджиев. Това
внесе известна дифе-
ренциация в хоспита-
лизацията и лечението
на болните, но създаде
и колегиални противо-
речия и напрежение.

   Нека пак се върна на
въпроса за сградата на
Болницата.

Тя беше оригинален
проект на арх.Йордан-
ка Поцкова - автор и на
проекта на Военно-ме-
дицинска академия. В
последствие се превър-
на в типов проект и се
мултиплицира. Още то-
гава се оспорваше да-
ли мястото на сградата
е подходящо избрано,
пред вид нестабилност-
та на терена, наличие на
насипен участък, върху
който е построен поли-
пликлиничният блок и
който още при строежа
пропадна.

По-късно, в началото
на 90-те години, отново
поради пропуквания,
се наложи поликлини-
ката да бъде освободе-
на и конструкторски
препроектирана и ук-
репена. Ето как недо-
мислията оскъпяват
строежа. Не веднъж се
коментираше, дали бе-
ше редно на такъв терен
да се издигат 7 етажа,
покрив с хидроизола-
ционна технология, ко-
ято напълно се компро-
метира през годините,
неефективната В и К и
отоплителна инстала-
ция, което наложи поч-
ти цялостната и подмя-
на през 1982 г., т.е. още
оскъпяване на проекта.

Пак през това време
се направи двойното
ел.захранване на сгра-
дата с автоматично пре-
включване и пещта за
изгаряне на болнични
отпадъци, популярна
като "крематориума".
  Независимо от тези и
някои други несъобра-
зности, новата сграда
предостави несравними
удобства и добри кому-
никационни възможно-
сти в хоризонтален и
вертикален план. През
годините се правеха до-
ста предислокации и
днес, освен АГ-отделе-
ние, нито едно не е на
старото си място. Осо-
бено неудачно беше
преместването на Дет-
ско отделение, което бе
уместно ситуирано,
със съответстващо вът-
решно оформление,
изолационен и прие-
мен сектор.

Поликлиниката, сега
Медицински център,
също е доста различна
от първоначалния за-
мисъл и разстановка. С
изключение на АГ-ка-
бинетите и Очния, ни-
кой друг не е на старо-
то си място. Само ще
напомня, че на първия
етаж, източното крило,
където днес са кабине-
тите на двама от общо-
практикуващите лека-

ри, бе предвидено да се
помещава фтизиатри-
чен сектор със самсто-
ятелен рентген и отде-
лен вход за болните. Ня-
кога лекарят - фтизиа-
тър имаше профил на
обучение по рентгено-
ва диагностика. Имах-
ме е такъв специалист -
д-р Марко Халов. Но
рентгенов апарат не се
достави и замисълът
постепенно замря, а и
във времето патолого-
ята се промени и хиги-
енно - епидемиологич-
ните нормативи се про-
мениха. Западното кри-
ло, където днес са зъбо-
лекарите, бе детска по-
ликлиника с кабинети,
детска консултация и
отделна регистратура.
Там беше и т.нар. Чре-
вен кабинет с подход
откъм двора на Болни-
цата. Дори Регистрату-
рата не е на мястото си.
Тя беше в ъгъла, къде-
то е аптеката, а днешно-
то и място - "Магазинът
на Парешка".

После ги размениха.
На втория етаж разпо-
ложението също е дос-
та променено. На мяс-
тото на хирургичните
кабинети бяха зъболе-
карите, а в другия ъгъл,
където днес приемат
своите пациенти д-р
Е.Арсова и д-р Станис-
лавова - зъботехничес-
ка лаборатория и.т.н.
Промените в повечето
случаи са се правели по
целесъобразност, но са
ставали и по субектив-
ност и дори по каприз.

Само на рентгеновия
сектор и на клинична
лаборатория никой не
посегна, защото те са
много уместно разпо-
ложени между Стаци-
онар, Поликлиника и
Бърза помощ, а и имат
специфика на оформ-
лението, съобразно ес-
теството на работата.
Но най-важното е, че
Болницата запази стру-
ктурната си характери-
стика и функционална
цялост. Затова даваше
възможности и блоко-
вият тип строителство
на Болницата, утвър-
дил се в последните го-
дини като най-удобен.
Както е известно дру-
гият тип е т.нар. пави-
лионен тип, по който са
строени,  например,
А ле кс а нд ро в ск ат а
болница и Окръжна
болница Варна, днес
"Св.Ана".

А ние през 1974 г.до-
йдохме от една, бих я
нарекъл "разхвърлян"
тип болница, защото не
беше териториално
обособена и отделени-
ята се намираха на раз-
личен адрес в града. Ето

защо новата сграда ни
се видя като "Дворец на
здравето" - любимо ня-
когашно клише в речи и
репортажи. Друг въп-
рос е каква техника и
апаратура имаше в то-
зи "дворец".   Апа-
ратура може и да няма-
ше, но пък имаше ради-
оуредба и радиоточка
във всеки кабинет, отде-
ление и канцелария. В
10.00 ч. гл.сестра Еда
Минкова започваше
своите радиопредава-
ния с беседи, музикал-
ни поздрави и.т.н. Част
от интериора на Болни-
цата бяха и "гаровите"
часовници "А. С. По-
пов" по коридори и фо-
айета с ел.часовник -
майка, който по-дълго
беше повреден, отколко-
то изправен и само бай
Даньо от киното може-
ше да го поправя.
  Освен блоков тип, Бол-
ницата беше и от т.нар.
"Обединен тип болни-
ци", според тогавашна-
та здравеопазна  доктри-
на. В административно
- управленческа субор-
динация бяха Стацио-
нар, Поликлиника, Бър-
за помощ, Работничес-
ко и Училищно здраве-
опазване, Селски здрав-
ни служби. Този верти-
кално - пирамидален
тип организация и упра-
вление имаше своите
предимства, но и недо-
статъци, което не е тема
на изложението. В об-
щинското здравеопазва-
не тогава работеха над
300 медицински специ-
алисти и помощен пер-
сонал, обединени и ни-
велирани под общото
название "здравни рабо-
тници".

