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През 1985 г., ако не ме

подвежда паметта, тук се
проведе национална науч-
но-практическа конферен-
ция по токсикология, на-
чело с проф.Александър
Монов - създателят на
Клиниката по токсиколо-
гия към "Пирогов".
Изреждам всички тези не-
ща, защото те се осъщест-
виха на терена на нашата
Болница, а това беше въз-
можно, защото тя имаше
своята репутация. Вероя-
тно пропускам и други ва-
жни казуси и събития, ста-
нали в останалите отделе-
ния. Нека отбележа само,
че в АГ-отделение  на но-
вата сграда д-р З.Добрев
постави началото на сис-
темна оперативна дейност,
под вещата помощ на д-р
Марков, на доц. Токин и
на д-р Патанов. А в родил-
ния сектор на това отделе-
ние  през тези години са
проплакали за пръв път
повече от 6 000 бебета.
Ще изтъкна и факта, че в
Поликлиниката се извър-
шваха над 85 000 прегледа
годишно, независимо от
обстоятелството,  че и
Бърза помощ работеше ка-
то амбулатория. Разбира
се, беше времето на екс-
тензивните показатели, а и
достъпността беше безот-
казна. Тук е мястото да на-
помня за ротацията на ле-
карите между Стационар
и Поликлиника /обикнове-
но на 6 месеца/, което заед-
но с дежурствата по спеш-
ност и стационар, давани
от всички лекари, поддър-
жаше едно добро общо
клинично ниво на послед-
ните. За съжаление, днес
всеки се е вкопал в тесните
рамки на специалността си.
За това има и остроумен
афоризъм от Б.Шоу: "Тя-
сната специализация в ши-
рокия смисъл на думата
води до широка идиотиза-
ция в тесния смисъл на ду-
мата."

Сещам се и за някои не
особено достойни момен-
ти от хронологията на съ-
битията. Беше пак през 80-
те години, когато поради
очертаващите се неблаго-
приятни тенденции в демо-
графията, правителство-
то, разбирайте партията,
реши да се забранят абор-
тите по желание. Тогава те
надхвърляха повече от два
пъти ражданията.Учреди-
ха се обществени комисии,
от около 12-13 души, кои-
то заседаваха регулярно в
кабинета на зам.-главния
лекар и пред тези "висо-
кокомпетентни " персони
"съгрешилата" девойка
или семейна жена трябва-
ше да дава обяснение за-
що е забременяла и защо
не иска да износи бремен-
ността.

Поставена в унизително
неудобство, жената става-
ше обект и на публични ко-
ментари, защото тези ко-
мисии, наред с другото,
засищаха обществения
глад от пикантни клюки.
Между другото в тях има-
ше и достойни хора, които
отказваха да участват. С
течение на времето и тези
комисии се разпаднаха, за-
щото в крайна сметка, ка-
то всеки насилствен метод
и този не даде желания ре-

зултат.
Как да подмина и т.нар.

"Възродителен процес",
когато забраниха обредно-
то обрязване на турчета-
та? Ежедневно се събира-
ха данни и в обобщен вид с
колонките "О" /обрязан/ и
"НЕО" /необрязан/ се по-
даваха в съвета и комите-
та. С други думи брояхме
препуциумите и тежко и
горко на този, който е из-
вършил криминално този
акт. Но както казват тур-
ците: "Бу гитти".

Не си спомням точно го-
дината, но беше лято и в
циганската махала избухна
нещо като стомашно-чре-
вна епидемия. Хоспитали-
зираха в Инфекциозно от-
деление няколко цигани, от
които най-тежко беше по-
ложението на една, на име
Мавиш. Заподозря се хо-
лера. От Министерството
дойде зам.-министър Ата-
нас Малеев, милицията
блокира махалата и от ран-
ни зори изненадвахме ци-
ганите в махалата, за да ги
имунизираме и преванти-
вно да пият хлорнитроми-
цин. Беше голям панаир.
Чужденци ходеха с фотоа-
парати, милиционерите ги
гонеха и разбира се, тога-
ва нямаше пресконферен-
ции и никой не даваше ин-
формация. Цялата шумо-
тевица премина за някол-
ко дни, защото диарията се
оказа някаква "холера но-
стра" и всичко бързо се за-
брави. Ето и такива епизо-
ди, с по-широк обществен
резонанс са били част от
ежедневието на нашите ме-
дици.

