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,..,х.Q;tарозщ,qрс_ката бол-
ница е открита 5 го,1;111111

· след освобождението н а
.Б?.1rар1111 от турско иго.
През това време . основа-
ното от д-р Чомаков, бла-
готворктслно .друЖ!)СТJJО.
.субсицнрано .от управле-
1111ето на Източна Руме-
лия, с11 [Поставя задача -

. създаване н гр11ж11 за
µp,_q11111111нre эавсдення.
конто в _сращ1е11не с тия
п Княжество България са
6111111, .мнего , изостанали.
В ..числото на създадени-
т?: до края на. )884, голи-
11а 14 болници в Източна
.Р.У.м?ня .е и староаагор-
ската второстепенна еjол-
пица с управител д-р
Тодор Ив. Стоянович ...
. Пр?. 1886-18.88 год,
_бот11щата . е, предадена
11а войската. От 1 ю1111•
\·888 Г. ОТНОВО <!ЗЩ>ЧВЗ да
функцвоннра като граж-
данска ёолница..с уnравн-
тел д-р А, д11амандиев. За
нея са предвнденн 50 лег-
_ла,. !10 рилн равкрнтн са-
?.Q..40 ·!I сегашния дом за
стари хора. Дейността на

. боаницвта .нараства, 1:11 е
търсена от насе,,?ещJ? на
град{! и .преа. 1 ?? 1 г. вече

. броя1:,1щ болпнте. леку11а-
_н11 ? нея, е. 469 . .През 1902
г, действнтеяно раэкриги-
i.е легла достигат 50. До
това време управнтели на
болннцата са бнян д-р Код
?КЭ,б?Ш!Щ, д-р, ..К. Вазов,

.д:Р Жнвков, д-р Шишков
11 д-р Драгнев.
. Дq .1? r.. болницата е

.11.?д:ьржаt?а. от староэагор-
СКО'ГО общинско управле-
нив, след което става дър.
жввна. Легловнят- при-
раст от ? легла, даден
през 190G r.. се затруднява
много от лнпсатв на по-

'мешенчесяа база. Нужди-
те .са оценени правялно
i1 n-1908 год, эапочва стро
е?, на нова болвица на .се
гашното 11 място, Премег

.тванего в новите помещс-
111111 става около 1912 г.

-След земетресението през
·1928 r. en построени лнеш
.иптв павилиони. Започна
бурен напредък на бояни
цата успоредно с нараст-
ването 11а града и.поана-
нането нуждите .па пасе-
лението от болнична по-
.мщц. През време на уп-
равленяето на л-р Вита-
но (1909-1910 г.), л-р Нея
нов (1910-1911 г.),д-р М.
Косгов ( \'Q) \ ...,j9J,4 г.),
д-р· Василев (1915 г.).
л-р Ст. Драгнев (1919-
1925 r.). л-р Бочаров
(1925-1928 г.), л-р Воце-
111111аро11 (1928-1934 г.).
д-р Белопнтов (1935-1938 ·

г.). д-р Ст, Дн)1нтр·ов
( 1938 r.). л-р Т. Георгиев
(1Q39-1942 г.) болницата
нараства 11 изгражда бо-
гатн траявцнн в лечебно-
япагностичната лейност.

Особено раэвигне'- кад
рово ti научно - бо,1111(1lа
та завоюва след деl!ет\1
септември 1944 r. в годи-
няге на народната власт. В
тежките години на раз-
вианелня се монврхо-фа-
шизъм болннчннят колек-
тив е на своя пост. Името
на д-р Прокопн Андреев+
у•1астннк 1t- съпрогнвнтея-
цото д1111же1111е - краен
нсторнята н настоящето
110 ПОБ - Стара Загора.

Болиицата укрепп» б.а-
эово II no времето. 11orfто
ее ръководи от я-р К11111-
поа (194ti-1950 r.) 11 .1-р
П. Фучнажнев ( 1950 --
1961 r.). Леглата дости-
га.:г 400 с оформени 10
стапнонарик огделення.
По това време тук рнбо-
тяг крупни специахисти
(Б. Х.а д ж II c.il' а )1 о 11, Б.
К.?ан11, 6. Немски, Ст.
Станев, Ив. Гребеиаров).
В болницата нзраст11ат
спец11ал11ст11 с о н с о к :1

ерудюшя като д-р М. IO.
1:(еклю;що, д-р Ст. C.1a-
oou 11 др. Тук са эаnоч11а-
т1 лекарска,-а CJt деilност
ороф. Ас. Шопов II проф
Г. Кръс't'llнов.

М. Димов
В 11авечернето на своя-

та 85-год11шш111а ПОБ -
Ст. Загора, ю1а разкр11т11
939 легла и обслужва З
по.111кл11н11к11 на тер11то-
р11ята на Стара Загора с
11асем11не н;?д 100 000 ду-
rл11. Бол111Р11111ят колект1ш.
наброяв:нц. 180 лекарн,
403 сред1111 .\tед. работ1111-
ш1.11 друг персонал, е свн
д<'Тед 11 \''IIICТIНII( на ця.10-
.с-rното.

·
преобразуване n

труда II бита на Ст. Заго-
ра 11 на нашата родина.

Старозагорската окръж
на болница ослrуряоа 11зщ1
ло

·

?1еднц1111ско обслужва
не,на ·11аселе1111ето·· на Ст.

· Загора II района II оказва
"rетод11ч11а nо:чощ на рай-
0111111те болн11щ1 в Казан-
лък II Чирпан.

'
В 11ааечер11ето на 85-ro

дищ11ото съществуване 1?а
бо;1н11цата за посре?дане
11у)!(д11те на rраждат1те
_отнqво сме изправени пред
задача - разш11рен11е и
УКР,еПВаИе Ila бОЛШl'IНаТЗ
база - riостройка на 11083

: О?Rъжн? ?олюща, отто-
варяща .на с1,време111111те.
изцсквання на бол1111ч110-

_то стро11те.лство.
Претовареността на бол

1111чния . фонд, · износва-
,нея-о II пълната амортиза-
ция· на старите помеще-
ш?я, каl\""ТО II тяхната пре-
населеност са факти оце-
нени . от ГОНС, ОНС,мнзсr II ме. 11 нека се

Юбилеен
брой
3

юни
1968

година

надяваме - стронтедство
. то ще започне по предви-
дения п,,ан 11 проект .

8 Ч:ССТ НЗ 85-ГОДIJ!ШIИ·
пат·а 11з бол1111цата здра-
в1i1iят кo:?elfTl!B 'Хвърля
всичките си снлп, воля 11

nмg11ц11я за опазване здра
· веrо п трудоспособността
на "трудещите се. децатз
1r ?1ладеж11те, за по.бързо
11злекуаа11е на эаболе.111-
те, эа повече радост II ща
стие в семеftстватз нм, за
по-дълъг трудов ж11вот 11

по-бързото изграждане на
соцuалнзма н кому11изш1
в родината 1111.?·В ДОСТОЙНА СЛУЖБА

Създаването на усло· учвите трудове на наши-
Вl1А за пълноценно и все- МА НАРОДА те лекари се публикуват в
странно развитие на ча. периодичния ?1ед11цинск11
вешката личност е било печат у нас и в чужбина.
цел в- дълголетните борби ХРИСТО · ШАНОВ За добра дейност МНЗСГ
на партията против кап11- БКП със специална заповед

:таliистнческата експлоа- nърsн секретар на Окръжния комитет на определи окръжната бол-
тация. Тази своя цел тя ница в Стара Загора като
можа да осъществи в ra. предстоящото чествуване щи се от окръга се полз- лага със солидна матери· база за обу•1аване на мла
дините 1111 nар()днат а 85 rодин,, от основаване· ват от грижите и кliалифн ална база. Разкрити са ди здравни кадри. Съще-
власт. Грижата за човека то ·на първостепенната циранатз помощ на \80 всички специализирани временно заведението е
е първостеnен11n звдача окръжна болница. лекари, 412 сестри II друг кабинети II отделен н я, определено като първосте
на Бъ,лrарската комуни· От месец юнн 1833- годи персонал. Сравнение.то не оборудването е на висКоко пеина окръжна болница.
етическа партия II народ· на, когато болницата е от се нуждае от коментар, то съвременно равнище. ли В навечерието на тази
ното правителство и един крита от д·р Стояновнч, е очебиещо. За 23 rодннн ннко-лабораторннте, рен- забележителна годишни
от многото аспекти на та- са измннаnн вече 85 годи народната власт е напра· тrеновнте II функцнонал- на не може да не нзр,азн?1
зи грижа е въпросът за ни. Това са години на из· вила то.лкова, колкото ните изследвания непре· нашата блаrод ар но с т,здравето на vората. а а буржоазията не 611 напра къснато се разширяват. благодарността на труде·,.. растване, на утвържд в ·

К б се••здрав народ - силна 011ла за век. ъм това тря ва да щите се от окръга към хоне; години на неимоверни
б наJl.ържава" - казва нара. з а ансто на при ави наличността рата в бели престилки, коусилия за изграждането а ·утвържд в азнранн добре подJI.ЪT. и нанстнна само б тието ентуси • ·

