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УВОД

Повече от болест: проблемът на изследването
„Половината Западна Европа има повече или по-малко увредени бели
дробове…“ – пише болният Франц Кафка на Милена Йесенска през април
1920 г. – фраза, подходящо описваща епидемичното разпространение на туберкулозата тогава.1 През последните десетилетия заболявания като СПИН,
рак, хипертония и др., а най-осезаемо в момента – от COVID-19 – изместиха в
световен план някогашните обществени страхове от туберкулозата, маларията, венерическите болести, тифа и холерата, но в началото на ХХ век именно
туберкулозата е сред „най-познатите лица на смъртта“.2 Заради това тя се
превръща във фокус на „колективното въображение“, концентрирало в себе си
ефекта от реални страдания и социални политики.3
Работата ми по това изследване започна преди около тринадесет години
с една кратка специализация в Института за социална и стопанска история на
Виенския университет на тема „Социална политика и социални болести –
сравнение на социалните политики на общините във Виена и София в борбата с туберкулозата след Първата световна война“.4 Престоят ми там съвпадна с излизането на книгата на Елизабет Дитрих–Даум „Виенската болест.

Kafka, Fr., Brief an Milena Jesenská vom 4. April 1920“. Web.20.09.2020.
http://homepage.univie.ac.at/werner.haas/1920/mi20-004.htm.
2
Vögele J., Sozialgeschichte städtischer Gesundheitsverhältnisse während der
Urbanisierung, Berlin: Duncker & Humblot, 2001, S.7.
3
Barnes, D. The Making of a Social Disease: Tuberculosis in Nineteenth-Century
France, Berkeley: University of California Press, 1995, p.5.
4
Виенски университет, Институт за социална и стопанска история; тема на специализацията – Sozialpolitik und soziale Krankheiten. Eine Vergleich zwischen der Sozialpolitik
der Gemeinden Wien und Sofia in Bekaempfung der Tuberkulose in der Zeit nach dem
Ersten Weltkrieg, със стипендия „Митерауер” за млади учени в областта на социалната
история; научен ръководител – проф. Франц Едер, октомври-декември, 2007 г.
1
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Социална история на туберкулозата в Австрия“.5 Тогава се запознах и с десетилетния изследователски интерес към тази проблематика. От средата на
80-те години на XX в. започва засилена публикационна активност към историзирането на туберкулозата и в много страни вече съществуват монографични изследвания, определящи се като „социална“ или „социо-културна“ история на туберкулозата“ (Вж. Първа глава). Възприемана като „социална болест“ през първата половина на ХХ в., туберкулозата се оказва тясно преплетена с икономика, политика и култура. Тя предоставя възможности за исторически анализ в няколко перспективи – медицински и политически дискурси,
епидемиология и намеса в областта на общественото здраве, институции и
социокултурни обстоятелства, заложени в обществения опит с болестта. Заради здравен проблем, какъвто е туберкулозата, е възможно да се проследи динамизирането на социалните поведения в модерността – как се зараждат, утвърждават и нормализират политики, практики, институции.
Проучването на възможните ресурси за такъв анализ на българския
случай ми отне дълго време – не само заради огромното количество архивни
следи и публикувани материали от края на XIX в. и първата половина на ХХ
в. Първоначално имах намерение да огранича изследването до историята на
Дружеството за борба против туберкулозата в България, съществувало между
1909 и 1948 г.6 Необходимостта от реконструирането на по-широки контексти, разшири търсенията към анализ и на държавните политики в тази проблематика, както и на международните влияния, от които изхождат противотуберкулозните политики в България. Стряскащото количество информация и
материали няколко пъти ме обезкуражаваха и спирах работата си по това изследване. Ангажиментите ми като член на екипа на международният проект
„Обмен на знания и академични култури в хуманитарните науки: Европа и
Черноморския регион, кр. на 18–21 век“ (KEAC-BSR) не само върнаха интереса ми към тази тема, но ми позволиха да завърша изследването си.7

Dietrich-Daum, E., Die "Wiener Krankheit". Eine Sozialgeschichte der Tuberkulose in
Österreich, Sozial- und wirtschaftshistorische Studien, Bd. 32, Wien: Böhlau Wien, 2007.
6
Вж. Angelova, M., The Politics of ‘Social Diseases’ in Bulgaria – between Society Initiatives and State Engagements. The Society for Fight against Tuberculosis (1908-1948) – In:
Schilde, K., D. Schulte (eds.), Need and Care – Glimpses into the Beginings of Eastern
Europe’s Profesional Welfare, Opladen, Bloomfeld Hills: Barbara Budruch Publishers,
2006, 137-148.
7
Основната работа по подготовката на текста бе извършена в рамките на проекта
„Knowledge Exchange and Academic Cultures in the Humanities: Europe and the Black Sea
Region, late 18th –21st Centuries – KEAC-BSR”. Проектът е подкрепен от European
Union's Horizon 2020 Research and Innovation Programme с договор No 734645. Web.
https://blacksearegion.eu/.
5
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Има някаква ирония в това, че писането на този текст съвпадна със
последиците от глобалната криза, причинена от инфекциозния патоген
COVID-19. Искам да кажа, че в тази ситуация усещането да се пише за болест,
породила обществени страхове и предизвикала мащабни специални политики
за справяне, както и надежди за намиране на ефикасно лечение, ми даде възможност буквално да „усещам“ по-ясно емоционалната атмосфера, свързана
със заразата, и преди всичко – със социалните и културните възприятия на
сходна ситуация от близкото минало.

Предмет, източници и обхват на изследването
От началото на XX век туберкулозата и в България се превръща в класически пример за “социална болест”8, причиняваща около 1/6 от общата
смъртност в страната до средата на века. Става въпрос за категория, свързана
с промяната в поставянето на проблема – от болест на индивида към проблем
и на обществото. Това бележи радикална промяна във възприемането на лечението и катализира развитието на социалната медицина.9 Въпреки че смъртността от туберкулоза постепенно намалява в Западна Европа и в Северна
Америка през първата половина на XX в., това заболяване има значително
влияние върху развитието на общата смъртност, продължителността на живота и играе съществена роля в т.нар. епидемиологичен преход – фундаменталната промяна в историческата панорама на причините за смърт.10 Основните
изследователски търсения на книгата, макар и да засягат някои от многото
медицински аспекти на туберкулозата, са насочени към обществения отговор
на болестта – политиките и практиките, свързани с туберкулозата като „социална болест“. В предложения текст използвам възможностите за анализ на
подхода за социалното конструиране на болестта, което означава, че катего-

8
Даскалов, Р. Българското общество. 1878-1939, т. 2, София: ИК „Гутенберг”, 2005,
с. 84.
9
Ангелова, М., „Последният кръстоносен поход“. Международните контексти на
борбата с туберкулозата в България до средата на XX век – Балканистичен форум,
2020, кн. 2, 203-230, с. 203.
10
Терминът „епидемиологичен преход“ е въведен от епидемиолога Абдел Омран през
1971 г. Теорията на Омран се фокусира върху „комплексната промяна в моделите и
здравето, и болестите, и взаимодействията между тези модели и техните демографски, икономически и социологически детерминанти“ Вж.: Omran, A. R., The
epidemiologic transition. A theory of the epidemiology of population change – Milbank
Memorial Fund Quarterly, 1971, 49(1), pp. 509–538; Вж. и Mercer, A., Infections, Chronic
Disease, and the Epidemiological Transition: A New Perspective, Rochester, NY: University of Rochester Press, 2014.

9

риите болест и здраве, както и медицина, се свързват тясно със социалните и с
културните контексти.11
За нуждите на изследването са представени и анализирани достъпните
първични източници, обхващащи историческата епидемиология на туберкулозата и административната история на туберкулозния контрол, както и историята на медицинската интервенция и терапията. Сред архивните източници,
използвани тук, са фондовете на Главната дирекция на народното здраве (и на
Министерството на народното здраве след 1944 г.), на Централния комитет на
Дружеството за борба срещу туберкулозата (и на Народния съюз за борба с
туберкулозата след 1945 г.), на отделните клонове на Дружеството, на Столична община, на специални институции, като Дома „Кудуглу“ в Пловдив и
др. Включени са лични архивни фондове на някои от експертите лекари, активно ангажирани в обществените противотуберкулозни политики – Параскев
Стоянов, Руси Радков, Тома Станев, Мария Генова и др. От особена важност
за работата върху този текст се оказаха и непубликуваните спомени на д-р
Иван Кесяков, които предоставят допълнителни нюанси и често гледни точки,
различни от тези на документите, произлизащи от държавните институции в
периода след Първата световна война.12 Основна част от работата е базирана
върху актуалните експертни и обществени дискусии, отразени в медицинския
и популярния периодичен печат.
Изследването се занимава с обществените програми, разработвани и
изпробвани в борбата с туберкулозата като „социална болест“ в България в
хронологичната рамка от края на XIX в. и първата половина на ХХ в. Долната
граница не е точно фиксирана, доколкото се опитвам да проследя интереса
към туберкулозата и първите публикации на български автори още от 60-те
години на XIX в. Началото на 50-те години на ХХ в. е избрано за горна хронологична рамка на изследването по няколко причини. От една страна, през
1951 г. завършва идеологическото преустройство на здравната система в рамките на цялостната съветизация на българските политики, включително и възприемането на съветския опит в борбата с туберкулозата. От друга страна,
това съвпада и с въвеждането на ефикасна превенция и ефективно лекарствено лечение – от 1951 г. започва задължителното прилагане на BCG-

Dietrich-Daum E., Reporting Death…, p. 148.
Спомените на Иван Кесяков, завършени през 1958 г., попадат в една от канцелариите на здравното министерство и буквално са спасени от изхвърляне при разчистване
през 90-те години на ХХ в. Благодарна съм на проф. Минчо Георгиев, който ми ги
предостави и в момента те се съхраняват в архива на Балканското общество за автобиографистика и социално общуване (БОАСО) в Благоевград.
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ваксината13 в страната, а въвеждането на ефективна терапия вече се приема за
безспорно.
В предложеният текст липсва специален акцент върху времето на Първата световна война. В този период институциите и експертите, ангажирани в
тях буквално спират дейността си – и санитарната администрация, и Дружеството за борба против туберкулозата; специализираната периодика също е
спряна. Освен това ми се струва, че темата за „социалната болест“ и войната
трябва да бъде обект на специално изследване, положено в по-специфични
контексти.
Изложението е структурирано в четири глави. В Първа глава са обособени две части. Представен е преглед на обширната историческа литература,
натрупана за туберкулозата през последните десетилетия и степента на проучвания на „социалната история“ на медицината – и в частност – на туберкулозата като ключов и драматичен фактор в историята на модерността през XІX и
първата половина на ХХ век. Предложеният текст прави опит да се ангажира с
тази литература и да добави българския случай към историографията на туберкулозата. Книгата следва тези модели и адресира изследователски въпроси, които са били зададени по-рано за други държави. Това е причината, макар
да търси интердисциплинарни връзки, изследването да стои най-близо до парадигмата на социалната история. Надявам се, това да не е в ущърб на интерпретациите, тъй като помага да се запази чувството за цел, когато се работи с
огромно количество първичен материал, а и дава възможност за съпоставимост на социалната ситуация и нейните динамики. Във втората част на Първа
глава, условно определена като „етиология и социално конструиране на туберкулозата до средата на ХХ в.“, се опитвам да представя обществения опит
с туберкулозата в по-широк исторически план – от гледна точка на етиологията на болестта и развитието на експертния лекарски поглед, както и отражението му в социокултурното конструиране на туберкулозата, с акцент върху
периода от XIX и XX в.
Изложението във Втора глава представя най-общо генезиса на обществения дебат и динамиките на държавните политики по отношение на туберкулозата в България до 1951 г. – туберкулозата в здравното законодателство,
здравните експерти – фтизиатри и специалните лечебни места, санитарната

Съкращението се произнася като „бецеже“ и днес се изписва най-често като БЦЖ. В
източниците до края на 40-те години на ХХ в. по-честата употреба е с изписване на
съкращението с латински букви от Bacillus Calmette-Guirine и произнасянето му с „ж“.
Вероятно, изписването с „Ж“ идва и от руската транскрибция на името на Герен като
Жюрен.
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статистика и проблема с туберкулозата, обществено-здравните политики и
туберкулозата в междувоенния период и посоките на развитие на клиничната
и превантивната медицина. Отделна част е посветена на държавните политики
и туберкулозата в новите идеологически рамки след 1944 г., включително и
„преломът“ в лечението – BCG-ваксината и въвеждането на лекарствената
терапия.
Трета глава е посветена основно на Дружеството за борба против туберкулозата в България (1909–1948) – като организация дефинитивно от
гражданския сектор, осъществяваща натиск към държавните политики. Представени са и международните контексти, моделиращи активностите на дружеството – противотуберкулозните дружествата в Европа и САЩ и Международният съюз за борба против туберкулозата. Проследявам създаването на
Дружеството за борба против туберкулозата в България и развитието на мрежата от клонове в страната, както и основните акценти в неговата дейност,
особено – натискът към държавата за въвеждането на специално законодателство – „туберкулозната марка“, „планът за борба против туберкулозата“ и др.
Първоначалната идея на последната, Четвърта глава, беше тя да е поскоро илюстративна и да представи накратко институционалния ландшафт на
резултатите от обществено-здравните политики, активизирани в резултат на
социалната тревога от туберкулозата. На пръв поглед тук са представени „лечебните места“, свързани с туберкулозата – санаториуми, „гръдоболни“ отделения, диспансери, преванториуми, училища на открито и др. Тази част от
изследването се превърна в отделен подпроект – във всяка една от институциите избрах да представя различен акцент, свързан с историите за и заради туберкулозата. И макар да са зададени като „история на институциите“, в тази
глава заложих социокултурните и антропологичните акценти на изследването
– санаториалния режим, преживяването на пациентите, преживяването на
експертите, генезиса на субкатегориите, които се появяват в резултат на новото разбиране на етиологията на туберкулозата и др. Така, в частта за Троянския санаториум, е избран акцентът за санаториалния режим. В представянето
на „диспансера“ като специфичната институция са изведени няколко акцента
– професионализирането на сестрите-посетителки и тяхната роля в социалните анкети за условията, при които живеят болните и техните семейства. В
частта за преванториумите и училищата на открито е нюансиран проблемът за
детското здраве и туберкулозата, и по-специално – категорията „предтуберкулозно“ дете. В краткото представяне на санаториума в Сурдулица, например,
който е част от лечебната мрежа на страната за кратък период (1941–1944),
избрах като особен акцент преживяването на болния – чрез прочит на писмата
на поета Александър Вутимски, починал в санаториума през 1943 г. и др.

12

Опитах се да визуализирам в максимална степен проблемите, които
разглеждам в книгата, с представянето факсимилета на документи, фотографии, илюстрации, плакати, пощенски картички и др. С достъпа до тях, както и
с по-дългите цитати на места, искам да дам възможност на читателите да разширят възможните интерпретации, предложени в този текст.
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Първа глава
НАУЧНО И СОЦИАЛНО КОНСТРУИРАНЕ НА БОЛЕСТТА
„В края на краищата болестта не е биологичен факт,
а решение на обществото.”1

Истории на туберкулозата
Историята на политиките по отношение на туберкулозата през XIX в. и
първата половина на XX в. могат да се разглеждат като част от историята на
промяната на цялостния социокултурен сценарий.2 Опитите за справянето с
болестта в миналото ангажират обществото до степен, да се отразява на
начина на живот на милиони хора чрез определяне на почти всичко – по думите на Шийла Ротман: "от дължината на полата до определяне на цената
за наема на жилища".3 Високата смъртност от туберкулоза в този период и
страховете от болестта рефлектират в науката, социалните политики, изкуството и литературата.4
През последните няколко десетилетия историческите изследвания върху социалните аспекти на здравето и болестта се оказват изключително про-

Ackerknecht, E. H., Medicine and Ethnology: Selected Essays, Bern: Huber, 1971, p. 167.
Göckenjan, G., Kurieren und Staat machen. Gesundheit und Medizin in der bürgerlichen
Welt, Suhrkamp Verlag, Fr. am Main, 1985, S. 53.
3
Rothman, Sh., Living in the Shadow of Death: Tuberculosis and the Social Experience of
Illness in American History, New York: Basic Books, 1994, p. 2.
4
Вж. Bates, B., Bargaining for Life: A Social History of Tuberculosis, 1876–1938,
Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1992.
1
2
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дуктивно поле за анализ на обществените динамики в миналото.5 Дълго време
историята на общественото здравеопазване е фокусирала интереса си главно
към институционалното изграждане и законодателната регулация на тази сфера. Постепенно изследванията обаче се насочват и към анализи не само на
ниво държавни институции (правителствени инициативи, национално законодателство), но и към локалните измерения на процеса (села, градове, региони),
както и към инициативите, идващи от гражданския сектор. Тази промяна на
перспективата даде възможност в изследванията да се “появят” нови актьори,
мрежи от институции и субекти. Така, историята на болестта и здравето се
превърна в изследователско поле и на историята на социалната работа. Актуалните интердисциплинарни дискусии се фокусират не толкова към биологичното и чисто медицинското измерение, а преди всичко към социалните,
политическите и културните измерения на здравни проблеми, засягащи обществото. В такава перспектива и изследванията, посветени на туберкулозата
– като ключов и драматичен фактор в историята на модерността през XІX и
първата половина на ХХ в., демонстрират този потенциал.
Началото на изследователския интерес към историята на борбата с туберкулозата датира още от 20-те години на ХХ в. век и е плод на усилията
главно на лекари и здравни експерти.6 През 1925 г. Лорънс Фликър, основател на Пенсилванското дружество за превенция на туберкулозата, прави опит
да представи политиките за овладяване на болестта до онзи момент.7 Подобен
е случаят и с британския професор Стивънсън Л. Къминс от Националното
медицинско училище в Уелс, който през 1949 г. публикува „Туберкулозата в
историята от XVII в. до днес“.8 Към изследванията, представящи историята
на медицинския отговор на туберкулозата, може да се посочи и публикуваната през 1965 г. книга на откривателя на стрептомицина Селман Ваксман
“Завладяването на туберкулозата”.9 Анализи на борбата с туберкулозата,
предимно като биографии на „лекарите–пионери“, се появяват дори и в пос-

Първите импулси в тази посока изхождат преди всичко от т.нар. “Билефелдска школа”, чиито представители застъпват и разработват едно социално ориентирано историческо познание (Historische Sozialwissenschaft) – Вж. Jütte, R. Sozialgescichte der
Medizin: Inhalte – Methoden – Ziele – Geschichte und Gesellschaft. Stuttgart: Franz Steiner
Verlag, 1992, 149-164.
6
Bryder, L., Tuberculosis and Its Histories: Then and Now – In: Condrau, F., M. Worboys
(eds.), Tuberculosis Then and Now: Perspectives on the History of an Infectious Disease,
McGill-Queen's University Press, 2010, 3–23, p. 18.
7
Flick, L., Development of Our Knowledge of Tuberculosis, Philadelphia: Wickersham
Printing, 1925.
8
Cummins S. L., Tuberculosis in History, From the 17th Century to Our Own Times,
London: Bailliè e, Tindall and Cox, 1949.
9
Waksman, S.A., The Conquest of Tuberculosis, Berkeley: University of California Press,
1965.
5
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ледните години, какъвто е случаят и с книгата на Томас Даниел „Пионери в
медицината и тяхното въздействие върху туберкулозата“.10
Важно е да се отбележи, че още в някои от първите исторически анализи се разработва не само медикализиращата история на болестта. Анри Зигерист (1891-1957) още през 1945 г. полага перспективата за разглеждането на
туберкулозата в миналото като „екстремно социална болест“11. Именно Зигерист и Джорж Розен залагат на изучаването на медицинското знание в социалните параметри на здравето и заболевaемостта.12 Малко след това се появява изследването, което се превръща по-късно в истинска платформа за „социалните истории“ на туберкулозата – „Бялата чума: туберкулозата, човекът и
обществото“ на Рене и Жан Дюбо от 1952 г.13 Освен че то е от първите анализи, които въвеждат социалните аспекти в историята на преодоляването на
туберкулозата, неговите автори не споделят изцяло прогресистките визии,
владеещи изследователския ландшафт в онзи момент. Изследванията от 60-те
години на ХХ в. насочват интереса си към проблеми като социалното неравенство в заболеваемостта и смъртността, демографските динамики, политиките в областта на здравеопазването и лекарската професия, жизненият стандарт и туберкулозата при различни социални групи, надиндивидуално действащите изменения в икономиката, политиката и обществото.14
През 70-те години на ХХ в. историята на модерната медицина започва
да се разглежда по-критично от много посоки, но работата на Иван Илич15
върху ограниченията, които поставя медикализиращият прогресистки анализ,
оказва огромно влияние на изследванията след това – особено обръщането на

Daniel, T. М., Pioneers of Medicine and Their Impact on Tuberculosis. Rochester, New
York: University of Rochester Press, 2000.
11
Sigerist, H. E., Civilization and Disease, Cornell University Press, 1945.
12
Вж. Sigerist, H. E. The Social History of Medicine –In: Mari-Ibanez, F. (ed.), F., Henry
E. Sigerist on the History of Medicine, New York: MD Publications, 1960, 25-33; Rosen,
G., Cameralism and the Concept of Medical Police – Bulletin of the History of Medicine,
1953, 27, 21-42; Rosen, G., People, Disease and Emotion: Some Newer Problems for
Research in Medical History – Bulletin of the History of Medicine, 1967, 41, 5-23.
13
Dubos, R., J. Dubos, The White Plague: Tuberculosis, Man, and Society, Boston: Little
Brown, 1952.
14
Вж. Wear, A. (ed.), Medicine in Society: Historical Essays, Cambridge, 1982; Leavitt, J.
W., Medicine in Context: A Review Essay of the History of Medicine – American
Historical Review. 1990. 95, 1471–1485; McGowen, R. Identifying Themes in the Social
History of Medicine – Journal of Modern History, 1991, 63, 81–90; Leavitt, J. W., Medicine
in Context: A Review Essay of the History of Medicine – American Historical Review,
1990, 95, 1471–1485 и др.
15
Illich, I., Limits to medicine. Medical Nemesis: the Expropriation of Health, Marion
Boyars, 1975.
10

17

перспективата към широкото медикализиране на всекидневието, в резултат на
въвеждането на модерните санитарни политики.16
Серията публикации на Томас Маккеоун17 – една от влиятелните фигури в развитието на социалната история на медицината от 60-те –80-те години на ХХ в., върху историческата демография, медицината, санитарните реформи и хранителния режим от втората половина на XIX в. във Великобритания, повлияват значително на дискусиите в „новата“ история на медицината.
Анализирайки смъртността във Великобритания след 1838 г., Маккеоун показва, че клиничната медицина не играе толкова съществена роля за намаляване на смъртността от туберкулоза и че още преди антибиотичното лечение,
социалните реформи и жизненият стандарт имат решаваща роля. През 1970 г.,
в лекцията си пред новосъздаденото „Дружество за история на медицината“,
той подчертава, че „социалната история на медицината трябва да бъде медицинска история, съчетана с обществен интерес“.18
В следващите години изследванията на историята на обществения отговор на туберкулозата в миналото категорично се ориентират към проблемите на „социалното конструиране на болестта“.19 Под програмното наименование “Социална история на медицината” през 70-те години на ХХ в. в англоезичното пространство се задават нови изследователски питания от представители на различни исторически ориентирани дисциплини. През 1977 г.
Джордж Уерет публикува своето изследване върху развитието на политиките
по отношение на туберкулозата в Канада.20 Десет години по-късно Майкъл
Телер проследява и анализира антитуберкулозните кампании в САЩ и техните резултати от края на XIX в. и първата половина на ХХ в.21 По същото време
е публикуван и новаторският за времето си анализ на Линда Брайдър „Под
Вълшебната планина“, разглеждащ туберкулозата в Англия в социално-

McKeown, T. The Role of Medicine: Dream, Mirage or Nemesis?, Princeton: Princeton
Legacy Library, 1980; Bynum, W.F., R. Porter (eds.), Medical Fringe and Medical
Orthodox, Oxford, 1986; Hudemann-Simon, C., Die Eroberung der Gesundheit: 1750–
1900, Frankfurtam Main: Fischer Verlag, 2000; Lefanu, J., The Rise and Fall of Modern
Medicine, London: Little, Brown, 1999.
17
McKeown, Th., Medicine in Modern Society. Medical Planning Based on Evaluation of
Medical Achievement, London: George Allen & Unwin Ltd, 1965; McKeown, Th., C.R.
Lowe, An Introduction to Social Medicine, Blackwell Scientific Publications, Oxford and
Edinburgh, 1966; McKeown, Th., The Modern Rise of Population, London: Edward Arnold,
1976; McKeown, Th., The Origins of Human Disease, Oxford: Basil Blackwell, 1988.
18
Цит. по: Bryder, L., Tuberculosis and Its Histories…, p.19.
19
Tomes, N., The Private Side of Public Health: Sanitary Science, Domestic Hygiene, and
the Germ Theory – Bulletin of the History of Medicine, 1990, 64: 4, 498-539.
20
Wherrett, G. J., The Miracle of the Empty Beds: A History of Tuberculosis in Canada,
Toronto: University of Toronto Press, 1977.
21
Teller, M., The Tuberculosis Movement: A Public Health Campaign in the Progressive
Era, New York: Greenwood Press, 1988.
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историческа перспектива. В нейното изследване за пръв път са анализирани и
преживяванията на пациентите.22
През 80-те години на ХХ в. век се появяват две ключови изследвания в
областта на социалната история на болестта, които задават доминиращия тон
в последвалите дискусии и за туберкулозата. Техни автори са Уилям
Колман и Ричард Еванс. И двамата
поставят изследването на историята
на конкретно заболяване между политическата икономия и общественоздравните политики и практики. В
„Смъртта като социална болест“ У.
Колман анализира развитието на обществено-здравните политики във
Франция през XIX в.,23 докато Р.
Еванс се съсредоточава върху холерната епидемия от 1892 г. и начина, по
който тя променя не само социалния
ред на град Хамбург, но и обществено-политическите доминанти в Германия през този период.24
Корица на сп. „Метрополитен“,
По същото време в немское1909 г.
зичното пространство се разгръща и
емблематичен дебат за съдържанията и
методите на медицинско-историческия анализ. Той е провокиран от тезите на
Уте Фреверт за политизирането на общественото здраве във връзка със “социалния въпрос”.25 Особено важна роля в развитието на дискусиите изиграва
немският историк Роберт Юте.26 Въпросите, които той поставя в началото на
90-те години на ХХ в. на страниците на списанието „История и общество“
(„Geschichte und Gesellschaft“), дълго време провокират занимаващите се с
тази проблематика. Динамиката на акцентите може да се види в разработки

Bryder, L., Below the Magic Mountain. A Social History of Tuberculosis in Twentieth
Century Britain, Oxford: Oxford University Press, 1988.
23
Coleman, W., Death Is A Social Disease: Public Health and Political Economy in Early
Industrial France, Madison: University of Wisconsin Press, 1982.
24
Evans, R., Death in Hamburg: Society and Politics in the Cholera Years, 1930-1910,
Oxford: Oxford University Press, 1987.
25
Frevert, U., Krankheit als politisches Problem 1770-1880. Soziale Unterschichten in
Preußen zwischen Medizinischer Polizei und staatlicher Sozialversicherung, Кritische
Studien zur Geschichtswissenschaft, Bd 62, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1984.
26
Jütte, R., Sozialgescichte der Medizin….
22
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като тази на Йорг Фьогеле, в която туберкулозата е анализирана като „символна болест“ на индустриалната епоха.27
Сюзан Зонтаг с есето си от 1990 г. „Болестта като метафора” задава
основен импулс в последвалия дебат за социалното конструиране на туберкулозата. Тя представя обществените метафори (по-точно „наказателни
метафори”) и популярната митология на туберкулозата, като проследява динамиките в техните метаморфози от романтичния образ на болестта до възприемането й като сериозен социален проблем.28 Туберкулозата е едно от найпищно представяните с реквизита на метафорите заболявания. Наричали са я
„бялата чума”29, “капитанът на смъртниците”30, „виенската болест”31 и др.
В българския случай туберкулозата се метафоризира като „суха болест“, а от
поезията на Христо Смирненски в началото на 20-те години на ХХ в. найпопулярна става „жълтата гостенка”. Дълго време нейният причинител остава неясен, а усилията на лекарите – неефикасни и заради това тя е била възприемана като „коварно и неумолимо посегателство над живота“32. Военните
метафори зачестяват най-напред сред лекарите през 80-те години на XIX век,
когато се откриват бактериите като болестотворни агенти – те “нахлуват” и
“проникват” в организма, а туберкулозата започва да се възприема като враг,
срещу който се води обществена война.33 Сред основните изрази, които се
използват, за да бъдат описани усилията за намаляване на смъртността от туберкулоза са тези, свързани с военното дело – “битка”, “борба”, “война” и пр.
Още от 1900 г., когато на страниците на Американското медицинско дружество е публикувана редакторска статия “Кръстоносният поход срещу туберкулозата”, тази метафора на усилията за преодоляване на болестта придобива
широка популярност в световен мащаб. Милитаристичната метафорика се
увеличава, разбираемо, по време на Първата световна война, както и в следво-