Само мимиходом ще спо-
мена, че бяхме въвличани
във всевъзможни, най-че-
сто мъртвородени почини,
мероприятия и какви ли не
приумици. Вероятно днес
малцина си спомнят за мо-
дата на предкабинетите,
"Ботевградската система"
за регулиран прием, нас-
тавническото движение,
моралния кодекс на лека-
ря, със скрития замисъл да
игнорира Хипократовата
клетва и други такива.

Не знам колко от тук
присъстващите са били в
личния състав на т.нар.
"Отряд за медицинско
осигуряване", по -популя-
рен като ОМО - то, който
беше едно формирование,
предназначен да действа в
огнището на поражение
във военновременна обс-
тановка и при масови бед-
ствия и крупни производ-
ствени аварии. Имаше свой
неприкосновен мобилиза-
ционен инвентар и санита-
рен транспорт. Провежда-
ха се учения, среднощни
тревоги  и.т.н. Бях коман-
дир на това формирование
в продължение на много
години. В началото на 90-
те години беше разформи-
ровано.

В Болницата, обаче, ос-
вен чисто медицинска дей-
ност, работещите в нея на-
мираха време и за себе си.
Да, имаше и срещи и раз-
лъки, любови, бракове и
разводи. Но не затова ми е
думата. В началото на 80-
те години се разгърна ед-
на мащабна, социална и
културна програма, която
беше достъпна за всички и

ангажира много хора. То-
гава се оформи т.нар. Клуб
на медика, с библиотека
към него и отговорник
м.с.Стефка Христова. В
почивките и по повод там
се сервираха закуски, при-
готвени в болничната кух-
ня, с участието на дието-
лога Кета Петкова. Откри
се столът за персонала с от-
делно снабдяване, меню и
готвач. Всеки служител
имаше право и на една по-
рция за дома. Разкри се
фризьорско ателие за же-
ните и книжарница, в коя-
то с много желание рабо-
теше покойният д-р Дух-
ленски. На първия етаж на
Поликлиниката РПК отво-
ри магазин за хранителни
продукти. Закупи се и те-
нис маса. Организираха се
няколко турнира. В тази
културно социална прог-
рама се вписа и една идея
на д-р Й.Йорданов, по-къ-
сно професор и най-виден
български антрополог.
Във фоайето на 3 етаж,
пред Инфекциозно отделе-
ние бе разположена бога-
та антропологична сбирка
в медицински контекст, по
експонатите на която се
правеше ретроспективна
диагноза за болестите, тра-
вмите и евентуалната при-
чина за смъртта на прите-
жателите им. Будеше инте-
рес, посещавана бе от уче-
ници, но и действаше дос-
та угнетяващо и в начало-
то на 90-те г., според мен,
правилно бе закрита.
Беше модата на шефствата
и такова сключихме с бол-
ницата на град Омуртаг и
се осъществиха разменни
летувания на персонала на
двете лечебни заведения.
Вероятно съм забравил
някои елементи на тази со-
циална програма, но спе-
циално ще отбележа сфор-
мирането на Групата за
руски песни, под ръково-
дството на покойната наша
съгражданка Възкресия
Деветакова.

Тя привлече петнадесе-
тина, млади тогава, краси-
ви и талантливи наши ко-
лежки, които активно уча-
стваха в културния кален-
дар на града и окръга, по-
лучиха призове от фести-
вали и гостуваха в чужби-
на. Е, в някои начинания
имаше весели, комични мо-
менти, като заниманията
по аеробика във фоайето
на АГ-отделение и трога-
телното старание на някои
неособено грациозни уча-
стнички. Но без това не
може.