ито като истински ооинина една солидна здравна олницата II разви попузкnавият u трудоспособен готвени н с широка . • бд·я·т за -нашето здраве, н"" D база за лечението на H!l· 11а здравното д.ело голям
Стружею1к от коiiто и да е вните лярност кадри. поред сн да им пожелаем с още по·рода. С много трудности е приносът иn здра лите си те полагат непре· " о·ст дасектор „!ta , М?!?-???иото е трябвало да се сблъс- работннщt, ко11то с чув- голяма всеотдаnнпl!оl\"вомтв?,·,,-,,'В сь_стоя- лг са станнн усилия за издига- прегърнат здраоното де·" ....? кат, при го.nям недо11мък ство за хуманен дъ рактическание .да лронзвежда n1ате· е трябвало да nаботят n11- съдеi\ствували з:? укр?пва не на научно·п ло, да жънат все по-голе·

рна.111111 бдаrа, ··' да дава онернте в това дело, но не авторитета на болница та медицина до равн?щд:· ми успехи в това високо-своя ·прн1(ос, за изгражда· ръководени от внсокоху- тn II са популяризирали то 113 съвременната м •
ху?1анио, а11сокоnатр110·uАто '1111 с'олндиа нi<ономн- ката •1ед11ц11 цииска наука. т11чно призвание.=, _,_,., , манn•1 чувства, те са npo- опит:? на рус " -

„еока база JI отораннтел· дължавали ка?1ък по ка· на. Това разоитие е свър· Наред с развитието на Окръжният комитет наната способност на, стра· мък да градят, за да се зано с имената нn ръково практическата медицина,. БКП високо цени труданата. Оттук ,е·щ?ходното доiiде до този съвременен днтел11те на този институт разширяването на леглов- на медицинските работни·lfaчnлo , за правилно пра. здравен институт. Ако се от неговото създава.не до ната баэа н амбулаторно· ци II оказва всестранна noвеждана'fа политика на взрем в цифрите, 11 те днес - д·р Витанов, д·р по,111клнннчното обслуж· мощ за подобряване на11артня'1·а 11 н11род пат а много катеrор1tчно ще 1111 Недков, д-р Костов, д·Р ване в окръжната болни· тяхната работа. За нашавласт в разшнряването предадат ,кторнческото Драгиев, д·р Бочаров, д·Р ца се развива широка на· обща радост проектира се11 укрепването на 'здравно развитие .па товn здравно Воденичаров, д-р Ст. Дн· учиа деАност. С чуоство и предстои 8 блнзко бъдето дело в Народна реnуб· заведение. митров, д·р Георгиев, д-р на висока отговори о с т ще да бъде построена но-л11ка Българ11я. Тоон ха- Болннцата е открита ка Китнnов, д-р Фучиджиев здравните работници no. ва, съореме,ша crpnдa нарактерен бмег е еJJ,накво
то държавна с 21 легла 11 11 д-р Днnюв. Всички тека лагат непрекъснато усн· болницата.валиден II за н:?шия ок·
е обслужвана от I лекар. то главни лекари и сnеци· .пия ва разучаване проблеф 30 сто q. Уверени сме, че меди·ръг. актът, че на През 1943 г. е имало раз·.._алисти са положили мно- мнте на n1естната патолот бюджета· на окръга за крити 452 легла, болните го труд за разрастването гия. Съществува стремеж цннск11те работници от1968 r. с един прираст от
са били обслужвани от 20 11 превръщането на болни· за по-бързо внедряване в първостепенната окръж·681 000 лева сnрямо 1967
лекари, 15 сестри 11 2 аку- цата в съвременно лечеб· болницата траднц?t11те на на болница няма да nожаr: е отделен за здравето шеркн. Днес първостепен- но заведение; за подобря- водещите висши мед,щнн- лят сили и ще дадат своя·на народа, 'ясно nотвър· иата окръжна болнllца ване качеството на меди· ски заведения. Като резул

б O принос в бурното разви-ждава това. разполага, при налич,?ето ц1111ското обслужване 11 тат на до para научи ·
Тези неща се налага отно н це практична дейност в Ста· тие на икономиката на окнц много здравни заведе- усъвършенствуване аno да с11 припомним в па·

ння в окръга, с 939 леr· лня лечеб11однагност1t<1е11 ра Загора со се изд11.11а- ръга, за повече усмивк11,ве11ернето на едно голямо
ли десетки внднн и.:шн повече радост II щастие всъб11п1е в здравното дело ла, а нуждаещите се от процес.

на окръга, а именно - медицпнска помощ труде Днес болницата розпо- клин1щ11ст11. Много от на· жнаота на хората.
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С·ТАРОЗАfОРСКА &ОВИИЦ,А
Издава ръководството на Обединената окръжна болница
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НЕСПИРЕН

възход
85 години из.иинаха от

деня, когато нашите съ-
граждани с възторг пос-
рещнаха радостното съ-
битие - откриването на
окръжна болнича. ·

85 години/ Това озна·
'lава милиони амбула-
торни прегледи, стотичи
хиляди лекувани в стачио
нара болни, стотичи хrt-
ляди оперирани, стотичи
хиляди върнати къАt нов
живот. Река от радостни
сълзи би потекла от близ
ките на излекуваните.

85 години! Зад тази
.... ....._ .............. ....._ ............... ....._..,..... скролrна чифра прозира?++Ч,АV++++-? деноно1цният труд на ня-

колко поколения лекари,
сестри, акусиерки, фелдше
ри, санитgри, които със
своята любов, rtувство на
дълг и вяра в излекува·
нето на болните осъ,1rва·
ха в 011ера?1ионните и ро·
дилни зали, в болниrтите
стаи и даряваха живот
на жадуващите за такъв.

Такава е равнос.нетка-
та.

Притежаваща нищож·
на .trатериална база и
крайно огранu11ен ,11еди-
чински персонал отнача-
ло, Старозагорската ок-
ръжна болница ежегодно
нараства и става ljентър
не ca.11Q на своя окръг, но
и на съседните. Тя укреn·
ва и постоянно разширя-
ва своята дейност.

През годините на на-
родната власт окръжната
болнича постигна истин-
ски разzjвет.

Днес със своите 940 ле
гла, 180 лекари, 412 сред
ни медицински работни·
ци, 214. ,11ладши .11ед. пер·
сонал и 192 друг персо-
нал, с разкритието на всич
ки отделения и специали
зирани кабинети, снабде-
на със съвре,1tенна л1одер
на апаратура окръжната
болница е ,11ощна база,
която осигурява на труде
щите се от окръга високо
квалифичирана и тясно
специализирана лtедичин-
ска пол1ощ.

Колективът на болнича
та бди денонощно на своя
боен пост и не жали си-
ли, знание и опит, за да
върне здравето и услшв-
ките на хората. За голе-
Аtuте успехи, които постиг
на в последните години
окръжната болнича, го-
ля,11 дял се пада и на

На стр. 4
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кар и младо и с малко
кадри, но с лекари и сест-
ри с голям ентусиазъм 11

желание, отделението се
утвърди и в момента окаэ
ва помощ не само на бол

съвременната ортопедия и
травматология. Научните
проблеми 1<ато криви кра
чета, вродените луксации,

ните от града и окръга,
но и на съседни окръзи.
Работят се всички уроло-
гични операции. Отделе-
нието разполага със съв-
ременна урологична апа-
ратура.

На стр. 3

Сигурни сведения з а
оказвана лекарска помощ
на населението в Ст. За-
гора до 1844 r. липсват. В
своите записки Ами БУе
съобщава, че първият дип
ломиран лекар, дошъл в
Ст. Загора през 1844 г. 11

практикувал до 1846 г.,
е немец от Каринтия
Името на лекаря е неиз-
вестно, но под негово влп-
яние будната старозагор-
ска интелигенция започвп
отпор и гонение и? само
званците лечители, биле
ри н хекими, По това вре
ме Ал. Екзарх лансира
идеята за откриване на
„шпитал" българска
болница в Ст. Загора.

През 1848 г., след стих.
ване на холерната епиде-
мия, Ал. Екзарх изпраща
от Цариград първия дип-
ломиран лекар българин
Хрисаит Бодуров за ле-
кар в Ст. Загора. 0;,r 1848
до 1853 гоц, д-р Бодуров
практикува медицина на
абонаментни начала, ле-
кувайки семействата на
абонатите си безплатно.
Заплащани са само лекар
ствата. Неабонатите пла-
шали по 5 гроша за прег-
лед. Бедните били лекува
ни безплатно. При избух-
ване на Кримската война
като гръцки поданик п-р
Бодуров бива изгонен от
пределите на турската им
перия.

Едва в 1858 г. Ст?j)ОЗа-
горската „черковна" сб-
шина сключва договор с
д-р Г. Миркович от Сли-
вен II Леонидас Георгиев

да бъдат общи лекари на
българите n града, като
срещу 45 000 гроша годиш
но въэнагр'ажцсние се за-
дължават да л е к у в it т
всички българи безплат-
но, а да вземат умерена
„платка" за лекарствата
само от тези българи, коп
то общината ще им пока-
же по списък. Това с пър
ва га в българските аеми
здравна осигуровка на
българите. Тя обаче трае-
ла само една година 11

била провалена от бъл-
гарските чорбаджии II от
турската власт.

През 1f!64 r. българска
та „черкоnна" общнна
сключва нов договор с
д-р Димитър Хр. Павло-
вич за аб011ам·е11т110 об-
служване на българското
население в града. Д·-р
Павлович открил и соб·
ствена аптека, завежла-
на от· дипломиран апте-
кар - чехът Рожич. д·Р·.
Павловнч заедно със ..