Vögele, J., Sozialgeschichte städtischer Gesundheitsverhältnisse während der
Urbanisierung, Schriften zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Bd. 69, Berlin: Duncker &
Humblot, 2001.
28
Зонтаг, С., Болестта като метафора. СПИН и неговите метафори, София:
Златорогъ, 1999.
29
Dubos, R. and J. Dubos, The White Plague…
30
Този израз навлиза в употреба в края на XVII в. заради фразата на Джон Бъниан:
„Yet the Captain of all these men of death that came against him to take him away, was the
Consumption…“ – вж. Ангелова, М., „Последният кръстоносен поход“.
Международните контексти на борбата с туберкулозата в България до средата на XX
век – Балканистичен форум, 2020, кн.2, 203-230, с.203-204.
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33
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енния период, а основните „оръжия” в антитуберкулозните кампании са слънце, хигиена, почивка.34
Новите посоки на исторически интерпретации на здравето и болестта,
включително и на туберкулозата, едва ли биха добили тази интензивност без
разгорещените дискусии през последните три десетилетия на страниците на
списание „Социална история на медицината“35, без програмите за насърчаване на такива изследвания от страна на институти като „Wellcome Trust“36 например, а в посока на теоретизирането и изследователския инструментариум за
анализ на „медикализацията на обществото“ – без влиянието на Мишел Фуко37.
Концептуализациите на социалните функции на медицината през оптиката на Фуко представят мерките за ограничаването на епидемиите и социалните заболявания от втората половина на XIX в. и превръщането им в систематични обществени усилия – в „биополитки“. С развитието на демографията
и статистиката населението се превръща във все по-измерим обект, а показатели като раждаемост, смъртност, бедност, хранене, условия на живот и др. –
във все по-ясни маркери за това измерване и овладяване. Разширява се прилагането на здравно- и социално-политическите мерки, които превръщат постепенно властта от „власт над смъртта“ във „власт над смъртността“38 или във
власт „да караш хората да живеят“. Директният социален контрол на модерната държава и нейните дисциплиниращи институции се откроява особено в
обществения опит със смятаните за нелечими заболявания, сред които до 50те години на ХХ в. е и туберкулозата. Заедно с това се упражняват и биополитическите мерки (техниките на индиректен социален контрол и въздействие
върху населението), които не са свързани с властта на директния контрол и

Ангелова, М., „Последният кръстоносен поход“…, 204.
Social History of Medicine. Web. 23.08.2020. https://academic.oup.com/shm.
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Повече за влиянието на Мишел Фуко върху изследователските акценти в социалната история на медицината след 90-те г. на ХХ в. вж.: Waddington, K., An Introduction to
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2011; Colin, J., R. Porter (eds.), Reassessing Foucault: Power, Medicine and the Body,
London: Routledge, 1994; Brieger, G., The Historiography of Medicine – In: Bynum, W. F.,
R. Porter (eds.), Companion Encyclopedia of the History of Medicine, London, 1993. Vol. 1,
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дисциплиниране, а с т.нар. „пастирска власт“39 – властта да съветваш, консултираш и ръководиш.40 Както подчертава и Гергана Мирчева, от XIX в. насетне
медицинските дискурси функционират все повече като набор от стратегии и
технологии за превенция на индивидуалното здраве и охрана на колективното,
вместо като набор от лечебни практики. С други думи, медицината се налага
все повече като биосоциална политика.41
В резултат на отзвука от тези и други ключови публикации, изследванията на историята на повече аспекти на здравето, болестта и медицинските
практики в миналото, от 80-те години на ХХ в. се полагат в повече и различни
контексти. Те постепенно се превръщат в част от ресурсите и на интердисциплинарните изследвания, в които се съчетават методите на социалната
история, историята на медицината, историята на всекидневието, историческата антропология, политическата история, историята на правото. Изследователското поле се разширява към повече теоретични перспективи и конкретни
проблеми за анализ: общественото формиране на здравеопазния дискурс (Г.
Гьокенян42); развитието на клиниката и на доминиращия клиничен поглед,
вкл. и санаториума (Р. Шпрее43, Фл. Кондрау44); утвърждаването на социалната политика и социалното осигуряване (Ф. Тенщед45); цялостната обща концепция за “homo hygienicus” (А. Лабиш46); социално-историческите разработки, проследяващи историческите линии на евгениката и расовата хигиена (П.
Фуко, М., Сексуалност и власт – Факел, 2003, бр.2-3.
Вж. Попова, К., „Строителната сила за подобрение здравето на индивида, семейството, обществото“: сестрите посетителки срещу детската смъртност и бедността,
между общественото здраве и социалната работа (1924 – 1935) – Балканистичен форум, 1, 2011, 31-64, с.31.
41
Мирчева, Г., (А)нормалност и достъп до публичността: социалноинституционални пространства на биомедицинските дискурси в България (1878 –
1939), София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018, с.9-10.
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McGill-Queens University Press, 2010, 72-99.
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Вайндлинг47; за Югоизточна Европа – Кр. Промицер48, М. Турда49, Г. Мирчева50 и др. ); фокусът към преживяванията на пациентите и обикновените страдащи (Б. Бейтс, Ш. Ротман51, К. От и др.).
Медицинският антрополог Ерин Кох се опира на концепцията на Маргарет Лок за местните биологии52, като гледна точка, която разглежда туберкулозата като праг, където се договарят различията между социалните и биологичните аспекти на болестта.53 Използвайки термина „праг“ в качествен
смисъл и за да подчертае биосоциалните аспекти на болестта, Кох премества
фокуса от туберкулозата, като обект на интервенция, към туберкулозата, като
зона на оспорвани практики, където подредбата на ресурси, медицински експертизи, форми на заболяване и стандарти на биомедицинска реакция се материализират чрез социални, политически и икономически трансформации.54
В началото на 90-те години на ХХ в. век са публикувани две изследвания върху историята на туберкулозата, които провокират поредица следващи
изследователски търсения – монографията на Барбара Бейтс за туберкулозата в Пенсилвания55 и дисертацията на Катрин От за културното значение на
туберкулозата в САЩ между 1870 и 1925 г.56 През 1995 г. в дебата за историята на туберкулозата се включват три нови изследвания. Трудът на Дейвид
Барнс57 анализира социалните метаморфози на болестта във Франция, докато
Уилям Джонстън прави анализ на аналогични процеси в Япония.58 Третото
изследване е на Джорджина Фелдберг, която се занимава преди всичко с
Weindling, P. Health, Race and German Politics between National Unification and
Nazism, 1870–1945, Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
48
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Press, 2007, 223-252.
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обществените ефекти от медицинския напредък по отношение на туберкулозата (откритието на Роберт Кох и прилагането на противотуберкулозната ваксина в САЩ).59 Междувременно се появяват няколко изследвания върху социалната история на туберкулозата и за други европейски страни.60 Анализите се
фокусират в няколко тематични акцента – „социални истории“ на туберкулозата (особено за Германия61 и Австрия62) и изследвания по-скоро на прогреса в
развитието на терапията;63 публикации по повод юбилеи на различни дружества за борба с туберкулозата от различни региони;64 анализи на обществените
политики срещу болестта65 и разширяването на мрежата от лечебни заведения;66 исторически трудове върху туберкулозата в епохата на националсоциализма67 и др.
В контекста на тези дългогодишни научни дебати кристализират няколко основни въпроса, засягащи социалното измерение на туберкулозата в
миналото: 1) кога и защо определени „експерти“ и институции започват да се
занимават със заболяването? 2) в какви форми протича този ангажимент? 3)
как и защо се променя той? 4) кои са били движещите сили на тази промяна?
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American Society, New Brundswick: Rutgers University Press, 1995.
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Lion: Presses Universitaiteres de Lyon 1988; Bother, R., Der Kampf gegen die Tuberkulose
in Basel, 1882-1982, Basel: Universitätsverlag, 1990; Olivier, Ch., La lutte contre la
tuberculose dans le canton de Vaud. Lausanne: Editions d'En Bas, 1992; Ritzmann, I.,
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Изследванията върху историята на обществено-здравните политики към туберкулозата в различни страни показват значителни вариации в социалното
конструиране и в опитите за контролиране на болестта. Ще илюстрирам тези
специфики с няколко примера.
Смята се, че около 4 милиона души умират от туберкулоза в Англия и
Уелс между 1851 и 1910 г., като три четвърти от тях са от белодробна туберкулоза. Присъствието й е постоянно, за разлика от холерата, коремния тиф и
други епидемии, които се появяват и „избухват“ на спорадични интервали.68
Преобладаващото разбиране в британското общество по отношение на туберкулозата обвинява "лошата храна", "лошия въздух" и "лошия режим" – недохранването, нехигиеничните условия на живот и труд, алкохолизма и пр. за
разпространението на болестта. Определението “болест на мизерията” се
превръща в синоним на туберкулозата към 70–80-те г. на XIX в.69 Както изтъква Линда Брайдър, британските реформатори поставят акцента върху личната отговорност в борбата срещу туберкулозата. Те обръщат внимание на
умереността, чистоплътността и въздържанието в начина на живот и осъждат
“невежеството и безразсъдството” на онези, които са се заразили. Етосът на
индивидуалната отговорност във Великобритания в началото на ХХ в. оставя
малко място за „наследствеността“ в случая с туберкулозата.70
Във Франция през XIX в. стратегиите за борба с „бялата чума” разчитат
преди всичко на централизираната държавна политика. Дейвид Барнс изследва историята на туберкулозата във Франция в края на XIX в. като аспект от
по-широкия контекст на културната и политическата криза на „нация, измъчвана от множество изтощителни социални и биологични патологии“ и изправена пред външната заплаха в лицето на новообединена Германия.71 Според
Барнс, туберкулозата се оказва най-голямата опасност за „френското здраве“ и
затова предизвиква по-емоционална реакция и безпокойство от всяка друга
заплаха за „нацията“. Той анализира обществените и експертните дискурси,
които разглеждат причините и възможната превенция на болестта и проследява този дебат, основно в периода 1880–1914 г., показвайки го като различен в
акцентите от този във Великобритания. Дори след откриването на причинителя на туберкулозата и доказването на „микробната теория“ по отношение на
туберкулозата, във френските политики се вижда по-голяма загриженост относно въвеждането на „хигиена на средата“ и по-активни санитарни реформи.
Във френския случай Барнс вижда повече „колективни риторични и морални

Bynum, H., Spitting Blood: The History of Tuberculosis, Oxford: Oxford University
Press, 2012.
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Dubéros, R., La Tuberculose, mal de misère, Paris: Union des syndicats du Département
de la Seine, Paris, n. d. 1904.
70
Bryder, L., Below the Magic Mountain…, p.17-22; Smith, F. B. The Retreat of
Tuberculosis, London and New York: Croom Helm, 1988, p.175-194.
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Barnes, D. The Making of a Social Disease…, p.3.
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призиви, вместо интервенция в посока на повишаване на общественото благосъстояние“ и той противопоставя този национален стил на справяне със
страха от болестта с британския индивидуализъм и немския държавен „интервенционизъм“.72 През целия ХIХ и в началото на ХХ век Франция представлява сцена на няколко паралелни драми, в които туберкулозата изиграва ключова роля: богатството и бедността, реформирането и революциите, социалната
тревожност, както и „доза научно високомерие“, както се изразява Д. Барнс.73
Борбата с туберкулозата в САЩ е по-децентрализирана, отколкото във
Франция и нейните специфики варират между различните градове и щати.74 В
годините преди Първата световна война сравнително слабо се подчертава
връзката между туберкулозата и “обществените проблеми”, като условията за
живот в бедните емигрантски квартали и алкохолизма. Въпреки че американските лекари и хигиенисти осъждат алкохолизма, техните критики в този период не са толкова настойчиви и шумни, колкото във Франция. Не е изненадващо, че хетерогенният характер на американското население резултира и в
изобилието на изследвания, разглеждащи расовата и етническата предразположеност към болестта.75 Идеята за въвеждането на практики за „превантивни
и по-комплексни мерки“ в борбата с туберкулозата се обосновава от американския лекар Херман Бигс (1859-1923)76, който в периода 1884-1886 г. работи
като сътрудник в лабораторията на Р. Кох. Под превантивни мерки той разбира инспектиране, здравна пропаганда, дезинфекция и следене статута на болните от страна на санитарните власти – ето защо, иначе френското откритие
на диспансера, в САЩ се разгръща като национална програма. Бигс разработва и първата концепция за санитарната регулация на туберкулозата и законодателното й рамкиране.77 Въпреки че по-късно някои американски
привърженици на евгениката настояват за мерки – включително закони,
ограничаващи брак между туберкулозни пациенти, на практика до това не се
стига. Заедно с това, туберкулозата в Съединените щати не е интегрирана в
реториката на дегенерацията до степента, в която това се случва във Франция.78

Пак там, p.459.
Пак там, p.5.
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В Германия усилията за обуздаване на опустошителните въздействия
на туберкулозата се поместват в общите рамки на онова, което Пол Вайндлинг
нарича „хигиенизация на частния живот“ (hygienization of private life). В
„кръстоносния поход“ за повече “въздух, светлина и пространство” във всекидневието на германците през първата половина на XX в. вината за смъртността от туберулозата се хвърля на пренаселените квартали, жилищната хигиена, на алкохолизма.79 Немските лекари през 80-те г. на XIX в. се разделят
на два лагера по отношение на преодоляването на болестта – защитниците на
Коховата туберкулинова терапия и търсенето на възможности за лечение и
застъпниците на подобрения хигиенно-диетичен режим (Рудолф Вирхов).
Евгениците в Германия – твърди Вайндлинг – в определени моменти гледат
на туберкулозния бацил като на „приятел на расата”, елиминиращ „негодните”. Има и лекари, които се стремят да намерят баланса между грижата за
здравето на индивидите, от една страна, и “евгеничните приоритети”, от друга.80

Фотография от кампания срещу плюенето на земята в Сиракуза,
щата Ню Йорк, 1900 г.81
Вж. и Frohman, L., Prevention, Welfare, and Citizenship: The War on Tuberculosis and
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Във всички посочени примери храченето фигурира отчетливо в социалната етиология82 на туберкулозата в този период.83 Мащабните кампании
срещу безразборното плюене са почти универсално средство в битката срещу
туберкулозата за целия период, особено в първата половина на XX в. Все пак,
в никоя от тези страни венерическите болести и проституцията не се свързват
до такава степен с туберкулозата, както във Франция.
Обществената медицина в Европа и в Северна Америка (както и в бившите колониални територии) в началото на ХХ в. вече е международно споделяна и съгласувана в активен международен обмен. Знанието за болестта е
широко разпространено чрез специализирания периодичен печат, международните лекарски конгреси и конференции, а малко по-късно – и с организирането на Международния съюз за борба с туберкулозата. Преплетените полета на медицина, правителствени политики и филантропия в този период се
пресичат в убеждението, че преодоляването на туберкулозата е тясно свързано с жизнеспособността на националното тяло и неговата продуктивност.
Или, с други думи, туберкулозата е възприемана като поставяща на изпитание
оцеляването на индивида, семейството и обществото.

Етиология и социално конструиране на туберкулозата до
средата на ХХ век
Въпреки значителния напредък в профилактиката и лечението през
последните десетилетия, туберкулозата продължава да бъде сериозен проблем
за общественото здраве. Според годишния доклад на Световната здравна организация (СЗО) за 2019 г. туберкулозата в момента е „основна причина за
влошено здраве, една от първите 10 причини за смърт в света и водеща причина за смърт от един инфекциозен агент“ – около 10 милиона души са се
разболели от туберкулоза през 2018 г. Тежестта на заболяванeто варира значително в различните страни84 – от по-малко от 5 до повече от 500 нови слуhttps://www.smithsonianmag.com/history/19th-century-public-health-campaign-made-itillegal-spit-public-new-york-city-180974023/.
82
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83
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Източното Средиземноморие (8%), Америка (3%) и Европа (3%). Осем държави
представляват две трети от общия брой на света: Индия (27%), Китай (9%), Индонезия
(8%), Филипините (6%), Пакистан (6%), Нигерия (4%), Бангладеш (4%) и Южна
Африка (3%). Тези и 22 други държави в списъка на СЗО от 30 държави с висока
тежест на туберкулозата представляват 87% от случаите в света. Резистентната към
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чая на 100 000 население годишно, като средната глобална стойност е около
130. Около една четвърт от световното население е заразено с туберкулоза,
макар в повечето случаи тя да остава латентна и да не се стига до активно
заболяване. Според същия доклад на СЗО, с навременна диагноза и лечение с
антибиотици от първа линия в продължение на 6 месеца повечето хора, които
развиват туберкулоза, могат да бъдат излекувани. Броят на случаите на туберкулоза също може да бъде намален чрез ограничаване на разпространението
на свързаните със здравето рискови фактори за туберкулоза (напр. тютюнопушене, диабет и ХИВ-инфекция), като се осигури превантивно лечение на
хора с латентна туберкулозна инфекция и с предприемане на „многосекторни
действия по по-широки детерминанти на туберкулозната инфекция“ (напр.
бедност, качество на жилищата и недохранване).85
До средата на ХХ в. туберкулозата е смятана за нелечимо заболяване.
Почти век и половина след откриването на причинителя на болестта и няколко десетилетия след появата на ефективното антибиотично лечение, все още
на дневен ред се поставят сходни на тогавашните питания и въпреки огромния
напредък в науката и технологиите, най-често предлаганите днес отговори
носят поразително сходство с отговорите от миналото. Те варират от
разчитане на по-голяма правителствена намеса в областта на общественото
здравеопазване (санитарни реформи) до принудително изолиране на активните случаи на заболяване.86 Преди всичко, от дневния ред на обществото все
още не е отпаднал проблемът за условията за разпространение на болестта и
за адекватните политики срещу нея. Но заедно с това, запазва актуалността си
и въпросът как се формира образът на болестта в колективното въображение с
промяната на чисто медицинските визии?
Туберкулозата е инфекциозно заболяване, причинено от Mycobacterium
tuberculosis, наричана и „Кохов бацил” – бактерия, предавана от човек на човек най-често чрез секрети от кашлица. В повечето от случаите заразяването
се локализира като лезия в дихателните пътища (някога наричана и „охтика”87). Освен белите дробове, болестта може да засегне лимфните жлези
лекарства туберкулоза продължава да представлява заплаха за общественото здраве.
През 2018 г. има около половин милион нови случая на резистентна туберкулоза.
Трите държави с най-голям дял от глобалната тежест са Индия (27%), Китай (14%) и
Руската федерация (9%) – Global tuberculosis report 2019. Geneva: World Health Organization, 2019, p. 1-2. Web.23.08.2020.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329368/9789241565714-eng.pdf?ua=1.
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(„скрофулоза”), костите, червата, мозъка, черния дроб, бъбреците и други
органи. Туберкулозната бактерия е сравнително устойчива на по-слаби дезинфектанти и може да запази вирулентността си в сухо състояние в продължение на седмици. Някои форми на туберкулозата могат да се причинят от
поглъщането на мляко и месо от заразени животни. Основната заплахата от
тези видове туберкулоза, обаче, винаги е била незначителна в сравнение с
белодробната форма. Ето защо „туберкулоза” в повечето случаи означава преди всичко белодробна локализация на заболяването.

Откъс от статията на д-р П. Скорчев „Етимологичният
произход на нашата дума охтика“, 1927.88

Времето на фтизиса
Туберкулозата като ендемично заболяване съпътства човечеството от
древността и се смята, че Mycobacterium tuberculosis може да е убил повече
хора от всеки друг микробен патоген.89 Следи от поражения в резултат на
Скорчев, П., Етимологичният произход на нашата дума охтика – Борба против
туберкулозата, Варна, 1927, бр. 1, с. 7.
89
Daniel, T. M., The History of Tuberculosis - Respiratory Medicine, 2006, 100, 1862–
1870, p. 1862.
88
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туберкулоза археолозите намират в многобройни находки. Останки на хомо
еректус, открити на територията на днешна Турция и датирани на ок. 500 000
г. показват следи от туберкулозен менингит.90 Мумии от Древен Египет на
повече от 5000 години имат разпознаваемите скелетни аномалии на туберкулозен спондилит (болест на Пот).91

Мумия и модел на мумия на жрец на Амон с
Болестта на Пот, 21-а династия.92

Aрхеологически доказателства за туберкулоза в древността се срещат и
в предколумбова Америка. И докато най-ранните свидетелства за заболяването в тази част на света идват от района на Андите, има достатъчно доказателства, че туберкулозата е била разпространена на континента дълго преди пристигането на първите европейци.93 Туберкулозата е ясно разпознаваема и в
Kappelman, J., First Homo erectus from Turkey and implications for migrations into
temperate Eurasia – American Journal of Physical Anthropology, 2008, 135, 110-116. Web.
12.04.2020. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=PubMed.
91
Morse, D., Tuberculosis – In: Brothwell, D., A.T. Sandison (edс.), Diseases in Antiquity.
A Survey of the Diseases, Injuries and Surgery of Early Populations, Springfield: Thomas,
1967, 249-271.
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Can We Figure Them out? – International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 2000,
4, 395–400.
19. Allison, M. J., D. Mendoza, A. Pezzia, Documentation of a Case of Tuberculosis in PreColumbian America – American review of respiratory disease, 1973, 107, 985–991.
21. Arriaza B. T, W. Salo, A. C. Aufderheide, T. A. Holcomb, Pre-Columbian Tuberculosis
in Northern Chile: Molecular and Skeletal Evidence – American Journal of Physical Anthropology, 1995, 98, 37–45.
90

31

библейските текстове – във Второзаконие и Левит се използва старата еврейска дума "schachepheth" (изгубваща, пропиляваща болест).94
Туберкулозата е добре позната в антична Гърция, където е наричана
phthisis.95 Хипократ от Кос (около 460-370 г. пр.н.е.) се счита за основоположник и на изследванията на туберкулозата (или фтизиологията). Той описва
болестта като „слабост на белия дроб“96, разбира клиничните й проявления и
я определя като най-честата причина за смърт: „Фтизисът атакува главно
между осемнадесет и тридесет и пет години”, отбелязва той, признавайки
предразположението на по-млади хора към активна форма на болестта.97 Хипократ не смята, че фтизизсът е заразен, макар да съветва лекарите да не общуват с болни в последния стадий на заболяването.98
В Рим като наименование на туберкулозата се утвърждава латинската
дума consumer – изяждан, поглъщан от болестта, макар да се използва паралелно с „фтизис“. Почти до края на XIX в. туберкулозата и на английски се
нарича consumption, което е точно това, което прави неясната тогава инфекция
– тя бавно, но сигурно консумира белите дробове и други органи. Гален от
Пергам (ок. 120-201 г.) e гръцки лекар, който се премества в Рим и по-късно
служи като лекар на римските императори Марк Аврелий, Комод и Септимий
Север. Той приема инфекциозната природа на фтизиса и описва клиничните
характеристики като нощно изпотяване, треска и кръвохрачене.99
През Средновековието писмените свидетелства за туберкулозата са
сравнително оскъдни, макар да има археологически доказателства за широкото й разпространение в цяла Европа. Смята се, че Св. Франциск от Асизи умира през 1226 г. на 44-годишна възраст, вероятно от туберкулоза.100 Интересен
аспект на туберкулозата през средните векове е този на „скрофулозата“ (туберкулозен аденит). Приема се, че Хлодвиг през 496 г. поставя началото на
традицията на лекуването й с „кралско докосване” – смятало се е, че едно докосване от кралска особа може да доведе до излекуване на кожните лезии.
Стотици, а понякога и хиляди, болни от скрофулоза са докосвани от монарси
през следващите няколкостотин години, а католическата църква кодифицира
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специални ритуали за това. Британската кралица Ана е последната владетелка,
провела „кралското докосване“.101

Римският лекар Целий Аврелиан (V в.) описва туберкулозата, превеждайки от гръцки
на латински „Остри и хронични заболявания“ (De
morbis acutis et chronicis) на
Соран Ефески (I-II в.). Трудът
му остава популярен до XVII
в.102

Известният персийски лекар Авицена (Ибн Сина) в началото на XI в.
пише своя „Медицински канон“ (al-Qānūn fī'l-ṭibb). Повлияна до голяма степен
от Аристотел, Хипократ и Гален, работата на Авицена организира и всички
известни ислямски медицински познания. Латинският превод на „Медицинският канон“ има около тридесет издания, основани на първия превод от Жерар
от Кремона (работил в Толедо) от XII в. Той е разпространяван и преподаван в
европейските медицински университети (в Льовен, Монпелие и др.) почти до
XVIII в. Книгата класифицира и описва болестите и очертава предполагаемите им причини. Обхванати са също физиология, патология, хигиена, фармакопея и др. В Третата част на Канона Авицена разглежда подробно функционалната анатомия и физиопатологията на белодробните заболявания, които са
били известни по негово време, включително и туберкулозата, като препоръч101
102

Daniel, T., M., Captain of death…, p. 38.
Web.09.09.2020. http://www.summagallicana.it/lessico/c/Celio%20Aureliano.htm.
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ва мед като едно от най-добрите лекарства за заболяването.103 По-важното е,
че той също смята, че туберкулозата е заразна, макар това да не се приема от
повечето европейски лекари.104

Чарлз II, изпълняващ
„кралското докосване“.
Гравюра от Робърт Уайт, 1684 г.105

Европейската медицина столетия наред се развива върху концепцията
за болестта и здравето, основана на хипократовата медицина, доразвита от
Гален и по-специално – на хуморална патология (баланса на четирите телесни
течности). В тази медицинска система не само правилният баланс на телесните течности играе роля в етиологията на дадено заболяване, но и външни влияния, преди всичко – вятър и въздух. Според тази система, болестите се причиняват от лоша диета и аномалии във въздуха, които от своя страна водят до
лош баланс вътре в тялото. За „хипократовите“ лекари здравето или болестта
зависят както от влиянието на околната среда, така и от начина на живот на
хората.106 В класификацията на болестите почти до края на XVIII в. се приема
и теорията за миазмите – идеята, че „лошият“ въздух, замърсен от блата,
Shoja M., M. R. Rashid., R. S. Tubbs et al., Legacy of Avicenna and evidence–based
medicine – International Journal of Cardiology, 2011, 150: 243-246.
104
Hashemi, S. M., M. Raza, The traditional diagnosis and treatment of respiratory diseases:
a description from Avicenna’s Canon of Medicine – Therapeutic Advances
in Respiratory Disease, 2009, 3(6), 319-328, DOI: 10.1177/ 1753465809349254
105
The British Museum Images. Web.11.09.2020.
https://www.bmimages.com/preview.asp?image=01612983190
106
Grmek, M., Das Krankheitskonzept – In: Grmek, M., (Hg.), Die Geschichte des
medizinischen Denkens. Antike und Mittelalter, München, 1996, 260-277, p. 268;
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екскременти, гнила храна, трупове и пр., може да причини определени заболявания.107 През 1546 г. италианският лекар и поет Джироламо (Херонимус)
Фракасторо публикува труда „De contagionibus et contagiis morbis et eorum
curatione“ (лат. Contagium – контакт, инфекция), който съдържа хипотези за
заразните болести и тяхното лечение. С това той поставя началото на медицинска доктрина, според която епидемиите се причиняват от малки живи организми (Фракасторо използва термина seminia contagiosa).108 Идеята за
contagium animatum е много популярна към края на XVII в. и началото на
XVIII в. Бенджамин Мартен, 163 години преди откриването на Кохвия бацил,
описва в своята работа „A New Theory of Consumptions. More Especially of a
Phthisis or Consumption of the Lungs“, че белите дробове са атакувани от „специфично животно“, което в крайна сметка причинява охтика и вероятно той е
първият европейски лекар, преположил инфекциозния характер на туберкулозата.109
През 1679 г. Силвий де ла Бое (Франциск Силвий), лекар от Амстердам,
в своята работа „Opera Medica“ за първи път използва в медицински текст

Издание на превода на „Медицински канон“ от
1522 г. В горната част са портретите на Хипократ,
Гален и Авицена.110

107
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Parker, R., Miasma. Pollution and purification in early Greek religion, Oxford, 1996, p.