Разбира се, че зад всяко
добро дело, както и зад ло-
шите, стоят определени
хора. Те дават идеята, имат
волята да я отстояват и да
увличат останалите. Редно
е да ги споменем. Това бя-
ха гл.лекар д-р Ж.Бончев,
проф.председателят д-р
Ив.Ми това и зав.АСЧ
В.Василев. Без спестена
скромност ще кажа, че
част от този екип бе и моя
милост.

За съжаление, имаше и
гротескни увлечения. По
линията на тогавашната си-
стема за самозадоволява-
не, нещо като продоволс-
твен онанизъм, от която не
бяха освободени и болни-
ците, решихме да угоява-

ме прасета. Купихме око-
ло 70 и горе, на равното,
до старото ТКЗС, започна
отглеждането им. Назначи-
хме и главен свинар, но и
Калчо и водопроводчикът
Господин имаха ангажи-
мент. И понеже имаше мно-
го хранителни отпадъци,
т.нар.болашик, прасетата
добре се угоиха. Според
болничния фолклор,  де-
журният лекар първо ми-
навал визитация в свинар-
ника, а после по отделения.
Предаването на изкупва-
телния пункт, обаче, беше
истинска корида. Както и
да е… но за Нова година
имаше и по килограм свин-
ско за всеки служител.
Ето и с такива неща се за-
нимавахме извън пряката
ни работа. Ще подмина
спомена за манифестации-
те, за бригадите, защото те
не са специфични само за
Болницата, за дългите и
отегчителни администра-
тивни събрания, в които
клиширано и напоително
се говореше за големите
успехи и.т.н.

Няма да подмина, обаче,
а и не е редно, един значим
факт от най-новата исто-
рия на Болницата. Става
дума за 10-годишния пар-
тньорски проект с Канто-
налната болница в Цуг,
Швейцария. Първите сон-
дажи станаха по времето на
д-р Вълков, продължиха
през мандата на д-р Лов-
чева и приключиха с тър-
жествен акт през 2002 г.
при управлението на д-р
Кръчмаров. След това се
взе решение партньорст-
вото да продължи още 2
години. Може би не си да-
вахме сметка тогава, а още
по-малко днес, какъв шанс
бе това за нас. Вероятно
повечето от Вас не знаят,
че след решението на швей-
царското федерално пра-
вителство за подпомагане
на страните от Източна Ев-
ропа, вниманието на коле-
гите от Цуг е било насоче-
но към болница от съседна
Румъния. Може би, защо-
то събитията там бяха тро-
гнали европейската обще-
ственост. Случайни обсто-
ятелства, обаче, променят
посоката на техния интерес
към Балчик.

Тук е редно да споменем
имената на д-р Петров от
Варна, дългогодишен ане-
стезиолог в Швейцария и
неговият братовчед Иван
Рачев - наш съгражданин
и чиновник в банката. Та-
ка швейцарците през 1991
г. се озоваха в Балчик. За-
почна едно дългогодишно
партньорство, както те де-
ликатно го наричаха, в ко-
ето на практика те бяха
спонсорите, а ние - бене-
фициентите. Само ще мар-
кирам по-важните даре-
ния: изцяло преустроен и
преоборудван операцио-
нен блок, анестезиологич-
на апаратура, набор за ен-
доскопска хирургия и по-
ставеното начало, преди
10 години от техен екип и
бързо усвоено и въведено
като оперативна практика
от завеждащия д-р Д.Ди-
мов, биохимичен и хемато-
логичен аналайзер в кли-
нична лаборатория и 10-
годишна осигуреност с
консумативи и реактиви,

нов ехограф "Сименс", ця-
лостно оборудване на за-
мисленото Интензивно от-
деление, напълно преобо-
рудван кухненски блок,
централен стерилизатор,
санитарен транспорт, бол-
нични легла, постелъчно
бельо, работно облекло и
много, много още неща,
които промениха облика и
диагностично лечебните
възможности на Болница-
та ни. Всичко това - на
стойност повече от 1 ми-
лион швейцарски франка.
Благодарение на тази по-
мощ, ние не познахме не-
доимъка на другите бол-
ници в България от онова
време, когато пациентите
си носеха чаршафи и ле-
карства. Специален шанс
беше възможността за на-
ши лекари и сестри да бъ-
дат гости на колегите в
Цуг. Обогатихме се не са-
мо с нови впечатления и
знания, но и с нови коле-
гиални контакти и приятел-
ства. Не доловихме нито за
миг някакво високомерие
от тяхна страна. Обикнаха
Балчик, научиха много за
България. Е, научиха и не-
що друго - да пият ракия-
та за аперитив, а не за де-
серт.