своя брат - худQЖIIИКЪТ
Н. Павлович · раэвиват
огромна · лечебна н кул-
турно-просветна дейност.
Скоро обаче ( 1866 г,) те
биват прогонени от тур-
ците. Едва след три годи
1111 в града отново идва
дипломиран български
лекар - съгражданинът
1111 д-р Тодор Ив. Стоя-
нович (1844-1894), за-
вършил медицина в Мои,
пелие през 1869 r. -На
следващата година за къ
со време идват лекарите
Н. Планински и В. Гръм
ников, завършили ?1ед11-

С ЧУВСТВО

НА ДОСТОЙНО

ИЗПЪЛНЕН ДЪЛГ- Ст. БАКАЛОВ -
През .най 1931 година

открих очно-ушно-носно-
гърлено отделение при
болницата. До тогава та-
кова отделение не е съ1це
ствувало, а нуждаещите
се болни са б11лu обслуж
вани от хирурги•1еското от
деление или са иэпраща-
нн в Пловдив и София.

Трудностите бяха ,юле-
Аrи. Липсваше по.нещение,
тъй като при строежа на
новата болница такова от
деление не беше предви-
дено. Поради това се на-
ложи да се взе.11ат- стаи
от админисграгивния па-
вилион (днешната 1 по-
ликлиника), които да се
приспособят за операцион-
на и за болнични стаи.
Липсваха и инструменти.
Това налагаше понякога
да. нося .;юи собствени-.

Поради, липса на . опе-
рационна .наса налагаше
се да оперираме върху ед
на количка за пренасяне
на тежко болни. ·

Големи. трудности пред-
ставляваше липсата · на
постоянен елекхрически
ток и на операционна
ла,ш?а. С110,11ня:11 си, чепо
някога се . налагаии! да
оперираме при светлiiна
на карбизено фенерче от
велосипед.

Липсага на бронхоскоп
.t1ного затрудняваutе • об-
.спнжванею на болни, "С
чужди зела в трахеята и
бронхиге. Такъв обаче· бе
111е доставен едва '!:;fleiJ,,дe

-вети .свпгември 1944.-г.·'.. ·

'Трябеаше да се-преодо-
ляват много . ,труднЬ'ёт11,
.доказв се осигури·· нвэ-
можносз: на -нероояеаа .да
се изкъпва, .спед кa:r.Q г.е
оперирал заразно . .-бо11н11,
главно след зрахеогомия
flP!I l.(pyq. Трудно беше с?
.що така осьщесгвяванвю
на дезинфекция на опера
щюню1те .на.нти, маски ·

.11

др., А дифтерията 110 ю-
ва време беше ,нно.го. '•iе-
сто заболяване, като взе-
маше епидемичен харак-
тер." .

В заразното огделение
липсваше отделна стая·за
операция, · поради което
+рахедюмиизе иэвьршвах-
Аrе в коридора, при край-
но лошо осветление.

Въпреки тези несгоди
работата в отделението се
-роорасташе, броя» на

· а.i1булрторните прегледи
се увеличаваше ежегодно.

· Идваха болни не са.110 от
Сгаровагорски, но 11, от

·щrна в Букурещ. Наличн-
. ето· па трама дпп.томнра

11н лекари създава 'реал-
··на·възможност за разкри
ванс на болница в града,
110 турците прогонват
дошлите от ?ук"урещ ле-

д·Р Ст. ДРАГНЕВ .

, карн и в града остава
д·р Стоянови11. Човек с
голяма ерудиция и обща
култура, завндна за nре-
ме.то .си )tеднцннска под-
готовка, будният. енер-
гичен, упорИ1' лекар 11

nа1'риот се отдава с жар
Ila своя народ, ·ставайкн
негов ле•111тел II профн-

- .1акти?. До Освобо>_!{.де1111
ето медицинската помощ
на населенвето се оказва
от д-р Стояновнч II дош-
лия през 1876 r. тук д-р

съседните окръзи, Ежегод
по· се извършваха около
1000 011ерации, болпично
се лекуваха около 1000
·бo.iнii и -а.11буламрно се
извършваха около 20 000
прегледа·.
. След' Девети септе.11ври
1944 г. отделен11е'rо се раэ
дели на две. Аэ остана.t
да завежда,?i у111но-носно-
гърленото отдел1тие; а
.ноят старши r>рдинатор· ·-
д-р Василев, етана заве-
ждащ очното отделение.
Вi11реки това разделя!«!
работата се увеличаваше
.нногократно. ''

Всички •?ленове на - кЬ-
лекiивd: бяха с вJсоко с·ъэ
'нанце ·°iJa д1iлг, винаг'и го-
това да ·

се- npuтeкdr . на
·no.itoщ на- болния. Та?ива
бяха:санитарhfе Петк6-То
чев - on·epaцiibнeii ·сан·и-
тар в о-тделё1-Щето J.7. го-
дини,·•. - отл'ичн/iк' ,, ·.··на
Ml;IЗCF, коu.то-·и: дQ ага
е ·операi{ионен ·сл!JжfiтеХ·в
·х?1рургичi!ското отде-Ленirе;
С,iавка : Ней•1ева ,fl ·ор·,; ·,

-в nр'одължение- нd '·'l·ц,
д11ни в tiтд:елението рабо-
ти сестра· 'Мар_и-я:'Вuдуiю·
вiz · :.:.. -c?ujo .'от"п1zчник, ,на
ivfHЗCГ и 'още- на --рабЬ:tао.бo{iilu11aтli ..Д'i>лгоеодии1-
НI/ .11ед: сестри- е - о-юем-
·нu/Jто бflxa ·с1>що··р. -Ма-
·насй(lа:?1<;,: ·, Дйнёва,· .. Е.
Бдлабановd .и йiИ?р ·.apy-

··гii;-к:aii'Io- -,:iаботих'а мнdго
съвестно и -вli'еотдайнq. ··

. . в tфбд'ti5iжeнi:iJ на: ао го
динi? ilpU' .11ёне. с/Рспёц1iа.-
;,й1з11рал11 15·71ek'a'pu -nb :о'l-
ни, d -други 71? !/UlllO?IIOC·
liо•гцленй бощ;сти. :wнu
от тях са . 'ве•1е заве5tсда-
iЦU iJ'i,де4ен1.1я, 'друга' 'до-
11iзнти,_ ctap)ui1 'асuсiг'ен'ти
(1,-др,

.. ' .-·, .. ,_.

През ·/961.?Ъд: · отделе-
:нието· се пое, от .?'i:>Ji 'д'отЬ-
гамшен c'rapuili d/fдин'Ь.-
тор д-р Ст. ·Кой•1ев, а·ор-
динатори в- отде-лёнието
останаха f1-p Mo'ilell, ·. ёi-(J·А. ВасаАев и :д;р ·ст/На_й
·денЬва: '· '
' 'CЛ'yUlйl/KU отз//вите ';la
граждани 11. болни' за аей-
носi„та нd ,iекарите·в очно-
то· и ушно:носно:zrьр11?н6то
отделение, аз се чувi:tву-
вd.11 , доволен и ·

радЬстен.
че. съ.ч - ··изпъл,iил - д'обре
·своя' дълг ·като Jiill):aj:J'· ·и

гражданин. · ·.
,• ;, r •

XaKjl!IOB ..-Двaita?a. 0Jle?a-
p11 y•1aCTB)'f!aT ЛIIЧНО • В
защвтата на . ''r:piiдa IJpeз
Ос13обод1iтел11ата . во{?на.
Сдед

.

Ьсво'бс>'жденнето
!1екарi1 В rpaJ.ta са д-i>
Хa!<al!OB ДО . 1'881 Г. Н
.a·i> ЙРЯЩ)(!!l'I до' ·,.· !\рая
на ж1_1ватц· -

'cir" - )8§)1 'г.
На-.З,ю1111 J·88З-i'.,д-р

Стоя.нович -като··· ·nrнщсе-
дат?? на ·h1естнi1я ·К>'Гон-на
благо:гвор11<rелнаrр ? <Дру·
жa.G'F-Q{) • ,.Св.· П?н:rелен-
:щm:'., о:rкрнв-? ··Стэ-розаrор
ската болница .и. ni>лar,a
основнте на бол-ннчнотр
де.ло в ·града. д-'в ,Сwя-
11ов11ч ръ1<ово'ди 'бо'лкнца-
та ДО 1886 · rод. През
1-888 · r. 6о.111ищ1та -е веч?
с 50 .1еrла ·

1/ · се рък0110-
д11. от д-р·· Д11зманд11е'в.
По-късно . в нея рабЬtят
д-р Коджабашев ·с 'два,?а
фелдшерн 11

• еднн .II.OM.
аотекар·.

До 1928 r. ·бодiнща;а
се оослуж!!';? от .двама .'\е
карн -'- д-р Воденнча_рG.iз
и д-р Т1rнkова, два?1а •ста
жант .1ёкар11 - ·ст. дn·
?11ггров 11

. .м. п.,осl(ова,
11 аптекар т. .м·н,,еn. Qт
1926-1929 г. · н·а11ал'ю1к
на въ'грешноiо оtдолснн?
11 уnравнтел "nil бЬл1i11цв-
та е д-р &очаров.