Kinzelbach, A., Seuchenkonzepte und frühneuzeitliche Gesellschaft – Berichte zur
Wissenschaftsgeschichte 1997, 20, 253-265, p. 254.
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Doetsch, R., Benjamin Marten and his “New Theory of Consumptions” –
Mircobiological Reviews, 1978, 42, 521-528, p. 521.
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Liber canonis totius medicine a Gerardo Cremonensi ab arabica lingua in latinam reductus. Lyon: Jacobus Mit, 1522. Web.12.09.2020.
http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2006/valuable-printed-books-and-mapsl06408/lot.12.html.
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термина „туберкула“ (tubercula glandulosa) и описва връзката между фтизиса
и скрофулозата.111 Ричард Мортън, английски лекар (и лекар на крал Джеймс
II) в книгата си „Phthisiologia“ (1689 г.) публикува подробни описания на белодробна туберкулоза и скрофулоза. Смята се, че по това време около 20% от
смъртните случаи в Лондон се дължат на туберкулоза. И де ла Бое, и Мортън
смятат, че фтизисът е наследствен, но Мортън предполага, че може да се предава и чрез физически контакт.112
През XVIII в. знанията относно характера на „фтизиса“ и „консумацията“ постепенно се разширяват с публикуването на все повече клинични, анатомични и патологични описания от десетки лекари – Жан Никола Корвисарт,
Мари-Франсоа-Ксавие Бишат, Гаспар Лоран Бейл и др. Все по-често се предполага, че болестта вероятно се дължи на инфекция, а не на наследственост.
Още повече, че след откриването (ок. 1595 г.) и постепенното усъвършенстване на микроскопа, лекарите вече имат възможност да идентифицират бактерии, дрожди и кръвни клетки.
Съвременното разбиране за туберкулозата започва с разработките на
Рене Лаенек. Името му е свързвано най-често с изобретяването на стетоскопа, но Лаенек е този, който се опитва да изясни патогенезата на туберкулозата и обединява концепцията за болестта – белодробна и екстрапулмонарна.113 Книгата му от 1819 г., „D'Auscultation Mediate“ е преведена само две
години по-късно и на английски език със значителна редакция от Джон Форбс. В тази работа Лаенек не само излага ясно патологията на туберкулозата,
но и описва повечето от физическите признаци на белодробната форма на
заболяването. Заедно с това той въвежда термините, описващи тези открития,
някои от които се използват и днес – „консолидация“, „плеврит“, „кавитация“
и др. Лаенек описва милиарна туберкулоза, допълнителни белодробни туберкули и „казеозен“ материал в големи туберкули, костно-ставна туберкулоза.
Възможността той да постигне този напредък се дължи на огромния му опит с
аутопсии на хора, умиращи от туберкулоза в парижката болница „Некер“. Без
да има възможност за точна статистика в онзи период, се смята, че по това
време туберкулозата достига епидемични размери в цяла Европа и се предполага, че в градските центрове при 1000 смъртни случая, 100 са причинени от
туберкулоза. Самият Лаенек умира от туберкулоза на 45-годишна възраст.114
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Лаенек изследва със стетоскоп охтичав пациент пред
своите ученици в болницата „Некер“, 1816 г.
Картина на Т. Шартран.115

При такова огромно разпространение на туберкулозата, обществената
реакция е да се романтизира образът на болестта – в литературата и изкуството. Бледността на болния от охтика става привлекателна и артистична.
Жорж Санд, например, нарича болния Фредерик Шопен "бедният меланхоличен ангел". Извън известните примери с дълъг списък на поети, писатели, художници и композитори, станали жертва на туберкулозата в този период, интересен и показателен е случаят с Джон Харвард. Когато през 1883 г. Даниел
Френч получава поръчка за изработване на статуята на Джон Харвард, на чието име е наречен известният университет, скулпторът установява, че няма
запазени негови фотографии. „Но е записано – отбелязва той, че той е починал на около тридесет години от охтика. Честно е, да се предположи, че
лицето му би било деликатно в моделирането и чувствително в изражението".116

René Théophile Hyacinthe Laënnec auscultating a tubercular patient at the Necker Hospital, Paris, 1816. Reproduction after a painting by Thébold Chartran. Web.14.09.2020.
https://wellcomecollection.org/works/bu8mbyw3.
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Романтизираната охтика от Викторианската
епоха. Портрет на Мари Дюплеси, вдъхновила
Ал. Дюма за „Дамата с камелиите“ и „Травиата“ на Дж. Верди. Дюплеси умира от туберкулоза на 23-годишна възраст през 1847 г. Картина на Едуард Виено.

В същото време, заобиколени от пациенти с туберкулоза, практикуващи лекари и учени продължават да се опитват да разберат етиологията ѝ. През
първата половина на XIX в. сред лекарите в Северна Европа все още преобладава мнението, че охтиката е наследствена и незаразна болест. В медицинските диагнози акцентът се поставя върху описване на физическите условия
(цвят, кашлица, намаляване на теглото), а като причина за заболяването се
считат т. нар. "дразнители", свързани с начина на живот, с професията и с
околната среда. И лекарите, и обикновените граждани считат за найподходяща терапия излизането от града, където оздравяващите сили на природата и подходящият режим трябва да освободят пациента от състоянието на
"инвалидност". За богатите европейци от северните части на континента, от
чиито среди започва „романтизирането и естетизирането“ на болестта, пътуването и престоят в страни с мек климат е задължителен елемент от терапията. Пътувайки за Италия, английският поет Джон Кийтс (починал на 26годишна възраст от туберкулоза) описва болестта като „резултат от потиснат копнеж...“.117 За разлика от тази концепция, много лекари в страните от
Южна Европа твърдо приемат, че тя е с инфекциозен характер. Така например, Жорж Санд споделя в едно писмо (1838 г.) от Майорка, където тя и болният от туберкулоза Шопен отиват с надеждата, че климатът ще подобри
здравето му, че престоят им в Палма тревожи местните жители, тъй като
„фтизисът в тези географски ширини се счита за заразен!“.118
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публично болестта му, те са изгонени от къщата и се местят извън града, а местните
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Възприемането и изобразяването на туберкулозата като романтична
болест става възможно, вероятно защото степента на нейното разпространение в ниските социални слоеве в онзи период все няма такава обществена
видимост. С епидемичното разпространение на туберкулозата и особено след
окончателното изясняване на инфекциозния ѝ характер, се конструира нов
образ – този на „болестта на мизерията“. Това обаче не означава, че романтичната представа за туберкулоза веднага остава в миналото – към края на
XIX в. и началото на XX в. туберкулозата се характеризира с „образен“ дуализъм – от една страна, романтичният образ на болестта все още съществува,
отбелязван вече и с безделието на богатия охтичав пациент на някой от алпийските санаториуми в Швейцария; от друга страна, все повече се утвърждава стигматизиращият образ, свързан и с безнадежност, и с бедност.119
Времето на тубекулозата
Модерното медицинско и социално конструиране на туберкулозата има
за отправна точка момента, в който етиологията на болестта престава да е
спорна и по-мъглявото й диагностициране като „охтика” или „фтизис” твърдо
се замества с „туберкулоза”. Още през 1839 г. Йохан Шьонлайн въвежда
термина „туберкулоза“, но дълго време той остава непопулярен. Откриването
на причинителя не само променя етиологията на болестта, но и наименованието й – „туберкулозата“ заменя „охтиката“ окончателно.120
От 60-те години на XIX в., с възприемането на „микробната теория“
на Луи Пастьор, микробиологичната етиология на туберкулозата и нейното
определяне като инфекциозно заболяване става безспорно – особено с изследванията на френския военен хирург Жан-Антоан Вилмен. Въпреки това,
факторите, свързани с начина на живот, продължават да бъдат също толкова
важни в обясненията за причините за туберкулозата. Още когато Луи-Рене
Вилерме поставя началото на социална епидемиология от 30-те г. на XIX в. и
доказва важността на заобикалящата среда по отношение на заболеваемостта
и смъртността, социалният фактор става важен и в политиките за преодояване
на туберкулозата.121

жители избягват всякакъв контакт с тях – не могат да наемат прислуга и болногледачка. Състоянието на Шопен се влошава и още през пролетта на 1839 г. той се завръща в
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Историята на туберкулозата се променя радикално на 24 март 1882 г.,
когато Роберт Кох представя пред Берлинското физиологическо дружество
доклада си „Етиология на туберкулозата“ (Die Aetiologie der Tuberculose).122
Кох не само показва бацила, който е идентифицирал, но и поставя известните
си постулати, наречени по-късно „постулати на Кох-Хенле“, които и до днес
определят стандарта за демонстрация на инфекциозна етиология. Макар малко преди това Кох да извършва пробив в етиологията на антракса, а малко
след това да индентифицира и причинителя на холерата, приносът му за бактериологията е оценен с удостояването му с Нобелова награда през 1905 г.
именно за изясняването на етиологията на туберкулозата.

Роберт Кох, студийна фотография,
Берлин, 1884 г.123

През 1890 г. Р. Кох представя доклад и пред Десетата международна
медицинска конференция в Берлин, от който става ясно, че е изолирал „вещество от туберкулозни бацили, което се надява, че може да обезвреди патогенните бактерии, които се намират в живото тяло“.124 Той наричa това
вещество туберкулин125. Скоро става ясно, че туберкулинът е неефикасен като
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лечебно средство, но малко по-късно се оказва изключително полезен за диагностицирането на туберкулоза. Стъпвайки върху проучванията на Кох, в началото на ХХ в. няколко учени от Германия, Австро-Унгария и Франция работят върху приложението на туберкулина и това, което днес познаваме като
кожна туберкулинова реакция.126
Към 1907 г. един от водещите виенски педиатри Клеменс фон Пирке вече е известен с имунологичните си изследвания (въвежда термините „алергия“ и „алерген“ и др.). Той започва
експерименти с туберкулин и две години покъсно публикува по-обширно проучване на
туберкулиновите реакции, като отбелязва, че
тези реакции отразяват „латентна туберкулоза“ (термин, който той въвежда) при деца,
които не проявяват симптоми на туберкулоза.
Макар самият туберкулинов кожен тест да е
описан за първи път от немския лекар Феликс
Мендел през 1908 г., година по-рано френският медик Шарл Манту, на базата на изследвaнията на Кох и Пирке, вече е разработил
„интрадермалната (подкожна) техника“ за
инжектиране на туберкулин с диагностични
Флорънс Сайберт127
цели.
Основен проблем при изследването на туберкулиновата чувствителност
е, че тя не дава информация за това, преди колко време човек се е заразил,
както и дали туберкулозната инфекция е латентна или активна. Освен това, в
първите десетилетия „пробата на Манту“ не дава наистина надеждни резултати поради наличието на примеси в туберкулина. Този проблем е решен едва
след 1934 г. когато американската бактериоложка Флорънс Сaйберт разработва пречистения протеинов дериват128 (PPD) на туберкулина и това позволява създаването на надежден тест за туберкулоза.129

Пробата на Манту, известна още и като проба на Мендел-Манту, туберкулинов
кожен тест, изследване на туберкулинова чувствителност, проба на Пирке, PPD-тест
(пречистен протеинов дериват), представлява изследване, с което се прави оценка на
имунния отговор на организма към туберкулозните антигени.
127
Harding, E., Florence Seibert – The Lancet Respiratory Medicine, 2017, v. 5, Issue 4,
255-256. https://doi.org/10.1016/S2213-2600(17)30087-5.
128
Туберкулиновият пречистен протеинов дериват (PPD ) представлява разтвор от
видово неспецифични молекули, получен чрез филтрация на концентрирани клетъчни
култури.
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В съвременната етиология на туберкулозата и в нейното диагностициране, освен микроскопският поглед (видимият бацил) и туберкулиновият тест,
важен инструмент се оказва и използването на рентгеновия апарат. Месеци
след откритието на „нов вид лъчи“ от Вилхелм Рьонтген (1895 г.), десетки
болници в Западна Европа и САЩ вече са оборудвани с първите апарати. Новата техника позволява на лекарите да диагностицират и проследяват развитието на заболяването. Рентгенът прави тялото на болния „прозрачно“ – преди
него единствено аутопсията е показвала пораженията от болестта. Туберкулозно болните могат да видят своите рентгенови снимки и дори да ги запазят
– пациентите от санаториума във “Вълшебната планина” на Томас Ман си ги
носят в джоба.
Още преди познанията за бактериологията на туберкулозата да напреднат с изследванията на Вилмен, Кох,
Пирке и др., от края на XIX в. започва да се отчита постепенно намаляване на смътността в Европа и Северна Америка. Oбществено-здравните и социално-реформаторските
политики за подобряване на условията на живот, стадният имунитет или
подобреното хранене се предлагат
като хипотези, но нито една от тях не
обяснява изцяло този спад.131 В този
комплекс от възможни обяснения
трябва да се добави и появата на една
специфична институция, популярна в
периода преди откриването на ефективната лекарствена терапия – санаИлюстрация на рентгенов апарат
ториумът.
от 1899 г.130

През 1859 г. д-р Херман Бремер отваря своя Heilanstalt в планинското
село Гьорберсдорф (Силезия), където за болни от туберкулоза той въвежда
режим на почивка, обилна диета и внимателно контролирани упражнения.
Макар опити за подобни институции да има и преди това, Heilanstalt става

Web. 13.09.2020. https://www.gettyimages.com/detail/illustration/early-x-rayequipment-wood-engravings-royalty-free-illustration/1190395339
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известен като първият санаториум. За много кратко време планинските санаториуми набират популярност сред богатите пациенти в Европа. Освен Бремер, за тази известност допринася и Петер Детвайлер. Като студент той е пациент на санаториума в Гьорберсдорф и през 1896 г. приема предложението
на д-р Бремер да остане в санаториума като негов помощник-лекар. Д-р Детвайлер работи там до 1875 г., след което поема управлението на друг известен
санаториум – „Фалкенщайн“. Именно този санаториум бързо добива международна известност и по негов модел се организират подобни санаториуми в
Швейцария и Франция.132

Санаториумът „Фалкенщайн“, 1875 г., картина на Й. Кирхнер 133

Част от санаториалния режим на д-р Детвайлер включва запознаването
на пациентите с рисковете от заразяване и предпазването на околните. След
откритието на Кох вече се знае, че туберкулоза може да се разпространява не
само по въздуха, но и чрез бацили, попаднали на земята – чрез замърсен прах.
Ето защо вече се счита, че болните не бива плюят на пода или в кърпичка, а
трябва да носят винаги със себе си и т. нар. „плювалник“. Именно Детвайлер
разработва през 1888 г. и джобен плювалник, станал широко известен като
„Синият Хайнрих“.

132
133

Daniel, T. M., The history of tuberculosis…, p. 1866.
Web. 03.06.20202. https://blauerheinrich.jimdofree.com/peter-dettweiler/.
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„Синият Хайнрих“ на д-р Детвайлер134

С нарастването на популярността на санаториумите в Европа, започват
да се откриват такива и в САЩ. Първият санаториум в Северна Америка е
открит в Ашвил, Северна Каролина, от Джоузеф Глейтсман, а през 1884 г. д-р
Едуард Ливингстън Трюдо открива на брега на езерото Саранак (щата Ню
Йорк) санаториума „Adirondack Cottage“ (от 1915 г. – санаториум „Трюдо“).
Именно санаториумът на д-р Трюдо поставя началото на ориентирането на
тази институция към пациенти от бедните градски квартали, финансирайки
начинанието си с подкрепата на благотворителни организации. Самият Трюдо
участва и в организирането на Американската национална асоциация за изследване и превенция на туберкулозата и поставя началото на движението за
разширяване на мрежата от санаториуми. До 1923 г. броят на санаториумите в
САЩ достига 656 с 66 000 легла.
Поставяйки началото на организираното климатолечение, моделът за
санаториум на д-р Трюдо става не само средство да бъдат „укрепвани“ болните, но въвежда и „изолацията“ им, за да бъдат предпазени здравите.135 Още от
втората половина на XIX в. туберкулозата се превръща в „социална тревога“,
която е повод за обществено-здравни реформи, но едва след откриването на
причинителя, натискът на бактериолозите за разширяване на държавните
инициативи в тази област се засилва чувствително. В този смисъл, новото разбиране за туберкулозата в ерата на бактериологията не само донася надежди
за ефективно лечение, но и допринася за увеличаване на страха от заразяване
и за „стиматизирането“ на болните.136 От този момент нататък туберкулозата
категорично се превръща в болест на изолацията от обществото, а “фтизиофобията” добива широко разпространение. Появяват се и първите обществени
организации за борба с туберкулозата – с програмни проекти за законодаWeb. 03.06.20202. https://blauerheinrich.jimdofree.com/peter-dettweiler/.
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телни промени и широка здравна пропаганда (вж. Глава 3). 137 Променя се
самата култура на болестта, а с нея се променят както законодателните инициативи за нейното лечение, така и персоналните последствия върху живота
на туберкулозните.

„Срещу туберкулозата“. Туберкулозата като главата на Медуза, Базел
1913, литография.138

Откритията в бактериологията на болестта засилват възприемането, че
някои условия повишават рисковете от инфекция (особено в градски условия):
лошите жилищни условия, оскъдният хранителен режим, липсата на свеж
въздух, плюенето на земята и др. Започват да се организират мащабни информационни кампании от създадените вече национални организации за борба с
туберкулозата. Освен с откриването на санаториуми, противотуберкулозните
политики започват да се провеждат и чрез изграждането на мрежи от диспансери (вж. Гл.4) Като сравнително по-евтино съоръжение (в сравнение със санаториума), диспансерът дава възможност за директна работа с болните и
застрашените им семейства, за анкети на условията на живот в бедните квартали, за наблюдение и контрол (работата на сестрите-посетителки). И санаториумите, и диспансерите се разглеждат не само като лечебни места, но и като
възможност да се образоват болните и да се разпространяват знания, как „да
се борят с туберкулозата“ и как да предпазват околните.

Hähner-Rombah, S., Sozialgeschichte der Tuberkuloze..., p. 26.
Welcome Institute, no. Loo34019. Web. 08.09.2020.
http://blog.wellcomelibrary.org/2013/06/tuberculosis-a-short-history-a-new-exhibition/
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Плакат от Съветски Азербайджан, 1927 г. Вляво е „слънчевата и здравословна“
среда, изобразяваща плажа на селището Мардакян, близо до Баку – там се е намирал и най-известният детски санаториум в района. В контрапункт – горе
вдясно е „Черният град“ Баку.139

Преди откриването и въвеждането на ефективна лекарствена терапия,
за облекчаване на състоянието на болните от белодробна туберкулоза широка
терапевтична популярност набира прилагането на изкуствен пневмоторакс
(въвеждане на въздух в плевралната кухина, което води до колапс на засегнатия бял дроб). Още през XVIII в. френски и британски лекари отбелязват случаи на пациенти с белодробна туберкулоза, които са развили спонтанен пневмоторакс и това е подобрило състоянието им.140 През 80-те години на XIX в.
италианският лекар Карло Форланини разработва теоретично възможностите за изкуствен пневмоторакс, а с въвеждането на рентгеновия апарат започва
ширкото му практическо прилагане.141 Процедурата на Форланини представСоветский политический плакат. Коллекция Серго Григорияна. Web.14.09.2020.
http://redavantgarde.com/collection/show-collection/1864-fight-for-a-healthy-life-we-willdefeat-tuberculosis-.html?themeId=55.
140
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лява хирургично вкарване на азот в плевралната кухина, с което се срива функционирането на част от белия дроб, за да се спре и развитието на туберкулозните каверни.142 Обосновката на тази терапия е, че „обездвижването“ на
белия дроб позволява каверните да се затворят и той може да се излекува естествено.143 В следващите десетилетия изкуствения пневмоторакс става неотменна част от терапевтичните процедури в санаториуми, болнични отделения
(за „гръдоболни“), диспансери и фтизиатрични кабинети, а терапията се усъвършенства със замяната на вкарването на азот с торакопластика144, екстра
плеврална пневмолиза145 и др. С въвеждането на ефективно антибиотично
лечение този тип процедури стават непопулярни, но медицинският опит с
пневмоторакса е важен и заради развитието на съвременната гръдна хирургия.146
Почти едновременно с идентифицирането на туберкулозния бацил от Р.
Кох, Луи Пастьор разработва и метода за намаляване на вирулентността на
микробите, за се стигне до намирането на успешни ваксини. През 1908 г. Албер Калмет и Камий Герен започват изследванията си за противотуберкулозна ваксина в Института Пастьор в Лил. Те култивират вирулентни говежди
туберкулозни бацили в среда от глицерин, картофи и волска жлъчка, при което забелязват, че вирулентността им намалява. Това случайно наблюдение се
превръща в началото на дългосрочния проект за откриването на успешна ваксина – те произвеждат стотици изолати (приблизително на 3-седмични интервали), за да стигнат до безвредния щам. Затрудненията по време на Първата
световна война едва не провалят дългогодишните усилия на двамата учени.
Калмет и Герен продължават да поддържат субкултурите по време на германската окупация на Лил, въпреки значителните затруднения при набавянето на
продуктите за хранителната среда. Любопитно е, че въпреки военните действия, немски офицери и лекари от окупационния корпус, разбиращи важността
на експериментите, редовно осигуряват необходимите съставки на двамата
френски учени. Към 1919 г., след около 230 субкултури за 11 години, Калмет
и Герен разполагат с безвреден щам на туберкулозния бацил, който наричат
Bacille Calmette-Guerin, станал популярен със съкратеното си наименование
Каверна – кухина, образувана в орган при разпад на тъканите.
Mazzarello, P., A Physical Cure for Tuberculosis: Carlo Forlanini and the Invention of
Therapeutic Pneumothorax – Applied Science, 2020, 10 (9), 3138;
https://doi.org/10.3390/app10093138.
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противопоказана и представлява изкуствено образуване на екстраплеврална кухина
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BCG.147 През 1921 г. двама лекари от парижката болница "Шаритé" за първи
път прилагат перорално BCG-ваксината на новородено здраво дете. В първите
години ваксината се прилага по-рядко подкожно – най-вече заради възраженията на родителите. От 1924 г. Институтът Пастьор в Лил, а малко по-късно
и този в Париж, започват производството на по-големи количества BCGваксина, като до 1928 г. са ваксинирани ок. 114 000 деца.148 В следващите години броят им нараства и ваксинирането, макар и ограничено, се въвежда в
почти всички европейски страни, в САЩ и Канада. Отделните държави внасят
от Франция субкултурата, но я подготвят за приложение в местни лаборатории, което означава, че при подготвянето са възможни и повече грешки.

Фотография от учебни занимания за прилагане на изкуствен пневмоторакс от санаториумa в Енценбах (до
Грац), Австрия, 30-те години
на ХХ в.149

Така се случва трагичният инцидент от 1930 г., известен като „катастрофата в Любек“ – 250 деца получават BCG-ваксина, която случайно е замърсена в местната лаборатория с вирулентен щам Mycobacterium tuberculosis. В
резултат на това 73 от децата умират в рамките на една година.150 След тази
трагедия за известно време доверието във ваксината чувствително намалява.
След Втората световна война УНИЦЕФ и Датският червен кръст стартират от
1947-1948 г. мащабна кампания за контрол на детското здраве – туберкулинови тестове, последвани от BCG-ваксинация на децата, които не реагират на
теста. Кампанията започва в 8 европейски страни, но скоро се разпространява

Luca, S., T. Mihaescu, History of BCG Vaccine – Maedica, 2013, 8(1), 53–58, p. 54.
Fox, G .J., M. Orlova, E. Schurr, Tuberculosis in Newborns: The Lessons of the “Lübeck
Disaster” (1929–1933) – PLOS Pathogens, 2016, 12(1).
https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1005271.
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и достига чак до Еквадор (вж. Глава 3). През следващите 3 години близо 30
милиона подрастващи са тествани и около 14 милиона са ваксинирани. Това е
и първата програма за контрол на заболяванията, предприета от СЗО.151

Албер Калмет дава ваксина на новородено, 1931 г.152

Освен намирането на ваксина, още от откриването на причинителя на
туберкулозата усилията на много лекари и бактериолози се насочват и към
търсенето на ефективна лекарствена терапия за вече болните. В началото на
ХХ в. немският химик Пол Ерлих популяризира концепцията за "магическия
куршум" (Zauberkugeln) – метод, който клиницистите могат един ден да използват за „прицелване“ към нахлуващи болестотворни агенти, без да навредят на други части на тялото. През 1909 г., той и екипът му разработват химическото съединение „Салвазаран“ (синтетичен дериват на арсена) и то се
оказва ефикасно, макар и силно токсично, лекарство за сифилис. Този момент
е важен, защото вдъхновява търсенето на „магически куршум“ и за други неDaniel, T. M., The history of tuberculosis…, p. 1867.
Perrot, A., “The Savior of Children”: Albert Calmette and the BCG vaccine – Medicographia. 2015, 37, 94-103. Web.13.09.2020. https://www.medicographia.com/2015/06/at-o-u-c-h-o-f-f-r-a-n-c-e-3/.
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лечими до онзи момент заболявания.153 С откриването на пеницилина през 30те г. на миналия век ефективната химиотерапия се превръща в реалност, въпреки че не действа при грам-негативните бактерии154, какъвто е Mycobacterium
tuberculosis.
Търсенията на ефективно лекарствено лечение на туберкулозата се интензифицират неимоверно, когато става ясно, че някои почвени микроорганизми са способни да генерират антибиотични вещества. Селман Ваксман
оглавява през 1931 г. лаборатория за почвена микробиология в университета
„Рътгърс“ и организира екип, който да работи в тази посока. След продължителни опити Алберт Шац – докторант на Васкман и Елизабет Бъги – негова
асистентка, изолират почвена бактерия, която Ваксман нарича streptomyces
grisens. През 1944 г., след поредица изпитания, екипът обявява новия антибиотик стрептомицин като успешен и срещу туберкулозния бацил. Стрептомицинът излиза на пазара през 1946 г. и през първите месеци предизвива истинска обществена еуфория по цял свят, подхранвана допълнително и заради
ограничените количества от препарата. Скоро се оказва, че лекарството има
сериозни странични ефекти155 и че при много от случаите се развива резистентност към него. Въпреки това, стрептомицинът се оказва революционният
пробив в лекарствената терапия на туберкулозата.156
Почти едновременно със стрептомицина се появяват и други лекарствени препарати, успешни при лечението на туберкулоза. Шведският учен
Йорген Леман разработва химическия агент PAS (парааминосалицилова киселина) малко по-рано от препарата на Ваксман, но поради войната и заради построгите изисквания в Швеция за безопасност, той става достъпен две години
след стрептомицина157. При последвалите допълнителни проучвания се оказва, че комбинацията от двете лекарства е по-ефективна и намалява риска от
резистентност. Откриването на изониазида (изоникотинилхидразин) през 1952
г. води до нов напредък на лекарственото лечение на туберкулозата. След това
Вж. Brandt, A. M., No Magic Bullet: A Social History of Venereal Disease in the United
States Since 1880, New York and Oxford: Oxford Univercity Press, 1985.
154
Пеницилинът се оказва неефективен срещу грам-отрицателни бактерии (наричат
се така заради специфична процедура за оцветяване при микроскопия, въведена от
Ханс Грам), какъвто е туберкулозният патоген. Грам-положителните и грамотрицателни бактерии се различават по структурата на клетъчната мембрана и
клетъчната стена. При грам-отрицателните бактерии структурата на граничния
комплекс съдържа допълнителна външна липидна мембрана. Те не се повлияват от
грам-позитивни антибиотици, какъвто е пеницилинът. Освен това са склонни към
антибиотична резистентност.
155
Един от първите пациенти, лекувани със стрептомицин, е писателят Джорж Оруел.
156
Murray, J. F., D. E. Schraufnagel, P. C. Hopewell, Treatment of Tuberculosis. A Historical Perspective – Annals of the American Thoracic Society, 2015 12(12), pp.1749-1759. doi:
10.1513/AnnalsATS.201509-632PS. 2015, 12.
157
Етамбутолът замества PAS през 60-те години.
153
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са синтезирани и други лекарства с различна ефикасност – пиразинамид (PZA)
през 1952 г., циклосерин (1952 г.), рифампин (1957 г.), етамбутол (1962 г.) и
др.158
Въвеждането на BCG-ваксината и на лекарственото лечение преобразува и общественото конструиране на тубекулозата. Към 60-те години на ХХ в.
тя вече вече не е плашеща „социална“ болест в Европа и Америка. Възможностите за лечение и превенция на туберкулозната инфекция водят и до упадъка на емблематичната до средата на ХХ в. институция на санаториума. Когато през 1965 г. С. Ваксман публикува „Завладяването на туберкулозата“,
той споделя обществения оптимизъм: „Появиха се антибиотици, изчезнаха
санаториумите; що се отнася до обществеността, проблемът е решен –
болестта е победена“.159

Част от екипа на С. Ваксман на Годишната среща на
Обществото на американските бактериолози, Филаделфия, 1947 г. 160

Наистина, през 70-те г. на ХХ в. изглежда, че „последният кръстоносен
поход“ е приключил – туберкулозата загубва епидемичния си характер и с

Connolly, C., Pale, poor, and ‘pretubercular’ children: a history of pediatric antituberculosis efforts in France, Germany, and the United States, 1899–1929 - Nursing Inquiry, 2004,
11(3), 138–147, p. 144.
159
Waksman, S.A., The Conquest of Tuberculosis…, p. 8.
160
Woodruff, H. B., Selman A. Waksman, Winner of the 1952 Nobel Prize for Physiology
or Medicine – Applied and Environmental Microbiology, 2014 80, 1, 2–8, p. 6.
158
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течение на годините се е превръща в ендемично заболяване, което засяга
сравнително малка част от населението. В началото на 90-те здравните експерти отново започват да говорят за болестта като социално значим проблем –
заради проблема с мултирезистентната туберкулоза и като съпътстващо усложнение при ХИВ-инфекцията. През 1993 г. СЗО обявява туберкулозата за
„глобална извънредна ситуация“.161
Според данните на СЗО за 2019 г. инфекциите на дихателните пътища
(RTI) остават основната причина за заболеваемост и смъртност от инфекциозни заболявания в световен мащаб. Към онзи момент в приоритетния списък на
СЗО за научноизследователска и развойна дейност са включени само три патогена: тежък остър респираторен синдром (SARS), коронавирус (SARS-CoV)
и Близкоизточен респираторен синдром коронавирус (MERS-CoV), както и
Mycobacterium tuberculosis. От януари 2020 г. SARS-CoV-2, причината за
COVID-19, оглави световните здравни приоритети, причинявайки безпрецедентни за последното столетие заболеваемост и смъртност в глобален мащаб.
Това доведе и съпътсващите социални ефекти и политики – страх от заразяване, стриктно социално дистанциране, надежда за скорошно намиране на ваксина и ефективно лечение, а в публичното говорене често се търсят паралели
в миналия социален опит с туберкулозата.

