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На 16 януари 2014 г. на
специална пресконфе-
ренция пред медиите в
региона д-р Иво Вой-
чев, управител на
МБАЛ Балчик предста-
ви изпълнението на
проекта за преустройс-
тво, ремонт, инсталации
и оборудване със спе-

циализирана апаратура.
За участие в този про-
ект, финансиран от Ев-

ропейския фонд за ре-
гионално развитие и
Държавния бюджет на
РБ, балчишката бол-
ница получава персо-
нална покана, на коя-
то се отзовава с нас-
тойчивата  и  навре-
менна финансова и
ръководна помощ на

Община Балчик.
Видно е, че с новата

апаратура, с модерни-

зираната здравна инф-
раструктура, МБАЛ –
Балчик ще стане прив-
лекателна за млади спе-
циалисти, които ще се
изправят пред предиз-
викателството да прила-
гат високотехнологични
операции в работата си.
Защото българските

медицински кадри це-
нят в чужбина преди
всичко добрите условия

за работа, но и десеток-
ратно по-високото зап-
лащане – каза д-р Вой-
чев. Той спомена още,
че повече от 10 години
в болницата се е полз-
вал, дарение от швей-
царската болница в Цуг
дигитален графичнос-
копичен рентгенов апа-
рат. Вече има нов такъв
и мамограф, ехограф и
скенер от най-висок ме-
дицински клас.

Доставена е и монти-
рана лабораторна цент-
рофуга, биохимичен
анализатор, йон селек-
тивен анализатор. Д-р
Войчев подчерта, че с
тази нова апаратура ще
можем да се включим в
програмата за ранна ди-
агностика на млечната
жлеза „Спри и се прег-
ледай”. В цяла Добрич-
ка област няма такъв
апарат като апаратът за
ултразвукова диагнос-
тика на всички органи.
Йон селективният ана-
лизатор замести стария
от преди 30 години.

Проф. д-р. Енчо Кал-
чев, който макар и пен-
сионер, работи активно
в балчишката хирургия,
радостно съобщи, че
апаратурата в Хирургия
е много модерна, че тя
изисква специализация
и повишаване нивото на
компетентност на хи-
рурзите и лекарите в
клиничната лаборато-
рия. Както знаете – каза
проф. Калчев – има три
нива на стандарти за

компетентност на спе-
циалистите. Балчишката
болница е с първо ниво
на компетентност. Във
Варна и София нивата
са второ и трето. Стре-
межът е към по-високо-
то израстване на бъл-
гарските лекари, и то у
нас. Проблемът с меди-
цинските кадри е наци-
онален. Намаляват ме-

дицинските сестри най-
осезателно, лекарите и
стоматолозите.

Медицинският състав
в Балчик е много спло-
тен. Той е със стремежи
да се развива и аз съм
свидетел на това от вре-
мето на откриването на
болницата, на което съм
свидетел, от 1972 г. Аван-
гардната техника изиск-
ва авангардни медицин-
ски възможности, които

трябва да се надграждат.
Аз следя еволюцията на
техниката и тази техни-
ка е чудо за Балчик. Да
не забравяме думите на
Хипократ, че резултатът
от лечението зависи  от
болния, от лекаря, но и
от техниката.

Хирургът в ХО към
МБАЛ-Балчик д-р Ва-
лентин Вълев смята, че

здравните проблеми на
гражданите на нашата
община, на други общи-
ни и на многобройните
туристи в Балчик и Ал-
бена могат да се решат
в Балчик, при значител-
но по-спокойна обста-
новка и сега и с по-кла-
сната медицинска тех-
ника, с която се разпо-
лага. Заедно с него ра-
ботят проф. Калчев, д-р
М. Прахалчева, д-р Пар-
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* Общата цел на проек-
та е да се подобри и мо-
дернизира здравната инф-
раструктура на МБАЛ –
Балчик, чрез въвеждане в
експлоатация на медицин-
ско оборудване за прила-
гане на високотехнологи-

чни болнични дейности.
Специфичната цел е съ-

здаване на подходящи ус-
ловия за въвеждане в екс-
плоатация на ново техно-
логично оборудване, чрез

Закупуване и внедряване
в диагностичния и лече-
бен процес на МБАЛ –
Балчик ново високотехно-
логично оборудване за
диагностика и лечение.