През 183 I r. легirоват а
база достига 400 легла,



Началото на общества
ното детско эдравеопаз-
ване в Ст, Загора започва
през 1933 год., когато е би"
ла създадена първата де'!'
ска аправно-съвешателна
станция <УГ д-р Белопн-
тов - 11ачал1111к 11а вътреш
ното отделение при дър-
жавната болница. Toil, за-
едно с акушер-гинекояога
д-р Бургуджнев, два пъти
седмично на базата на ам
булаторнята е првглеж-
дал здрави деца: 11 съот-
ветно здрави бре?1енин
жени. От 1940-1946 гол.
здравно - съвещателната
станция се ръководи от
д-р Ана Андреева=Кос-
това, която е иачалпик на
градската здравна служ-
ба. Освен теглене, иамер-
ване на децата, даване на
съвети за отглеждане, в
здравно - съвещате.11.ната
станция се е раздавало 11

мляко от Уl-!ИЦЕФ за
всички деца. Вариолната
ваксинация се е извърш-
вала във вътрешните ам-
булатории. Болните деца
са били лекувани в- дома
If. при някои тежки слу-
чаи- във вътрешното отде<
л.еiще. Някои от частцо
практикуващите лекари
в града са б11л11 иавестни
к;р;о детски .лека.ри.-: п-р
Киряков, д-р МарКDВ1 д-р·
?'эуnов 11· др. . .
·.·.Пр'е? 1,946 fM. настърв,а:
нов ..?,:1117. в детското адра-
в.оопазване.. Разкрито ·, е

_.? I-? •детско отцеление .към дър
жавната болница с 20 лег
ла с началник д-р Захари
на Савова-Ганева, елеци
алист по детски болести,
11 лекар д-р Иван Станев,
2 мед. сестри и 2 санитар
ки.

През 1947 rод. за начал
ннк на детското отделение
идва д-р Любен Нойков

Д-р З. САВОВА·ГАНЕВА

и 'оглелението става с 40
легла, Лекари в отделени
ето са д-р Станев, д-р Ка
диев, д-р Мангъров, л-р
Иовев, То се помещава в
сградата на сегашната I
полнклиника в северното
крило.

През 1950 год. д-р Ив.
Станев става аав. детски
кабинег в градската поли
кт11111ка, като . ръководи
11 адравно-съвешателпата
.станцпя.. -вече наречена
.дегсна консултация. · Тя

се водн 2 пъти седмично
на две места в града.

През 1950 гол. леглата
на детското отделение
11а окр, болница са вече
60. През 1952 год, се раз-
крива II детско отделен11е
към новосъздадената град
ска болница с 20 легла
със заведущ д-р Ив. Ста-

тността висока. През го-
дините 1950-1953 годиш-
но само в окръжното от-
деление са умирали нал
150 деца. Патологията е
главно бронхопневмонии,
токсични диспепсии, ту-
беркулоза.

През 1954-1955 r. дете
ките отделения в Ст. Заго

и сестрите O'I' д-р Костова,
която по това време е гла
вен лекар на Дома на
майката II детето.

От 1956 год. зав. дет-
ското отделение на ок-
ръжната болница II ок-
ръжен педиатър е д-р
Елена Костова. През 1957
год. с излизането на запо-

РАЗВИТИЕТО ИА
ДЕТСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАИЕ

пев.
През 1951 год. за начал

вик на детското отделе-
ние е назначен д-р Борис
Немски от Уннверситет-
ската детска .,.11111нка -
София, който в продълже
ние на 5 години оглавява
отделението II разгъва ак
тивна учебна работа. Под
негово ръководство израс
тва първата група специ-
алисти по детски болести
-д-р Иовев, д-р Костова,
д-р Копринкова, д-р Дар-
жапова, д-р Павлова, д-р
Ст. Петров. ·

В този период в органи
аацията II обучението се
дава превес на клинична-
та педиатрия, тъй като от

· делението е все ·още елин
?твеио в окръга, эаболе-
ваемоетта е. голяма, смър

ра преминават на нова
орrанизацня - обединени
с участък II полинлиника.
В този етап профилактнч
1111ят уклон на детското
здравеопазване особено
се подчертава. Това е,
разбира се, 11 линията 11а
Мl-!ЗСГ. Градът е разде-
лен на 12 участъка. Все-
ки участък има лекар-пе-
диатър II мед. сестра и
работи на участък, амбу-
латория, детска копсул-
тацня II стационар. За
пръв път е осигурен прег-
лед от общественото здра
веопазване на болни де-
ца по домовете. Детски-
те консултации стават сре ,

дище эа здравна просве-
та, органивярат се II пър-
вите курсове по хранене
на кърмачета с лекарите

вед A-IQ за рязко сниже
ние на детската смърт.
пост в страната се започ-
ва създаването на детски
консултации във всички
населени места 11а окръга,
разкриване на сезонни яс
л11 и млс111111 кухни. В Ст.
Загора към градското дет
с1<0 огделение се разкри-
ва млечната кухня, която
в началото се помещава в
съвсе)1 непригодно за то-
ва помещение на ул. .Ге-
орги Кирков" и „Толбу-
хин", но по-късно през
1962 год. е построена по-
ва модерна млечна кухня
11а бул, ,,Рускн".

През 1961 rод. към аку
шеро-гинекологичното от-
деление се съэдава сек-
тор за недоносени дЕЩ;? <;:

20 легла с отговорник пе-

циатър д-р Стойко Пет-
ров. От 1965 rод. към дет
с1<:ото отделение на ок-
р1,жиата болница се раз-
крива II детски ревмокар-
д11олоп1чен кабинет със
завеждащ кабинет д-р
Милка Петрова.

През 1965 rод. здраве-
опазването в Ст. Загора
претърпя крупна реорrа-
н11зац11я - обединение на
двете окръжна II градска
болница n единна окръж
на болница. След обеди-

то здравеопазване в гра-
да върви II разв11т11ето на
детските ясли. Първата
ясла с 20 легла е разкри-
та през 1948 rод. Много
скоро леглата се увелича
ват на 80 докъм 1960 rод.,
след която година има
бързо нарастване на лег-
лата. Построяват се две
HOBII ЯСЛII с no 100 легла,
а в настоящия )JО?1ент .в
града ясленнте легла i:a
над 600. От 1954 ro.1• .в
града е преместен от Слн
вен Домът на майката 11

детето, коiiто в -началото
е бил с 50 легла, . а сега
е с 60 легла.

В близо .30-rодиu!ната
11стор11я на детското .зitpa
веопазване· в Ст. За(ора
развитието се ?арактерц_-
зира с това, че· ;нарец ?
клиничн11те ,,QТ?.целщ1 вучастъците нараснаха на неделимо ед1шстй'о '1}1>1.)?J!16 с 16 участъкови педи- 11 развити.ето., 1-щ ·fJPOW!!;атрн, 16 патронажи11 сест- лакт11чн11те ;?вена .,...._.JJe?J:I

рн 11 8 участъкови педиа- атричеи учасn,к,: деч:к11
тр11чш1 сестри; мнкропе- консултация, млеЧН!!·!<;У.11:д11атр11чиото отделение .1111, ясли, Дом·на /IJЗi\)i!!.1'?със сектор за доносени де II детето. За mзи,-д?риg.11,ца с 40 легла II сектор за от 'В))еме в rрац11 · я.ет!).К?rнедоносени деца с 20 леr- та заболев.ае?1Qс'1' н..?;-nр,ла със зав. д-р Стойко тност през 1-957 г?.д: !'!J:;т.Петров. ·

з:.iropa- ?' била 629,lr, •,а
Към детския сектор на преэ·1967„r?>д.""7. .19%;;брлницата 'се пр11с1,единi1 ·една. от цаi\-»11.с??ЧГIЭ,:: !f?мле•шата · кухия към кър- само 'в·.. <;тра.щ1т.?.-.110:!f:·.??ма<Jеското . отделение ·

11

училищните .
.з.ri.равн11· nyil- :?нца. •f3.flf?11?11-?-?Р!?

ктове r(a броi)· '\ О к1,м· ·I , .•. . . ·.

детско отделение.· . . . . .
. . ·,·. . _: 3а11'. тде

В 1<омплекса на детско : ·

?:. .
· ·. Д:р "E.л:'.{(d'tf6!1?,.::а; ?? ?..??If?-? .,.. -т-.--?...-а..---. . - -: -..•..? .1?? ,,•

неннето детският сектор
придоби следния вид: две
детски отделения - J дет
ско отделение за деца от
3 до 4· год. с 60 лег.?а със
зав. д-р Ел. Костова; 11
детско отделение за деца
от О до 3 год. с 60 легла
С'!>е заn. д-р Ил. Шм11лев.
Към детските отделения

;."'.·· ·.·· .. .:·
. ? .. : ...

.

РАЗНИП!f· ·НА :ХИРУРfИЧЕСКАТА. ПОМОЩ· 8: ПАРА .3ArDPA'

?c'fl; 2_J ,''

??' разработват въпросите
эа 1va;r1i<y.?oзaтa, нощните

.-Ha-fJIIKIJBЗHIIЯ у децата 11

друrн. На днсnансерен от
чет се водят всичк11 болш.1
с КJ1лкулоза.

. Докато пl)ез 1883 годй-
на, градът и окръгът, не са
ра-зпол:агали с .ifнто едни
хирург; днес (;:тiра Заго-
ра- се ·абсдужва ОТ 21 XII·

рурэ11, разпределени в три
спец11ал11з11ран11 отделения,
три ПOЛIIKIOIНIIKII II три

спецнал11з11ран11 амбула-
торни със 185 хирурrнчес
ю1 .легла. Това стана въз-
?южно са.мо благодарение
на настъпилите промени
сдед 9. IX. 1944 г. и соц11а
лнстнческото здравеопаз-
ване.