Tuberculosis: a Global Emergency – World health, 1993, 46(4), 3-31. Web.14.09.2020.
https://apps.who.int/iris/handle/10665/52639.
161
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Втора глава
ТУБЕРКУЛОЗАТА, ОБЩЕСТВЕНИЯТ ДЕБАТ И ДЪРЖАВНИТЕ
ПОЛИТИКИ В БЪЛГАРИЯ 1879-1951 Г.

Времето на охтиката и времето туберкулозата. Туберкулозата
в българския обществен и експертен дебат в края на XIX и
началото на XX век
Първата публикация на български език, която засяга туберкулозата и
по-специално връзката между алкохола и охтиката, е преводът на Захарий
Княжески на една кратка въздържателна протестантска брошура („The Tree of
Intemperance and the Tree of Temperance“) от 1842 г., която излиза в Смирна
под заглавието „Кореньа на пиянството и каква полза принася на ония, що
пият много”.1 Гръдната охтика предизвиква интереса и на Иван Богоров. В
негова публикация от 1861 г. той представя и някои практически съвети за
лечението ѝ.2
По-задълбочено с охтиката се занимава Анастас Гранитски.3 През 1854
г. той публикува превод на тритомника „Практическа медицина“ на д-р Дио-

Княжески, З., Кореньа на пиянството и каква полза принося на ония, що пият много, Смирна: Типография А. Дамианова, 1842.
2
Анастасов, В., За болницата в края на града, Пловдив, 1996, с. 40.
3
Анастасий поп Петров Стаюв (1825-1879) е от Котел. Учи в гръцкото училище в
Куручешме, а след това и в Имперската медико-хирургическа академия в Галатасарай,
но напуска лицея. От 1849 се назовава Гранитский. Става един от най-известните
чиновници-калиграфи и преводачи – от турски, арабски, гръцки, сръбски, руски, чешки, френски, италиански, английски, немски. Сътрудничи на „Цариградски вестник“.
Първият му труд е превод на „Сборниче за холерата“. Тази книга е провокирана от
усилията на правителството да се справи с върлуващата по това време болест.
Написана на турски и преведена на „езиците на народите в империята“, тя съдържа
кратки исторически сведения, описание на симптомите, препоръки за профилактика и
лечение и пр. След три години (1851 г.) превежда от френски “Гигиена. Начин за
сохранение на здравието“. Учителства в Шумен до 1863 г., а след това в Търново – до
1
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нисиос Пирос (1774-1863).4 В превода има доста лични бележки и наблюдения, отразяващи отношението му към болестта. Във възгледите си за охтиката
Гранитски е повлиян от руските клиницисти Зейдлиц, Иноземцев и Постников
– основатели на руската терапевтична школа за туберкулозата.5 Самият Границки използва руското название на охтиката – „чaхотка“.
Друга разработка от този период е обширната статия на Васил Каракановски6 „За охтиката – фтизис туберкулоза“, публикувана във вестник
„Время“7. Д-р Каракановски е руски възпитаник и по това време е лекар в
руското консулство в Истанбул. Освен че за първи път използва на български
език термина „туберкулоза“, той разглежда историята, характера, появата и
изхода от заболяването, както и важността от своевременното й откриване.
Каракановски не приема инфекциозния характер на туберкулозата, но допълва
факторите, имащи значение за протичането и изхода на болестта – климатичните условия и условията на живот: „Повече мрат сиромасите от охтика“ –
заключава той.8 Каракановски препоръчва комплексното лечение на базата на
определен хигиенно-диетичен режим, включващ като храна сурово месо,
гроздолечение, мляко (магарешко или кобилешко) и рибено масло. Той пише
„За охтиката“ на базата на разработки на руски лекари и по-специално се
опира на „Учение за гръдните болести“ на Г.И. Соколовски.9
края на живота си. – Вж. Радева, С., Анастас Гранитски и първата “Практическа медицина – Асклепий, 2002, с. 98-101.
4
Практическа медицина. Разделена на три томове. Съчинение Д. Пирово. Превел на
блъгарски Анастасий П. Петрович Кранитский от Котел или Казан, Константинопол,
1854; Вж. и Русев, М. Исторически преглед на медицинската книжнина в България.
С., 1904; Стефанов, В. Българската медицина през Възраждането, София, 1980.
5
Зейдлиц предлага още през 1842 г. прилагане на изкуствен пневмоторакс при лечение на гръдна охтика. Иноземцев и Постников разработват практики, свързани с приложението на млякото в лечението на туберкулоза – Вж.: Хоменко, А. Г., Развитие
фтизиатрии, как науки о туберкулезе – Блокнот фтизиатра, туберкулез. Web.
21.12.2017. https://ftiza.su/razvitie-ftiziatrii-kak-nauki-o-tuberkuleze/.
6
Васил Каракановски е роден е около 1840 г. в Ловеч. Учи в местното училище, после
в Белград, където завършва гимназия. През лятото на 1859 г. се записва да учи медицина в Московския университет със стипендия, дадена му от Славянския благотворителен комитет. След дипломирането си е назначен за лекар в руското консулство в
Истанбул. По време на Руско-турската война е лекар в Главната квартира при княз
Черкаски. След 1878 г. е народен представител на Ловеч в първото Обикновено народно събрание (1879). Продължава да работи като лекар в руското посолство в Истанбул и е управител на руската болница в града. Автор е на множество статии с медицинска тематика, публикувани във в. "Время" (1865-1866) и на преводни материали
от руски език във в. "Цариградски вестник" – Цит. по: Русев, М., Туберкулозата в
България – Народно здраве, 11, 1930, 81-107.
7
Время, год. ІІ, бр. 22-24, 1866 г.
8
Пак там, с. 83.
9
Анастасов, В., За болницата…, Пловдив, 1996, с. 42.
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Сред публикациите, които представят, от една страна, познаването на
медицинския напредък по отношение на туберкулозата, а от друга – вярата в
традиционните „народни“ средства срещу туберкулозата е „Лек против охтиката“ (1891 г.) на Петър Берковски10 от Лом.11 В това кратко четиво авторът
представя историята на собственото си заболяване и изцеление. Той разказва
как заболява от “катахар в дробовете си“ по време на войната от 1877-1878 г.
В последствие се развива охтика и през есента на 1889 г. вече е на легло и
ставал все по-зле – броял дните заради развилите се вече каверни. Обявен от
лекарите за безнадежден, Петър напуска „докторските церове“ и прибягва до
народен „цер“, съчетан с добро хранене и „гледане“. По-нататък той описва
как болестта му регресира постепенно и в рамките на година всички симптоми
изчезват. След това Берковски посочва, че е правен анализ на храчките му в
бактериологическия институт в Грац (Щирия) и твърди, че „доста са намалели
бацилите“.12 По-нататък той представя и лечителката: „Доколкото ми е известно, едничкото лице в нашия окръг, което знае по предания тоя лек и
професионално го употреблява за церене е Баба Камена от с. Лабец (Ломска
околия). Тя лекува тайно с треви и бурени няколко болести и сполучливо ги
изцерява. Между излекуваните от нея е и бившата охтичава Яна Стефанкина от с. Василовци (Ломска околия), на която баба Камена е открила и правенето на цера. Тази Яна е тоже излекувала няколко болни със същия цяр. От
нея узна съпругата ми приготовлението и употреблението на въпросния
цяр“. Горчива ирония е, че Петър Берковски умира от туберкулоза само няколко месеца след публикуването на книжката.
С организирането на медицинската периодика в България, от 80-те
години на XIX в. започват да се публикуват и отделни статии върху охтиката
– в издания като „Медицинска сбирка“ (1883 г.), „Варненско медицинско списание“ (1886–1887 г.); „Медицински преглед“ (1888 г.), „Медицински сборник“ (1895 г.), „Медицинска беседа“ (1896 г.), „Народна медицинска библиотека“ (1900 г.), „Медицински напредък“ (1900 г.), „Училищен преглед“ (1901
г.), „Народна хигиена“ (1902 г.) и др. До към 1903 г. в тези и в други издания
Петър Берковски (1852–1892) е роден в Лом, учи в Белград и Табор. Учителства в
Хасково. Заточеник е в Диарбекир, но през 1876 г. успява да избяга в Русия. Учителства в Браила до началото на Руско-турската война. Постъпва в българското опълчение. След 1879 г. се установява да живее в Хасково и е първият окръжен управител на
Хасковския департамент в периода на Временното руско управление. Заболява от
туберкулоза и заминава на продължителна почивка в Кан, Южна Франция, след което
се завръща в Хасково. Кмет е на Хасково (1881-1882), а после и Окръжен управител
последователно в Ловеч, Оряхово и Лом. След Съединението и Сръбско-българската
война се установява в Лом. Умира от туберкулоза през март 1892 г. – Вж. Атанасова
В., Петър Берковски (1852-1892), Хасково, 2007.
11
Берковски, П., Лек против охтиката. Из българската народна медицина, /Записал
Петър Иванов Берков, Лом: Дунавско печатно дружество, 1891.
12
Пак там, с. 4-7.
10
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за охтиката пишат лекари като Н. Азманова, Ив. Михайлов, Хр. Ничев, А.
Пюскюлиев, („Варненско медицинско списание“, „Български преглед“); П.
Стоянов („Медицински напредък“); Хр. Тантилов („Медицински сборник“) и
др.13

Откъс от статията на В. Каракановски във в. „Время“, бр. 22, 1866 г.

В сп. „Здравие“ (излизащо от 1902 г.) още в първите броеве се публикуват статии, засягащи туберкулозата – на д-р Котловски за лекуването на
охтиката14 и на лекарката М. Покровска за борбата с охтиката като „народна
болест“15. Статията на д-р Котловски в сп. „Здравие“ от 1902 г. запознава с
дебатите на Международния конгрес за борбата с туберкулозата, провел се в
Лондон. Авторът акцентира върху становището на Р. Кох, изказано на конгреса, че болестта в първичните си стадии е излечима и подробно представя важността от разпознаването на ранните симптоми и правилното й диагностициране.16 Д-р М. Покровска в публикацията си от 1903 г. представя работата на
Международния конгрес в Берлин по въпросите за борбата с туберкулозата от
1899 г. и признаването й там като „болест на работничеството“.17 Тя подРусев, М., Туберкулозата в България – Народно здраве, 11, 1930, 81-107. с. 83.
Котловски, По въпроса за лекуването на охтиката – Здравие, г. I, кн. 2, 1902, с. 226228.
15
Покровска, М. И., Борбата с охтиката като с народна болест – Здравие, г.II, кн.1,
1903, с. 67-73.
16
Котловски, По въпроса за…, с. 227.
17
Покровска, М. И., Борбата с охтиката…., с. 68.
13
14
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чертава важността на профилактиката и хигиената, подобряването на храненето и повишаването на жизнения стандарт. Заедно с това д-р Покровска акцентира върху важността на санаториумите за изолиране на болните и „просвещаването“ им, представяйки германския пример – към 1899 г. в Германия
има вече 33 санаториума. Д-р Покровска се придържа към тезата за поголямата важност на „общите хигиенически мерки“ и специализираното медицинско образование за фтизиатри: „Санаториите са резултат на крайното
увлечение от бактериологията, която приписва на заразата преобладаваща
роля в заболяванията и като второстепенно – съпротивителните възможности на организма... Поради това изолацията и дезинфекцията се поставят на пръв план... Оздравяване условията на живота на човешкото общество и личната хигиена са най-могъщи средства против всякакви заразителни
болести изобщо и против охтиката частно. Към това именно трябва да се
насочи нашата борба с охтиката като с народна болест.“18 Именно по това
време сред лекарите в България се въвеждат дискусиите за началата в политиките към „социалните“ болести и конкретно към туберкулозата. Вероника
Димитрова представя подробно генезиса и развитието на дебата за хигиенните
политики и в междувоенния период – с развитието на бактериологията, теориите за имунната система, концепциите за социалната медицина.19

Корица на книгата на д-р А. Пюскюлиев
„Лекуванието на охтиката в санаториите“,
1894 г.

Пак там, с. 70.
Димитрова, В. Управление на бедността. Хигиена и медицина през междувоенния
период, София: Изток-Запад, 2018, с. 24-30, 46-68.
18
19
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През 90-те години на XIX в. и в първите години на XX в. още няколко
лекари и една лекарка се включват активно в дискусиите за перспективите
пред санаториумите в България. През 1894 г. д-р Ангел Пюскюлиев публикува книжката „Лекуванието на охтиката в санаториите“.20 Това е и първата пространна публикация върху „лековните станции“ или „лечебници за гръдоболни“, както авторът нарича санаториумите. След пространно представяне
на най-известните европейски санаториуми в Швейцария и в Германия по
това време, д-р Пюскюлиев обобщава най-важните условия за лечението на
охтиката: „почивката при чист въздух, светлина и силна храна“.21
Д-р Невяна Азманова22, която по това време е лекарка в Ловешката
болница, публикува като отделни книжки две свои публични сказки: „Туберкулозата в отношение с хигиената“23 (1900) и „Няколко думи върху лечебниците за охтичави – санаториумите“24 (1902), а през 1907 г., заедно със съпруга си д-р С. Ханчев – и едно от първите детайлни изследвания върху смъртността от туберкулоза в градовете.25 „Тази болест – посочва тя – е понастоящем най-голямото обществено зло, най-жестокият бич на човечеството,
който ни застрашава, напада и убива, който, много по-смъртоносен от всяка най-ужасна война, полага всяка година в гроба около 1 000 000 души от
Европа само!“26 Д-р Азманова представя накратко историята на санаториумите в Германия и акцентира върху немския опит с „народните санатории“ –
доколкото, според нея, особено важен е проблемът за бедните болни: “Лекуванието на туберкулозни бедни в къщата им е утопия, а профилактиката,
сиреч предпазването от охтика в тая среда, е химера. Затова трябва не
само лекари, но и администратори, общини, дружества, всички да разберат

Пюскюклиев, А., Лекуванието на охтиката в санаториите, С., Печатница Велков,
1894.
21
Пак там, с. 21.
22
Д-р Невяна Азманова-Ханчева (1875-1956) завършва медицина в Нанси (1899),
практикува от 1900 г. и специализира геникология в Париж (1908-1909). След това,
заедно със съпруга си д-р Симеон Ханчев, открива частна болница в Стара Загора
(1910 г.) – специализирана за вътрешни болести и хирургия. Участва активно в обществения живот на Стара Загора – Една от основателките и първа председателка на
женското културно-просветно дружество „Пробуда“ (1927-1929). Участва активно и в
инициативите на местния клон на Дружеството за борба против туберкулозата – Вж.
Назърска, Ж., Възможности за кариерен растеж на българските лекарки през първата
половина на XX век – Асклепий, XI-XII (XXX-XXXI), 2016, 1-2, с. 259-270.
23
Азманова, Н., Туберкулозата в отношение с хигиената (публична сказка), Народна
медицинска библиотека, № 1, Ловеч: Светлина, 1900.
24
Азманова, Невяна, Няколко думи върху лечебниците за охтичави санаториумите,
Ловеч: Печатница Труд, 1902.
25
Азманова, Н., С. Ханчев, Смъртността от туберкулоза в нашите градове –
Съвременна хигиена, г.I, 1907, с. 137-149.
26
Азманова, Невяна, Няколко думи..., с. 1.
20
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ненормалното и нечовешкото положение, в което е поставен бедният туберкулозен.“27 Тя дава пример с Дружеството за борба с туберкулозата в Германия и мрежата от клонове, които е развило в цялата страна и по-конкретно
– инициативите по откриването на мрежа от санаториуми там след 1892 г. Д-р
Азманова представя също и санаториумите в Швейцария, Дания, Русия, Холандия и САЩ и поставя въпроса за липсата дори на дискусии за подобни
проекти в България. Според нея, дружествената инициатива е ключова: „Найрационалният начин, според мен, е да се основе, по примера на Западна Европа, едно дружество за борба против туберкулозата, което да пусне клон по
цяла България врод дружеството „Червений кръст“.28

Публикации на д-р Невяна Азманова върху туберкулозата, 1900, 1902 г.

Д-р Стефан Ватев още от 1901 г. популяризира в няколко всекидневника актуалните проблеми в борбата с туберкулозата29 и отделно експертните
си виждания по въпроса.30 В следващите няколко години се публикуват още
няколко анализа на противотуберкулозните политики в страната.31
Пак там, с. 25.
Пак там, с. 33.
29
Ватев, Ст., Туберкулоза и туберкулозни – Вечерна поща, 1901, бр. 138; Ватев, Ст.,
Охтика и охтичави – Вечерна поща, 1901, бр.15; Ватев, Ст., Туберкулозата в България
– Дневник, 1903, бр. 593 и др.
30
Ватев, Ст. и др., Доклади по охтиката, София: Придворна печатница, 1902.
31
Голосманов, И., Туберкулозата в железниците: Причини за нейното разпространяване и борбата с нея, София: Придворна печатница, 1909; Бурилков, Д., Борбата
против охтиката, София: Фелдшерско медицинско дружество, 1910; Гърличков, Гр.,
27
28
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Едно от първите пространни представяния на
белодробната туберкулоза в България – „Поболевание, лечение и предпазване от гръдната охтика“ на д-р Марин Русев.32

По това време се увеличава и броят на преводните публикации върху
спецификите на туберкулозата.33 Един от първите преводи в България на изследвания върху социалните измерения на туберкулозата е книгата „Охтиката
като народна болест“ от 1901 г. Преводачът, отбелязан като „А.Б.“, представя историята на книгата: лекарят от Ню Йорк С. Кнопф „печели наградата на
Конгреса за лекуването на туберкулозата в Берлин за научно-популярно четиво по темата, а на немски го издава Комитетът за построяване на заведения за охтичави в Берлин“. 34 От немския вариант е и българският превод на
книгата. Дори печатници извън столицата издават популярни хигиенни четива
за туберкулозата. Такъв е случаят с превода на очерка на Е. Нидергефер „Как

Охтиката (туберкулозата ) в човека, домашните животни и птици. Охтиката в
млечните крави, средствата за откриването й и борбата против нея, София: Печатница "Витоша", 1910 и др.
32
Русев, М., Поболевание, лечение и предпазване от гръдната охтика, София: Печатница „Даскалов и с-ие“, 1894.
33
Вигдорчик, Н. А., Охтиката от що произлиза и как да се борим против нея. Общедостъпни беседи, София: С. М. Стайков, 1908; Даранбер, Ж., Борба с охтиката. В
общедостъпно изложение, Котел: Димитров и Бянов, 1903; Виженод, Е., Туберколозата – охтиката: Предпазване и лекувание, Пловдив: Дружествена печатница Съгласие, 1898; Рубнер, М. и др., Жилищният въпрос и туберкулозата, София: Съвременна
хигиена, 1907; Рибар, Е., Охтиката е излечима, Варна, 1901.
34
Кнопф, С.А., Охтиката като народна болест, Пловдив: Дружество „Съгласие“,
1901.
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да предвардим себе си и децата си от охтика? (Tuberculosis)“, издадена в
Сливен през 1896 г.35
По-надолу в този текст са включени, цитирани и коментирани десетки
други публикации върху туберкулозата в България в следващите четири десетилетия.

Здравното законодателство, държавните институции и
проблема с туберкулозата до 1944 г.
В първите години от съществуването на новата българска държава –
още в периода на Временното руско управление, започва изграждането на
мрежата от институции на общественото здравеопазване и постепенно се въвежда съответното законодателство. След 1878 г. българската система на
здравеопазване е устроена първоначално по руски модел. Според законодателството, изготвено през 80-те години под влиянието на руски експерти, управлението й е подчинено на държавата и е силно централизирано. Основни
звена в тази система са болниците, окръжните и околийските лекари.36
През февруари 1879 г. влизат в сила Временни правила на медицинското управление в България, съгласно които борбата срещу туберкулозата се
възлага на общите здравни органи. Временните правила са законодателен акт,
който дава подробни указания за учредяването, функциите и правомощията на
първото здравеопазно административно ведомство в страната – Медицинският съвет, който решава всички научни и административни въпроси (чл. 1).
Този нов тип специализирана администрация е висшият орган на институциите за обществено здравеопазване и се назначава от правителството. По подобие на руската здравна система, Медицинският съвет е подчинен на Отдела за
вътрешните дела. Състои се от четирима членове (включително и старшият
лекар на войската), единият от които се определя за председател (чл. 1). На
Медицинския съвет са подчинени болничните съвети, които се грижат за
държавните болници и осъществяват комуникацията с правителствените учреждения по всички въпроси, които се отнасят до болниците.
На 5.11.1882 г. князът утвърждава Граждански медицински закони,
подготвени от генерал-инспектора по санитарната част и дворцов лекар д-р
Грим. В новия закон се ограничава ролята на Медицинския съвет, като за
сметка на това се създава нова административна институция – Гражданско
Нидергефер, Е., Как да предвардим себе си и децата си от охтика? (Tuberculosis):
Популярно-хигиенически очерк за юношите и младите фамилии, Сливен: Българско
Знаме, 1896.
36
Назърска, Ж. (2015) Виенската медицинска школа и българската медицина и здравеопазване (40-те год. на ХІХ в. – 1918): трансфер на знание – Съвременни измерения
на европейското образователно и научно пространство, Том 1, С., За Буквите, 293303, с. 297.
35
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медицинско управление – начело с един главен лекар, пряко подчинен на вътрешния министър.37
Новият Санитарен закон, приет от V Обикновено народно събрание
(ОНС) от края на 1888 г. е първият здравен законодателен акт, който е внесен
и разгледан по конституционен ред в Народното събрание. През сравнително
дългия период на този закон (1888-1903 г.), се проявяват и някои негови недостатъци.
В резултат на натрупания опит и на проведените проучвания на международния опит, д-р Марин Русев38 подготвя нов Закон за опазване на общественото здраве39, който влиза в сила на 30. 12. 1903 г.40 В основни линии управленската структура на здравеопазването в следващите десетилетия се изгражда на базата на този закон. В него, както и в предхождащият го закон от
1888 г., отговорността за развитието на здравеопазването се възлага на държавните административни власти в рамките на Министерството на вътрешните работи и народното здраве (МВРНЗ).41 Централното управление на здравеопазването се възлага на две специализирани учреждения. Едното е административно, под названието Дирекция за опазване на общественото здраве или
Божилова, К., Документално наследство на Главна дирекция на народното здраве –
Дигитална библиотека по архивистика и документалистика, София, 2013. Web.
13.07.2018. http://electronic-library.org/articles/Article_0192.html.
38
Д-р Марин Русев е роден през 1864 във Велико Търново. С държавна стипендия
следва медицина в Женева и завършва през 1890 г. Лекар е в Търново и Русе. От есента на 1890 е назначен за поддиректор на гражданската санитарна дирекция и членсекретар на Върховния медицински съвет. Напуска през 1894 г. и до 1903 г. е началник на Оспения институт към Александровска болница, а после и Софийски окръжен
лекар. Още през 1894 г. публикува книгата Поболяване, лечение и предпазване от
гръдната охтика. Между 1895 и 1900 г. е редактор, заедно с д-р Г. Золотович, на сп.
„Медицински сборник“. В началото на 1903 г. е назначен за Директор на Гражданската
санитарна инспекция и подготвя Закона за опазване на общественото здраве от 1903 г.
През 1908 г. той е сред инициаторите за създаването на Дружеството за борба против туберкулозата. През 1917 г. е избран за председател на Върховния медицински
съвет. Както посочва и Никола Константиов, в изявите на д-р М. Русев се забелязва
определена тенденция да пренебрегва заслугите на другите здравни дейци, предимно
от противниковата лекарска група на т.нар. „ораховисти“, и свързва успешните обществено-здравни начинания основно със своите заслуги. Издава поредица книги,
сред които и публикуваната в 1930 “Туберкулозата в България и борбата против
нея”. Умира през 1936 г. – Вж.: Тантилов, Хр. 40-годишната санитарно-обществена
и лекарска дейност на д-р Марин Русев, София, 1930. Бакърджиев, В., Д-р Марин
Русев – Медицински напредък, 3, 1941, с.244; Константинов, Никола, Насоки в здравната политика на България (1912-1929), В. Търново: Фабер, 2017, с. 87.
39
Държавен вестник, бр. 287, 30.12.1903.
40
Божилова, К., Документално наследство….
41
Константинов, Н., Насоки в здравната политика на България (1912-1929), изд. „Фабер”, В. Търново, 2017, с. 17.
37
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Дирекция на народното здраве (ДНЗ), а от 1929 г. – Главна дирекция на народното здраве (ГДНЗ), а другото е научно-съвещателно – Върховен медицински съвет (от 1929 г. – Висш медицински съвет, ВМС).42 ВМС е експертен
съвещателен орган, който има законодателна инициатива и подготвя найважните за здравеопазването документи, легализира дипломи на лекари, издава разрешителни за медицинска практика, регламентира развитието на държавните болници, назначава медицинския персонал в тях и пр.43

Д-р Марин Русев като завеждащ Санитарната дирекция (1903–1908, 1912–1918 г.).44

В санитарното законодателство принципът за задължително обявяване
на заразните болести, задължително обеззаразяване, ваксинацията за шарка и
др. се предвижда за първи път със Закона за опазване на общественото здраве
от 1903 г. В закона се предписва ВМС да определя кои болести ще се съобщават задължително и туберкулозата веднага е включена в този списък.45

Дирекцията за народно здраве е главното ръководно изпълнително управление на
Гражданската санитарна служба със сравнително ограничен състав по Закона от 1903
г. – директор, поддиректор, лекар на статистиката, лекар – секретар на дирекцията и
такъв на ВМС, подсекретар, аптекар, архивар и негов помощник, регистратор и няколко писари и разсилни – Вж. Константинов, Никола, Насоки…, с. 21-22.
43
Назърска, Ж. (2015) Виенската медицинска школа и българската медицина и здравеопазване (40-те год. на ХІХ в. – 1918): трансфер на знание – Съвременни измерения
на европейското образователно и научно пространство, Том 1, С., За Буквите, 293303.
44
Web. 29.09.2020. https://starotarnovo.blogspot.com/2018/03/blog-post_6.html.
45
Русев, М., Туберкулозата в България – Народно здраве, 11, 1930, 81-107, с. 83.
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В Гражданските медицински закони от 1882 г., в Санитарния закон от
1888 г. и в този за Опазване на общественото здраве от 1903 г. липсват определени законоположения за „социална медицина“ и не се споменава нищо за
социалните болести. В Закона за общественото здраве от 1929 г.46, подготвен
от тогавашния здравен директор д-р Иван Кесяков47 в духа на водещите
здравни модели в Европа и САЩ, макар също да не е отделено специално
внимание на борбата с „народните болести и злини“, отделни негови постановления дават основания за мерки в това направление. В него е отделено
място за туберкулозата, венерическите болести и трахомата. В закона друга
социална болест – маларията, не е упомената, но от 1919 г. има специален
Закон за борба с маларията48 и се предприемат мащабни начинания за ограничаването ѝ, с подкрепата на Рокфелеровата фондация в България.49

Д-р Иван Кесяков като кмет на гр. Пловдив,
1922 г.50

Държавен вестник, 09.03.1929, бр. 277.
Д-р Иван Кесяков (1871–1964) е роден в Копривщица. Завършва Българската
католическа гимназия в Одрин и медицина в Краков (1896 г.). Специализира анатомопатология. Работи като лекар-ординатор (1897 г.), околийски и окръжен лекар (от
1900 г.) в Пловдив. Управител е на Окръжната болница във Видин (1905–1906 г.),
старши градски лекар и районен инспектор по маларията (1906–1908 г.);
дългогодишен общински съветник и кмет на Пловдив (1908–1912 г.). Директор на
ГДНЗ (1918–1919 и 1923–1934 г.) и автор на Закона за народното здраве от 1929 г.
Главен секретар (1935–1936 г.) и подпредседател (1939–1940) на БЧК.
48
Вж. Кирова, А., Предпоследното сражение, Варна: Медицински университет
„Проф. Параскев Стоянов“, 2020, с. 61-72.
49
Вж. Ангелова, М., Филантропия и обществено здраве. Рокфелеровата фондация и
борбата с маларията в България през 20-30-те години на XX век – Научни известия на
Правно-историческия факултет на Югозападния университет, г.V, кн.1 2009, 162174.
50
Web. 04.10.2020. http://www.archives.government.bg/tda/docs/pld_12.jpg
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Още през 1925 г. за пръв път в държавния бюджет се залага сума за откриването на специална служба при Централното санитарно управление
(ГДНЗ) за борба с народните болести и детската смъртност – Отделение за
социалните болести. Именно тази институция се кодифицира със Закона за
народното здраве от 1929 г. и обхваща „повечето социални болести и злини“:
туберкулоза, венерически болести, детска смъртност, алкохолизъм, рак и трахома. В основата на работата на това отделение се залагат началата на предпазната медицина. Поради причини от бюджетен характер и сложността на
поставените задачи, то не успява да разшири чувствително своята дейност,
особено в първите години от съществуването си.51
В Закона от 1929 г. държавните политики и ангажименти в борбата с
туберкулозата се регламентират в специален отдел „Борба с туберкулозата“
(отдел Х, Чл.143-15952) и се залагат редица мерки и задължения на санитарната власт. Според тази част на закона именно на ГДНЗ и на органите й се вменява да изучава причините за разпространението на туберкулозата и да издирва на болните; да ръководи и направлява борбата с туберкулозата в страната;
да подготвя нужния санитарен персонал; да води статистика по заболеваемостта и смъртността. Заедно с това, законът ангажира общините и окръзите
да създадат специални Фондове за постройка, уредба и издръжка на „противотуберкулозни“ съоръжения. Упоменават се конкретно институциите и техните представители, които трябва да водят борбата с болестта – хигиеническите съвети, лекарите на държавна, окръжна, общинска служба, училищните
лекари, управител-лекарите на санаториумите, диспансерите и противотуберкулозните отделения на болниците, сестрите-посетителки и целият санитарен
персонал в страната (чл.144). В чл. 145, 155 и 156 се конкретизират задълженията на медицинските лица за задължителното известяване на откриването,
лечението и смъртните случаи на туберкулозно болни. От тях се изисква да
дават сведения за настаняването им в стационарните заведения; да съдействат
на общините и на обществените организации за създаването на противотуберкулозни заведения.
Макар още от 1915 г. да съществува Правилник за постройката и уредбата на обществените и частни болнични заведения, приюти, санаториуми
и подобни53, законът от 1929 г. доуточнява (чл. 157), че санаториумите и диспансерите на благотворителните и частните дружества, предназначени за бедни, се освобождават от данъци, като за постройка на такива държавата, окръ-

