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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Ðåäæèíà
Ìàðèÿ

Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строите лствoремонтпроектиране
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Д-р Г. Кайзер, д-р Кр. Кръчмаров, Н. Ангелов, М. Петров и В. Лучианов
по време на водосвета за празника на болницата, изпълнен от протойерей
Георги Петков.                                                               Фото Маруся КОСТОВА

Днес в МБАЛ Балчик работят 25 лекари, 63 здравни специалисти, 36
санитари и шофьори. Повече от стотина души са излезли в заслужена пенсия
от болницата в град Балчик за последните 40 години.

Празникът на Болницата бе празник за целия град, за настоящи и
пенсионирани служители на първата в Южна Добруджа болница.

На 5 септември Вторият
етаж на МБАЛ Балчик се бе-
ше превърнал в тържестве-
на зала за отбелязване  40-
годишнината на новата
сграда на балчишката бол-
ница.

Сега тя е доста пооста-
ряла, но се държи от ен-
тус иазирания пламък на
работещите  в нея меди-
цински кадри.

Да уважат празника бяха
дошли Н.Ангелов, кмет на
Общината; М.Петров, зам.-
кмет на ОбА; В.Лучиянов,
председател на ОбС Балчик;
участвалите в акредитация-
та на МБАЛ Балчик:
проф.Красимира Кисьова,
доц.Константин Рачев,
доц.Емануела Мутафова,
доц.Тодорка Костадинова,
доц. Антония Димова, ас.
Рохова; дългогодишният
партньор и спомоществова-
тел на балчишката болница
проф.д-р Г.Кайзер от гр.
Цуг, Швейцария, почетен
гражданин на Балчик; С.Фу-
дулова, депутат от 42 НС;
много работили и работе-
щи в здравеопазването на
Балчик.

Прекрасен доклад, лично
осмислен обзор за същест-
вуването на болницата и не-
йната вместимост в цялост-
ния живот на града ни, из-
несе д-р Красимир Кръчма-
ров, специалист по УНГ,
дългогодишен управител на
МБАЛ Балчик.

Сърдечно и лаконично се
изказа и д-р Иво Войчев, спе-
циалист невролог, настоящ
управител на МБАЛ Балчик.
  Достойно и весело, както
подобава на балчишкия
кмет, Н.Ангелов  поздрави
с празника всички медици и
обеща щедра подкрепа от
Общината за болницата и за
напред.

Мили думи и подаръци
поднесе  д-р Кр.Кисьова, ръ-
ководител на катедра "Бело-
дробни болести, алерголо-
гия и професионални забо-
лявания" в МБАЛ "Св.Ма-
рина" гр. Варна. Д-р Ки-
сьова едва се държеше на
краката си, след контузия,
но с твърдото намерение да
уважи своите близки прия-
тели на тяхното тържество.
   Летял трудно и дълго от
Швейцария до България, но
с чувство за дълг към бал-
чишката власт, към управ-

лението на МБАЛ Балчик и
към многото си приятели,
развълнувано д-р Г.Кайзер
предаде поздравителен ад-
рес от кантоналното прави-
телство на Цуг и желанието
си сътрудничеството да
продължи.

Тържествен водосвет за
здраве и дълголетие на вси-
чки присъстващи, над 100
души, изпълни протойерей

Г. Петков.
Радостни чувства и нос-

талгия по отминалата мла-
дост предизвика богатата фо-
тоизложба с множество
снимки от историята на бол-
ницата, изработени и подре-
дени от всестранно подготве-
ния д-р Иво Войчев.

Коктейлът на специалис-
тите от ресторант "Реджина
Мария" бе на високо ниво.

Завършващо тържествено
настроение създадоха Тодор
Георгиев, Таня Тодорова и
Михаил Душков,ръководени
от Магдалена Христова и
муз.педагог Георги Джилянов.
   Такива празници обеди-
няват хората от една про-
фесия, дават им самоопре-
делящо самочувствие и са
радостен спомен за дълго.