Хирургическата помощ
на населението в града
става достойна за съвре-
мието сн, учейки се 11 ·пол
звайк11 се .от богатия· опит
на съветската II световна-
та прогресивна хирургия.
Хирурзите с гордост 11

чест посрещат 85-год11ш-
ни11ата от основаването
на нашата бод1111ца.

,-Or стр. 3 .

. t«!Вр.ол.огия.•. 'от.оневрс-могията. офтал-
_.ноневро1югията ·и сек:wр ·за невро-
•щ1фекчиоэни ·:эабо11явания къ:11 бол-

·,11.ицатд. · В ,близко вре:,1е ще ·се ··раз-
..реши-въпраtът за.раз1.риване на' спе което понякога се дава tiачалн.ияr В голя,11 процент тези хора са стиг-
;ifШiлн?1- неврологични ?.абинетil „ за тласt;к·за безконечно разк._арване на нали до това положение, защото не
tfieЛC/fOTI;) -насе,tение 11 за ребоtтщи- болн?1я по специализираните а??бу- е провеждана своевременна рехаби-

,те,. ,ffъдето прегледите ще се извърт ·латорuu;· 2) Вни,нателно внедряване литация. Рехабилитацията и трудо-
::ват- .•безоl'l!Хlзно. Положени са осно- на хщiурги•1нотэ лечение на 'мозъч- терапията, подкрепени с лещzрства,
ви;е, ц, на .електроенцефалографски ниtе инсулти. За целта ще се сфор- намаляват с над 50 на сто инвалид-
.кд/Jинет, , · .11ира спешен екип от невролог, рен.т- ността. Заедно с това rtодлежат н.а

, . Предстоят. за разре1иаване след- генолог II неврохирург, който ще и,иа говорни упражнения (логотерапия)
·,нrае· в'l>llpocu: 1) Целенасо11ена и ре за задача да осигури спещна диаг- ония болни, които са получили говир
·,зудтатна борба ·с я:r;роген.изаt{ията носtика на .1юзъ•1н11я инсулт и евен- ни с,нущения вследствие заболяване
на населениеrо, .11е уж нерв1:{ите за- ту/:Jлно iирургичноrо му лечение; З) на .1юзъка. Справедливо проф. Бейн
бQЛяаания са се увеличили. За това Разn:риване на сектор за рехабили- ,юдчертава, ,,е без крак, без ръка
фалщиво ,положение са виновни пре- ·тация и трудотерапия на болни с човекът продължава да е човек, но
ди-.нно „лекаршге и фелдшерите, кои- хрони•rни и хронифицирани заболя- без говор той престава да е •?овек.
то ·благодарение на наивно.то разби- ванил на нi!рвната с11сте,11а. 01'

·
ед- И,11а,11е вси•1ки

·
основания да твър

ране Жl 1tервиз,11а със завидна лекg- 1ю непълно проучване върху селско-· ди.н със сигурност, че перспективно
та ...обяонява·т" на хората, 11е· оплак то населе'fие на окръга се оказа, це то развитие на болющата, което е·ванията ,uJ1 · се дължат на „нервна над 400 човека се ,тежко инвалиди- .
-r:очва''-, на ,,нерви". Стигна се дотад зирани от заболяван?m на нервната залегнало в плановете и, не,нинуе.110.
·'!е -участъковият uлit цеховият лекар систе.\?а. Голя.на част от тях са на ще доведе до завършен вид на н.е-
п-аае.ат на болния „не си за_,нене", 'с легло и се щ;ждаят от чужда по.,ющ. врологичната по,11ощ на населението.

ПОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ НА НЕВРОЛОrИЧНАТА ПОМОЩ

ПРИ. ПЪРВОСТЕПЕННАТА ОКРЪЖНА БОЛНИЦА В СТАРА ЗАrОРА
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с поглед напред
/(линичната лаборато-

рия пр11 Първостепенната
окръжна болница в Ста-
ра Загора до 1953 година
разполqгаще, с няколко
лшкроскопа II центрофуги,
а обемът на лабораторна
та работа се заключава-
ше в изследване на ури-
нu, кръвни картинu, кръв
на захар 110 .11етода · на

Кречелиус, урея по .11ето-
да на Амбард и пробата
на Велт,нан. Постепенно
бяха въведени новu лабо
раторнu л?етодu на изслед
ване - пробата н.а Мак-
лаган, количествено опре
деляне на билирубина и
неговите фракциа, холе-
стерин, беталипопротеин11, ·

ксантопротеинов11 тела, пи

·тЕРАП ЕВТ ИЧ Е СКА.ТА? . . .· ?

:СТАРА· ·,ЗАГОРА·
,от конто 100 эа rръд110-
·t1ом111·: · Лекарите стават
·IЗ. •В,ътрешното отделение
•се .·р:ьководн от д-р ·-с. Бе
ЛОПIIТОВ с орд11нм-ор д-р
К.. Шишков. През 1934 r.
,;e,pan,e.f!T·!f.Т!! ;C'Гaf!IIT чет11-
р11 - Белопнтов, Ш11ш-
ков, Лолов II Карад11-
мова.
.,·.Г;Jрез ?·193'3·...:.. 1·939 г.
пед-· р,;к6воцството •11а д·р
Белоn11тов · са работ11л11
·ка,,·о · -:гераrtевтн д-р
Gукма11ов, д·р Кн-
рнков, д-р ll. Koii-
•1e11a. През l!t39 i·.
gтд.е.1Jе1111ето се· · ръ-
i<D6од11. от„ д-.р Н.
Венков· с. t>рдннато-
р.11 д,.р-,Кнряков ii д-р
Кюйчева.

IJpeз 194·1 r. вът-
решшrrо '()Тдмеине
t'lx:-.75 •легла ·(53 въ-
?шнн. -и детски 11

22 ,:11кфекц?1ознн) се
оослужва 01' З лека
IНI, ·2 ·сестр11, t\ 60.1
11оrледачю1 11 2 пр11-
с.1уж·ннц11. На сле.1
ващата. · rодш1а nос-
тъnват на работа
нато ерд1111З'ТОр11 д-р
C'J'. <::аде11ов, д-р.- Ст.
СТ.01\Н•1ев 11 · ста-
жщп <1e{fil? Ст. С.па·
вoli. Амбу.чатор1111те
riperлeдil 6111н1 4 824,

а стацноиарно леr(ув31111-
те 1427.

От 1945 ·до 1?48 г. от-
де.чен11е?rо·· се ръковод11 от
д-р Л. КЫiчева1, а от
1948 ДО 1951 :1·: - ОТ д-р

·. ·Б. . Клай11. ·. ·Орд1111атор11
пр11 него са%д•Р 'Неклю-

.дов, д-р ?т. Славов 11

д-р . П. Фу•шдж11ев. От
1952· "· д-р Нектодов по-
ема ръководството на от
деле1111ето със 75 легла. До

Д-р Вп. Б><t?• в

1955 r.; когато замина
за . Съветския съюз, д-р
Нек.?юдо13 орrа1111з11ра
де/iността на отде.?енне
то на съвременно науч·
1ю пракТ'ическо ниво 11

се .явява .продължител па
методите, внедрени от д-р
Б. Клаfш. Въвежда разш11
ре11а лабораторна 11 елек
трокардиоrрафска д11аг-
11ост11ка заедно с д-р Ст.
С.чавов. Д-р Неклюдов
пръв в България наблю-
дава, нзисква съдействие
9·:..B11pycoлor!l'ПIIIЯ HIIC'ГH
тут, проу•rва и описва хе-
?юраrнчната треска. По
това време се създава
първият n окръга кард110
;югнчен кабинет, възгла-
вяван 6т д-р Ст. Славов,
1<0йто става основното зве
но щ1 болницата эа проу•r
ване разпростраиен11ето на
ревматизма в СтарGJзагор
С'К11 ОКр'ЫГ.

Д-р Неклюдов ·

постави
основ11те на системната
специалнэацня по вътреµ?
ни болести на орд1шато-
рите терапевти II проведе
обед1111ею1ето на nолик-
лщшката. със стаt1,11онара
пр11 Старозаrорската бол
н11ца.

От 1955 r. отделението
·се завежда от д-р П.
Даf1ров. Терапе13т11ческа·
та помощ на ивселеннето
несrrирно се разширява,
nо,,учава ново съдържа-
ине, цел11 11 насоkи. През
отделението ' преминават
1r работят упорити, боре-
щ11 се за сnоята квал11ф11

кацни, оби•1ащ11 хорат;?
11 професията си лекари.
Д-р 1-1. Радева, д-р Сп11-
р11донов, д-р Н. Георгиев,
д-р Л. Петков, д-р Хр.
Анrе,,ов, д-р П. Кросиев
получават последоватедно
спеш1алност по вътреш-

Д-р:JС. БЕЛОПИТОВ

ю1 болести, а д-р 1-1. Гео
рг11ев, д-р 1-1. Радева 11

д-р Л. Петков вземат 11

втора специалност. В дefl
ността на отделението
особено място заемат раэ
ш11рен11те съвременни
КЛIIНIIКО-лаборатор1111, б110-
х11м11•11111 11 фушщ11011ал1111
методи на 11эследване.