Балкански, И., (ред.), Архив на Главната дирекция…, с. 90.
Бочев, З., Здравен справочник: Азбучен указател и пояснител на законите, правилниците и наредбите по здравното дело в България – Известия на Главна дирекция на
народното здраве, 1943, бр. 258, с. 408.
53
Указ №5, 31 май 1915, Държавен вестник, бр. 143, 27.06.1915; ЦДА, ф.372к, оп.1,
а.е. 514.
51
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зите и общините отпускат безплатно необходимите им места.54 Специален
подотдел класифицира противотуберкулозните заведения: диспансери, санаториуми, отделни болници и или отделения и болнични приюти, трудови колонии, училища–преванториуми и детски колонии (повече за всички тези „лечебни места“ – вж. Гл.4).55
Отделяните средства от държавния бюджет са предимно за лечебни
цели, а не толкова за профилактика, и те постепенно се увеличават – през финансовата 1923-1924 г. те са 59,2%; през 1924-1925 г. – 69,7% , през 1929-1930
г. – и 71,4%. За чисто профилактичната работа на здравните служби се отделят по-малко от 10% от средствата за здравеопазване по държавния бюджет.56
Средствата за построяване на лечебни сгради, за лечение и изобщо за
опазване на народното здраве са „изцяло обществени“, т.е. на държавата, окръзите и общините, но в някои случаи частната благотворителна инициатива също е осезаема (такъв пример е изграждането на гръдоболните отделения в Пловдив). За съжаление, отпусканите средства чрез държавния бюджет
никога не се оказват достатъчни. С изключение на 1881-1884 г., както и през
военните, и първите следвоенни години, съотношението между бюджета за
здравеопазване и общия размер на държавния бюджет не се е изменя съществено – между 2 и 3%.57 Трябва да се отбележи, че когато става въпрос за строителството на няколко скъпоструващи противотуберкулозни заведения, подпомагането, идващо от царското семейство е значително – инициативата на
царица Елеонора за изграждането на Детския морски санаториум във Варна,
дарителският жест за началото на строителството на първия държавен санаториум в Искрец на цар Фердинанд, построяването на преванториума в Трявна
със средства на царица Йоанна и пр. (вж. Гл. 4).
Бюджет на ГДНЗ за строителство на „здравни постройки:58
1933/4 – 632 697 лв.
1934/5 – 3 743 000 лв.
1935/6 – 4 905 000 лв.
1936/7 – 11 077 520 лв.
54
Скоро след приемането на закона, през 1930 г. е публикуван и специален Правилник
за санитарната дейност на противотуберкулозните заведения – Държавен вестник,
бр.157, 13.10.1930 г.
55
Законът за народното здраве и борбата против туберкулозата – Борба против туберкулозата, г. ІV, 1934, кн.2, с. 45-46.
56
Бюджетите на ГДНЗ: 1922/23 г. – 141 808 190 лв.; 1930/31 г. – 162 500 000 лв.;
1938/1939 – 199 490 000 лв –В: Народно здраве, София: Дружество за народно здраве
при ГДНЗ, 1938, 35. Трябва да се има предвид, че от втората половина на 30-те години
се залагат и повече средства за строеж на лечебни сгради по бюджета на МОСПБ, за
„хигиенични жилища“ в МЗДИ, средствата по фонд „Обществено подпомагане“ и др.
57
Константинов, Н., Насоки…, с. 107.
58
–В: Народно здраве…, с. 49.
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1937/8 – 12 500 000 лв.
1938/9 - 105 500 000 лв.
Следвоенните години се оказват динамични и за ръководните органи
на здравеопазването. След идването на всеки нов вътрешен министър следват смени и в ГДНЗ или частични промени в състава на Висшия медицински
съвет. На 25 юни 1918 г., поради смяна на министъра, подава оставка като
здравен директор д-р М. Русев. На негово място е назначен санитарният полковник Иван Марков. Два месеца по-късно има нов директор – д-р Иван Кесяков. Земеделското правителство назначава и първият директор без медицинско образование – Ангел Попов. Един след друг следват за кратък период лекарите В. Георгиев, П. Цончев и от 1925 – отново И. Кесяков, който остава Директор на народното здраве почти едно десетилетие.59 Сред ръководителите
на здравната дирекция до преврата от 1944 г. трябва да се отбележат и бившите стипендианти на Рокфелеровата фондация в България д-р Руси Радков (по
стечение на обстоятелствата заради действията му като здравен директор
Фондацията спира проектите си в България) и д-р Иван Балкански60.
Лечебни заведения и здравни експерти
През първата половина на XIX в. в Османската империя се развива
предимно дворцова и военна медицина със сравнително малък брой образовани в медицински училища лекари.61 Началото на модерно медицинско образование в самата империя се поставя през 1827 г., когато в Истанбул е открито
първото Медицинско училище (tıbhane-i amire).62 То е преструктурирано през
1839 г. и отваря врати в Галатасарай като Висше медицинско училище
(Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane). Неговите випускници са зачислявани в
османската армия като военни лекари, а неиздържалите финалния изпит ста-

Пак там, с. 56.
Иван Балкански (1889-1951) е роден в Шумен. Завършва медицина в Москва през
1919. Работи като карантинен лекар във Варна и като градски лекар в Провадия. Като
стипендиант на Рокфелеровата фондация, той се специализира санитарна администрация и хигиена. След това е началник-отделение при ГДНЗ. Директор на ГДНЗ от
1940 до 1944 г.
61
Даскалов, Р., Българското общество 1878-1939. Том 2, София: Гутенберг, 2005, с.
42.
62
Вж. Михайлова, Е., Императорското военномедицинско училище в Цариград и
неговите български възпитаници (1827–1878) – В: Годишник на Софийския
Университет Св. Климент Охридски. Исторически факултет, Т. 101, 2013, 91-122;
Запрянов, Н., Медицината през епохата на националното Възраждане до Освобождението на България – В: Георгиев, М. и др. (ред.), История на българската медицина,
т.1, София: Летера, 2009, 72-79.
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ват аптекари (евзаджии) и фелдшери (джерахи). През 1867 г. се открива и
гражданско медицинско училище (Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şahane)63.

Султан Абдул Меджид I на церемонията по дипломирането на втория
випуск на Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane в Галатасарай, гравюра от 1844 г.64

В този период се появява и първата група българи, получили модерно
за времето си медицинско образование в европейски университети65: д-р Марко Павлов завършва в Монпелие (1811 г.), д-р Атанас Богориди – във Вюрцбург (1816 г.), д-р Никола Пиколо – в Пиза (1829 г.), д-р Петър Берон – в
Мюнхен (1831 г.), д-р Иван Селимински (1845 г.) – в Париж и Сиена. С разкриването на медицински училища в Истанбул, Букурещ (1855 г.) и Атина
(1837 г.) броят на следващите медицина българи постепенно нараства.66 Някои

İlikan-Rasimoğlu, G., Boundaries, Education and Licence: The Nineteenth Century
Ottoman Standardization of Medical Professions – Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 2017, Cilt 19, Sayı 1, 227-245, p. 231.
64
Namal, A., İstanbul Tıp Fakültesi Tarihi. Web.12.05.2018.
https://istanbultiptanitim.istanbul.edu.tr/index.php/istanbul-tip-fakultesi-tarihi/.
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Още през 1705 г. българинът Анастасий Македонеца завършва немския протестантски университет в Хале, а по-късно (1712 г.) той става член на комисията за новия
руски превод на Библията по инициатива на Петър I. Обучението му в Хале включва и
медицина – негови съвипускници развиват медицинска практика в Цариград – Вж.
Йонов, М., Културни връзки между немски протестанти и дейци от южнобългарските
земи през края на XVII и първите десетилетия на XVIII век – Годишник на Софийския
универитет, Философско-исторически факултет, 58.3, 1964, с. 241-277.
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Петкова, М., Развитие на клиничната медицина в България – В: Измерения на българската медицина, София: Тангра ТанНакРа, 2001, с. 181.
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от българските лекари, завършили Букурещкото медицинско училище (после
– Медицински факултет), по-късно стават професори във факултета – д-р Петър Протич – по хирургия и д-р Георги Атанасович – по патология, съдебна
медицина и токсикология. От 1858 г. истанбулското медицинско училище
започва да приема и български младежи, с условието след това да работят като
военни лекари. Преподаватели в училището по това време са д-р Г. Вълкович
– по хирургия и д-р Хр. Стамболски – по анатомия.67 До 1878 г. в Русия завършват медицина 34 българи. Сред тях са д-р Хр. Даскалов, д-р К. Бонев, д-р
И. Панов, д-р В. Каракановски, д-р Д. Моллов и др. Особено голяма е групата
на завършили или специализирали медицина във Франция – Д. Киркович, П.
Протич, Г. Атанасович, Ив. Богоров, Т. Шишков, М. Балабанов, И. Селимински, И. Чомаков и др.68 От 40-те години на ХІХ в. български лекари започват да
се обучават и Виенския университет. Както посочва Ж. Назърска, от 20-те год.
на ХІХ в. до 20-те год. на ХХ в. там специализират 54 български лекари, като
до 1878 г. във Виенската медицинска школа учат само 7 българи – 6 студенти
и 1 специализант. По този начин Виена отстъпва на други медицински центрове, които формират българската медицинска интелигенция през ХІХ в. (Цариград, Букурещ, Москва), но създава специалисти, които с практиката си в
Османската империя допринасят за модернизацията на здравното й дело през
60–70-те години на ХІХ в. Както отбелязва авторката, „част от тях предприемат мерки против инфекциозните болести, като препоръчват на населението
климатолечение срещу туберкулозата. Въпреки всичко, в този период медиците се развиват предимно като общопрактикуващи лекари, нямат възможност да се специализират и се занимават активно с обществена дейност“.69
Общо около 135 български лекари завършват обрзованието до 1878 г.
като половината от тях започват професионална кариера или в чужбина, или
като лекари в Османската армия, а също в болници в градовете в европейската
част на империята.70 В началото на 70-те г. на XIX в. болници има в Шумен,
Плевен, Видин, Русе, Белоградчик, Кула, Пловдив, Сливен, Варна, Търново и
Добрич. Само 5 от тях са и за граждански нужди (4 „градски“ и 1 частна), а
останалите са гарнизонни.71 Болнични институции поддържат и някои местни
общини. В Пловдив, например, от началото на XIX в. за нуждите на християнското население работи т.нар. „Обща болница“ („Шпиталия“). Средствата
за нея се набират от дарения към църквата „Св. Петка“ и от дарения на коп-

Стефанов, В., Българската медицина през Възраждането. София, 1980, с. 150 и сл.
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Попов, М., Някои данни относно съществуването на болници в България през
Среднните векове и през турско робство – Здравно дело, 4, 1956.
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ривщенските бегликчии.72 В Пловдив се открива и първата частна болница –
на д-р Михаил Владос (1856 г.).73 Към 1827 г. се споменава и за болница в
Пловдив за католическото население. Дарителски болници изграждат няколко
български общини – Мелник (1831 г.), Силистра (1855 г.), Самоков (1860 г.),
Търново (1866 г.), Варна (1868 г.). Там работят лекари, заплащани от общините.74
Специално при случаите на заболяване от охтика75, по-заможните пътуват в страни с топъл климат – в Италия или Египет, но най-често болните са
насочвани за престой към манастирите и имаретите. Когато д-р Марин Русев
подготвя публикувания от него през 1904 г. „Първи опит за история на здравеопазването“ след 1878 г., той включва и библиографията на българската
медицинска литература за целия предшестващ период, подготвена от Хр. Докторов.76 По този повод д-р Русев твърди, че е разговарял с лекари, практикували преди 1878 г. – Ал. Христов, Ст. Антонов, М. Цачев, Г. Хаканов, П.
Минчевич, Хр. Стамболски и др. „Хората – обобщава той тази своеобразна
анкета – макар да не са знаели, че туберкулозата е заразителна, знаели са, че
охтиката е болест наследствена, че в повечето случаи, когато един член на
семейството е бил охтичав или е умрял от охтика, това семейство не е
здраво и са избягвали сродяването или задомяването с него. Нещо повече,
знаели са доброто влияние на планинския въздух и болните от продължителна кашлица, телесна слабост и немощ са били изпращани на поправка във
високите ни планински местности.“ Така се оказва, че Арбанаси е било найблизкото лечебно място за търновци, но те също са ходели в Габрово, Дряново и селата около тях. Когато Русев събира тази информация, все още се помни, че в Габрово е имало „прочут лечител“ – дядо Александър, към когото се
обръщали всички пристигнали за лечение страдащи. Той лекувал болните с
разтривки и с бурени и след това ги изпращал да прекарат лятото в Балкана.
Габровският „Соколски манастир“ е бил известен много преди войната (18771878) като планинско лечебно място, а и в началото на ХХ в. продължава да
„играе ролята на своеобразен частен санаториум за слаботелесни“.77
През Руско-турската война от 1877-1878 г. освен болниците в Русе (от
1865 г.), Плевен (1865 г.) и Добрич (1866 г.), се откриват още няколко нови
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болници – в Търново и Свищов (1877 г.), а през 1878 г. – в Пловдив, Силистра
и Тутракан.78 След войната те продължават да работят и като граждански болници. През 1879 г. с държавни средства се организират още 11 болнични заведения – в София, Варна, Лом, Ловеч, Видин, Сливен, Бургас, Кюстендил, Разград, Севлиево и Оряхово.79 Повечето се помещават с зданията на бивши казарми, лазарети или в частни къщи (за Севлиевската болница вж. Гл. 4). От
началото на 1881 г. постепенно започва изграждането на специални болнични
сгради за тези заведения. Разкриваните в страната болнични заведения се класифицират според броя на леглата на Първостепенни (с 100 до 150 легла и с
няколко отделения), Второстепенни (40 до 50 легла) и Третостепенни (10 до
20 легла), като най-голямата – Александровската болница в София (от 1884 г.)
е с до 500 легла.

Александровска болница, 90-те г. на XIX в., картичка80

Към средата на 1898 г. в страната има 9 първостепенни болници, 15
второстепенни и 41 третостепенни. Към тях се разкриват болнични амбулатории и още 28 амбулатории при окръжните и околийските лекари. През 1911 г.
първостепенните болници стават 15. След това броят им се запазва, но се
променя само броят на сградите в болничните комплекси и леглата в тях. При
второстепенните болници има по-голяма динамика – ако през 1898 г. те са 15
Вж. Золотович, Г., М. Русев, Исторически преглед на медицинската част в България, август 1878–август 1898 г. – Медицински сборник, 1898, 8, 526-529.
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Александровска болница, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов“,
2014, 11-34.
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на брой, през 1911 г. са 9, а през 1921-1923 – 18, за да се установят на 13 второстепенни болници към края на 20-те години.
Най-динамична е ситуацията с третостепенните болници – те са с често
променящи се функции, особено след 20-те години на ХХ в. Дефицитът на
лекарски кадри за тях и скъпоструващата поддръжка на болнични съоръжения
в сравнително малки населени места ги превръща в огромен проблем за управлението им за здравната администрация. Бързото нарастване на броя на
третостепенните болници към края на 90-те години на XIX в. дава основание,
още тогава, да се критикува тази политика, с оглед на това, че малките болници носят повече разходи, отколкото ползи. Това е и една от причините на един
по-късен етап, когато се налага спешно да се открие санаториум или климатична станция, някоя от третостепенните болници да се преобразува в противотуберкулозно заведение. Много често се налага околийските лекари да съвместяват управлението и на третостепенни болници (вж. Гл. 4).81
Частните болници са със сравнително малък капацитет. Болницата
„Параскева Николау“ във Варна – поддържа от 13 до 25 легла и лекува средно
между 300 и 500 болни годишно. През 1883 г. в Пловдив се открива Католическа болница, но е закрита след 8 години заради липса на средства. Открита е
отново през 1896 г. – с 45 легла и с 9 болнични стаи.82 Може би най-значимата
в здравно отношение сред частните лечебни заведения е Международната
католическа болница “Княгиня Клементина” (1891 г.) в София. Тя разполага с
50 легла и от 1894 до 1902 г. там се лекуват от 533 до 853 болни годишно от
България и от съседните страни. През 1900 г. в София се открива частна лечебница под названието „Санаториум на лекарите Михайловски, Ст. Сарафов
и М. Славчев“ 83, но на практика няма нищо общо със санаториумите, и вероятно е наречена така, за по-модерно звучене. През същата година в София
отваря и клиниката на д-р Балсамов, която е оборудвана с един от първите
рентгенови апарати в страната – в началото само с 5 легла. По-късно е разширена в нова сграда с 24 стаи. Като цяло броят на частните лечебни заведения
остава малък и статистически е неглижиран от държавните институции – почти никога през следващите десетилетия частните кабинети, болници и санаториуми не влизат в статистиките за лечебната инфраструктура на здравната
дирекция. През 1908 г. частните болници са 5, през 1912 г. – 6, а 1922 г. – само
2. Едва в края на 20-те г. се увеличават до общо 44 (28 болници и 16 клини-

Пак там, с. 40-41.
Хаджииванов, И., Исторически преглед на медицинската част и медицинската
книжнина в България (15 авг. 1878 - 15 авг. 1903). Юбилейна книга, София: К. Чинков,
1904, с. 109-110.
83
Петровски И., И. Вълков, Съвременното българско здравеопазване от 1877 г. до
наши дни, Кн.1, София: ДНК, 1999, с. 354.
81
82

72

ки).84 В повечето случаи става въпрос за малки заведения с по 3-4 стаи, кухня
и кабинет.
Към 1912 г. в България има 63 държавни болници (от които само 2 са в
села), 1 родилен дом и 3 градски общински болници. Разкрити са 546 амбулатории, от които повече от половината са фелдшерски, има 677 аптеки (от които 347 са на фелдшери).85 Що се отнася до местата за лечение на болните от
туберкулоза, дефицитът на места за „уединение“ и лечение не само в началото
на ХХ в., но и през целия разглеждан период е най-дискусионен сред лекарите-общественици. Уединението на вече болните, се разглежда като важно в
борбата с туберкулозата. В публикациите на експертите то има двояка цел –
да се предпазят околните, а и самият болен да се учи да го прави. Основното
внушение е, че болният трябва да бъде „уединен“ в санаториум, болничен
павилион или да се отдели стая в жилището, в което живее със семейството
си. Специални „гръдоболни“ отделения и отделни болници за болни от туберкулоза започват да се откриват след Първата световна война (вж. Гл. 4).

„Издирване на болни“ – снимка от
албума на д-р Огойски, Околийски
лекар в Кюстендил, 1936 г.86

Един от проблемите при реализирането на обществено-здравните политики на българската държава и на противотуберкулозните начинания в частност, е перманентният дефицит на лекарски кадри. Недостигът на лекарифтизиатри се оказва трудно преодолим проблем през целия разглеждан периСтатистически годишник Българското царство, София, 1930, с. 433.
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од. Според д-р М. Русев към 1878 г. в Княжество България има общо 30 души
лекари, които да заемат държавна, гражданска, военна и болнична служба.87 В
такава ситуация се оказва почти невъзможно да се работи по профилактика и
проучване на заразните болести и, както посочва Русев – „…за борба с туберкулозата нито се е мислило“.88 Само след година (1878 г.) броят на лекарите,
работещи в страната нараства на 71, а към 1903 г. те вече са 559.89 При сравнително задоволителен брой на лекарите към 1903 г., д-р Русев посочва, че те
не са добре разпределени. Така, от общо 559 лекари, 299 са на служба в държавните и общинските здравеопазни институции, 204 са частно практикуващи
и работят само в големите градове, а за останалите 56 липсват точни данни.
Жоржета Назърска посочва, че от 546 лекари на държавна служба през 1902 г.
само 4% (22 души) са жени. Първите дипломирани лекарки в страната обикновено са назначавани в хирургическите, във вътрешните отделения на болниците, където заемат най-низши (ординаторски) длъжности, или като училищни лекарки. От 22 общо лекари на общинска служба през същата година
само 31,8% (7 души) са жени или само около 18,2% от действащите лекарки
са наети на държавна и общинска служба.90
Според Вера Давидова лекарите на „гражданска служба“ към 1903 г. се
разпределят така: 72 – околийски лекари; 59 – болнични лекари; 12 – окръжни; 6 – железопътни; 5 – карантинни; 4 – в чумно-бактериологичния институт,
1 – минен и 2 – на административни длъжности. Към същата 1903 г. има лекари само в 96 населени места (74 града и 22 села) при 3928 населени места в
страната (79 града и 3849 села), като не се смятат колибите и манастирите.
Може да се каже, че сумарно ок. 20,7% от населението на страната (776 405
жители) се ползва, до известна степен, от непосредствена медицинска помощ
и 79,3% (2 967 878) жители нямат достъп до адекватна за времето лекарска
грижа.91 В населените места, обслужвани от лекар, това означава средно един
на 1 543 души, като за София един лекар на държавна служба обгрижва средно 664 жители. Диспропорцията по брой лекувани от един лекар продължава
и в следващите години. През 1927 г. един лекар в София обслужва 610 души,
в Пловдив – 877, а в Хасково – 1318. Общо за страната един лекар трябва да
лекува около 1000 души, като за селата това означава средно около 12,880
души. Недостигът на лекарски персонал в началото се компенсира до някъде
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от фелдшерите – фелдшерски училища се разкриват в София, Пловдив, Варна
и Търново. След 1923 г. здравните служби, завеждани от фелдшери, чувствително намаляват до 1014 души, а лекарските здравни служби се увеличават и
стават 1005.
Лекарите в България през 1903 г. според мястото на получаване
на образование92
Държави, в които е получено образованието
Русия
Франция
Гърция
Османска империя
Австро-Унгария
Румъния
Белгия
САЩ
Англия
Италия
Германия
Швейцария

Брой на лекарите %
105
207
59
40
49
12
3
1
1
7
29
46

18, 8%
37%
10,6%
7,2%
8,8%
2,1%
0,5%
0,2%
0,2%
1,2%
5,2%
8,2%

Балканските войни от 1912–1913 г. поставят пред сериозни изпитания
общественото здравеопазване в България – заради мобилизацията на голяма
част от лекарите. Не остават незасегнати дори членовете на ВМС и самият
здравен директор.93 На редовна работа остават само около 20 фелдшери, част
от които скоро също са мобилизирани. Заминават за фронта и правоспособните аптекари. С появата на огнища на заразни болести, особено след ноември
1912 г. – на холерата, Военно-санитарната инспекция е принудена да върне по
местата им всички окръжни лекари и действителни членове на ВМС.94 Неблагоприятните за здравеопазването на цивилното население промени се повтарят в значителна степен и по време на Първата световна война. Още в началото на войната санитарният персонал е мобилизиран отново. Под разпореждане
на Дирекцията, чийто функции намаляват до минимум, а нейният директор др Русев става заместник-началник на военно-санитарната част, остават само
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а.е. 36, л. 85.
94
Константинов, Никола, Насоки…, с. 111.
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няколко лекари и фелдшери в пенсионна възраст, както и няколко лекарипленници.95
Общ брой на лекарите в България96:
1920 г. – 724 лекари
1924 г. – 1052 лекари
1930 – 2108 лекари
1935 – 2719 лекари
1937 – 2943 лекари
Ясна регламентация на специализацията на лекарите се въвежда едва
със Закона за народното здраве от 1929 г. През 1932 г. излиза и специална
наредба, а през 1937 г. – и правилник за специализация. Предвижда се обучението и практиката да стават само в университетските клиники в страната и в
чужбина, в специалните отделения, завеждани от специалисти в държавните
болници и институти в България, в признатите от ВМС болници и институти в
чужбина, в Централното управление на ГДНЗ, в Института за народно здраве
и в равностойните на тях учреждения и институти в чужбина.97
Дори към 1937 г. броят на специалистите по „гръдни болести“ (фтизиатрите) е толкова малък (общо 57), че редакторите на в. „Туберкулоза“ ги изброяват поименно, за да са в помощ на търсещите лечение болни. Само в София са 31 специалисти – в държавни, общински или дружествени лечебни
заведения и на частна практика. Сред тях са лекарите Р. Радков, А. Богданов,
Н. Василев, М. Русев, К. Танев, И. Голосманов и др. В списъка на фтизиатрите
в София фигурират имената и на 5 лекарки – Надежда Смилова, К. Соколска,
Катя Петрова, Цв. Стоянова, Надежда Евг. Бурилина.98
Заради специфичното диагностициране на туберкулозата в този период,
заедно с фтизиатрите, лекарите–рентгенолози също са ключови специалисти.
Съвсем скоро след откриването на рентгеновите лъчи от Вилхелм Рьонтген,
българската медицинска общественост проявява интерес към тази новост.
Пак там, с. 112-113.
Народно здраве, София: Дружество за народно здраве при ГДНЗ, 1938, с. 29.
97
Константинов, Н., Здравеопазването в България 1944-1952, София: РИК Диана, с.
74-76.
98
В Севлиево работи д-р Варавара Крамаренко; в Троян – Д. Левчев, Хр. Добрев (и
двамата в санаториума); във Велико Търново – Л. Любенов, Нед. Ат. Петрова (в Държавната болница), Янко Георгиев; в Кюстендил – П. Пейчев; в Своге – Дим. Енчев (в
санаториума); в Шумен – Ек. Чолакова, Ив. Петков; във Варна да четирима, като двама от тях – Бор. Цветанов и Ал. Недялков работят в детския санаториум; в Бургас има
трима фтизиатри, единият от които е д-р Г. Хашнов; в Пловдив са петима, вкл. в Гръдоболното отделение на Държавната болница и в Дома „Кудоглу“; по един специалист-фтизиатър има в Хасково, Свищов, Русе и Татар-Пазарджик. Вж. Лекарите–
специалисти по гръдни болести в България – Туберкулоза, г.V, 1937, бр.2, с. 2.
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През януари 1896 г. списание „Светлина“ публикува дописката „Едно знаменито откритие”, изпратена от Христо Докторов (по това време в Нанси, Франция). Следват още няколко публикации в българския печат за лекарските ползи от откритието на Рьонтген, а през 1899 г. Стоян Сиромахов защитава в
университета в Монпелие докторската си дисертация на тема „Радиодиагностиката на гръдния кош”. През 1900 г. д-р Георги Балсамов99 открива в София
първата частна клиника с рентгенов апарат в страната, в която работи за известен период заедно с д-р Иван Кожухаров100.101
Началото на българската болнична рентгенология се поставя през 1902
г., когато е закупен първият апарат за Александровската болница, а през следващата година на специализация по рентгенология в Берлин е изпратен тогавашният ординатор от Вътрешното отделение д-р Васил Моллов102. Дотогава
той извършва рентгеноскопии и радиографии, а от 1907 г. – и рентгеново лечение. За 1908 г., например, в Александровската болница са прегледани с рентген 567 души, като от тях 69 са със заболявания на белите дробове. През 1910
г. на специализация по рентгенология в чужбина са изпратени още двама лекари – околийският лекар в Белоградчик д-р Васил Ив. Тодоров и д-р Андрея
Сахатчиев103, училищен лекар в София. И двамата са командировани за по две
Г. Балсамов е роден в Битоля през 1867 г. и завършва медицина в Париж през 1890
г. Последователно е околийски лекар в Белоградчик, Елена, Брезник, ординатор е в
Александровската болница, околийски лекар в Лом, ординатор е в болницата в Стара
Загора и накрая околийски лекар в Ямбол. През 1900 г. открива частен кабинет в
София. През 1901 г. и 1906 г. участва в Международния конгрес по рентгенология в
Берлин, а през 1910 г. – на Международния конгрес в Париж с доклад за възможностите за лечение на туберкулозата с с радиотерапия”. През 1912 г. пред Софийското
лекарско дружество представя доклад за приложението на изкуствения пневмоторакс
при белодробна туберкулоза.
100
И. Кожухаров е роден в Нова Загора през 1867 г. Завършва медицина във Виена
(1892 г.). Работи като ординатор в Александровската болница и след това– до 1908 г. е
управител на Клементинската болница в София. Специализира рентгенология през
20-те години на ХХ в. във Виена.
101
Хаджиеков, В., Катедра по образна диагностика – Георгиев, М. (ред.), 95 години
Медицински факултет – София. Медицинско образование в България (1917–2012)
Алманах, София: с.207-211. Web. 03.09.2019.
https://medfac.mu-sofia.com/index.php?page_id=423.
102
Д-р Васил Димитров Моллов (1875-1938) завършва медицина във Виена през 1899
г. От октомври 1901 г. е младши ординатор в Александровската болница, а от 1908 г.
e старши лекар на Вътрешното отделение. Той участва в редакционните колегии на
списанията „Български лекар”, „Летописи на българския лекарски съюз”, „Българска
клиника”, а няколко години е и председател на Софийския клон на лекарския съюз.
През 1918 г. е избран за редовен професор по вътрешни болести в току-що основания
Медицински факултет. От 1902 г. е член е на Немското рентгенологично дружество.
103
Андрея Сахатчиев (1873-1947) е роден в Габрово и завършва медицина с
дисертация през 1906 г. в Монпелие. От 1924 г. той е извънреден професор към
99
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години, първият в Берлин, а вторият – в Париж. По-късно в Медицинския
факултет работят и други рентгенолози – д-р Георги Георгиев (1898-1976), д-р
Ангел Николаев (1900-1971), д-р Гоце Христов Тенчов104 (1906-1960) и др.
През 1927 г., когато в страната има 56 рентгенови апарата, се провежда и първият 8-месечен курс за 12 лекари по рентгенология, рентгенография, рентгено-диагностика и рентгеново лечение. След това подобни курсове се провеждат периодично в Университетската клиника или в Искрецкия санаториум.105

Рентгенов апарат в лондонска клиника, картина на У.
Смол, 1900 г.106

Според справочника на в. „Туберкулоза“ за 1937 г. практикуващите
рентгенолози в страната са общо 22 на брой – от тях 11 са в София, във Варна
са 2 (едната е Ат. Пенчева), и по 1 в Бургас (К. П. Хашнова), Пловдив, Нова
Загора, Ямбол, Искрец, Плевен, Лом, Кюстендил и Стара Загора (Слава Чолакова).107 Прави впечатление, че и към 1943 г. (по повод намерението на ГДНЗ
за откриване на повече диспансери) липсват достатъчно свободни рентгенови
апарати и специалисти за работа с тях, което се оказва и една от пречките за
разрастването на диспансерната мрежа. След есента на 1944 г. временно този

Катедрата по фармакология и терапия на Медицинския факултет, а от 1940 г. е
редовен професор в новообособената Катедра по физиотерапия, радиология и
балнеология. Д-р Сахатчиев е основател на Дружеството на рентгенолозите (1937 г.).
104
В края на 1944 г. д-р Г. Тенчов е назначен за началник на Рентгеновото отделение
при Софийската първостепенна болница, от 1947 г. е доцент, а от 1950 г. – професор
по рентгенология. По-късно завежда Катедрата по рентгенология и е ректор на ИСУЛ.
105
Хаджиеков, В., Катедра по образна диагностика…
106
Small, William (1843-1929), „Wounded from the front: locating a mauser bullet by X
Ray in a London hospital“, Web. 23.17.2019.
https://wellcomecollection.org/works/nygjy56j.
107
Туберкулоза, г.V, февр. 1937, бр. 2, с. 4.
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дефицит се разрешава с реквизирането на частните кабинети и последвалата
им национализация.