Ако има някакъв об-
що дефиниращ белег
за всички тях, това бе-
ше младата им възраст.
Затова допринасяше и
системата за разпре-
деление на  кадрите.
Понякога из Болница-
та се срещаха едновре-
менно по 5-6 бремен-
ни жени от персонала.
Имаше много малки
деца, за които се орга-
низираха новогодиш-
ни тържества с почти
щатния Дядо Мраз
Жоро Анещев. Няма-
ше завеждащ отделе-
ние, който да е над 40
години и всички с при-
добита специалност и
утвърден авторитет.
Без да навлизам в под-
робности на междули-
чностните взаимоот-
ношения, които не бя-
ха безметежно хармо-
нични, ще отбележа
само, че те бяха коле-
гиални и йерархично
съобразени. Никога са-
нитарка към сестра или

сестра към лекар, или
ординатор към завеж-
дащ отделение не мо-
жеше да си позволи фа-
милиарност, пренебрег-
вайки учтивата форма
на обръщение. Това в
никакъв случай не при-
низяваше ролята и зна-
чението на подчинения.
Въпреки че нямаше кон-
курсна практика, начал-
ник на отделение не мо-
жеше да стане някой,
който знае и може по-
малко от ординаторите.
И позицията се защита-
ваше постоянно. Казвам
тези неща, защото са част
от характеристиката и ат-
мосферата на една инс-
титуция, каквато е Бол-
ницата. А колегиалните
взаимоотношения дават
отражение и в общува-
нето с болните, като еле-
мент на деонтологията и
неделима част от цялос-
тния лечебен процес -
нещо, което за съжале-
ние започнахме да заб-
равяме.   Една болнич-
на сграда, макар и нова,
сама по себе си все още
не е болница, ако не се
изпълни с дейност и съ-
държание. Във времето,
когато не бяхме ограни-
чени от клинични пъте-
ки и алгоритми, патоло-
гията беше доста разно-
образна и много от слу-
чаите действаха предиз-
викателно км лекарите
за тяхното диагностично
и лечебно решение.
Много от потърсените
консултанти се отзовава-
ха на място и след про-
ведените консилиуми се
решаваше дали пациен-
тът остава или ще бъде
транспортиран.   Ма-
кар и Районна болница,
както все още пише на
покрива и третостепен-
на по ранжирането на
болниците, тук има по-
стижения от чисто ме-
дицински аспект, които
заслужава да бъдат на-
помняни. В средата на
80-те години, в ХО се съ-
бра един забележителен
екип, начело с проф.Ар-
шавир Дереджан, тога-
ва шеф на хирургията в
ИСУЛ, който с асистен-
цията на доц. Гошо Ге-
оргиев от Варна, доц.

Калчев от  Добрич и
зав.отделението д-р
Ж.Бончев направиха
сложна конструктивна
операция с няколко ана-
стомозина пациент,
наш гражданин.

Пак в ХО , в друго вре-
ме, известният варнен-
ски хирург д-р Кольо
Ангелов, в интраопера-
тивно време реши и на-
прави автотранспланта-
ция на сегмент от vena
safena magna на място-
то на облитерирал уча-
стък от  ductus
choledohus , с последва-
ща холедоходоуденоа-
настомаза.  Жлъчният
път се реканализира и
пациентката и днес е
жива и здрава и работи.
Имах честта да асисти-
рам на тази операция.
  Пак през 80-те години
стана едно събитие в Не-
врологично отделение,
което развълнува цяла-
та общественост и вле-
зе в медиите. Инвалиди-
зирана от време пациен-
тка бе изправена на кра-
ка и проходи. В последс-
твие завърши висше об-
разование и мисля, че
създаде  и семейство.
  И пак по това време в
Ревмокардиологичния
сектор на болна със
сърдечен блок и бради-
кардия под 40, повика-
ните консултанти поста-
виха провизорен пейс-
мейкър, за да бъде тран-
спортирана до Варна.
Казвам това, защото то-
гава все още не беше ру-
тинна практика.

В продължение на 3
години през летните ме-
сеци тук се разкриваше
отделение за псориати-
чно болни като филиал
на кожна клиника към
Александровската бол-
ница. Под ръководст-
вото на доц. Кирякова
и д-р Емил Илиев се
провеждаше хелио-и
таласотерапия на това
упорито и психотрав-
миращо заболяване.

Не съм запознат с на-
учните изводи и прак-
тически резултати, но то
беше прекратено най-ве-
че, поради спряно цент-
рално финансиране.

/продължава на стр.3/




