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 вашият успех е важен за нас!

Пожелаваме ви весели празници,

здраве и късмет!

Грешките съпътстват
нашия живот. Без тях е
немислимо  съществу-
ването ни като личнос-
ти. Не може да си успе-
шен като специалист и
човек,  ако  не  призна-
ваш грешките си и ако
не се стремиш да ги по-
правяш,  според силите
си. Това най-много ва-
жи за лекарите. Тяхна-
та професия е свързана
с  човешкото  здраве  и
изисква максимална от-
говорност.  Винаги  над
гилдията им е имало ча-
дър, особено при соци-
ализма.  След  20-годи-
шен безкраен преход в
измислената ни държа-
ва  започна  атаката  –
срещу  всичко  и  срещу
тях. В държавата на на-
ивниците  и  мълчалив-
ците, както и по света,
се  работи  по  схеми  и
сценарии на всички ни-
ва.  Разликата  е,  че  в
България те са некадър-
но обработени и всичко
личи.  Това  важи  и  за
здравеопазването.

Някога лекарите отде-
ляха 20 минути за под-
робен  преглед и  разго-
вор с пациента, сега 30
минути  пишат на  ком-
пютър.  Такава  е  систе-
мата, но къде е личната
отговорност? Когато бях
дете, в града имаше две
уважавани личности – д-
р  Златко  Петков  и
мед.сестра Софка Стам-
болийска. Само с обсто-
ен преглед, човечност и
уважение към пациента,
те лекуваха цял град. Бя-
ха  добри  специалисти,
възпитани и мили хора.
Да си лекар е призвание,
но в системата, както и
в другите професии, че-
сто  попадат  случайни
хора. Ще ги познаем по
отношението към паци-
ента – от презрително до
безцеремонно и ароган-
тно. Те, явно, не са уве-
рени в себе си и това им
личи. Но в  здравеопаз-
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ването се въртят огром-
ни  пари,  които  излизат
от  джоба  на  пациента.
Правят  се  експеримен-
ти, не се лекува правил-
но и това е пак на гърба
на  пациента.  Без  него
няма  да  има  и  лекари.
Трябва да има болни, и
те да са много, за да се
завърта далаверата и да
се печелят пари. Това на
всички  е ясно,  но поне
да  има  някакво  уваже-
ние и отговорност.

Днес  сме  свидетели
на  жестоки  неща,  осо-
бено в големите болни-
ци. Хипократовата кле-
тва казва:  „Не вреди  и
не причинявай болка на
човека.” В България се
прави точно обратното.
Нали  тази  професия  е
хуманна? Май една тре-
та  от  лекарите  се  пре-
върнаха в търговци, ко-
ито  пълнят  джобовете
си с пари, а гробищата
с хора – жертви на гре-
шките им.

Това,  че  останалите
мълчат  и  защитават
сгрешилия си колега, ос-
тавя усещането у обик-
новения човек, че „гар-
ван  гарвану  око  не  ва-
ди”. Те спазват принци-
пите на гилдията, а къде
остава пациентът? Едва
сега се създава асоциа-
ция за защита на болни-
те хора. Но в България
всичко много трудно за-
работва,  защото  някой
иска  точно това.  Стига
се дотам,  че  се  загуби
доверието в лекарите, а
много  хора  изпитват
страх от лечение и бол-
ници. Работи се с едни
и същи лекарства, паци-
ентите ги приемат с го-
дини, наливат в здраве-
опазването пари, а пол-
за за  тях  самите  няма.
Безконтролното приема-
не на лекарствени сред-
ства само уврежда орга-
низма.  В  медийното
пространство  от 15  го-
дини се въртят вестник
„Доктор”, „Здравослов-
но” и др. С цел да се ог-
рамотят пациентите, а и
някои  лекари,  които  не
са наясно с новостите.

Американските  ле-
карски  филми  от  рода
на „Д-р Хаус” и „Ана-
томията на Грей” също
имат възпитателно зна-
чение, но кой им обръ-

ща  внимание? Може  и
да са промивки, но е до-
бре лекарите да се поу-
чат от тях. Ето защо по
отношение и на здраве-
опазването  сме  още  в
първобитния строй. Но-
вите процедури и гене-
рации  лекарства  нато-
варват касата и може би
затова не се изписват. А
старите лекарства са то-
ксични и увреждат. Ле-
карите  го  знаят,  но  не
могат да застанат явно
срещу системата.