Радиоскопична скица, направена от лекар-рентгенолог във Враца, 1943 г.108

Според началника на Централния рентгенов институт при Министерството на войната към 1943 г., от 1939 г. се правят рентгенови изследвания на
младежи, постъпващи в армията, на войници и на ученици – само през 1941 г.
в Общовойсковата болница са прегледани над 17 000 ученици и около 15 000
прегледа на „подвижните рентгенови групи в провинцията“ с Подвижния противотуберкулозен диспансер (вж. Гл. 4). През 1942 г. към Военно-санитарната
служба се създава рентгенова секция, при която се обзавежда Централен рентгенов институт с 3 апарата за рентгенова диагностика, уредба за рентгеново
лечение и физио-лечебен кабинет, помещения за лежащи болни с 100 легла,
амбулатория и операционна.109

ЦДА, ф.372К, оп. 1, а.е. 2255, л. 122.
Димитров, М., Поредното рентгеново изследване в България, София: Печатница
„Глушков“, 1943, с. 8.
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Рентгенов апарат в дома „Кудоглу“
в Пловдив, 1929 г.110

Санитарната статистика и проблемът с туберкулозата
За времето преди, както и за първите години след конституирането на
модерната българска държава, липсват опити за определяне на статистики за
заболеваемостта и смъртността от охтика и въобще от туберкулоза. В статията „Санитарната статистика у нас“ от 1905 г. П. Бонов твърди: „Собствено
началото на санитарната статистика у нас датира от 31 март 1883 г.,
когато е изработен Правилникът за мъртвопроверителите“111. По-нататък
той доуточнява, че от 1888 г. в Санитарната дирекция се „водят и събират
еднообразни статистически данни“.112
В Закона за опазване на общественото здраве от 1903 г. се предвижда
задължителното съобщаване от санитарните власти на случаите на смърт в
резултат на туберкулоза. Предполага се, лекарите по места да съставят тримесечни бюлетини за ражданията и смъртността на населението, както и месечни бюлетини за заболеваемостта. В няколко поредни статии, публикувани от
д-р М. Русев през 30-те години, той посочва себе си като първия санитарен
директор, предприел през 1904 г. действия в посока на установяване на някакДА – Пловдив, ф.1208К, оп. 1, а.е. 879.
Бонов, П. Санитарната статистика у нас – Български лекар, 1905, бр. 3, 54-60, 55.
112
Пак там, с. 56.
110
111
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ва приблизителна яснота за заболеваемостта и смъртността от туберкулоза в
страната: „В тая година тогавашния директор за опазване общественото
здраве предприел една служебна обиколка по всички, големи и малки, на брой
79 града в България, за да провери санитарната им служба… и главно да се
осведоми на място за истинското състояние на туберкулозата между градското население… Поразен от неочаквано голямата смъртност от туберкулоза в българските градове, той намерил, че тогава – в 1904 г., когато България броеше 3 744 000 души, всяка година умирали в градовете и селата 12 000
души от туберкулоза, т.е. в България умират 32 души на 1000… С тия официални статистически данни в България за първи път се бие тревога и пред
правителство и пред общество за грозящата голяма опасност.113 Всъщност,
още от 1900 г. започват да се събират данни за причините за умиране в градовете. Това продължава до 1907 г. и едва през 1925 г. тази статистиката за причините за умиране в градовете се възобновява.
Когато д-р М. Русев започва проучването си, той проверява, „дали има
нещо писано или направено в това отношение“. Д-р Русев посочва, че до 1903
г. освен няколко частични и локални статистики за охтиката в училищата и в
армията, други по-основни изследвания за смъртността не са правени и, по
негово мнение, с въпроса за туберкулозата в България до онзи момент не се е
занимавал почти никой.114 Още през 1892-1894 г., като поддиректор на Гражданската санитарна инспекция, той изследва случаи на белодробна охтика и
хирургическа (костно-ставна) туберкулоза в Александровската болница – сред
болни от цялата страна и започва да събира такива сведения от окръжните и
от околийските лекари. Когато оглавява здравната дирекция, през 1904 г., М.
Русев лично осъществява цитираната по-горе обиколка по всички 79 града в
България, „за да провери санитарната служба… и да се осведоми за истинското състояние на туберкулозата между градското население“. Първоначалното му предположение е, че в България няма толкова условия за разпространението на туберкулозата – „понеже няма гъсто населени градове, няма
развита индустрия, няма голяма мизерия; следователно не трябва да има и
туберкулоза в такива големи размери. Оказва се, че не е така. В малкото градове, в които „мъртвопреброителството“ се е извършвало от лекари, т.е. имало
е строг контрол за причините на смъртта, се вижда, че смъртността от туберкулоза е висока.115 Особено висока се оказва в „малките изпаднали икономически градове с лоши хигиенни условия“ – наблюдение, което малко по-късно
се потвърждава и от следващите опити на лекари да представят реална карти-

Русев, М., Дружество за борба против туберкулозата в България – Борба против
туберкулозата, г. ІІІ, 1932, кн. 1, с. 3.; Русев, М., Двадесет и пет годишнина на Дружеството за борба против туберкулозата (1909-1934 г.) – Борба против туберкулозата, 1934, кн. 5, с. 67.
114
Русев, М., Туберкулозата в България – Народно здраве, 1930, кн. 11, 81-107, с. 83.
115
Пак там, с. 85.
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на за туберкулозата в България по това време. Резултатът от обиколката на д-р
Русев за смъртността от туберкулоза в градовете показва вписани 2 385 души
за 1903 г. На тази база той изказва предположението, че на 10 000 градски
жители приблизително 32 души годишно умират от охтика.
Още преди Марин Русев данни за заболеваемост и смъртност от охтика
се опитват да дадат русенските лекари Хр. Ничев116 и С. Сираков117, както и
д-р С. Съев от Сливен118. Д-р Ничев провежда такова проучване за гр. Русе
още през 1895 г. и посочва индекс за смъртност 3.9 (на 1 000 души) за 1895 г.
в града119. В следващите години още няколко градски лекари провеждат собствени изследвания за отделни градове: В. Ненов – за Видин120, Ст. Кутинчев
– за Шумен121, Г. Баев – за Казанлък122.
Цитираният по-горе русенски градски лекар д-р Сираков публикува в
сп. „Медицинска беседа“ събраните от него данни за смъртността от туберку-

Христо Ничев (1863 – 1907) е роден в Тетевен. През 1885 г. завършва Софийската
мъжка гимназия. От 1886 г. следва медицина в Университета в Лайпциг. След завръщането си в България е назначен за ординатор в Русенската болница, където работи
повече от 15 години (1891–1907). Урежда терапевтичното отделение в същата болница и поставя началото на борбата с туберкулозата в града. През 1908 г., след неговата
смърт, съпругата му Анна Ничева създава фонд „д-р Хр. Ничев“ при БАН, с който се
присъждат награди на автори, написали трудове и изследвания върху борбата с туберкулозата. За пръв път наградата е дадена през 1909 г. на д-р Големанов за труда му
„Туберкулозата в железниците“. Наградени са още: д-р Г. Баев за „Охтиката у нас и
борбата с нея“ и д-р Стефанов „Туберкулозата в Борисовградска околия“ (1911); др Д. Бараков за „Хранителният режим в българската армия“ и „Туберкулозата в V
Дунавска дивизия“ (1914); д-р Вл. Руменов за „Принос към изучаване гъстотата на
белодробната туберкулоза“ (1919); д-р Хар. Нейчев за „Туберкулозата“ (1920); др Гр. Диков за „Говеждата туберкулоза в България“ (1921); д-р Вл. Руменов за „Туберкулозата в градовете“ и „Гъстотата на туберкулозата в България и борбата с
нея“; д-р Г. Данев за „Влияние на бременността у туберкулозните жени“ (1931) –
Вж.: Николова В., и др. Енциклопедия Дарителите. Web.12.07.2018.
http://daritelite.bg/d-r-hristo-nich%D0%B5v-3/.
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Сираков, С., Смъртността от туберкулоза в гр. Русе за 1905, 1906, 1907 и 1908 год.
и мерките за намаляването й – Медицинска беседа, 1909, 7, с. 406-414.
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Съев, С., Годишен отчет за бита и санитарно-хигиеничното състояние на гр.
Сливен през 1902 г., Сливен: Сливенско лекарско д-во, 1903.
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Ничев, Хр., Охтиката, нейната заразителност и пр. – Медицинска беседа, г. VI,
1900, с. 303.
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Ненов, В., Туберкулозата. Смъртността в гр. Видин през 1909 г. – Съвременна хигиена, г. IV, 1910, 152-155.
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1-2. София: Съвременна хигиена, 1912.
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лоза в Русе в периода 1905-1908 г.123 При 34 500 жители на град Русе, общата
смъртност и смъртността от туберкулоза е следната:124
Година
Обща смъртност
Смъртност от туберкулоза
1905
671
146
1906
669
144
1907
757
147
1908
699
123
Смъртност според занятие- 1905
то им:
Домакини
38
Работници
28
Деца до 6 г.
16
Ученици
12
Без занятие
8
Чиновници
7
Обущари
6
Бръснари
4
Слуги
4
Шивачи
5
Търговци
6
Железничари
3
Дограмаджии
2
Бъчвари
2
Кафеджии
2
Каруцари
1
Учители
Риболовци
Прошенописци
Кръчмари
Доктори
Адвокати
Певачки
Тайни проститутки
Просяци
Гробари
2
Всичко
146

1906

1907

1908

47
17
16
14
3
6
8
3
12
5
7
1
1
1
1
1
1
144

46
28
12
9
20
6
4
4
6
1
1
2
1
1
1
1
2
2
147

45
12
11
10
14
4
3
5
5
2
2
3
2
1
3
1
2
1
1
123
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По народност:
Жители
Българи
18 060
Турци
8102
Арменци
2677
Евреи
3996
Католици
1291
Гърци
348

1905
67
56
15
8
-

1906
80
43
11
8
2
-

1907
80
42
17
7
1

1908
70
41
5
5
1
1

Д-р Илия Хаджииванов в книжката си от 1909 г. „Туберкулозата като
обществена болест. Причини, заразяване, предпазване, лечение“ посочва Станимака, Ловеч, Варна, Разград, Русе, Хасково, Габрово и Добрич като градовете, които държат първенството по смъртност от охтика в България, докато
Преслав, Златица, Попово, и Месемврия, според него, са селищата със сравнително по-малко случаи на смъртност.125
Особен интерес представлява обширната „обществено-медицинската
студия“ (в два тома и над 400 страници) на градския лекар в Казанлък д-р Георги Баев126 „Охтиката у нас и борбата с нея“ от 1912 г.127 Познавайки добре актуалния за времето европейски опит в борбата с туберкулозата (цитирайки авторитетни имена и публикации на Р. Кох128, П. Бруардел129, С. Кнопф130,

Хаджииванов, И., Туберкулозата като обществена болест. Причини, заразяване,
предпазване, лечение, Троян, Благ. Д-во Състрадание, 1909, 13.
126
Георги Баев (1978–) е роден в с. Топлеш – колибарско селище в Габровско.
Завършва трикласното педагогическо училище в Казанлък и Пловдивската гимназия.
През 1898 г. той завършва Медицинския институт в град Нанси и през 1903 г.
специализира хирургия и гинекология. От 1906 г. е градски лекар на Казанлък и през
същата година организира в града Дружество за обществена хигиена „Милост“. Д-р
Баев провежда собствени изследвания върху заразните болести в града и околностите
– основно върху туберкулозата. Организира популярни курсове в Ученолюбива
дружинка „Искра“, публикува в „Казанлъшки градски общински вестник“, организира
дарителски акции за бедни пациенти и карантина за заразно болни, застава в основата
на откриването на приют за бездомни. Работата на д-р Баев върху подобрението на
обществената хигиена е една от основните му дейности в Казанлък. Умира от
туберкулоза в навечерието на Първата световна война – Вж: Коскина, П., Д-р Георги
Баев и заслугите му за развитието на здравеопазването в Казанлък – В: Народна
култура на балканджиите, Архитектурно-етнографски комплекс „Етър“, том 10,
Габрово, 2014, 146-154, https://www.etar.org/izdania/nb2014-10-pdf/nb2014-146_154.pdf;
Бойчев, Д., По стъпките на здравеопазването. Казанлък – 1857-1980, Казанлък:
Ирита, 2002.
127
Баев, Г., Охтиката у нас и борбата с нея. Обществено-медицинска студия. Част
1-2. София: Съвременна хигиена, 1912.
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Кох, Р., Борба с туберкулозата – Медицинска беседа, г.VII, 1903, с. 649.
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Л. Ландузи131, Ж. Гранше132, А. Щампар133, П. Никулсон134 и др.), той дава
една от най-реалистичните статистики за смъртността от туберкулоза в градовете към началото на XX в. и само потвърждава несигурността на данните за
селското население: „Какъв е процентът на охтичавата смъртност за селското население – не може да се знае точно. Диагнозите по селата в повечето случаи се правят от кметовете и секретар-бирниците, а на такава статистика не може да се даде място в един научен труд… Може с приблизителна точност да се допусне, че селското население дава 25-30 жертви на
охтиката годишно на 10 000 души вместо 38, както е сред градското“.135
Баев споделя утвърденото по това време предположение, че селските жители
са по-малко изложени от заразяване, но признава и липсата на статистика за
тези случаи: „Справедливо настояват някои автори, че селското население е
по-малко изложено на острите нокти на охтиката и че то плаща винаги помалък трибут на Коховия бацил. Това вярване не подлежи на оспорване, но се
нуждае от доказателства, а такива липсват и всеки лекар съди по своите
оскъдни лични наблюдения.136 При анализите си д-р Баев използва и резултатите от изследванията на Н. Азманова и С. Ханчев (1907)137, както и тези на др Ал. Богданов138. Авторът уточнява, че цифрите, които обобщава, не са събирани при еднакви условия и резултатите от сравненията могат да не бъдат
математически верни: „…Един ден, когато за всички градове и села се състави подробна статистика, както тази на Казанлък – ще може да се говори
тогаз с най-голяма прецизност за които и да е въпроси, засягащи развитието на охтиката в България“.139 Д-р Баев не пропуска да коментира и данните
от Статистическия годишник за 1900 г. – около 15 200 души годишно на

Brouardel, P., La Lutte contre la tuberculose: la tuberculose est contagieuse, evitable,
Paris: J.-B. Baillière et fils, 1901.
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Knopf, S. A., Pulmonary Tuberculosis: Its Modern Prophylaxis and the Treatment in
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Grancher, J., Maladies de l'appareil respiratoire. Paris, 1890.
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Štampar, A., Pouke o zdravlju. Zagreb: Društvo hrvatskih. sveučilišnih gradjana za
pouku analfabeta, 1910.
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4 000 000 население. Тази цифра е баснословна – посочва той – и ако е вярна,
мнението, че България е хигиенична, девствена страна, пропада съвсем“.140
Д-р Баев започва лекарската си практика в Казанлък през 1905 г. По това време градът е с население 10 630 души, от които по народност, според д-р
Баев, българи – 8 900 души, турци – 1000 души и цигани 250-400 души. Той е
първият лекар, който познава добре и извършва своеобразни социални анкети
по изработена от него методика със всички семейства, в които лекува болни
от туберкулоза. В изследването си д-р Баев анализира „анкетите“ и показва
пораженията от туберкулозата в града според възраст, пол, етнос, професионално занимание и пр. Специално внимание той отделя на връзката между
туберкулозата и жилищните условия, като лично обхожда и анкетира всички
къщи, в които има или е имало болен: „Връзката на жилищния въпрос с охтичавите заболявания ме е занимавало дълги години и сега притежавам
почти точни сведения, почти за всички къщи, в които е имало охтичаво заболяване от Освобождението ни насам… Последните 221 жертви на охтиката са излезли от 84 къщи – за всяка от горните жилища имам отделно
дело – в него са записани размерите, особеностите на дома, числото на членовете, заболеваемостта и смъртността на обитателите му и пр. … Тези
жилищни сведения мъчно се поддават на систематизация, а да се описва
историята на всяко едно жилище по отделно, тук няма ни време, ни място“.141 Все пак, той описва подробно 8 такива случая от Казанлък, придружени с фотографии. Тук цитирам откъс от неговото представяне:
Анализ на връзката между жилищните условия и разпространението на туберкулозата от д-р Г. Баев142
„Къща №1 – Тази къща се намира в най-нехигиеничния квартал на града ни. Покрай северната и южната стени тече вода, а реката се намира на
10 метра от нея. Дворът ѝ е осем квадратни метра и в него се намират и
нужник, и курник, и дам (обор) за магарето. Дворът е заграден с високи вехтарски дъски, които достигат стряхата на къщата и не позволяват слънчев
лъч да вижда сайванта на жилището. Къщата се състои от една стая, заградена от трите ѝ страни с дебели каменни зидове; под няма – земята служи за такъв; таванът е плетен и замазан с глина. Стените вън и вътре са
измазани с черна глина и белосани с вар. Пред стаята се намира сайвант,
широк два и дълъг три метра. Цялата кубатура на стаята е 13, 5 метра;
има един прозорец овален с диаметър 30 см., запушен с вестник. За да може
да се попречи и на най-малката светлина, която би дръзнала да влезе в тази
гробница, една кичеста, вавилонска, жална върба пери клоните си над покрива на къщата и подпълня плачевната гледка. Ето жилището – да видим сега
неговата фтизиология. Къщата е строена около1889 г. от една турска фаПак там.
Пак там, с. 108.
142
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милия. Две години по-късно е умряла стопанката на това семейство от охтика. През последващите 5 години от същата фамилия са умрели от охтика
4-тех деца на починалата майка. Бащата се оженил за друга кадъна, която
му довела 3 деца. В 1898 г. двете от доведените деца стават жертва също
на охтиката. Къщата бива напусната и продадена на едно селско семейство,
което се е радвало до тогаз на отлично здраве. Състояло се е от 10 члена.
Първата година минала благополучно, но следната 1901 г. виждаме вече в
регистъра отбелязани 2 деца, умрели от менингит туберкулозен. В края на
1902 г. новата домакиня става жертва на гръдна охтика. След майката се
нареждат още 4 деца, които до 1908 г. измират от охтика. Бащата се вижда в чудо най-после и избягва с останалите деца в друга къща. В 1909 г. ново
семейство влиза да живее във въпросната къща и сега вече имаме един младеж, който живее в нея и страда от перитонит туберкулозен; сестричето
му Айше има воден плеврит, а сега вече показва признаци на гръдна охтика.
Ето една обсервация, която далеч не е банална. За 22 години – 16 жертви на
охтиката излизат от едно и също жилище. Умрелите са от различни семейства, а причините – в специалните качества на жилището…
Къща №4. – като първата къща горе-долу, правена е преди 30 години…
Сега има две дъщери – 17 и 19-годишни, които страдат от белодробна охтика. Миналата година се помина от същата болест майката на болните
момичета. Къщата е купена от това семейство едва преди 6 години. По рано
никой не е смеел да живее в нея, защото е минавала за вампиросана… От
разпит се установи, че преди това семейство, в тази къща е живяло едно от
осем члена. В кратко време всичките обитатели измрели от сухата болест.
Смъртта започнала от родителите и свършила с последното дете. Преди
тази фамилия в къщата живеели двама стари хора вдовци, които също така
загубили по едно дете и бабичките си в тази къща. Децата 15-16 годишни, по
всичко изглежда, че са умрели от охтика. Ето едно пъстро минало, ето едно
жилище, което справедливо може да се нарече смъртен дом, гробница“.
Д-р Баев изготвя статистика за още 76 къщи в Казанлък. Оказва се, че
към 1912 г. в града има 15 къщи с по 8 туберкулозни умирания, 19 къщи с по
6, 18 – с по 5 и 24 къщи с по 3 смъртни случая от туберкулоза.143
Освен въпроса за връзката на туберкулозата с лошите жилищни условия, д-р Баев систематизира и оскъдните изследвания върху условията на труд
и пораженията от болестта. Като най-представителна Баев посочва публикацията на габровският градски лекар д-р Петър Цончев върху работническото
законодателство и условията в текстилните фабрики за Габрово, а също представя няколко анкети за условията на труд на миньорите в Перник, както и
публикации за положението на чиновниците, за ситуацията в училището –
заболеваемост на учители и ученици (анкетите на д-р Величко Георгиев) и в
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армията (наблюденията на д-р Владимир Руменов144).145 Той отбелязва, че в
България няма индустрия и големи фабрики, сравними с тези в западноевропейските държави, но има работници в дребната индустрия, в занаятчийството
и пр., които работят при изключително тежки и нехигиенични условия: „А
какво да се каже за малките работилници, където работят по 5-6 или 10
работници; какво да се каже за обущарите и обущарниците, за кожарите,
за шивачите, за казанджиите, тютютнджиите, работниците в спиртната
индустрия и пр.?... Тези работници представляват несравнено болшинство, а
при какви условия работят? Зиме в тези зандани, отоплени с неразгорели
въглища и непроветрени, се тъпчат хиляди работници, които се лишават по
цели 16 часа от най-необходимите условия за живота – въздуха и светлината… Като прибавим и ниските заплати, които не позволяват една що-годе
свястна храна, ще намерим една голяма част от нашето работничество,
поставено във физиологическа мизерия, която не е нищо друго, освен клопка
на охтиката“.146

Д-р Г. Баев и неговата съпруга в двора на къщата им в Казанлък. 147

През 1912 г., едновременно с анализите на д-р Баев, са публикувани и
резултатите за ситуацията с туберкулозата в София на д-р Ал. Богданов.148
Като лекар в първия диспансер за гръдоболни, организиран от Дружеството за
Руменов, Вл., Санитарното състояние на нашата армия през 1910 г. – Известия на
Дирекцията за народно здраве, 08, 1911.
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борба с туберкулозата, от 1910 г. той има възможност да изследва, заедно със
„сестрата-анкетьорка“ М.Тепавска, в детайли ситуацията по съставен от него
план. Доколкото диспансерът работи в по-ограничен район на столицата
(кварталите Ючбунар и Коньовица), той допълва данните за заболеваемостта
и смъртността с отчетите на Столичното санитарно отделение при Софийска
община за 1904-1909 г. (Вж. Гл. 4). Д-р Богданов систематизира данните си на
базата на около 4 680 прегледа в диспансера в течение на 1 година и половина,
с констатирани 374 болни от туберкулоза граждани на София и 117 болни от
провинцията (231 мъже и 143 жени). Около 80% от тях са на възраст от 12- до
40-годишна възраст. Според занятието на жертвите на болестта в София Богданов посочва следните данни: „ученици – 73, стопанки – 60, при родители –
24, чиновници – 27, кръчмари – 7, емишчии (зарзаватчии) – 3, учители – 3,
църковни певци – 2, фелдшери – 2, спирачи – 2, печатари – 24, шивачи – 33,
железари – 14, обущари –12, дърводелци – 9, слуги – 9, бръснари – 8, сарачи и
кожухари – 5, работници в захарната и бонбонената фабрика – 5, работници –10, перачки – 5, бояджии – 4, музиканти – 2, безработни – 2, зидари – 2,
плетачки – 2, шапкари – 2, пенсионери – 2, по 1 – пожарникар, актьор, трамвайджия, чистач по трамваите, кошничар, кифладжия, гостилничар, тютюноработник, каруцар, чадърджия, грънчар, тухлар, карантинер, книговезец, рентиер, прошенописец, акушерка, хлебар, хамалин, месар, манифактурджия (21)“.149 В повечето от анкетираните семейства има по един болен – 339;
в 15 – има двама; в 5 семейства има по 3 болни, при това 56% от болните работят повече от 9 часа. От анкетите се установява, че изследваните болни в
момента на явяването си в диспансера имат симптоми от няколко седмици до
няколко месеца – 224 случая, от 1-2 години – 71 случая, от 3 години – 24, а от
3 и повече години – 55 случая.150

Илюстрация във в. „Народно здраве“ за условията на работа в хлебопекарните
и опасността от разпространението на туберкулозата, 1936 г.151
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Данни за смъртността в София по болести, 1931-1935 г.152

В програмна статия на сп. „Обществено здраве“ от 1914 г. д-р Харалампи Нейчев също анализира „опустошителните размери на туберкулозата“
в някои градове – 263 души от 1000 умрели в Габрово и 237 души от всички
смъртни случаи през годината в Русе. Той също представя и данни за армията,
където, според него, диагностираните случаи между 1910-1914 г. са се учетворили – около 13 души на 1000 сред войниците се оказват болни от белодробна туберкулоза.153 В същата статия, сред принципите, които той определя
за програмни за списанието, изброява и тези за борбата с туберкулозата:
„уреждане на служба за санитарна статистика... и по борбата с туберкулозата“; предпазна медицина – предимно с работа по подобрение на социалните условия; задължително съобщаване на болните; уреждане на диспансери,
санаториуми, лечебни станции; безплатно и задължително болнично лечение;
летни колонии и др.154
За приблизително точна статистика за смъртността и по-малко за заболеваемостта от туберкулоза за градовете може да се говори от 1929 г., когато
със Закона за народното здраве се въвежда задължително съобщаване на
Сп. „Сердика“, 1936, кн. 3, с. 12
Нейчев, Х., Нашите стремежи – Обществено здраве, 1914, кн. 1, 1-10, с. 3.
154
Пак там, с. 7.
152
153