През 1961 г. от вътреш
ното отделе1111е израства 11

се обособява ревмокар-
д11олоr,11чното отделение,

възглавявано от младня
амб1щ1юзен, упорит 11

прекрасно подготвен д-р
1-1. Георг11ев. В свон 6-ro
днше11 жнвот това отде-
.1ен11е успешно раз-
решава въпросите по раз
простраиеиието, днагиости
ката, лечеи11ето II проф11-
дакт11ката на ревматизма

В 1963 rод. се обособи
второ вътрешно отделе-
ние - с е11докр1111олог11ч-
на насоч·еност, възглавя-
вано от д-р Д. \·I. Димит-
ров - амбициозен, упо-
рит, трудолюбив, еруди-
ран II прекрасно прдrот-
вен терапевт-ендокр11но-
лог. Отделението проучва
разпространението на rу-
шавостта в града II окръ-
га, разработва въпросите
на диабета, внедрява съв
ремеии11 б11ох11м11ч1111 ме-
тоди на 11зследване.

След обединението на
двете бо_лн11ц11 в града
през 1965 rод. терапев-
тичната помощ 11а насе-
лението се поема от 16
терапевт11чи11 участъц11 11

3 вътрешни отделения. Ам
булаторио . ПОЛIJКЛIIИ!IЧ·
ното обслужване на насе-
лението от града се осъ-
ществява от 16 участъко-
ви амбулатор1111 в J, И 11

I I I nолнклшшка, от въ;r-
решна консултативна ам-
булатория, ендокр11ноло-
rнче11, rастроеитеролоr11-
чен, хематолоrичен, рев-
мокардиологнчен II nроф-
патолог11че11 каб11нет.

В т€раnевт11чните отде·

лен11я се 11зработват на-
учни теми от съответ1111я
профflл. Прилагат се съ-
вре?1еннн методи на днаr
ност11ка и лечение на га-
строентеролоr11ч1111те, кръв
ннте II чернодробните бо-
лестн. На съврем-еино ю1-
во е. д11агност11ката на
сърдечно-съдовите II ендо
кр11иинте заболявания. Въ
ведеиа е чериодроб?1а
пункцня, rастро- 11 рекrо-
ромаисоскопско нзслед-
ваие, ка1<то 11 ,1аnароско-
п11я.

Днес само в терапевти-
ческия сектор на болни-
цата работят II оказват
помощ не само на старо-
заrорц11, 110 и на цялото
население в OJ(pъra 16
участъ1юв11 терапевти, 1 О
боJ1н11чю1 ордннатор11, 8
зав. спец11ал11зирани ка-
бинета 11 3 зав. вътреш-
ни ·отделения. От тезн 37
лекари 16 са със спец11ал-
иост, а - 8 имат и тясна
терапевтична специал-
ност - rастрое11тероло-
г11я, кард11ологJ1я и ендо,.
кр11нолоr11я. Тази армия
от специалисти е оказва-
ла помощ през 1967 r. на
126 388. амбулатории 11

3027 с.тдцнонарно болн11.
В деня на славния юбн

л?й· :tерапевт1\те от ПОБ- Ст. Загар-а, дос.тойио
осъществяват мечтите на
ПЪрВIIЯ терапевт II ОСНО·

воnоложннк на болница-
та - д-р

·
Т. Ив. Стоя-

ИРВl!Ч. П.ДАЯРОВ

кочна kартиiщ 17-кr!°тd-
стероиди, трансалщнлзll,
общ белтък ··в '·

ce'f1y?1a1
електрофореза на. серуАi-
ните белтъчини, хлориди,
натрий, калий, калци(t, н_е
органичен фоr:фор :и .осне
много други· 'бuoxu';11ilч?a
изследвания. Всички нова
съврелtенни лабораторни
,нетоди на tiэследва112 AIO·
жаха да бъдат въведени
с полtощrа на доtтавена-
та ни апаратура. Отнача
ло беще доставен фQ'ТЬАt'е'
тър на Пулфрсiх, с · него
зЬпочнахл1е да отчита,11е
flOЧTll 8CU'IKU бUOXUAIU'lHU
изследвания. Назначена
бе химичка, която заrюч-
на изследването на крЪ(J
ната захар по ,11етода на
Хагедорн и Иензен - за-
сега един от най-точните
титрилtетрични л1етоди за
определяне на кръ?ната
захар. Заедно с увеличе-
ние броя на биохиА?ични
те изследвания ·се увели-
ч11 и броят на циtомор-
фологичните изследвания- освен диференциално.-
то броt:не на белите кръв
ни клетки и диференцирл·
не на ликворните клетки,
широко приложенllе наме
риха · костно-,11озъчните
пунктати, лимфните пунк-
тати, Д. Е. феномена ц
напоследък пунктати от че
рен дроб. Но най-голя,11
тласък в развитието на на
шата клин.ич.на лаборат.о-
рия се получи с доставк.а-
та на Аtодерна лаборатор
на апаратура. Доста/Л!-
ният ни шведски електро-
нен брояч ,Дилоскол JQI"
ни даде вЪЗАIОЖНQСТ да
изброяваА1е ерllтроцитите
и левкоцитите на елект.ро
нен .принцип. Изхвърлен
бе старият каА1ерен .А?етод
на броене, който крие111е
Е1 себе си голя,11а субектив
нает при отчитането, .а _.ст-
тук една грешка до nAJ()C·
минус 20 на сто. Елr!к·
тронният брояч е cл.vьnq
апаратура, но .: Jteeь се
работи бързо и· точ,щ.
Доставен .ни бе шведски
фото,11етър ,,Линсон ?з",
с него отч.итал1е- AIHOZ? по-

На стр. '4



Братска
друЖба

След тревожните ,11есе

ци за подготовка на защ1
тата от вьздцшни. нападе
ния u евакуация, причи
нени от эачесхимае бол1
бардировки на американ-
ските въздушни сили, кои-
то не щадеха и лечебните
эаведения, в страната ни
дойде очакваният Певези
сепзември 1944 год. и при
стигна победоносната съ-

ветско червена арлшл, по
срещната като освободи-
тел?цz от ,1елия български
народ. Възможност да про
явят ентус11азма и радост
тр сµ от пристигането на
хр(lбрцте съветски воини
u.щzx(l и здравните рабат
н,щи or Старозагорската
брлни??а, коt1то с готов-
носг и радост ,кожаха за
едно нощ да освободят не
обходщште помещения и

да приютят три санитар-
ни фор.мирования от раз-
t_i:вартируваните в града и
околностите му военни ча-

сти. И започна ?ди/J пе-

риод or около две години
1;1а съв;,?естна работа на
бмгарскqт(l и i:ъветск11те
болнt11/L1, в който, въпреки
крайното сгъстява1Jе Hf
всички отделения 11 11зnof
зуването на всички по.не-
щения в отделните сгриди
на болн?щата, бе показа-
но спонтанното братско
сътрудн11•1ество и разби-
рателство. То позволи да
се изживеят най-безболез
нено произтичащите от
крайното сгъстяване не-
удобства за правилното
протичане на лечебната и
профилактичната работа и
на Старозагорската бол-
ни11а, и на съветските ча-
сти.· При това трябва да
се подчертае, че по-голя-
.11а беше заслугата на ръ-
ководствата - медицин-
ско, по политическите де-
ла II домакинско ·? - на
съветск11те •tat;тu.

Старозаrорската бол-
111ща е открита на 3 юни
1883 год. по иннциатива
на л-р Т. Ив. Стоянович+
председател на местния
клон на дружеството „Cn.
Пантелеймон". Д-р Стоя·
нович полага не само ос-
новите на болницата, но
наред с чисто практичес-
ката си дейност написва
11 първите научни публи-
кац1111, които II днес будят
удивление както с актуал
ността на разглежданите
проблеми, така 11 с голя-
мага ерудиция на своя ав-
тор. Завършил меднцина
във Франция през 1869 г.,
той се отдава всецяло на
лечебно-проф11лакт11чна 11

здравнф-просветна дей-
ност в служба на своите
съграждани. Още преди
Освобождението той на-
писва статия „Хигиената
у нас" (,,Век", \, 48/4. XI.
1874 г.), в която се застъп
ва за вмъкване на хигие-
пата като учебен предмет
в училищата. Непосред
стаено с.лед Освобождени
ето пише статия „Сани-
тарното дело у нас II про-
ект ааояучшеннето му"
(,.Марица", 11, 140/4. XII.
1879 г.). В друга. статия
той разглежда следствие-
то от нередовния живот,
къщата на нашия селянин
11 др. Участвува активно в
редактнрането на en. ,.Зна
ние", като в продължение
на две" години ( 1884 -
1885) написва повече от
десет статии, в които тре-
тира въпросите за хране-
нето, облеклото, водата,
възпитанието, вредата от
спиртните питиета, необ-
ходнмостта и ползата от
лекарите и др. С тези свои
статии л-р Стояновнч се
явява продължител на
традициите на нашите ле-
кари-възрожденци.