Главен двигател на це-
лия този п роект беше
проф. Георг Кайзер, чии-
то заслуги бяха достойно
оценени и през 1994 г. бе
удостоен със званието
"Почетен гражданин на
гр.Балчик", а при приклю-
чване на проекта бе награ-
ден с ордена "Мадарски
конник" с акт на президен-
та. Непосредствени него-
ви сътрудници бяха д-р
Риндлисбахер - хирург,
Юрген Дик - гл.рентгенов
асистент, Кристине Ванде-
лер -зам.шеф на лаборато-
рията. Незаменим посред-
ник при професионалните
контакти, документацията и
ежедневните общувания бе
преводачката д-р Люпке.
   И в края на изложение-
то си, искам да напомня, че
цялата история на Балчи-
шката болница не се огра-
ничава в рамките на тези
40 години. Още през 1881
г. в града ни е открита бол-
ница, като осъзната необ-
ходимост от нашите съгра-
ждани.

Била е разположена в
стари и нагодени за целта
нехигиенични помещения.
Инициативен комитет пра-
ви възможно построяване-
то на нова сграда и на 15
август 1907 г. тържестве-
но е открита Болницата
"Цар Борис" в югозапад-
ната част на града, в мест-
ността "Аязмото". П р е з
30-те години на миналия
век, румънските власти
построяват нова и модер-
на за времето болница, с
интересна архитектура в
източната част на града, в
района на "Ташлъборун",
където днес е Пречиства-
телната станция. Поради
свлачищни процеси, още
неоткрита, но почти обза-
ведена, се срива.

От тогава до 1974 г. Бол-
ницата се приютява в при-
способени за целта сгради
с всички произтичащи от
това затруднения и комп-
ромиси, откъм хигиена, ко-
муникации и удобства за

персонал и пациенти. Не-
зависимо от това, нашите
предшественици са търси-
ли възможности, дори при
онези условия, да правят
медицина и да внасят но-
вости.Нека припомним, че
още през 1943 г. в Балчик
е открит Родилният дом -
един от първите в провин-
цията, оглавен от д-р Бо-
рис Добрев и ръководил
го почти до пенсиониране-
то си. Една интересна под-
робност - поради липса на
държавно или общинско
финансиране, в началото
Родилният дом е бил под
егидата на Женското дру-
жество в града и по-късно
е включен в структурата
на Болницата.

Пред 40-те години е от-
крито и Хирургичното от-
деление, с родоначалник
известният варненски хи-
рург д- Пискюлиев, по-
късно - Инфекциозното
отделение, популярно ка-
то "заразното", със завеж-
дащ д-р Кобзарев. Пак по
това време е инсталиран и
първият рентгеноскопски
апарат с рентгенолог д-р
Стателов.

