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От април 2006 г. запа-
дналият  калолечебен
курорт „Тузлата” запо-
чва да  се ръководи  от
избраната с конкурс за
три години д-р Камелия
Кирчева от Добрич. Тя
печели  конкурсите  и
през следващите годи-
ни и постепенно прев-
ръща  „Тузлата”  в  мо-
дерна рехабилитацион-
на болница, в която се
лекуват   болести  на
опорно-двигателния
апарат /артрит, артроза,
тендовагинити, бурси-
ти/ ; болести  на пери-
ферната нервна систе-
ма /парези, ишиадикус,
фациалиси/; болести на
централната нервна си-
стема  /инсулти,  Пар-
кинсон, детска цереб-
рална парализа, родови
травми/; кожни болес-
ти /атопичен дерматит,
екземи, ихтиоза/; гине-
кологични  болести/
хронични, стерилитети/
, болести на обмяната;
затлъстяването; после-
диците от диабет и др.

Болницата е започна-
ла да съществува зара-
ди доказано лечебната
тузленска кал. Тя е с ви-
сок химичен състав и е
предпочитана пред тази
от Варненското, Помо-
рийското или Бургаско-
то езеро.  Калонаходи-
щето е много наблизо.
Транспортът е по-евтин

и по-лесен. Калта може
да се използва веднага,
след кратко затопляне.
За някои болести е ус-
пешна комбинацията от
бани с поморийска лу-
га  и  електрофореза.
„Много  популярно  и
успешно стана лечени-
ето  –  сподели  д-р  К.
Кирчева, с комбинира-
на нискочестотна, сред-
ночестотна и вакуум те-
рапия. Имаме апарат за
лимфен дренаж и пре-
носим такъв за магнито-
терапия. В  последно
време наши  пациенти
използват  тясноспек-
търна YVB – терапия +
въздействието на мине-
ралната вода, за лечение
на псориазис.

„Тузлата“ е  в състоя-
ние да приема 60 паци-
енти дневно, които сти-
гат до 90 през летния пе-
риод. За да предизвика
вниманието и целесъоб-
разно  да използва  бю-
джета си, медицинският
екип прави промоции за
желаещите да се лекуват
с направление от Здрав-
ната каса, като пациен-
тите заплащат само пот-
ребителска такса от 5.80
лв. дневно и 5.00 лв. по
желание за храна. При-
тежаващите ТЕЛК – удо-
стоверения  или ако  са
медицински работници
не плащат потребителс-
ка такса. Пациентите по

НОИ заплащат и по 15.00
лв. за легло дневно.

Всички  въпроси  по
резервацията, настаня-
ването и  лечението се
уточняват по  телефон
0579 7 23 48; 0579 7 28 82
или 0882 52 83 20 и на e-
mail: tuzlata@abv.bg

Персоналът е от 36 ду-
ши, от които 5 лекари /
двама са с физикална и
рехабилитационна спе-
циалност: д-р Великова и
д-р Гроздева; д-р Ст. Йор-
данов предстои да защи-
ти също специалност и за
„Тузлата”/,   д-р  К.Мир-
чев, д-р Седоев – всички,
набрали достатъчен опит.

Както споделиха паци-
ентите Маринела Дане-
ва /Варна/, Цветана Тон-
чева  /Варна/,  Марина
Панчева  /с.Паскалево,
обл. Добрич/ и др. нощ-
ното дежурство е мно-
го важно за стабилното
здраве, нервния статус и
добронамереното  раз-
биране на последиците
от болестта, за да бъдат

посрещнати стоически
от пациентите.  Затова
особено се проявява ру-
тинният  опит  на  д-р
Ат.Атанасов,  работещ
от 1978 г. в „Тузлата”. Ре-
дът  и  организацията
при лечението са мно-
го зависими от ст.сест-
ра  Д.  Дончева  и  м.с.
Ирина  Георгиева;  от

гл.счет.Мария Стайкова;
от счет. Ваня Чалъкова;
от касиер-домакина Ве-
нелина Станчева;  реха-
билитаторите, които вза-
имно се заместват и със-
тезават като специалисти
– Галя Георгиева, Венци-
слав Петров, Кязим Ос-
ман и Евшен Акив. Сред
младите специалисти из-
пъкват кинезитерапевти-
те Милен Цонев и Иван
Пантелеев.

Управителят  д-р  К.
Кирчева винаги разчи-
та на техническата слу-
жба в лицето на Мари-
ан Велев, Христо Рай-
ков, Георги Манчев, об-
щите работници Весе-
лин Смоков, Драгомир
Иванов  и Марчо  Кос-
тов, на перачката Дими-
тричка Кирчева, на че-
тирите кухненски рабо-
тнички – Мариана Да-
наилова,  Николинка
Плугарова, Надя Йорда-
нова, Гюлтен Джанали-
ева, на домакинката на
стола Милена Николо-

ва, санитарките Иванка
Желязкова  и  Гюнюл
Мустафова.