Активна научна дейност
развива 11 ординаторът
nрн Старозаrорската бол-
ница д-р Ст. Тончев. През
последното десетилетие
на XIX век написва пове-
че от десет с.тати и 11 бро-
шури, в които разглежда

И сега, след 24 го ,
дини, като да е би- w, .
ло вчера, са в па- } ·

.11етта л?и всички епи Yi.
зоди от съжителство
то ни със съветски-

1те поделения, като;
се почне от команди
рана корпусната са
нитарна служба, та
до последния вой-
чик от обслужващи
те съветск?те бол-
ни1{11. С каква готов
нает за разрешава-
не на BCIIЧKU възнuк
налн от съжителство
то и сгъстяването
въпроси подхож-
даха it улесняваха и
нашите нужд11, и
грижите за правилното об
служване с ,,1еди111тска
по„1ющ на гражданското
население! С 11увство на
безкрайно възхищение си
сnоА1ням за вси11ки ръко-
водигели нq съветските
болници, именага на кои-
то u досега ·са в паметта

',ни. Откровено · казано и
досега се възхищавал? от.
организацията, вътреш-
ния ред, обслужването на
болните и воденето на

лечебния процес и научна
та обработка на болните
въпреки бойната обстанов
ка II полеви условия за ра
бога. Бигноспа .ни на
рентгенолог I в нашата
болница ,не посювяше в
непрекъснат контакт и с
ингернисзи, 11 с хирррзи, и
с инфекционисхи и лекари
на медсанчасзи от болни-
цата и строевите поделе-
ния и убедено мога да ка-
жа, че всички ние, тога-
вашниге и сегашни здрав
ни рабозници. наисзина
u.,taiue от какво да се по-
у•щм и видим в админи-

СТ. ДИМИТРОВ

стративната и {lечебно-про
филактичната работа на
тия части. Невъэможно е
сега да иэброявам дори 11

най-фрапантнuте епизоди
от съвместната ни работа
11 съвместно иэпълнение
на лекарски дълг към бол
!ШЯ, които ил1ах въЗ,\IОЖ-
ност да наблюдавам. Не-
забравими ще Atu останат
и масптпа фигура на
майор Трояновски, на под
полковник Волков, на ма-
йор Серпиг, на майориз:е
Соловьов и Хрусанов и ко
го ли още да спомена.

Невъзможно л1и е също
така да изброявам всич-
ките епизоди на преустроя
ване и приспособяване на
nоА1ещения, разрешени с
чувството на отговорност
и подобряване органиэа-
циязи и бита и на съвет-
скизе военни, и на българ
ската гражданска болни-
11а.

Така протече цялата ни
съв,11естна работа и няма
110-убедителна и по-непри
нидена проява на истин-
ската братска дружба
.11ежду· съветските народи
и българския народ.

Научната дейност
в старозаrорската болница

Й. СПИРИДОНОВ
актуални въпроси, някои
с дълбоко социален харак
тер, като напр. статията
,.Да не звбравяме! ", бро-
шурата „Вредата от неле.
куването на женските бо-
лести" 11 др.

По същото време д-р М.
Н. Коджабашев прави о
Старозагорската болница
първите свои научни 11а-
блюдения, които по-късно
публикува. Първата му
статия е озаглавена „Ko-
га трябва да се оперира
,qэупът'? (,.Мед. сборник".
8/1897 г.). Втората му ста
тия „Действието на кръв-
ната суроватка над вак-
сината (,,Мед. сборник"},
9/1899) .лгздига нашият
Оспен институт 11 прави
чест на д-р Коджабашев.
Полученият от него дет-
рит е много по-добър от
много рекламирания вне-
сен от чужбина" - пише
редакцвята на „Мед. сбор
ник", 9/1899 г.

През 1909 год. л-р Н.
Я. Енфнеджиев публику-
ва своята статия „Тубер-
кулоза на черепа" объл-
гарско медицинско списа-
ние.

Своето лействителпо
развитие научната дей-
ност в болницата получа-
ва едва след Девети сеп-
тември 1944 год. през го-
дините на народната
власт. Ръководители на
болницата през това вре-
ме са д-р Ст. Димитров,
ц-р Т. Кнтипов (1946-
1950 r.) 11 д-р· П. Фучи-
джиев (1950-1961

·

г.).
Броят на леглата нараст-
ва, разкриват се спец11а-
л11з11рани каби11ет11 11 отде
леиия, доставя се съвре-
менна апаратура. По то-
ва време тук работят 11з-
тъкнат11 КЛИНИЦИСТИ (Б.

Хаджистамов, · Б. Клаiiн,
Ив. Гребенаров, Б. Нем-
ски, Ст. Станев и др.).
Трад11ц11ите на софийски-
те клиники бързо се внед-
ряват.

С+арозагорската болн11
ца е една от първите n
страната о организиране-
то на 11аучн11 сесии. Още
в 1950 1·., когато само ня-
кои от ·научните институ-
ти провеждаха свои 11ау11

ни сесии, под ръковод-
стnото 11а доц. Б. Клайн
(заn. вътрешно отделе-
ние) бе организирана
първата научна сесия r
уч?стисто на всички тера
певтн от кръга. Разгледа
1111 бяха: .,Лечението на
туберкулозннте ме11инr11
ти" от д-р Юри Белов,
„Кт1ннка 11 лечение на ди
:1бетната кома" от д·р М.
IO. Неклюдов 11 „Патоrе-
11еза и лечение на коро-
нарната болест" от д-р
Ст. Славов.

През 1951 год. бе провс
дена nтората научна се-
еня на терапевтите от ок-
ръга, посветена на проб-
лема „Язвена болест на
стомаха".

Тези _първи науч1111 про
яви nос;rужиха като 11а11а
лоза дейна творческа p;i
бота по разработване на
различни проблемн на мес
тиата патология.

През 1958 г. no нницна
тива на Научното тера-
певтично дружество с
председател д-р Ст. Сда-
вов и Научното дружест-
во на хирурзите с предсе-
дател д-р В. Костов бе ор
гаиизирана първата науч
на сесия 11а старозаrор-
ската болница. Изнесеи11
бяха 17 доклада, 11зразя-
оащ11 двегодишната науч
на деiiност на лекарите от

у т р о
На ясното небе трепти зора.
Пробужда се тихо, сънен още,
вяrьрът шушне в тихата гора
11 кротко буди от съня им ноще?•
-;реви, цветя, листа ...
Със слънчева ръка
земята от небесната река
загребала умива ,се и пръска
no всеки лист и стрък роса,
росинките искрящи небеса.
Сияе утро ...
И над те6 щастливо
новороденото, сJ1ъ1ще, ще тръгне на
срещни го ти и не мисли страхл11nо,
дали ще бъде слънчев цял денят.
Ти гледай само как гори' небето,
във всяка капка• слънцето блести.
Ти слушай само как тупти сърцето,
разбудено от първите мечти ...
Така се раждат всички чудеса,
тъй и песни зазвучават на земята
и като чиста утринна зора
и радостта избликва във душата.

Тя е човек, койrо обича ?n,e·
дано професията си. Затова
едва ли има служител при бм·
ниuата нли бо.?ен на лечение
в хирургическото отделение да
не я познава, да не се с въ.?r
:хнщаnал от нейния топъл и вн
наrи засмян пог..,ед, от мило-
в11дния израз на .?ицето 1i. Нес
покойна, скромна, безшумна в
работата ell, мед. cecrpa Радка
Дончева е вече двадесет rод11-
нн неотлъчно на ?воя пост.
Със сърдечните си отношения,
със своите грижи и всеотдаА·
ност към болните тя връща ус
мнвкиrе на много хора и вя·
рата им за УТ)'ешиия по-хубаз
ден. Год11НИ"N:, изпълнени с
много безсъ1ши, напрегнати но
щи, не помрачиха пламъка на
нейн1rте уыии очи. Т.озн п.?а-
мък тя се стреми постепенно.
незабелязано да разгори у вси
чки, с KOl!TO работи.

Ако се върнем двадесет го-

всички отделения.
П реэ 1960 год. се

п1р6о2-веде nтората, през 9:
r. - третата, а през ?1ai'1
1965 год. - четвъртата
научна сесия на бо,1ница
та. И.знесените 32 докла-
да на тази сесия бяха от-
печатани в сборннк „Чет-
върта научна сесия", кoii
то nо,qучн висока оценка
от редица наши ·ръl(ОDОд·
нн институтн.

Когато се г111.орн за на
учна дейност 11а ст:1роза-
горсl(ата болшща, не мо-
же да се отмине въпросът
за районните кардно.10-
гичн11 конференции, с ор-
ганизирането на конто на
шият окръг има приори-
тет на пнонер' u стра11ата
не само no ревмокардиоло
r11ч11ата спецналност, но
11 за вс11чк11 спе1111ал11з11'1а
11и конференции. В се.1е?1
града на бнnшня староза
горски Ol(pъr: Ст. Загора,
Сливен, Ямбо.1. Казан-
лък, Чирпан, Нова Заrо·
ра II Тополоnград, от на-
чалото на 1955 г. са про·
ведени 20 конференции със
163 доклада и съобщення.
Тази пре1(расщ1 иинциатн
ва получи висока оценка
от ръководите.1ите на кар
дио.чогичната помощ n
страната. Редица докла-
ди, изнесени на конферен
шште. намериха място в.·

рра111щ11те на перноднч
ния печат у нас и в чуж
бюiа, а другн бяха изнесе
ни пред национални кон-
ференции, наши и между
народни тераnевтич1111 11

кард110.ч.оr11чн11 1<0нгресн.
Някои от публикациите

на 11аш11те .пекари са пър-
ви в страната. (,,Хемора-
гич1111 тресю1" - Некто-
дов, I 952 г....Синдром на
Коон" - Попов, 1962 r..
,.Ендомиокардна фибrо-
за" - Георгиев Н., 1966
година).

С научна деiiност през
последните години се за-
нимаnат nee по-голя?, бpoli
лекари от староэагорс1<а-
та бо.1юща. Освен участие

път.

