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Така стана, че  след много 
перипетии попаднах в 
Неврологична клиника 
при Окръжна  болница 
“Света Ана”- Варна. Още 
в началото - трудност, 
лекарката, която трябваше  
да ми даде направление, 
пропуснала този момент. 
Но съдбата отново 
беше на моя страна 
попадайки на младият 
д- р Станков, който в 
борба с бумащината 
спечели битката, като ме 
отпрати за приемане в 
неврологично отделение. 
Новата приятна изненада 
дойде още в началото, 
когато ме прие заредената 
с изненадваща енергия 
м. с. Дамянка Григорова, 
която навремето е 
трябвало /според мен/да я 
кръстят “ Засмянка”- един 
извор, от който блика 
благородната душа-
едно явление, което се 
случва вече много рядко. 
Кулминацията настъпи, 
когато ме прегледа нашата 
съгражданка д-р Габриела 
Антонова- съсредоточена, 
отдалеч личеше, че се 
е преборила с много 
изпитания. Една жена, 
която не делеше хората 
на категории, просто 
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КОГАТО ИМА РЕСПЕКТ И ЕНЕРГИЯ
за нея бяхме не само 
пациенти, но и човеци. 
С еднаква загриженост 
и компетентност 
се обръщаше към 
нас, обяснявайки по 
разбираем начин за 
причината на болката, 
начина на лекуване, 
за факторите, които 
причиняват заболяването, 
дори д-р Димитров 
ми разказа лаконично, 
но интригуващо за 
структурата и функцията 
на централната нервна 
система...Д-р Антонова не 
само допълни моите общи 
познания по медицина, 
но ми показа колко много 
сложни моменти има 
в нея, за качеството на 
изследванията, които 
правят, за прогнозите, 
диагнозите, епикризите...
А в болничната стая 
бяхме: аз, известен 
бизнесмен /който ми 
разказа за качествата 
на нашата бивша 
съгражданка и затова 
дошъл тук, а не на друго 
място, което ме зареди с 
голяма доза оптимизъм/, 
един овчар и продавач- 
консултант.  Как успяваше 
да се докосне и помогне 
на хората, изпаднали в 

беда, може би е нейна 
запазена марка през 
годините . Навярно това е 
еталонът на българските 
лекари- един жив 
пример за отдаваемост и 
рефлективност. А може би 
и двете заедно. Абсолютна 
дисциплина и вътрешен 
ред, всичко подредено 
и последователно 
в алгоритмичен 
порядък цареше в това 
неврологично отделение. 
До различните кабинети 
ходихме за изследване 
с придружител, не те 
пускат навън, ако имаш 
нещо за вземане отвън, 
го вземаха санитарките и 
ни го доставяха веднага. 
Редовни задълбочени 
визитации от страна 
на  д- р Антонова и 
нейните колеги: младия 
добричлия д-р Димитров, 
благородството, което 
се криеше зад д- р 
Танчев, излъчващата 
умиротворителна доброта-
младата д-р Щрегарска, 
авторитетната д-р 
Желева....Неща, които 
вървят ръка за ръка, за 
да вярвам безотказно в 
смисъла на живота, още в 
зародиш. 
Не говоря за 

себераздаването на 
старшата мед. сестра г- жа 
Тенева, медицинските 
сестри г- жа Григорова, 
г- жа  Стоенчева...
Все жени различни 
по възраст, на които в 
душите им гори упорит 
пламък, без да проявяват 
сантименталност... 
За санитарките само 
адмирации-вечно 
забързани, готови да 
помогнат при всяка 
критична ситуации, 
бяха като мравки- 

скороподвижни, но зад 
привидната им веселост 
и изящество се криеше 
оня безкомпромисен 
характер, който се отдава 
само на българските жени. 
От скромност те дори 
не си казаха фамилиите, 
но успях да узная за 
гурковлийката от нашата 
Община г- жа Стелияна 
Владева, за г-жа Илиева, 
другите бяха добавени по 
лични имена, все жени 
красиви като имената 
си: Калинка, Мирка, 

Татяна, Роска…Общувах 
с почти всички от този 
женски колектив, които 
ми даваха чувство за 
простор и надежда за по- 
бързо оздравяване. Така 
и стана, ала те не знаеха с 
каква красива емоция ме 
заредиха...!
Затова моята дълбока и 
искрена благодарност 
на целия колектив, 
който отъждествявам, с 
радостната бащина сълза, 
търкулнала се върху 
бузите на сънищата, 
скрити в нощта!!!

Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

Една от първите идеи на тазгодишното посещение на Сдружение “Българско наследство” Балчик, България, в Северна 
Добруджа, Румъния, бе Етнографският комплекс на село Вишина, собственост на г-жа Биянка Фолеску, която два пъти 
участва с фолклорна певческа група в международния форум “Българско наследство” Балчик, България. 
                     Фото: д-р Лина ГЕРГОВА

Членове на Сдружение “Българско наследство” Балчик, България 
в Етнографски комплекс с. Вишина, Северна Добруджа, Румъния