Аз  също  съм  жертва
на лекарска грешка и от
5 години ходя по мъки-
те. Вече се отказах да се
боря и очаквам органи-
змът ми сам да си свър-
ши работата. Обиколи-
ла съм над 10 специали-
сти, но до истината сти-
гнах сама, по обясними
причини. За изминало-
то  време  изкарах  един
курс  по  медицина  от
Интернет, от учебници,
от  в.”Доктор”,  защото
никой нищо не ти обяс-
нява. Ако ти се наложи
да влезеш в медицинс-
кия миксер, днес е жес-
токо. Този, който тряб-
ваше да поеме ангажи-
мента  си,  защото  съм
бивш пациент, не го на-
прави. Поне да бяха ми
предложили  болница
или ТЕЛК. Единствена
д-р Спасова ме лекува в
Добрич и се осмели да
ми  напише  диагноза,
която е следствие на не-
грамотна манипулация.
След това ме изпраща-
ха в частни клиники, но
за там нямам средства.
Оказва се, че  където и
да  отидеш и на мен,  и
на тях е ясно всичко, но
се опитват да прикрият
грешка, да будалкат, да
източват пари чрез кли-
нични пътеки, да трав-
мират още повече орга-
низма,  от  което  полза
няма.  Свързах  се  с
проф. Цветанов, уролог
в София и той ми каза,
че му е писнало да се за-
нимава  с  увредени  от
такива манипулации хо-
ра и ме изпрати в Ми-
нистерството.  Имах
възможност да направя
огромен скандал, но ка-
ква е ползата. Народът
го е казал:”Битият бит,
....”Живееш си с хрони-
чно заболяване, търпиш

болки и се възхищаваш
на канибалско здравео-
пазване в България.

Въпросът  е,  че  кога-
то лекар сгреши, тряб-
ва да се опита да помо-
гне. Ние знаем, че те не
са богове, макар че ня-
кои  се  изживяват  като
такива, което е смешно.
Като  една  лекарка  от
Варна, която ми каза до-
ри колко ще живея.

Истината  винаги  из-
лиза, дори след години.
Но в човешкия свят тя
е  нелицеприятна.  Кой
обаче ще плати болката,
нервите, мисълта, че си
увреден човек? За таки-
ва неща на Запад се съ-
ди и пациентът получа-
ва материална и морал-
на компенсация. В Бъл-
гария можем да разчи-
таме единствено на мо-
ралния бумеранг, защо-
то все пак в живота има
баланс.  Защо  повечето
лекари не вземат какви
да е лекарства и лягат на
операционната  маса,
само при добри специ-
алисти. Защото се стра-
хуват  от усложнения  и
са наясно с риска.

Искам да се лекувам в
Балчик, защото знам, че
и тука има добри специ-
алисти.  Но  болницата
трябва да се осъвремени
с модерна техника, коя-
то не травмира пациен-
та. Благодаря на тези ле-
кари в Балчик, които ви-
наги са се отнасяли с ну-
жното уважение и са се
опитали да ми помогнат
по някакъв  начин  – д-р
Войчев, д-р Станиславо-
ва, д-р Малчева, д-р Спа-
сова, д-р Бекиров и  д-р
Арсова, която никога не
ми е отказвала направле-
ние. Аптекарките в гра-
да  също  ми  помогнаха,
както  и  лаборантките,
кой колкото може.

Накрая искам да бла-
годаря и на приятеля си
от небето, който все още
ме пази. Оказва се, че в
съвременна  България
болният човек може да
разчита само на Него –
за  помощ и  възмездие.
На този свят ние сме хо-
ра, а не щрауси. От ни-
кого  и от  нищо не  мо-
жем да се скрием и рано
или  късно  плащаме  за
грешките си с лихвите.
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Изказвам благодарност
към екипа на ЕООД „Пъ-
тнически превози”  Бал-
чик по линия № 3 в със-
тав:  водачи – Дечко Де-
чев, Васил Жеков, Иван
Искренов;  билетопрода-
вачи /кондуктори/ - Пепа
и Цветана  Димитрови и
естествено заедно с ръко-
водител  движение – Та-
ня Шопска.

Хареса ми и е съвсем
естествено новия подход
при издаването на пътни
карти с намаление за ин-
валиди,  пенсионери,
ученици. За първи път в
ОбС подходиха както по-
добава, изисквайки ос-
вен лична карта, провер-
ка в Данъчна  служба за
неизплатени  суми  и  за
„десерт” най-после една
снимка,  паспортен  фор-
мат, без значение черно-
бяла или цветна. По-до-
бре,  отколкото познати-
те  разправии  /между
кондуктор и пътуващ / с
висок  тон,  изнервящи,
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както спорещите, така и
пътуващите.

Уважаеми млади и стари
пътуващи ежедневно с кар-
ти! Пътувал съм по света –
не много, но за мен доста-
тъчно. Там, преди повече от
50 години, пътници, пъту-
ващи с всякакви карти, при
качването си в автобуса са-
ми показват картата си на
пътниците и на водача – шо-
фьор. Кондуктори /шафне-
ри/ при тях няма. Контро-
лът е взаимен. Но ако има
проверка, всеки сам си пла-
ща дяволъка. При тях не съ-
ществува нашето традици-
онно извинение: „Ах, заб-
равих я /картата/”

Приятно  впечатление
ми направи /пътувам до-
ста  често/,  че независи-
мо от лошите пътни и ат-
мосферни условия, вода-
чите  спират,  спазвайки
закона,  там,  където  по-
желаят майката с бебето,
инвалидът, болният, въз-
растният да слязат до до-
ма, до болницата или мя-

сто,  до  което трябва да
отидат.