Колегиалността и чувс-
твото за признателност ни
задължават да припомним
още няколко имена. Пър-
во това на д-р Мирен Ва-
силиевич Игнатов - рабо-
тил в града ни през пър-
вите години след Освобо-
ждението, който вероятно
е бил в състава на медицин-
ския корпус на руските
войски и останал в Бълга-
рия. Д-р Кюранов, който
през 1905 г. прави първа-
та в страната кардиогра-
фия, по повод прободна
рана на сърце, за жалост с
нетраен успех. Д-р Нико-
ла Димитров - завеждащ
ХО, отишъл си твърде ра-
но, само на 53 г. Д-р Жеко
Караяшев, общо практи-
куващ терапевт, завършил
в Инсбрук, Австрия, спо-
коен, ведър и излъчващ
щедра доброта.
Специален абзац отделям
на д-р Златко Петков, кой-
то , без преувеличение, е
една епоха в местното здра-
веопазване. В професио-
налната му биография има
години на училищен ле-
кар, на участъков лекар, на
рентгенолог, и дълги годи-
ни на околийски лекар.
Между впрочем балчиш-
ката болница до 1960 г. е
била със статут на околий-
ска болница и е осигуря-
вала населението от Ду-
ранкулак до Кранево. Об-
щественият авторитет на
д-р Златко Петков беше не-
оспорим, имаше репутаци-
ята на отличен диагностик
и заключенията му се при-
емаха като истина от пос-
ледна инстанция. Осанка-
та му допълваше качества-
та. Смея да твърдя, че ав-
торитетът му все още не е
достигнат от никого от нас.
Има нещо символично във
факта, че адресът на Бол-
ницата е на улицата с него-
вото име.В по-ново вре-
ме, с голяма популярност
се ползваше д-р Желязко
Бончев - всеотдаен в ра-
ботата си хирург, поняко-
га непримирим до дребна-
вост към пропуските на
другите, оерирал и извел
благополучно  няколко

безперспективни на пръв
поглед случаи. Много не-
посредствен в отношени-
ята си с пациентите, които
дори го боготворяха. Гор-
дееше се с факта, че в Бал-
чик е открит при разкоп-
ки най-старият хирурги-
чен набор на Балканите и
в това виждаше някаква
предопределеност. За съ-
жаление, в историята на
местното здравеопазване и
Болницата, има много бе-
ли полета, защото общин-
ският архив, както и екс-
понатите на Първия в Юж-
на Добруджа музей, поме-
стен в сградата срещу ста-
рата болница, румънците
отнасят, напускайки града
през 1940 г. това затруд-
нява сглобката на легото.
Колеги, споменах имената
на лекари, със значим при-
нос в местното здравеопа-
зване и които са приклю-
чили земния си път. Мис-
ля, че им дължим спомен и
признателност. Неотлъчно
до тях са били, като първи
сътрудници и помощници,
забележителни сестри, ня-
кои от тях почти емблема-
тични за Болницата: пър-
вата акушерка в Родилния
дом Димитричка Петкова,
медицинските сестри Ли-
ляна Бинзова и Софка
Стамболийска, сестра Же-
кова и редица други.
   Много хора са дали своя
професионален принос
през тези 40 години за бал-
чишката болница. Невъз-
можно е да бъдат упоме-
нати всички. С благодар-
ност към тях ще назова
единствено имената на гла-
вните лекари: д-р Тодор
Цанков, д-р Димитър Ди-
митров, д-р Желязко Бон-
чев, д-р Петър Вълков, д-
р Дарена Ловчева, д-р
Красимир Кръчмаров и
днес д-р Иво Войчев; гла-
вните мед.сестри: Веска
Спасова, Еда Минкова,
Желязка Ганчева,  Пенка
Духленска, Живка Близна-
кова, и сега Даниела Дими-
трова. Тук ще отбележа и
имената на още 7 души, ко-
ито за започнали професи-
оналния си стаж още в ста-
рата болница и все още ра-
ботят: д-р Димитър Дими-
тров, д-р Р.Бончева, д-р
Кр.Кръчмаров, мед.сест-
рите Радка Петрова, Ма-
рия Никифорова, Ценка
Цандева, Мария Кръчма-
рова.

Два ли с казаното дотук
ще изчерпя всичко стана-
ло през тези 40 години, из-
пълнени с работа, напре-
жение , удовлетворения и
разочарования. Пък и все-
ки има своите спомени,
симпатии, антипатии и
оценки за събитията. Така
че изложеното тук не е с
претенция за история на
Болницата,  а споделени
лични впечатления и опит
да ги подредя. Нека ми бъ-
де простено за пропусна-
ти имена и събития, веро-
ятно и за някои неточнос-
ти, но не е преднамерено.
Паметта невинаги е услу-
жлива към момента, поня-
кога подвежда, а е и емо-
ционално подвластна.

Но…Толкова помня,
толкова казвам, друг да
добави повече.

Д-р Красимир
КРЪЧМАРОВ