90

умиранията от туберкулоза. В средата на 30-те години данните за движението
на болестта, дори и в големите градове, остават несигурни. В сборника „Пловдив от здравно гледище“ (1934 г.) също се посочва, че системната регистрация
на туберкулозните в града започва с влизането в сила на Закона за народното
здраве от 1929 г. Отбелязва се, че регистрирането продължава да е непълно и
като за пример се посочва периодът 1930-1931 г. Авторът на този анализ Иван
Назлъмов подчертава, че не всички туберкулозно болни са известни на санитарните власти – леко засегнатите хронично болни, „които не се лекуват поради невежеството на част от населението и поради естеството на заразата; друга част от туберкулозните се е укривала заради чисто социални
причини и непълни диагнози; трета част от туберкулозните не са се декларирали на време.“155 Често, както е и в този случай, лекарите предполагат процентите на заболеваемостта по статистиката за смъртните случаи – за Пловдив
в периода 1929-1933 г. става въпрос за 918 души или средно по 184 души годишно. Приблизителният брой на болните Назлъмов изчислява като умножава
броя на починалите – по 10-11 пъти, което прави ок. 2020 болни за Пловдив.
За този период санитарните власти в града регистрират 2 496 болни и въпреки
това, според него, действителният брой на заболелите пловдивски граждани
остава неизвестен.156
Смъртност от туберкулоза в България и в други европейски страни157
Държава
Русия
Австрия
България
Франция
Германия
Швеция
Дания
Холандия
Белгия
Англия

Смъртност
на Смъртност на 10 000
10 000 души –1903 души – 1927 г.
г.
39.8
24.5
36.2
17.8
32.1
31.3
30.2
16.4
22.4
9.8
20.8
14.8
19.1
8.1
18.8
9.4
17.8
10.3
13.6
9.7

При липсата на точна статистика за гъстотата и размерите на болестта и
при приблизителна точност на смъртните случаи, в първите десетилетия на
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XX в. се използва т.нар. „формула на Робърт Филип“– според нея болните са
около 10 пъти повече от тези, които умират, като за хирургическата туберкулоза множителят е 12. Така, според „Известия на статистиката“ от май
1925 г., в 63 града в страната (с 900 000 жители), констатираните от лекар
смъртни случаи от туберкулоза са 2 415 души от белодробна туберкулоза, 387
– от менингитна туберкулоза (и на централната нервна система) и 312 – от
туберкулоза на други органи. При общо 3 114 случая, заболеваемостта се изчислява по формулата на 34,4 на 10 000 души.158
Доколкото след 1925 г. мъртвопреброителството в градовете се извършва задължително от лекар и данните могат да се приемат за достоверни,
смъртността от туберкулоза е 18% от общата смъртност. Най-висока тя се
оказва в средно големите градове (между 10 и 50 000 жители). Като градове с
най-висока смъртност от туберкулоза за този период се посочват Луковит,
Тетевен, Брацигово, Харманли, Видин, Разград, Петрич, Хасково, Чирпан,
Варна, Сливен и пр., като само Варна от изброените градове има действащ
противотуберкулозен диспансер. Най-много жертви на туберкулозата са хора
между 15 и 30 години.159 При усреднени стойности за края на 20-те и началото
на 30-те години експертите от ГДНЗ приемат следните стойности за смъртност от туберкулоза в страната: за 1928 г. – 250 на 100 000 души; за 1929 г. –
245; за 1930 г. – 206 души.160
Разбирането за социалните аспекти на туберкулозата, в контекста на
европейските дискусиии от средата на 30-те години на ХХ в. и дефицитите в
санитарната статистика, са ясно изразени и в доклада „Туберкулозата като
социално явление“ на д-р Димо Бурилков от 1933 г.: „В основата на всяко
социално-патологично изучаване лежи медицинската статистика. В това
отношение ние сме зле поставени, защото нашата санитарна статистика
обхваща само градското население и при това самата регистрация на болестите не е пълна... Нямаме никакви данни за разпространението на туберкулозата сред селското население и за смъртта от тая болест в селата у
нас.161 От средата на 30-те години, когато селото и неговите жители стават все
по-важен фокус на държавните политики162, въпросът с неяснотата с туберкулозата извън градовете се поставя по-настойчиво. Ако преди това се е смятало, че жителите на селата живеят в по-здравословни условия, все по-често се
изразяват тревоги за оскъдния хранителен режим, тежкия земеделски труд,
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нехигиеничните жилищни условия (липсата на водоснабдяване и канализация) и преди всичко – недостъпната медицинска грижа: „Непосилният труд –
умствен и физически, недостатъчната почивка и слабото хранене, са моментите, които разстройват хармоничния ход на жизнените процеси, намаляват естествената съпротива на организма и го правят податлив на туберкулозно заболяване. А животът на българското село е все още тъй примитивно устроен, че улеснява безпрепятственото проникване на болестта
там, където трябва да очакваме здраве и доволство.163
През 1935 г. Г. Шаров публикува „Изучавания върху смъртността от
туберкулоза в България“.164 Той е поредният експерт, който настоява, че при
състоянието на регистрацията на болните към дадения момент коефициентът
на заболеваемост е все още ненадежден и отново апелира за повече ангажираност към проблема в селата. Като средна възраст на умрелите от белодробна
туберкулоза в градовете за периода 1925-1928 г. той посочва 23,29 за жените и
31,21 – за мъжете.165 Особено тревожни, според Шаров, са данните за високата
смъртност при подрастващите – 14% от смъртността от туберкулоза е при
деца до 5-годишна възраст.166

Примери за „нехигиенични“ и „хигиенични“ селски къщи в села от Кюстендилска околия; албум на Околийския лекар д-р А. Огойски, 1936 г.167

Най-настойчиво изразяваната тревога сред експертите-фтизиатри в
страната е тази, че дори през 30-те години няма намаляване на смъртността от
туберкулоза и „по статистически данни“ България се оказва „първа по смърт-
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ност в Европа“.168 В същото време, макар тези експерти в повечето случаи да
са на високи административни позиции в ГДНЗ, във ВМС, БЛС или са управители на държавни болници, гръдоболни отделения и преподаватели (след
1919 г.) в Медицинския факултет, те не успяват да провокират по-активни
реални държавни политики в това отношение почти до 1940-1942 г.
Държавните обществено-здравни политики и туберкулозата в
междувоенния период – между клиничната и превантивната
медицина
Доколкото за туберкулозата, до масовото въвеждане на BCG-ваксината
и ефективната лекарствена терапия, няма ефективно лечение, основната формула за преодоляването на болестта е „предпазване на здравите и уединяване
на болните“.169 Когато става въпрос за лечение, то още в края на ХIХ в. се
утвърждава мнението, че тя е лечима в началната си фаза посредством укрепването на съпротивителните сили на организма, а преди лекарствата единственият лечебен метод, който се прилага в болници и санаториуми, е изкуствения пневмоторакс.
В изследването си върху хигиената и медицината в България през междувоенния период Вероника Димитрова се спира обстойно на основните обществено-здравни дебати по отношение на лечението и профилактиката. Тя
проследява продължителния дебат между „русевисти“ и „ораховисти“ – двете
направления, които се развиват в общия хигиенен проект в България, както и
генезиса на движението на социалните хигиенисти.170 В този акцент е ключово и изследването на Гергана Мирчева за социално-институционалните пространства на биомедицинските дискурси в България до края на 30-те години на
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ХХ в., в което тя представя и анализира историческите контексти на социалната хигиена в България – евгениката и социалната медицина.171 В анализите
на тази проблематика трябва да посоча и студията на Кристиян Промицер за
евгеничните визии в България след Първата световна война.172 И тримата автори подчертават утвърждаването на хигиенизаторската медицина в този период. Това е процес, който се случва не само в България. Хигиенният дискурс
по това време е утвърден и е станал доминиращ в Европа и Северна Америка
и се „глобализира окончателно“ с политиката на Здравната комисия на Обществото на народите и особено – чрез стипендиантските програми на Рокфелеровата фондация. Друг важен момент в развитието на предпазната медицина в междувоенния период, който В. Димитрова анализира, е налагането на
ваксините като едно от предпазните средства срещу епидемиите. Тя представя
и случая, засягащ туберкулозата – краткотрайния опит за приложението на
Фридмановата ваксина в България от началото на 20-те години.173 Иначе, още
през 80-те години на XIX в. в София се създават химическа лаборатория и
бактериологически и противочумен институт, с което се проектира провеждането не само на лечебни, но и на предпазни обществено-здравни политики.
В „Полицейските правила за опазване на общественото здраве“ от 1878
г. се предвижда извършването на санитарен надзор и противоепидемични
инициативи от окръжните, околийските, градските и участъковите лекари,
макар че поради тяхната натовареност с административна и лечебна дейност
те трудно изпълняват тези задачи. Подобни задължения се съдържат и в първите закони за опазване на общественото здраве от 1888 и 1903 г. Окръжните
лекари, съгласно закона от 1903 г., се задължават да изучават здравословното
състояние на населението в окръга и преобладаващите болести, като указват
причините за тяхната поява и разпространение, както и мерките, които трябва
да се вземат за преодоляването им. Околийските лекари са натоварени и с
изучаването на хигиеническите условия на всяко населено място, на училищата, фабриките, обществените заведения. Общинските лекари, от своя страна,
трябва да следят за качеството на хранителните и питейните продукти, да надзирават чистотата на улиците, площадите и на обществените заведения. Както
подчертава Н. Константинов, за утвърждаването на профилактичната медицина обаче са нужни не само финансови средства, но и добре подготвен санита-
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рен персонал, добра санитарна организация, успешно функциониращи здравно-административни органи и добре информирано население. Въпреки всеобщо заявеното намерение на ГДНЗ и ВМС, за развитието на профилактичното начало в здравеопазването практическото реализиране не се оказва във
възможностите нито на централните, нито на местните институции. Основните причини за това са, че липсват експерти, подготвени за профилактична
дейност, изолираността на голяма част от населението, неприемливите хигиенни навици и жилищни условия – особено сред селското население и в бедните градски квартали, както и оскъдните здравеопазни бюджети, които се
насочват преди всичко за лечебни цели.174 През 1920/1 г. само 4,9% от бюджета на ГДНЗ са отделени за „чисто предпазни цели“. Едва към 1925/6 г. той
нараства на 11% и до края на 20-те години се задържа между 8 и 9%.175
Специално внимание, във връзка с превантивните начала в здравеопазването, изискват предвидените още със здравните закони от 1888 г. и от 1903
г. окръжни, околийски и общински хигиенически съвети. В тази институция
също се вижда стремежът на здравните власти да развиват, наред с лечебната
медицина, и известни профилактични дейности по места. Основното предназначение на тези съвети е ангажирането на колкото е възможно по-широк кръг
от местната администрация, от здравните и просветните дейци със обществено-здравеопазна дейност. Чрез тях се прави опит грижата за „народното здраве“ да се децентрализира (макар и често пъти формално) и да се възбуди интерес към санитарните въпроси сред представителите на окръжните, околийските и общинските власти и местната интелигенция. Ето защо в техните състави се включват ръководителите на административните органи, в лицето на
окръжния управител, околийския началник и общинския кмет, председателите
на окръжния, околийския и на общинския съвет, както и окръжният, и околийският лекар. Привличат се и съответните ветеринарни лекари, инженери,
архитекти, управител-лекарите на държавните болници (ако има такава), а
също и директорите на училищата, председателите на Окръжните съдилища
или мировите съдии и др.176 Никола Константинов оценява като почти неизпълними задачите, които се възлагат на окръжните, околийските и общинските хигиенически съвети – да се грижат за подобряване на обществената и частната хигиена, за водоснабдяване, канализиране, пресушаване на блатата, надзор на хранителните продукти, мерки против ендемичните болести, представяне на нуждите от увеличаване на санитарния персонал и пр.177
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Към средата на 20-те години на ХХ в., в продължаващите дискусии за
началата на противотуберкулозните политики, отчетливо се откроява превесът на хигиенните мерки над чисто лечебните. Показателна в това отношение
е и статията на В. Ненов, публикувана през 1925 г. на страниците на „Архив за
стопанска и социална политика“, в която той дефинира и необходимостта от
ангажирането не само на лекарите, но и по-широко социално участие:
„Туберкулозата, станала ‚социална‘ болест, изисква ‚социално‘ лечение. За да се реализира това лечение, необходимо е да се присъединят към
лекарите усилията на архитектите, инженерите, на социолозите, на филантропите, на икономистите и особено на законодателите. Противотуберкулозното възпитание трябва да стане основа на всяка социална дейност… Досегашните организации за борба против туберкулозата са се отплесвали в погрешната, нерезултатната посока да помагат на болните, да
задоволяват сантименталните си права – ‚да бършат сълзите на нещастните‘ и да се въртят в омагьосания кръг на човеколюбивото си безрасъдство... Дружеството за борба против туберкулозата, Диспансера за гръдоболни в София, Лекарският съюз, Фонда за обществени осигуровки, работническите синдикати, Комитета за социални реформи, дружествата „Червен
кръст“, трябва да се обединят, за да организират повсеместна системна
анкета на всички условия, които пораждат и спомагат да се шири разпространяването на туберкулозата у нас“.178
Едва след въвеждането на достатъчно „социални“ мерки – осигуряване
на възможности за по-висок жизнен стандарт – хранене, жилищни условия;
насърчаване на въздържателното движение; създаване на фондове по задължителна застраховка против болест – д-р Ненов намира за уместни чисто лечебните практики.179 С утвърждаването на предпазното начало в здравеопазването след войните, освен че се разкриват първите здравно-съвещателни
станции (ЗСС), се разширява и мрежата от противотуберкулозни диспансери с
техните основни задачи за издирването на болните и тяхното насочване към
съответните лечебни заведения, както и със здравното ограмотяване в предпазни практики (вж. Гл. 4).
След първата специализация по хигиена на д-р Тошко Петров през 1907
г. в Тулуза, до средата на 20-те години почти няма възможности за квалификация на санитарни специалисти. През 1919 г. именно той оглавява новооткритата Катедра по хигиена и социална администрация към Медицинския факултет. С разгръщането и на стипендиантската програма на Рокфелеровата
фондация в средата на 20-те години вече има минимален брой специалисти
по обществено здравеопазване, санитарно инженерство, статистика, сестропосетителство и др. Освен че Фондацията финансира построяването на ИнституНенов, В., Туберкулозата – социален проблем – Архив за стопанска и социална
политика, 1925, бр. 5, 532-538, с. 537.
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та по хигиена в София (както и в повечето европейски столици), едно от условията, които поставя пред българските правителства, е да назначават нейните
стипендианти на експертни позиции в здравната администрация. Трябва да се
подчертае, че дейностите на фондацията в Европа, вкл. и в България се координират през целия междувоенен период с приоритетите и на Здравната организация на Обществото на народите.180

Откъс от статията „Обществото на народите, Рокфелеровата фондация и общественото здраве в България“ от д-р Руси Радков, публикувана след специализацията му
в САЩ като стипендиант на фондацията,
1928 г.181

След края на Първата световна война, редица европейски правителства
търсят подкрепата на тези международни организации, за да се справят със
здравните проблеми, предизвикани от проточилата се война и устройването на
голям брой бежанци след прекрояването на границите. Участието на експерти
от тези институции е не само в организацията на службите по обществено
здраве, но също и във финансирането на конкретни здравни програми. Друг
Показателен е фактът, че експертът, който оглавява Здравната организация на ОН
след създаването ѝ, е Леон Бернар – професор по клинична туберкулоза и генерален
секретар ма Международния съюз за борба с туберкулозата. Повече за съвместните
проекти на двете организации в междувоенния период вж. Barona, J. L., The
Rockefeller Foundation, Public Health, and International Diplomacy, 1920-1945, Studies
for the Society for the Social History of Medicine, 24, London: Routledge, Taylor & Francis
Group, 2016.
181
La Bulgarie, 1928, 20.03, p. 1.
180

98

важен аспект на това участие е, че то прави възможно научното развитие на
общественото здравеопазване в световен мащаб. Важен аспект, който подчертава Пол Уайндлинг, е, че това развитие съвпада с възстановяването на клиничната медицина през социалните науки: социалната работа и общественото
здравеопазване се ръководят от обществено-здравни експерти, които в този
период започват да възприемат американските методи на организация.182 Заедно с това се глобализира и визията за работа в една основна насока – да се
предприемат стъпки за активна здравна просвета на населението.183 Сред основните акценти в дейността на Рокфелеровата фондацията за България през
целия период остават намеренията за подпомагане в ”подготовката на санитарен персонал, запознат с предпазната медицина (социални болести), със
санитарното благоустройство, с професионалната хигиена и статистика, с
хигиена на труда, здравна пропаганда, училищна хигиена и пр.”184 По стипендиантската програмата на фондацията от 1922 г. до 1934 г. специализират 26
българи – 10 лекари (по санитарна администрация и санитарна статистика, 2
инженери по санитарно благоустройство, 1 лекар по социални болести, 7 –по
бактериология, 4 – по химия на хранителните продукти и 2 химици. Още 10
лекари участват в курсове по епидемиология и малария, организирани от Хигиенната секция при ОН с финансовата помощ на Рокфелеровата фондация.185
Освен това, Рокфелеровата фондация финансира научни пътувания на 7 лекари (2 в САЩ и 5 в Европа, вкл. и на тогавашния директор на ГДНЗ д-р Иван
Кесяков).186
Освен Рокфелеровата фондация, в областта на общественото здравеопазване и утвърждаването на превантивната медицина в България през 20-30те години работят и експертите на Американската Близкоизточна фондация. Освен приоритетите в областта на обществената агрономия и „рационализиране на селското домакинство“, фондацията се насочва и към финансиране на програми в областта на общественото подпомагане и здравеопазването.
Особен акцент в дейността й са „образцовите здравни центрове“, както и насърчаванто на разрастването на мрежата от диспансери и здравноWeindling, P., Public health and political stabilisation: The Rockefeller Foundation in
Central and Eastern Europe between the two world wars – Minerva, 1993, V.31, 3, pp. 253267.
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съвещателни станции в страната. Като част от активностите на Близкоизточната фондация в комплекса инициативи за борба с туберкулозата са тези,
свързани с превенцията на детското здраве и здравната пропаганда в бедните
градски квартали, както и в посока на здравеопазването на селското население. В началото на 30-те години в столичния квартал Коньовица, съвместно
със Съюза за закрила на децата (СЗДБ) в България, е организирано „образцово“ лятно детско игрище и дневен център. През 1931 г., в същия квартал,
Близкоизточната фондация открива и „образцова“ здравно-съвещателна
станция с диспансер (вж. Гл. 4), чрез който лекарите и сестрите-посетителки
провеждат анкети за жилищните условия, картотекират семействата на болните от туберкулоза и правят опити за популяризиране на здравно-хигиенни
начинания за подобряване на жилищните условия. Подобен център, експериментален за селата, Близкоизточната фондация организира и в с. Дивля (близо
до гр. Радомир).187
Българските контексти на имунологичната бактериология започват
оформянето си с интереса на проф. Тошко Петров към прилагането на ваксината, върху която работят Калмет и Герен в Института Пастьор. В повечето
изследвания, представящи историята на приложението на BCG-ваксината в
България, се посочва, че през 1926 г. проф. Попов донася от Париж щам и
организира култивирането му в скромните условия на лабораториите на софийския институт.188 В спомените си д-р И. Кесяков посочва, обаче, че още
когато в София се открива скандалният Фридманов институт (1921 г.), проф.
Петров вече работи експериментално с проби на съвсем скоро обявената от
френските учени ваксина.189 Д-р Кесяков потвърждава, че като здравен директор, дава разрешение от началото на 1926 г. да се насърчат усилията на проф.
Петров и BCG-ваксината да се въведе постепенно в страната. През май същата година директорът на Хигиенния институт доставя от Франция култура
„за по-нататъшно приготовление на ваксината“, която по-късно да се приготвя
в Бактериологичния институт в София.190 Ваксината започва да се прилага
експериментално – първо в София и в Пловдив. Заради все още недотам докаВж. Ангелова, М., Рокфелеровата фондация и Американската Близкоизточна
фондация в България – инициативи в полето на социалната работа, 20-30-те години на
XX век –В: Попова, К., М. Ангелова (съст.), Обществено подпомагане и социална
работа в България: история, институции, идеологии, имена, Благоевград, 2005, с.
112-125; Ангелова, М., „Последният кръстоносен поход“..., с. 221.
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заната резултатност и страха на повечето от родителите да подложат новородените на слабо популярна ваксина, в началото резултатите са „скромни“. До
1928 г. проф. Петров и екипът му успяват да приложат ваксината на едва 371
деца, а през 1931 г. той публикува резултати от ваксинирането на 1 170 новородени. Така например, в дома „Кудоглу“ в Пловдив д-р Н. Немски успява да
убеди за ваксиниране родителите само на 6 деца, а до края на 1933 – общо на
79.191 Д-р Д. Братованов успява да организира по-масова ваксинация в с. Мъглиж, а д-р Хар. Бояджиев – в района на Софийския диспансер на Дружеството
за борба против туберкулозата. След смъртта на Т. Петров през 1942 г., неговите сътрудници проф. Л. Цветков и проф. Б. Славков продължават усилията
за разширяване обхвата на ваксинирането с BCG. До есента на 1944 г. са ваксинирани общо около 7 000 деца, като ваксината е давана предимно перорално и в много малко случаи – подкожно. Публикуваните резултати показват
двойно по-ниска смъртност в сравнение с тази при неваксинираните деца.192
Д-р В. Геров – управител-лекар на Диспансера за слабогърди при Софийското дружество за борба против туберкулозата към 1928 г., споделия
визиите си за „новите повели на социалната медицина“ и перспективите ѝ в
печатния орган на ГДНЗ.193 Той представя актуалните дискусии по този въпрос – статии, брошури и доклади, представящи диспансера за туберкулозно
болни като средищна институция в превантивните здравни политики.194

Плакат на Близкоизточната фондация в
България за „здравна
сказка“, 1934 г.195

Анастасов, В., За болницата…, с. 86.
Вж. Петров, Т., Б. Славков, Върху преимунизацията против туберкулозата и
опити за лечението й с ваксината BCG, София, 1942.
193
Геров, В., Нужна е системна организация на обществената противотуберкулозна
борба в България – Известия на Дирекцията за народно здраве, 6-7, 1928, 223-230.
194
Танев, К., Сегашните схващания върху туберкулозата – Известия на Дирекцията
за народно здраве, 1-2, 1927; Танев, К., Противотуберкулозен диспансер - Известия
на Дирекцията за народно здраве, 4-5, 1927; Герганов, Др., Диспансери за борба с
народните болести, София: Обществено-здравна библиотека, 1927.
195
ЦДА, 136К, оп. 1, а.е. 45, л. 19.
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Към средата на 30-те години държавната здравна администрация в
ГДНЗ, на чиито ключови позиции вече са експертите, убедени във важността
на превантивната медицина, подема инициатива за съгласуване на противотуберкулозните политики в общи инициативи и със Дружеството за борба против туберкулозата. През август 1934 г. по инициатива на ГДНЗ се организира
специален Комитет за борба с туберкулозата, чиято основна цел е „да се
създаде една организирана борба с това обществено бедствие“.196 В комитета участват директорът на ГДНЗ (или негов заместник), член на ВМС, председателят на Дружеството за борба с туберкулозата (или негов представител),
председателят на Дружеството на фтизиолозите, управителят на Софийската
болница за гръдоболни, управителят на Искрецкия санаториум, Завеждащият
противотуберкулозния диспансер при Софийския здравен център и „двама
граждани, познати със своята дейност в противотуберкулозната борба“. Според правилника на комитета, той трябва да заседава веднъж седмично и да
обсъжда актуални проблеми на борбата с туберкулозата.197

Списък на курсисти в
„The Trudeau School of
Tuberculosis“, сред които е
и стипендиантът на Рокфелеровата фондация д-р
Руси Радков, 1925.198

196
Наредба 16116-VI, 1 август 1934 – Известия на Главната дирекция за народно
здраве, 130, 25.08.1934, 2296-2297.
197
Пак там, 2297.
198
ЦДА, 136К, оп.1, а.е. 83, л. 28.
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През 1936 г. д-р Захари Бочев – тогава инспектор в ГДНЗ, публикува
първото конкретно предложение за развитието на общественото здравеопазване и борбата със социалните болести, което след Първата световна война
идва от представител на държавната здравна администрация (а не от дружествена инициатива). Става въпрос за книгата му „Цялостна здравна служба
(Организирана обществена медицина). Идеи и план за подобрение на народното здравеопазване“ – издание на Дружеството за народно здраве и социална хигиена.199 Авторът е бил последователно лекар на село, областен лекар,
работил е години наред в централната здравна администрация, специализирал
е във Великобритания (Лондон) и изхождайки от опита си, предлага цялостен
план за здравеопазване, финансирано от осигурителен фонд и основано на
децентрализацията. Подобен план, конкретно за държавните ангажименти в
борба с туберкулозата, вече е разработен от Централния комитет на Дружеството за борба против туберкулозата още в началото на 30-те години (от проф.
Илия Янулов), но до онзи момент неговата чуваемост стига само до страниците на дружественото списание (вж. Гл. 3). Проектът за Държавен здравен план
е приет от 25-я редовен събор на БЛС през 1940 г. В него се предвижда „планово“ развитие на здравеопазването, фондово финансиране на лечебната помощ, обединяването на здравните служби, приоритет на обществената профилактика, участие на населението в здравните дейности и пр. В плана се предвиждат подобни мерки и за намаляване на детската смъртност, борбата с туберкулозата и за развитието на здравната мрежа като цяло. На основата на
този проект ГДНЗ разработва окончателен вариант на здравния план, който е
утвърден от правителството и въпреки военновременните условия, се правят
опити за изпълнението му от 1942 г.
От втората половина на 30-те години много по-отчетливо от преди се
улавя в тревогите на лекарите-хигиенисти акцентът за „страха от заразяване“
и все по-често се вижда употребата на евгенични формули при дефинирането
на туберкулозата като социална болест – „да уедини в лечебни заведения всички опасни за обществото болни“. По-чести са и опитите да се изчисли, колко
струва на обществото болния: „…туберкулозата поради дълготрайността
си, неработоспособността на болните, денгубието на околните, разходите
за употребените лекарства, усилената храна и пр., е една от най-скъпите
болести. Тя разорява цели семейства и е опасност за целия народ и държавата“.200 И това не са изолирани становища. Даже в официалното издание на
ГДНЗ от 1938 г. се утвърждава сходна позиция: „Социалната медицина преди
всичко като предпазна – да се спестят на обществото загубите и страдаБочев, З., Цялостна здравна служба (Организирана обществена медицина). Идеи и
план за подобрение на народното здравеопазване, София: Дружество за народно
здраве и социална хигиена, 1936.
200
Тананов, Ст., Туберкулозата и борбата против нея – Борба против туберкулозата,
1936, кн. 5, 65-70, с. 70.
199
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нията, които болестите му носят. Но обществената медицина не изключва
лекуването като средство, което ще обезвреди един опасен за общежитието заразно болен, който, оставен сам на себе си, може да причини големи
щети на околните“.201
От 1940 г., се предвижда задължително и принудително уединение на
болните с отворена туберкулоза. Обаче, заради недостатъчния брой на легла
за „уединението“ на туберкулозно болни в лечебните заведения, тази необходимост остава „далечно пожелание“. През 1941 г. освен увеличения бюджет
на ГДНЗ като цяло, се отпускат и 200 000 000 лв. за строителство на болнични
заведения.202 През 1942 г. е приет и Закон за фонд „Лечебни сгради“, с който
за строителство на болници и лечебни сгради се създава независим финансов
източник, попълван с ежегодни вноски от държавата и приходи от марки за
задължително залепване върху издаваните лекарствени рецепти и удостоверения.203

Медицинско свидетелство с марка „Лечебни сгради“, 1943 г.204

През лятото на 1944 г. сп. „Борба против туберкулозата“ съобщава за
сказката, която е изнесъл в салона на Института за народно здраве д-р Петерсен – секретар на Международния съюз за борба с туберкулозата.205 Интересна в случая е дефиницията за туберкулоза, която той дава, и колко тя се харесва на редакторите, за да я изведат подчертано в дописката – „инфекциозна
болест с медико-социални компоненти“.206 Само няколко месеца по-късно,
политиките за борба с туберкулозата в България навлизат постепенно в съвсем нова идеологическа рамка.
Народното здраве, София: Главна дирекция на народното здраве, 1938, с. 56.
Бочев, З., Денят на розите – Борба против туберкулозата, 1942, с. 7, с. 1.
203
Попов, М., Здравеопазването в България през периода 1878-1949 – В: История на
българската медицина, Т.1., Летера: 2009, с. 48.
204
ЦДА, ф372К, оп.1, а.е.2255, л. 250.
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Борба против туберкулозата, 1944, 4, с. 92.
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Пак там.
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Борбата с туберкулозата на “нови социалистически релси” –
държавните политики и туберкулозата 1944-1951 г.
„Преди 9 септември 1944 г. експлоатацията на трудещите се у нас от нашата и чужда империалистическа буржоазия беше безогледна. Материалнобитовите условия на живот на трудовото население непрекъснато се влошаваха.
При тази социална обстановка туберкулозата тогава получи широко разпространение. Това се улесняваше и от хилавостта и безпомощността на съществуващата по
него време антитуберкулозна организация: тя беше стихийна, безсистемна, далеч
недостатъчна и почиваше почти изцяло на частно-експлоататорската или частноблаготворителна основа, като социалните грижи за туберкулозните се изчерпваха
обикновено с банална филантропия. Буржоазната държава твърде малко се грижеше за ефикасността на противотуберкулозната борба, за организиране на рационални противотуберкулозни мероприятия, за изграждане макар и на найелементарната противотуберкулозна здравна мрежа […] Днес борбата с туберкулозата стана държавна задача и е една от най-важните задачи на здравеопазването. През последните 6 години лечебните противотуберкулозни легла бяха увеличени
повече от 2 пъти, а броят на противотуберкулозните диспансери – повече от три
пъти.“ 207