Особено бях впечатлен
от един случай, който след
известно време видях по-
вторно – една от  кондук-
торките,  ако не ме лъже
паметта  Цвета,  слезе от
предната врата, пое 2-3 –
годишно дете от ръцете на
баща му, инвалид с две па-
терици и след това му го
предаде! Това не всеки от
нас може да направи.

А  когато  автобусът  е
препълнен, се отварят и
двете врати. Някои мър-
морят,  че  ще  настинат,
но  според  мен  това  ре-
шение е по-доброто – да
могат  всички  по-бързо
да стигнат до целта.

Благодаря  и  на  Таня
Шопска  за търпението, с
което обяснява подробно
и разяснява на чакащите
за  карти пенсионери. Та-
ня, бъди все такава отзи-
вчива и внимателна, про-
сто професионалист!

Борис ТОМОВ

На основание чл.68 от НОРПУРОИ на
Общински съвет-Балчик и Заповед № 2/
10.01.2011г. на Кмета на община Балчик.

Община Балчик обявява публичен търг
с  тайно  наддаване  за  продажба  на
поземлени  имоти,  частна  общинска
собственост, както  следва:

1.Общински  имот  с  идентификатор
48982.3.5  по кадастралната карта  и  ка-
дастралните регистри на с.Царичино, об-
щина  Балчик,  одобрени  със  Заповед
№300-5-104/11.12.2003год на Изпълни-
телния директор на АГКК, представля-
ващ земеделска земя с начин на трайно
ползване: лозе, с площ от 979 кв.м., съг-
ласно  АОС 3902/12.11.2010год. Начал-
ната цена за провеждане на търга е в раз-
мер на 854лв. /осемстотин петдесет и че-
тири лева/.

2. Общински  имот с  идентификатор
48982.3.3 по кадастралната карта и када-
стралните регистри на с.Царичино, общи-
на Балчик, одобрени  със Заповед №300-
5-104/11.12.2003год на Изпълнителния
директор на АГКК, представляващ земе-
делска земя с начин на трайно ползване:
лозе, с площ от 898 кв.м., съгласно АОС
3901/12.11.2010год.  Началната цена  за
провеждане на търга е в размер на 783лв.
/седемстотин осемдесет и три лева/.

3. Общински  имот с  идентификатор
48982.3.1 по кадастралната карта и када-
стралните регистри на с.Царичино, общи-
на Балчик, одобрени  със Заповед №300-
5-104/11.12.2003год на Изпълнителния
директор на АГКК, представляващ земе-
делска земя с начин на трайно ползване:
лозе, с площ от 926 кв.м., съгласно АОС
3900/12.11.2010год.  Началната цена  за
провеждане на търга е в размер на 807лв.
/осемстотин и седем лева/.

4. Общински  имот с  идентификатор
48982.4.1. по кадастралната карта и када-
стралните регистри на с.Царичино, общи-
на Балчик, одобрени  със Заповед №300-
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5-104/11.12.2003год  на  Изпълнителния
директор на АГКК, представляващ земе-
делска земя с начин на трайно ползване:
лозе, с площ от 1,266 дка., съгласно АОС
3899/12.11.2010год.  Началната цена  за
провеждане на търга е в размер на 1104лв.
/хиляда сто и четири лева/.

5. Общински  имот с  идентификатор
48982.3.2 по кадастралната карта и када-
стралните регистри на с.Царичино, общи-
на Балчик, одобрени със Заповед №300-
5-104/11.12.2003год  на  Изпълнителния
директор на АГКК, представляващ земе-
делска земя с начин на трайно ползване:
лозе, с площ от 1244 кв.м., съгласно АОС
3857/2010год. Началната  цена за  прове-
ждане на търга е в размер на 1085лв. /хи-
ляда и осемдесет и пет лева/.

 Търгът  ще  се  проведе  на
01.02.2011год./вторник/ от 10 часа в за-
лата на  общинска администрация  -Бал-
чик  на адрес:  площад “21-ви  Септемв-
ри” №6.                  

Закупуване на  тръжни  книжа:  всеки
работен ден от 17.01.2011г. до 14 часа на
28.01.2011г.  на  касата  на  общинска
администрация - Балчик, ет.І.

 Търгът  ще  се  проведе  на
01.02.2011год./вторник/ от 10 часа в за-
лата на  общинска администрация  -Бал-
чик  на адрес:  площад “21-ви  Септемв-
ри” №6.                  

Молби  за  участие,  комплектовани  с
изискуемите  документи,  се  подават  в
срок до 15.00 часа на 28.01.2011г. в ин-
формационния център  на община  Бал-
чик.

Оглед на обектите може да бъде извър-
шен всеки работен ден от 10 до 15 часа,
в  периода  от  24.01.2011год.  до
28.01.2011год.

Телефон  за  справки: 0579/ 7  10  63  -
М.Мицев - главен експерт ОПФ 
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