Маруся КОСТОВА

За мен е изключителна
чест и удоволствиеда Ви по-
здравя по повод 40-тата го-
дишнина от откриването на
Районна болница - гр. Бал-
чик. Създадена през 1974 го-
дина, днес болницата е  ин-
ституцията, която се грижи
не само за здравето на жи-
телите на Община Балчик,
но и за всички нейни гости,
нуждаещи се от висококва-
лифицирани медицински
грижи и лечение. Нека тази
годишнина бъде отправна
точка за запазване на тра-
дициите и постигане на но-
ви успехи.

Изказвам моето уважение
към всички Вас, за упори-
тата работа и за полаганите
усилия в интерес на каузата
на хуманността, авторите-
та и влиянието на "МБАЛ -
Балчик" ЕООД.    През
всички тези40 години
"МБАЛ - Балчик" ЕООД ви-
наги е била надежда за бол-
ните, наранените, пострада-
лите и техните семейства.
А през последните няколко
години, лечебно заведение
затвърди позициите си на
водещо не само в област-
та,но в цяла Североизточна
България.

Това е доказателство, че
отговаряме на всички меди-
цински стандарти в грижа-
та за своите пациентии най-
висока оценка за менидж-
мънта и за предлаганите ме-
дицински дейности.

За своята 130 годишна
историяБолницата в Бал-
чик, от "една вехта и нехи-
гиенична къща", с персонал
от един лекар (същият и
околийски), един фелдшер -
надзирател и трима слуги",
преминала през изпитания-
та на времето, сега заема ва-
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жно място в системата на
здравеопазването в област
Добрич. Грижи за здравето
и живота на болните пола-
гат 25 лекари, 63 специали-
сти по здравни грижи, 36 са-
нитари. За пациентите са
осигурени 92 легла, разпре-
делени в 6 отделения - вът-
решно, детско, неврологи-
чно, акушеро-гинекологич-
но, хирургично и инфекци-
озно. Структурата включва
още диагностично-консул-
тативен блок, болнична ап-
тека и административно-
стопански блок.

За непрекъснатия стре-
меж към подобряване на ус-
ловията за диагностика и ле-
чение говори и фактът, че
през последната година ръ-
ководството на лечебното
заведение и община Балчик
реализираха проект по опе-
ративна програма "Регио-
нално развитие",вклучващ
реконструкция на сградния
фонд, модернизиране на ос-
новната апаратура, внедря-
ване на мерки за енергийна
ефективност, внедрена беше
също така система за упра-
вление на качеството, съо-
бразена с изискванията на
стандарта ISO 9001:2008
чрез проект по оперативна
програма "Конкурентоспо-
собност на българската ико-
номика".

А днешният ден с нищо
не се различава от другите
дни през  годините. Живо-
тът следва всекидневния си
ритъм - лекарите, медицин-
ските сестри, санитарите, са
на работните си места и из-
пълняват своята благород-
на мисия. Но няма как да не
направят впечатление усми-
хнатите им лица. Днешни-
ят празник е доказателство,
че сме се утвърдили във
времето. Убеден съм, че на-
шата болница има бъдеще,
защото всеки юбилей е и по-
вод за равносметка.

А фактите са повече от
красноречиви. Днес лечеб-
ното заведение може да бъ-
де  посочено като един от
положителните примери в
родното здравеопазване,
осъществяващо модерна
медицина.

И накрая, но на първо мя-
сто, вече 130 години в бол-
ници в гр.Балчик се трудят
истински професионалис-
ти. Понятието напрегнато
всекидневие не е достатъч-
но, за да характеризира тя-
хната безкрайна във време-
то дейност. Защото призва-
нието да служат на хората е
много повече. То е израз на
човеколюбие.

Благодаря Ви за Вашата
всеотдайност!

Д-р Иво ВОЙЧЕВ

Д-р Кр. Кисьова поздравява д-р Иво Войчев