Привеждане на поме-
щенията за инсталация
на апаратурата към изи-
скванията на произво-
дителите, медицински
стандарти и действаща-
та нормативна уредба,
както и необходимите
съпътстващи СМР.

* По проекта са изпъл-
нени строително – монта-
жни работи в помещения
на болницата, в които е
монтирана закупената
апаратура. Те включват
подови настилки, мазилки
на стените, дейности по за-
кона за енергийната ефек-
тивност, Наредба № Iз-
1971 СТПНОБП /за безо-
пасност при пожар/, зах-
ранване с Ел и ВиК инста-
лации до новото медицин-
ско оборудване, осигуря-
ване на необходимия ми-
кроклимат, чрез ОВК инс-

талации и лъчезащита.
Доставената диагнос-

тична апаратура за рен-
тгеновото отделение е
дигитален графично
скопичен рентгенов
апарат, мамограф, ехо-
граф, скенер.

В клиничната лабора-
тория са доставени и
монтирани лаборатор-
на центрофуга,  биохи-
мичен анализатор, йон
селективен анализатор.

* За хирургическо от-
деление са доставени
комплект за лапароско-
пска хирургия, аргонп-
лазма коагулатор, елек-
трокоагулатор, халоген-
ни операционни лампи,
комплект хирургични
инструменти, наркозен
и дихателен апарат.

Новото оборудване в аку-
шеро-гинекологичното от-
деление е комплект хирур-
гични инструменти, опера-
ционни лампи – халогенни,
наркозен и  дихателен апа-
рат,  ехограф, стационарен
кувьоз, транспортен кувьоз,

видеоколноскоп.
В детско, вътрешно и

неврологично отделе-
ние за извършени ре-
монтни работи  в след-
ните помещения: стаи за
интенз ивно  лечение,
болнични стаи, предве-
рие изолатор, манипу-
лационна, санитар ен
възел, баня, коридори.

* Общата стойност на
проекта “Преустройство,
ремонт и инсталации на

сек Салбашян, дошъл от
скорошна работа  в
САЩ.

Много сложната диа-
гностична работа е по
силите на д-р Бончева и
от времето на д-р Бон-
чев болницата не е била
на толкова високо ниво,
смята проф. Калчев и
останалите лекари, кои-
то признават високия

уровен на ръководство,
на д-р Иво Войчев, кой-
то постига всичко пред-
начертано.

Приходите на болни-
цата могат да пораснат
без да се чака от здрав-
ната каса, защото чове-
шкият фактор и в мал-
ката болница може да
постигне големи резул-
тати, каза в заключение
д-р В. Вълев.

Маруся КОСТОВА

част от сградата на МБАЛ-
Балчик за оборудване със
специална апаратура”, кой-
то Община Балчик изпъл-
ни по оперативна програ-
ма „Регионално развитие“
2007-2013, Схема за предос-
тавяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ: BG161
PO001/1.1-11/2011 „Подкре-
па за реконструкция/ обно-
вяване и оборудване на об-
щински лечебни заведения
в градските агломерации” е

преустройство на поме-
щения, с оглед създаване
на подходящи условия и
възможности за диагнос-
тика и лечение на заболя-
вания в МБАЛ - Балчик.

Това се постигна чрез
дейности, свързани с: -

Д-р Е. Димова, завеждащ АГО, до новия
стационарен кувьоз              Фото: М.Костова

3 570 354,08 лв.
Отдел “ТЕМСЕ”

към Община Балчик

Нов скенер и рентгенов апарат са монтирани тази седмица в МБАЛ-Балчик

Д-р Иво Войчев, управител на МБАЛ-Балчик и Сава Тихолов, PR на Община
Балчик показват новата техника на представители от Варна на МРР-София

Медицинският персонал на МБАЛ-Балчик е в състояние и с ентусиазъм
ще работи с новата апаратура в болницата.                                Фото: М.Костова

Презентация на завършилия проект на МРР за преустройство, ремонт и
инсталации в сградата на болницата и оборудване със спец. апаратура.