11 мъдър, и голям,
живот всевечен, кол1<0 те об11чам!
Обичам ос11чко аз: и този крехък стрък
едва-едва под камъка надникнал
11 моята ппанета с безкраilння и кръг.
И.този лъч traд книгата 11аднк1<наJ1.
Обичам вятъра с бунтовния му дъх,
цвета oкanaJJ, пJt;Од за да роди.
На есс11та в увяхващ11я лъх
аз чувствувам майски днн.
Виж бърза мравка, литва nтн•1кn
11 nаяжника в утрото блест11.
Какво е щастие да си об11кнаJ1 вс1t'IКИ,
да им се радваш, с тях едно да с11!
Свето111шят кипеж да те погълне,
да се стооиш в могъщата вълна,
да срещаш идващnя ден, иэоълне11
със трепета на новата зора,

жо за болн11я. През ВСЯRО ВJМ!
ме на денрношието пеsеднаж
тшейката е сп11рала прц иеа-
НIIЯ до?,. за да я вземе n отве
.lie rам, където е uеоб10.u1ма.
Неведнаж в 11ейm1те очи са се'
взирали друr11 о? с малба:
,.Сестро, оомоrннl" '

Трудът ва r,ieд. сестра Доu·
чева от.11авна • е попуч11,, nриз'
ванuе. Тя е ?шоrократно изби-
рана за от.,11чн11к на бо,,ивuа·
та. а тази rод11иа в чест в.о
Деня 88 здрnви11я работ111lк-
7 anp11n - е яаrрадеш1 =
388'11(Bf8 .0Т.111ЧИИК Па :>ЩIIU,
стерството", достоnна · наrрам
за И?HIIJI. д'ЬЛГOГOJUlllleJI )"!Ю•
рит 'l'Р.Уд.

Но иаfl-го.111:.?ата uarpцa ?
пея е об11чта 1.1 прuзнате:,яост:
та на ?<ората. Когато я с?жц.·
нат, да ii кnзnат:
,.5/IАГОДАР.Я т_и. CEG:TPA!".

Благодаря ти,
сестра!

дини назад. we видим, когато ната бо,,и11uа.
малкото чернооко мом11че 11апу От nосм,пването с11 на ра-
ша родния дом в с. Сърневеu, бота до сега Радка Дончева
сгушено в пол11те на Сърнена отдава своя живот на .една
гора, и поема rо.?емия път на благоро)U!о, вuсокохуманяа
науката. Зааърши.,а гимназия профе<:11я 11 •tecТQ казва: ..Не
в Чирпан, тя нека да учи nc· се учудnаilте. Ние, xopatn в
дагоr11ка, ио ие успява. 0т ней бяло, смr фа11зn1w1. r?r.nи
яото семейство учат още два- сме да от=м всичкнr? en
ма. Затова паметна ще остане сили за здравето на хората, за
1946 rод11иа, кora-ro посrъnва връщането им отново 11а 're;tt·
в мед11uкuсхото уч11.,11ще за ния трудов пост. ,
сестри в София, което з1111ър- Когато II да срещ11е'!"с cecrpa
шва с отличие през 1948 год. Дончева, ще и в,щнте забър·
и е назначена 11а 19 октоывр11 зана, усмтшата II т11ха. НеА-
1948 r. в Ст. Загора в х11рур· иото трудово еЖед11ев11е е 11э-
rическото отделен_,1_е_nр....11_о_к_р_ъ_ж..

·
,..п_ъ_.,_н_ен_о_с_ед11__0_11_-._щ_о_-_rр....11 __

в научни сесии, национал
ни и международнн кон-
греси и конференции, през
последните rодшш някол
ко души ус1те110 р;?зра-
ботват задочно канд.идат-
скн д11сертац1111.

Под печат е „Юбилеен
сборник - научни трудо-
ве" на старозагорската
бо.111нца, който включва
над 50 научни работн от
ВСJ1чки ce1rrop11. Издаден
е Б11блноrрафск11 показа-
тел - научни трудове на
болницата, който отразя-
ва над 200 публ11кац1111 на
наши .1скарн.

Петата научна сесия на
първостепенната окръж-
на болница в Стара Загора
съвпада с 11ей1111я 85-го.:1.11
шев юб11.?е1"1. Тя с 11знrн1
на новите научни достиже
ння на многобро1111ия и .,е
карскн колектно.

ИЕСПИРЕИ B113XOJ·
жители са удостсени. СЪ1;
званttето „Ударник на,кq-

профорганизацията. С вся ,чунистическия труд?.· .Qт
ка из.нuната година се ут З2 колектива 14 са уqо-
върждава нейн11ят автори стоени c1ic званието ...Epll
тет като ценен и необхо- гада зw ко,нунистинески
ди,11 по,\/ощник на ад,1tин11- труд". Разноо6раэи се.жи
стративното ръководство, воп,т в бригадите. Поети-
реализатор на 11деите, .ние те Аичнц · и.: колектusни
лите и чувствата на nap- обещани.i? се изпълняllа.л'й

· тията. В л1щето на проф- '/естно. Профоргани:ящия-
организа14ията хората вu:,;с та беше и е 11ръв 11.амощ-
дат своя эащитн11к, водqч н11к на ад.tшнистративно-
и справедлив съдил. 1;0 ръководство за. пост.иг

До голе.ните успехи пъ- нотите ус11ехи в произеод
тят бе111е осеян с трудно- ствено-,аасовата дейност.
сти. Чрез разл111тите фор Посредство.11 различнuте
.ни. на съревнование и фор.11и на· к.улrурно•,\Ш:СО-
наи-вече •tреэ участието в вата работя тя.111обилизи-
дв11rжението за ко.11унисти раще, насочваше, съветва
<tески труд, чрез вътреиt- 1ие, възпитаваше колекти
ноболни•mtiте преглеqи 11 вите за по-добро изпълне
срещите за об;1яна на ние на произоодствени.те
оrщт се даваше въз.нож- задачи. Тя ежегодно ще
нает не ca)IO да се раз- подобрява своя СТШI , ц
вият силите и възл1ожно- .11етода на. работа и вшш-
стuте на колективите, да ги ра.1ю до ра,но с пар-
се разгъне в по-пълен раз. тийната и ко,ttсо.11олската
,нер самоинициативата, нд органиэация, · с 'ад-1шни-
което е 110-важно, се пре стративното ръководстtЮ
възnитават и изграждат ще крачи къ.11 нecnr.tpeн
нови хора - строител1t на възход.
комун11з,11а. В навечерието на 85-го

И.ма с какво да се гор- дщинината от основаване
дее пред своята 85-годщu то на болницата трябва с
нина нашата болница. чувство на благодарност
Над 25 от нащите здрав- да си спо,11н11.ч за всички
ни служители са нос11те- ония, които отдадоха и
л11 на високи правител- отдават своите творчески
стаени rt 11рофсъюзни от- сили за процъфтяването

.
ли<tия. Над 700 дущu уча на нашата 85-годиwна
ствуоат в движението :,а окръжна болница.
ко.нунисти11ески труд, 'а Д-р Г. Днм11тров ·

r1ове•1е от 250 здравни слу председател на ПК????????
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бързо u -11ного по-тQчно
хемоглобина в кръвта -
едно от основнuте u важ-
н11 лабораторни изследва-
ния. Доставен ни бе френ
ски с11ектрофото.11етър
,,Жоан юниор", с помощ-
та на който AtOЖeAi да от-
ч11таА1е BCU'IKU бUOXIIAIUЧ-
/Щ изследван11я по обек-
т11вен начин. ПреlJимство-
то на този спектрофото,11е-
тър пред фотометъра на
Пулфрих е, че е избягна-
та субективната грешка
при Пулфрих, а освен то
ва ни дава въЗ,\/ОЖНОСТ да
работи.11 не са,чо във ви-
дилtuя, но отчасти о ултра
виолетов11я и инфрачерве-
ния сnектър. Доставен нu
бе пла.нъков фотометър
,Дайс йена" ,,юдел З, с
помощта на който 1,1ного
по-бързо и ,нного по-точ-

но определя.не нивото на
калил и натрия в кръвни.я
серум. Наr?оследък ни бе
доставен апарат,ьт на
Аструп, с който ще започ-
не.11 изследването на всич
1..и показатели на алкал-
но-киселинното равнове-
с11е.

Разбира се, рт,стьт mi
клиничната лаборатория·
се определя не са.чо от
обе.110 на лабораторната'

работа II от лабораторна-
та апаратура, но и от xfJ,
рата. Израснаха мно20
добри лабораторни ра-

·

ботниц11. увел1tчи се броят
'

на 1>11иничн11те лаборато-
рии от 1 на З, създадена
бе .1шкроб1t0логи1та лабо
ратория.

Нашият r?оглед I н"апред
вижда бъдещето на f:'ЛЦ:
ничната лаборатория в
авто,натиклта и електрон-

но-ючислите.яните апара-
тu. които ще подобрят ка
<tеството на лабораторШ>-
то 11зследване и ще облек
•1а.т труда на лабораrор· .,

нd,те работници. Достаrьч
но е да спо,11енел1 ,а авте
матичния апарат.· СМА.-
12(, t; по,11рщта на коilто
t? .л/огат едноврв,ченно
д'ц се работят 12 виоа ?а
бораторни изследванUJt.
Всичко при него се цзв-r,р

'·ut?a автоматично, пести се
,11?ого време и работна
cuiza и освен това, най0
ва"оll:ното, избягва се въз·
,l(ОЖНОСТТа за cyбeKTU8RU
грешки, а това повииюва
uзрънредно л?ного точно-
с'rта на изследването., Разбира се, нQtJите ав·
то.11атични апарати u елек
тр9нно-из1tислителни уре-
ди са .11ного скъпи, но ние
вярвал1е, 11е те непремен-
но ще станат ежедневие i,, .
нашата лабораторно ра
бота.