От началото на април
са назначени  Симеон
Венев и Стефан Стефа-
нов, които заедно с дру-
гия технически персо-
нал започнаха възста-
новяването оградата на
едновремешния  сана-

ториум.
Легенда в калолече-

нието са две жени, ед-
ната  Юркие  Демир  /
Юра/е от 3 години в то-
ва най-търсено за лече-
ние място и Зюбие Ра-
сим  /Здравка/,  която
повече от 40 години ма-
же пациентите с лечеб-
ната кал, завива ги като
деца, мие ги като пеле-
начета.  Под ръцете на
Здравка и Юра пациен-
тите  се чувстват  като
възродени.

Технически организа-
тор от скоро е Зинка Ге-
оргиева, която по теле-
фона записва предвари-
телно заявките на паци-
енти по НОИ и по Здра-
вна каса, а от 20 число
на текущия месец запи-
сва за следващия месец
пациенти по Здравната
каса. Бях свидетел как на

2 април семейството на
Румяна  Ралева  от  Со-
фия се  записа за лече-
ние през м.август. Това
те правят за трета поре-
дна година, доволни от
персонала и резултати-
те от терапиите.

„Тузлата” е известна от
години с голям  наплив
към външните калолече-
бни бани. Направени са
някои подобрения. Има
нови тоалетни. Поставе-
ни са още пейки, чадър-
чета и душови установ-
ки. „Външното калолече-
ние е голямо предизви-
кателство за нас – споде-
ли д-р Кирчева. Включи-
ли сме в инвестиционна-
та  програма и  бъдещи
подобрения, въпреки че
правим всичко със свои
собствени средства. През
2007 г. след много провер-
ки и разисквания получи-
хме  от  МЗ  1  милион
лв.,които веднага употре-
бихме за покрива и 150
000  лв. за  медицинска
апаратура. В края на 2008
г. започнахме колосален
ремонт на всички стаи и
кабинети и през 2009 г.
посрещнахме  първите
пациенти със 7 стаи. Се-
га – с гордост посочи око-
ло себе си д-р Кирчева,
има  слънчеви стаи със
собствено отопление от
климатик, собствен бой-
лер, самостоятелна тоа-

летна и баня, дори теле-
визия чрез bulsatcom. Ня-
ма интернет.

Има ли интерес към
закупуване на рехаби-
литационната болница
– попитах д-р Кирчева.
Тя отговори, че държа-
вата  е  собственик  на
„Тузлата” и че е спече-
лила  всички  съдебни
дела с Община Балчик
за спорни земи в бли-
зост до калното езеро.
„Тузлата” като че ли се
намира много далеч и
засега  няма  показан
интерес към нея. През
април 2006 г. идва зам.-
министърът на МЗ  от
правителството  на
НДСВ Валери Цеков, а
една година по-късно –
министър  Десислава
Атанасова.  Това  са
единствените  офици-
ални  визити.  Аз  съм
управител,  избрана
след конкурс и ако про-
дължа да ръководя Ту-
злата – обеща д-р Кир-
чева - ще работя с еки-
па гъвкаво, за да прив-
личаме  повече  паци-
енти, които се обслуж-
ват от хора с добро за-
плащане /според отра-
словото  споразуме-
ние, над прага/ и спе-
циалисти, които влагат
знанията и уменията си
в качествено лечение.

Маруся КОСТОВА

Êàê äà ñå ïðåäïàçèì îò ïîæàðè ïðåç ïðîëåòíèÿ ñåçîí ?

С  повишаване на темпе-
ратурите  много  хора   ор-
га низи рат   излети   сред
природата,  други   почист-
ват  от  растителни  отпадъ-
ци  своите дворове, ливади
или  ниви, трети  подрязват
лозовите и  овощните наса-
ждения.  Често  тези  дейно-
сти  са  съпроводени  с  па-
лене  на  огън  за  изгаряне
на растителните отпадъци.
Случва  се  така,  че  хората
подценяват обстановката и
забравят за противопожар-
ните правила. Това води до

запалвания,  които  трудно
се контролират.  Повечето
от  тях прерастват  в  пожа-
ри. Пожарите се предизви-
кват и от небрежно захвър-
лена  ц ига ра,   уми шлено
оп ожаряване  на  сухи те
тревни  площи или детска
игра  с  огън.

Голям  брои  от пожарите
са именно през  пролетния
сезон. С  най  -   голям  про-
цент са пожарите възникна-
ли поради  небрежно  бора-
вене с  открит  огън.

За  да се избегнат  подоб-
ни случаи не трябва да се до-
пуска паленето  на открит
огън  на  пожароопасни  мес-
та. Отпадъците трябва да се
изгарят  в  негорими  съдове
или  в  пожарообезопасени
огнища,  отстоящи  на безо-
пасни  разстояния от  съсед-
ни  сгради,  горими материа-
ли,  предмети  и  обекти. 

При  поява  на  вятър огъ-

нят  трябва  да  бъде изгасен 
незабавно.  В никакъв  слу-
чай  не  трябва да  се оставя
запален  огън без постоян-
но  наблюдение до  пълното
му изгасване.  Останалата
жарава  трябва да се доизга-
си  с вода, пясък,  пръст.

Родители,  хубавото  вре-
ме  предразполага  децата
към  игри на  открито.   Не
допускайте  децата да игра-
ят с огнеизточници и да па-
лят  огньове.  Понякога  тези
игри имат  трагичен  и  дори
фатален край.    

За  ограничаване на  този
вид  пожари  РС”ПБЗН”  -
Балчик  обръща  сериозно
внимание на  всички собст-
веници на  имоти,  земеделс-
ки  стопани, пастири ,  както
и  на  всички  граждани,  като
ги  умолява  стриктно  да спа-
зват  установените противо-
пожарни правила, а именно:

-  горимите  отпадъци  по

възможност  да се изхвърлят
на  сметища или др. опреде-
лени  за целта  места;

-  да  се наблюдават  посто-
янно местата за изгаряне на
растителни отпадъци,  като се
осигурят  с подръчни  средст-
ва за гасене /съд с  вода, лопа-
ти, мотики,  тупалки  и др./;

- след изгаряне на отпадъ-
ците, огнището да се  загаси
с вода или  затрупа  с пръст;

-  да  не  се допускат деца
да играят в  близост  до огъ-
ня, или с кибрит  и др. запа-
лителни  средства;

- да не се изхвърлят неиз-
гасени цигари  в  сухи  треви,
полезащитни  пояси  и  треви;

- надеждно да се загасят угар-
ките и клечките от кибрит;

- да не се допуска умишлено
опожаряване на  сухи  треви;

-  да не  се пали огън при
ветровито време;

- в горите и местата за от-
дих да се пали огън само на

обозначените и  пожарообе-
зопасени  места;

-  да не  се оставя  запален
огън  без  наблюдение.

Огнеборците  съветват:
- да не се изхвърлят неза-

гасени клечки  кибрит  и  ци-
гари  в  сухата тревна расти-
телност  и  в  гората;        

-  изгарянето на  растител-
ните отпадъци от  почиства-
нето на земеделските земи да
става само на  определени  за
тази цел  места и при посто-
янно наблюдение до пълно-
то  изгасване на  огъня;

-   да  не  се  пали  огън на
по-малко  от  100  метра от
гората и в нея,  освен на оп-
ределени пожарообезопасе-
ни  места;   

-  ако  забележите  пожар,
запазете  спокойствие и  са
постарайте  да  осигурите
собствената си  безопасност
и  тази  на  хората  около  вас;

-  своевременно уведоме-

те  службите  за  ПБЗН  на
тел.160,  като  укажете  мяс-
тото  на  пожара,  какво  го-
ри,  има  ли  хора в  опасност,
кой  се обажда;

-  при  обаждане от gsm-
апарат трябва да имате пре-
двид,  че  в  някои  случаи  се
свързвате  с  друга  районна
служба ПБЗН;

-  след като укажете откъ-
де се обаждате, къде и какво
гори,  дежурният  диспечер
непременно ще предаде съ-
общението на  съответната
служба,  отговаряща  за  по-
сочения район;

- при невъзможност да се
обадите  на  службата  за
ПБЗН,  свържете се с кметс-
твото  на най- близкото на-
селено място и предайте си-
гнала  за пожара;

- ако имате  възможност и
знаете как да действате може
да пристъпите към гасене на
пожара,  но  не  правете

компромис със  собствената
си безопасност.

- РСПБЗН-Балчик акцен-
тира  вниманието на  граж-
даните  върху  забраната  за
изгаряне  на  стърнища  и
други  растителни  остатъци,
както и  за санкциите  срещу
нарушителите,  във  връзка с
взаимодействието  на  орга-
ните  за ПБЗН  с  Фонд  “Зе-
меделие” на МЗХ.

При възникване на пожар не-
забавно  съобщете на  тел.  112
или 7-22-29 и започнете спася-
ване на застрашени хора, живо-
тни и имущество                     

Ръководството  на  РА-
ЙОННА  СЛУЖБА  ПО-
ЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И
ЗАЩИТА  НА  НАСЕЛЕНИ-
ЕТО  -   БАЛЧИК  апелират
към  всички  за  спазване  на
противопожарните  правила
и  недопускане  възникване-
то  на  пожари  !

Пожарникар Г. Антонов

Д-р Камелия Кирчева - управител на СБР“Тузлата”
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