„Социалистическото планиране“ на туберкулозата
Превратът на 9 септември 1944 г. поставя началото на радикални промени не само в администрацията на общественото здравеопазване. Предначертава се „преломът“ в идеологическото преустройство и постепенното утвърждаване на „социалистическата организация“ на здравеопазването от съветски тип. Цитираният по-горе откъс от статията на Т. Шарков (началник на
Отдела за борба с туберкулозата при МНЗСГ през 1951 г.) дава представа за
изходните оценки на новите управляващи относно политиките за борба с туберкулозата до преврата и за шумно заявяваните амбиции за рекордно бързо
справяне с „болестта на мизерията“, за която дефинитивно няма място в проектираното ново общество.208 Още на 1 октомври 1944 г. д-р Драгомир Матеев
публикува във в. „Работническо дело“ програмна статия за новите насоки на
здравната политика: „Правителството на ОФ има амбицията да се бори
срещу социалните корени на туберкулозата, срещу мизерията на народните
маси“.209

Шарков, Т., Антитуберкулозната борба на социалистически път – Здравно дело,
1951, 3, 11-21, с. 12, 20.
208
Пак там.
209
Матеев, Др., Здравната политика на Министерството на народното здраве – Работническо дело, 39, 01.10.1944.
207
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Към туберкулозата: „Хайде махай се! При социализма няма
място за тебе“, 1948210

Още през 1943 г. обществено-здравните и социалните институции в
страната като цяло навлизат в сериозна организационна криза. Тя става особено осезаема в началото на 1944 г. , с чувствителното намаляване на възможностите за бюджетно финансиране на здравеопазните политики. С гражданската мобилизация и командироването на лекарски и административен персонал в Егейска и Вардарска Македония, Поморавието и Западна Тракия (1941–
1944) нараства кадровият дефицит – към 1944 г. са мобилизирани 514 лекари
(235 от тях са болнични).211 С евакуацията на столичните учреждения след
бомбардировките, седалищата на централните институции, както и персоналът на пострадалите болнични сгради са евакуирани в провинцията. Оказва се,
че след сравнителен спад на смъртността от туберкулоза през втората половина на 30-те години, „жълтата гостенка“ отново настъпва. Въвеждането на купонна система и намалените хранителни дажби също допринасят за това. При
смъртност от 225 души на 100 000 жители през 1941 г., данните от 1947 г.
сочат 230 души.212

Борба с туберкулозата, 1948, бр. 23, с. 1.
Константинов, Н., Здравеопазването в България…, с. 10.
212
ЦДА, ф.147Б, оп. 3, а.е. 1773, л. 1-2.
210
211

106

Още с формирането на първото правителство на Отечествения фронт се
създава и новото Министерство на народното здраве (МНЗ), като централна
институция, която да провежда здравната политика на правителството.213 В
новото институционално преструктуриране част от отделите на бившата
ГДНЗ при МВРНЗ преминават към учредената в новото министерство Дирекция за социални болести и злини, а Отделението по туберкулозата се организира в самостоятелен отдел.214 През 1950 г. МНЗ е закрито и функциите му се
поемат от Министерството на народното здраве и социалните грижи.215 В
Централното управление и в останалите здравни институции масово се назначават нови административни „кадри“ – членове на БРП (к). Някои от тях са
познати в лекарските среди и се ползват с авторитет. Такъв е новият министър
д-р Рачо Ангелов – познат като фигура от ръководството на БЛС, организатор на групата „Обществен лекар“ от 1931 г. Главният секретар на МНЗ, д-р
Константин Куситасев, е дългогодишен секретар на БЛС и един от авторите
на проекта за Държавен здравен план, приет на 25-я лекарски събор. Член на
УС на БЛС е и д-р А. Панев, оглавил Дирекцията за борба със социалните
болести и злини – човекът, който в следващото десетилетие ще бъде сочен за
един от идеолозите на “новата” политика в “антитуберкулозната борба”.216
Проблемът е, че тези хора нямат организационен опит на управленчески административни позиции извън професионалната организация на лекарите.
Изключение в това отношение прави д-р Драгомир Матеев – съавтор на проекта за държавния Здравен план от 1940 г. и началник на Дирекцията по обща
профилактика, лечебна помощ и здравно благоустройство от 1944 г. Той е
работил и като главен инспектор-лекар в Министерството на народната просвета.
До края на 1944 г. и през първите месеци на 1945 г. БРП(к) съсредоточава усилията си върху чистката и овладяването на властовите структури в
областта на здравеопазването в столицата и в страната – уволняването и наказването на най-изявените привърженици на старата власт и „нормализирането“ на работата на здравните служби. Като цяло, в Централното управление
дори към 1949 г. експертите-лекари не са много.217

Указ №14 от 9 септември 1944 г. – Държавен вестник, бр. 179 от 1944 г.).
Известия на МНЗ, №282, 31.01.1945.
215
Методиев, В., Л. Стоянов (съст.), Българските институции и държавни традиции.
Енциклопедичен справочник, София: „Д-р Петър Берон“, 1987, с. 222.
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Михайлов, Хр., Борбата с туберкулозата и организацията на противотуберкулозната помощ през периода на възстановяване на народното стопанство в НР България, София, 1966, с. 5.
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Константинов, Н., Здравеопазването в България…, с. 8–9.
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„Чрез Петгодишния здравен план – към намаляване заболяванията
от туберкулоза!“, 1948 г.218
В началото на 1945 г. комисия от МНЗ започва работа по изготвянето
на проект за Петгодишен здравен план. На първото заседание на комисията
министър Р. Ангелов изяснява основните положения на плана и декларира
двата основни кръга проблеми в него – защитата на майчинството и детството
и борбата с туберкулозата. В основната си част планът повтаря буквално намеренията от Проекта за държавния здравен план от 1940 г.219 На противоположни позиции застава един от основните „ръководни дейци“ на министерството –д-р А. Панев – ръководител на дирекцията, секретар на партийната група в МНЗ и председател на новия управителен съвет на БЛС. Той намира плана от 1940 г. за чисто „агитационен и неотговарящ на изискванията на новото време“. Подобна оценка на плана от 1940 г. дават и завърналите се от
СССР политически емигранти – д-р Христо Янакиев220 и д-р Петрана КондоБорба с туберкулозата, г. III, 1948, бр. 10, с. 1.
Едва следващият проект за Петгодишен план от 1950 г. се оценява като “нова
голяма крачка” на противотуберкулозната борба с “прилагането на съветския опит”
в тази посока – Вж. Михайлов, Хр., Борбата с туберкулозата…, с. 23.
220
По това време Хр. Янакиев е Главен консултант на здравния министър, а по-късно
оглавява отдела за „Физическата култура и спорт“ в министерството.
218
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ва221. До приемане на здравен план през 1945 г. не се стига и заради динамиката на политическата ситуация (изборите за ВНС, последвалата разправа с опозицията и др.). Намеренията за здравния план се забавят през следващите две
години. Малко по-късно в новоприетата Конституция се очертават и функциите на държавата в областта на здравеопазването, като се прокламира принципът на неговото одържавяване (Чл.81)222, а това очертава пред правителството нови краткосрочни приоритети.223

Лозунг от 1945 г.224

Междувременно, през лятото на 1946 г., чрез секциите по Хигиена и
социална медицина и тази на лекарите-фтизиолози, се прокарва Проектоплан
за борба с туберкулозата в България. Той съдържа намерение за обособяване на самостоятелна дирекция към МНЗ и учредяване на специален Съвет за
съдействие с представители на всички „ведомства“, имащи отношение към
противотуберкулозните усилия. Проектопланът предвижда и създаването на
институт, който да провежда проучвателна и изследователска дейност, както и
да подготвя специалисти-фтизиатри. Централно място в плана заема амбициозното намерение в рамките на 10 години да се изградят нови лечебни заведения, с които леглата за туберкулозно болни пациенти да достигнат до почти
11 000.225 За набавянето на необходимите средства за това, се предвижда въвеждането на задължителна осигуровка срещу туберкулозата – предложение
на Дружеството за борба против туберкулозата още от края на 20-те години.
На този етап предложението за такава осигуровка остава само на ниво проект.
Седмица след приемането на новата конституция, на 11 декември 1947
г., настъпва смяна в ръководството на МНЗ с назначаването за министър на
Трайчо Доброславски. В следващите две години се извършва одържавяването на частните клиники, лаборатории, аптеки, санаториуми и др. Въвежда се и
„задължителна обществена служба на санитарните кадри“ и се предприемат
стъпки за реорганизация на здравните служби – според практиката в съветските здравни заведения. С новото ръководство на министерството се предприП. Кондова завежда Дирекцията за майчинство, детство и здравна култура.
Конституция на Народна република България, С., 1949, 30.
223
Константинов, Н., Здравеопазването в България…, с. 11-12.
224
Борба с туберкулозата, 1945, бр. 2, с. 4.
225
ЦДА, ф.38, оп. 1, а.е. 2, л. 142-143.
221
222

109

ема и реорганизация на отделите – Отделът за борба с туберкулозата, заедно с
Дирекцията по майчинство и детство, преминават към Лечебната дирекция.
На следващата година отново е възстановен самостоятелният статут на противотуберкулозния ресор.226
Именно от края на 1948 г. все по-отчетливи стават намеренията за усвояване на съветския модел на здравеопазване. През цялата 1949 г. се подготвят процедурите за това, вкл. с едномесечна командировка на група от министерството в Москва. В началото на 1950 г. здравен министър става бившият
емигрант в СССР д-р Петър Коларов. До края на април той подменя ръководния състав на отделите и дирекциите в министерството. Започва „преломът“ в налагането на съветската система на здравеопазване. Решаващи за институционалната трансформация на общественото здравеопазване по модела на
съветската система са 1950 и 1951 г. От една страна, макар и афиширани като
нещо съвършено ново и много значимо, част от промените не засягат по същество функциите на съществуващите дотогава здравни организации.227 От
друга страна, се извършват и промени, отхвърлящи изцяло или отчасти натрупания опит в организацията на здравеопазването до 1944 г. и се появяват чисто съветски институции, пренесени почти без изменения. Такъв пример са
обществените санитарни отговорници – съществуването им е предписано
със специална наредба228 от началото на 1950 г., буквално преведена от съветската. През пролетта на същата година се учредява и Научен медицински съвет (НМС) към МНЗ, който трябва да замени ВМС.229 На новия медицински
съвет се поставят само и единствено такива задачи, които решава съответният
съвет в СССР, включително и осъществяването на партийния контрол върху
дейността на всички „научни работници в областта на здравното дело“. До
края на 1950 г. се приемат още няколко закони и наредби, заимствани от съветската практика.230
През пролетта на 1950 г. се въвежда диференцирано обслужване на
населението с медицинска помощ231, съобразно с приетото година преди
това решение на Политбюро и съгласно законодателството за въвеждане на
специални привилегии. Така се регламентират 3 групи, според „участието им
Константинов, Н., Здравеопазването в България…, с. 27.
От 1 януари 1951 г, например, се променят имената на основните дирекции в МНЗ
– те стават управления, така както е в СССР, без да се променя структурата им по
същество.
228
Държавен вестник, бр.43, 21.02.1950.
229
ВМС преди 1944 г. (и даже след 1947 г.) – не се контролира пряко от Централното
управление, а е по-скоро консултативен орган, висше научно съвещателно тяло, което
се произнася по всички въпроси, свързани с народното здраве и е съставено от експерти в отделните области на медицината. Решенията му могат да станат задължителни, само ако бъдат одобрени от министъра.
230
Константинов, Н., Здравеопазването в България…, с. 42-43.
231
Наредба на МНЗ, 27.04.1950 г.
226
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в строителството на социализма“. „Бойците против фашизма“, ударниците,
рационализаторите, орденоносците и техните семейства са в първата група и
се приемат на лечение като „спешно болни“, а рецептите им се изпълняват с
най-голямо предимство. Във втората група се включват осигурените работници в мините, индустриалните предприятия, работниците в транспорта, големите строителни обекти, членовете на ТКЗС. В третата група са осигурените
работници и служителите от останалите отрасли и семействата им. Налагането на съветската организация на здравното дело завършва с въвеждането на
т.нар. „всенародна безплатна медицинска помощ на населението“ от пролетта
на 1951 г. 232

Заявление от ятак на
Трънския
партизански
отряд и политзатворник
от с. Глоговица до Съюза
на бойците против фашизма, гр. Трън: „…Знам,
че има закон за безплатно
лекуване на партизани и
ятаци […] Моля почитаемото ръководство да ми
бъде
издадено
такова
удостоверение, което да
ми послужи пред болничните власти!“, 1948 г.233

Още от 1945 г. лекуващите се в стационарните заведения са насърчавани да организират свои ОФ-комитети. Целта им е “да се даде простор и разшири обществено-политическата активност на болните, като се засили
общественият контрол…и разширяването на самодейността на тази част
от населението при осъществяване на противотуберкулозните мероприятия”.234 Не е трудно да си представим какво се случва там, след като към миИзвестия на Президиума на НС, №23, 20.03.1951 г.
ДА–Перник, ф.187, оп.1, а.е.1, л.187.
234
Михайлов, Хр., Борбата с туберкулозата…, с. 22.
232
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нистерството се изпращат доклади на директори на болници и санаториуми с
оплаквания, че в някои заведения комитетите започват да се намесват грубо в
администрирането, даже и в лечебния процес (вж. Гл. 4). Почти във всички
здравни заведения от втората половина на 1945 г. се разгръща „масово съревнование на базата на количествено отчитане на дейността“, като наймащабната “агитационно-масова проява” е организираният Месец за борба
против туберкулозата от 15 октомври 1947 г.235

Статия за социалистическото съревнование в
Троянския санаториум,
1945 г.236

Към насочването на „антитуберкулозната борба на социалистически
път“, се задължават и всички предприятия, учреждения, кооперативи и народни съвети по места, съобразно указанията на централните органи на здравеопазването. Те трябва да съставят „планове за мероприятията по борбата с
туберкулозата“ в обсега на своята дейност, които трябва да включват в годишните си общи планове и да осигуряват за тях необходимите бюджетни
средства. Тези планове се изработват съгласно „единните годишни планове по
борбата с туберкулозата“ в съответната околия и окръг, след което „срочното“
235
236

Пак там, с. 25.
Борба с туберкулозата, 1945, бр. 3, с. 3.
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им изпълнение става задължително.237 Въвеждането на пропагандното и, доста
често неясно, говорене често резултира в откровено неясни и безсмислени
изказвания и показва неразбирането на същността на обществено-здравните
проблеми. Сред многобройните примери може да се посочи и един „Доклад за
състоянието на борбата с туберкулозата в Благоевград“ от 1953 г., изпратен от
началника на Окръжния противотуберкулозен диспансер до Градския комитет
на БКП: „Туберкулозата е заразна болест, а при условията на капитализма и
социална болест […] След 9 септември 1944 г. борбата с туберкулозaта
стана държавна задача, израз на което е 699-то постановление на МС от 25
юни 1951г. и заповед №1798 на др. Министър на МНЗСГ.238
С постановлението от юни 1951 г. завършва процесът на одържавяване
в областта на здравеопазването и на плурализма в здравеопазната система на
България. Единствен собственик и разпоредител на здравните грижи за населението, включително и борбата с туберкулозата, става държавата.
Лечебната инфраструктура и туберкулозата 1944–1951 г.
В опитите за прокарване на амбициозни политики за преодоляване на
болестта, новите управляващи осъзнават сериозния проблем с недостига на
квалифицирани лекари. Към есента на 1944 г. в страната, според данните на
Хр. Михайлов, работят около 86 фтизиатри, като 1/4 от тях са на частна практика.239 За справянето с тези дефицити през 1947 г. към Медицинския факултет се открива Клиника по фтизиология (с директор д-р М. Мондешки), а
през 1948 г. започва да работи и такава клиника към Пловдивския медицински
факултет (д-р А. Шопов). Преди това единственият хабилитиран преподавател
по фтизиатрия е доц. д-р Р. Русев. На следващата година с цел “системна научно-методическа помощ на тубмрежата в повишаване квалификацията на
практическите кадри”, с министерско постановление се създава Централният научно-изследователски противотуберкулозен институт, оглавен от д-р
Хар. Бояджиев. През 1952 г. се разкрива и клиниката по фтизиатрия към
ИСУЛ (д-р Ст. Тодоров). 240
В първите години след преврата от 1944 г. се запазва частната лекарска практика. Дори и през декември 1947 г., след национализацията на индустриалните предприятия, мините и банките, не всички частни болнични заведения официално са засегнати. Вярно е, че някои от тях се закриват и по-рано
– заради нарушение на Закона за народното здраве, при преминаване на лекарите-собственици на държавна служба или заради „наемането“ за нуждите на
Шарков, Т., (н-к на отдел борба с туберкулозата при МНЗСГ) Антитуберкулозната
борба на социалистически път – Здравно дело, 1951, 3, 19.
238
ДА–Благоевград, Ф.531,оп. 1, а.е. 4, л. 1.
239
Михайлов, Хр., Борбата с туберкулозата…, с. 13.
240
Веселинов, Б., Туберкулозата е победима – Здраве, 1956, кн. 4, с., 4.
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държавата. МНЗ прибягва до наемане на болници, санаториуми или приспособими сгради „с доброволно съгласие на собствениците“.241 Примери за „наемане“ или „реквизиране“ са почти всички частни санаториуми (вж. Гл. 4).
Самото одържавяване на частните лечебни заведения става по Закона за отчуждаване на едрата градска покрита недвижима собственост242, според който
одържавените болници, санаториуми и частни кабинети се предоставят за
стопанисване и управление на съответния градски общински съвет, а от месец
по-късно преминават в разпореждане на МНЗ. По същото време се изкупуват
задължително и всички рентгенови апарати заедно с принадлежностите и инструментите към тях.243 Изземват се общо 333 рентгенови апарата на лекари и
42 на зъболекари. През 1946 г. страната получава и дарени от УНИЦЕФ няколко флоурографски апарата.244 Намеренията са събраната апаратура да послужи за повишаване на качеството на лечение в държавните здравни заведения. Проблемът е, че повечето иззети рентгенови апарати стоят неизползваеми – и в МНЗ, и при здравните органи по места липсват достатъчно компетентни специалисти за използването и поддържането им.245
Със Закона за изповеданията246 от февруари 1949 г. на религиозните
общности се забранява да откриват в бъдеще болници, а заварените здравни
заведения минават под управлението на МНЗ – това засяга преди всичко еврейското дружество „Бериут“ и неговите лечебни заведения, както и католическите болници. След приемането на Закона за кооперациите в края на 1948
г. прекратяват дейността си и се поемат от МНЗ и здравните заведения към
кооперациите. Последна, през юни 1952 г., преустановява своята дейност кооперация „Здравна самопомощ“ в Пловдив, заедно с болницата към нея. 247
През последните месеци на 1944 г. и почти през цялата 1945 г. правителствените усилия се съсредоточават, преди всичко, към максималното използване на наличните лечебни сгради, дори когато липсват елементарни хигиенни условия и се сгъстяват прекомерно леглата в болничните стаи. Важното е, че до края на 1945 г. се отчита нарастването на броя на леглата за туберкулозно болни с повече от 400. Интересно е обяснението на Хар. Бояджиев,
което се цитира в книгата на Хр. Михайлов от 1966 г.: „Острите неотложни
нужди налагаха да се създават набързо служби – в полуколибарски сгради, с
бракуван по-рано рентгенов и домакински инвентар, със съвсем неподготвен
медицински лекарски и сестрински кадър“.248

ЦДА, ф136, оп. 1, а.е. 234.
Държавен вестник, бр.87, 15.04.1948 г.
243
Държавен вестник, бр.126, 1.04.1948 г. и бр.141.18.06.1948 г.
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Михайлов, Хр., Борбата с туберкулозата…, с. 11-12.
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Константинов, Н., Здравеопазването в България…, с. 77-78.
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ДВ, бр.48, 1.03.1949.
247
Константинов, Н., Здравеопазването в България…, с. 81.
248
Михайлов, Хр., Борбата с туберкулозата…, с. 11.
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Писмо от управителя на Детския санаториум в Трявна до МНЗ
за недостиг на хранителни продукти и недохранване на децата в
санаториума, 1946 г.249

Заради следвоенната криза и невъзможността за финансиране на разрастването на лечебната стационарна мрежа, МНЗ насочва вниманието си към
използване на местните възможности и средствата на здравните органи, населението, общините и обществените организации. По конкретно, Министерството използва натрупаните средства във фонд „Лечебни сгради“ от 1942 г.
Заради инфлацията и краткия период на съществуване на фонда, средствата се
оказват недостатъчни за решаването на проблемите на болничното строителство. Ето защо са мобилизирани усилията на общините и на населението по
места, а през 1946 г. се увеличават, доколкото е възможно, и бюджетните
средства. В резултат на това, до края на 1946 г. се дострояват започнатите
през 1943-1944 г. сгради на болничните павилиони за туберкулозно болни в
Кърджали, Ихтиман, Горна Джумая, Слатина, Брезник и Елена, надстройката
на Болницата за гръдоболни в София и др. Нито с това увеличение на бюджетните средства, нито с реквизирането на сгради, обаче е възможно да бъдат задоволени нуждите от увеличаването на болничния фонд в параметрите,
които правителството обещава.250
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ЦДА, ф.160, оп. 3, а.е. 189, л. 120.
Константинов, Н., Здравеопазването в България…, с. 209-211.

115

По данни на Научната секция на фтизиолозите от 1947 г. около 60% от
умиращите от туберкулоза не стигат до квалифицирана медицинска помощ. В
същото време „десетки хиляди болни, които са опасни носители на зараза, са
сред здравите в постоянен контакт“.251 И през 1946 г., и през следващите
години чакащите за лечение болни продължават да надхвърлят възможностите на болниците. В отделенията, болниците и санаториумите за гръдоболни
чакащите ред за постъпване са хиляди, което на практика предопределя невъзможността от лечение на по-голямата част от тях.

Илюстрация във в. „Борба с туберкулозата“, 1946 г.252

Диспансерите за туберкулозно болни (наричани вече по съветски маниер „тубдиспансери“), които дефинитивно не би трябвало да имат стационарни функции253, започват да се оборудват с легла (където е възможно):
„Ползвайки съветския организационен опит в борбата с туберкулозата, започва разкриването на стационари към тубдиспансерите в края на 1947 г. В

ЦДА, ф.147Б, оп. 3, а.е. 1773, л. 2.
Борба с туберкулозата, 1946, бр. 25, с. 1.
253
Тази практика официално се обобщава като „комплексно внедряване на активния
диспансерен метод“ – Михайлов, Хр., Борбата с туберкулозата…, с. 18.
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края на 1948 има 320 легла...“254 Към есента на 1944 г. официалните статистики сочат като действително 29 противотуберкулозни диспансера. Само за няколко месеца се отчита нарастването им на 41. В края на 1946 г. диспансерите
са вече 61, за да се отчетат през 1949 г. 90 диспансера в страната.255

„Новооткрития дипансер не разполага с никакъв инструментариум…“
Писмо до Отделението за борба с туберкулозата от началника на
новоткрития диспансер в Каварна относно оборудване му, 1946 г.256

Тук изниква въпросът за това, как се осигуряват ресурси за скоростното
разширяване на тази мрежа? Освен споменатото по-горе усвояване на натрупаните суми във фонд „Лечебни сгради“, в някои случаи се обявяват като „новооткрити“ диспансери и санаториуми, съществували и преди това – с изградена база и налични лекарски кадри.257 В някои случаи МНЗ търси възможности за разкриване на нови болници, санаториуми, преванториуми и други
заведения не с ресурси от общественото осигуряване, а в присвояване на съществуващия сграден фонд извън сферата на здравеопазването. Така например, в доклад до Председателя на Министерския съвет от 1946 г. здравният
министър настоява, да бъдат преотстъпени за болнични нужди някои от царските дворци в Евксиноград и Кричим или някои от дворците Врана, Царска
Пак там, с. 17.
ЦДА, ф.160, оп. 5, а.е. 247, л. 3.
256
ЦДА, ф.160, оп. 3, а.е. 195, л. 127.
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Бистрица, Ситняково и Саръгьол.258 Това предложение не се реализира, но с
функционална промяна на други сгради се откриват за кратки срокове нови
заведения за болни от туберкулоза в страната. Детският санаториум за деца на
пострадали от фашизма родители в с. Шипка през 1948 г. се организира в едно
от крилата на съществуващия в манастирската сграда там староприют, но този
факт често се спестява в отчетните документи. Детският преванториум за 100
деца в Горна Баня се настанява в две вили и един хотел, иззети от „спекуланти
и незаконно забогателите от войната”.259 Обявеният за Софийски околийски
тубдиспансер е бившият частен кабинет на д-р Л. Хаджииванов, който след
национализирането на частния му санаториум край Владая, е назначен за
завеждащ на околийския тубдиспансер.260

Областният противотуберкулозен диспансер в София, 1951 г.261

Колкото интересен, толкова и фрапантен е примерът с организирането
на санаториума край с. Баткун, Пазарджишко. През 1947 г. американският
разпоредителен комитет за подпомагане на нуждаещите се евреи – организацията „Джойнт“, предлага на българското правителство да оборудва санаториум за гръдоболни, ако то се ангажира да предостави сграда за целта. За няколко седмици, след решение на МС от май 1947 г., и въпреки протестите на
представителите на църквата, се подготвят сградите на Баткунския манастир
„Св. Петър“.262 През 1948 г. там се открива Болница-паметник – в памет на
загиналите в борбата срещу фашизма евреи в България с 100 легла.263
ЦДА, ф.160, оп. 3, а.е. 201, л. 225-227.
ДА–София, ф.49, оп. 1, а.е. 16, л. 1-19.
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До края на 1947 г. по сходен начин са отчетени около 800-850 нови
легла за болни от туберкулоза, а броят на чакащите за лечение не намалява.
Н. Константинов цитира доклад на министър Доброславски до министърпредседателя от 04.10.1948 г. – според него „положението става неудържимо и се налага да се решат по спешност основните проблеми на борбата с
туберкулозата“.264 Като временно решение той предлага да се предоставят за
тази цел сградите на митрополитското сиропиталище край Пловдив и на
Пловдивската митрополия, на митрополитския дом в Горна Джумая, довършващата се митрополитска сграда във Велико Търново, учителската и ученическите почивни станции на Панагюрските колонии, почивната станция на
финансовите служители в Несебър, а също и сградите на Пазарджишкия градски народен съвет край манастира в с. Баткун, на Института за обществено
осигуряване край Пещера, сградите на американските колежи в Самоков и
Ловеч. Подобно на искането от 1946 г. за използването на някои от царските
дворци за заведения за туберкулозно болни, МС не предприема стъпки в тази
посока, а възлага в началото на 1949 г. на здравния министър да изготви нов
доклад за състоянието на борбата против туберкулозата и мерките, които
трябва да се вземат за нейното подобряване. След два месеца такъв доклад е
подготвен, според Н. Констатинов – по-реалистичен и по-приемлив, доколкото задава и финансова рамка на очакваните подобрения. И по-този доклад не
последва специално министерско постановление, но без много шум някои от
исканите сгради се предоставят тази цел. За това говори фактът, че без да има
планирано и осъществено специално строителство на лечебни сгради, леглата
в лечебните институции за болни от туберкулоза от 4 292 през 1949 г. нарастват до над 7 550 към 1952 г.265
Смъртност от туберкулоза и делът й от общата смъртност в България:266
Година
1944
Смъртност от ТБК на 100 000 148
граждани
На 1000 починали от всички 103
причини съответстват починали от ТБК

1945
158

1946
163

1947
158

1948
154

1949
131

105

124

128

132

122

След указа за „всенародна безплатна медицинска помощ“ от март 1951
г., се подготвя и специално министерско постановление за туберкулозата.267

Константинов, Н., Здравеопазването в България…, с. 284.
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Един от важните раздели на постановлението засяга именно разпределението
на местата за болните. В него се изисква да се осигури неотложно настаняване
в болница, ако се касае за открита белодробна туберкулоза, при това с приоритет са работещите в детски, лечебно-профилактични, в учебни заведения, в
предприятия за обществено хранене, в хранителната индустрия и търговията,
за живеещите в общежития, интернати и детски домове, в комунални квартири или в жилища, в които липсват условия за изолация, както и за „лицата с
асоциални прояви, застрашаващи околните със зараза“.268 По това време,
обаче, навлиза и ефективната лекарствена терапия, а последствията от това
скоро намаляват необходимостта от планиране на повече места в затворени
институции.
В 699-то постановление на МС “По задачите и организацията на туберкулозната борба” се декларира и необходимостта, използвайки опита на
съветското здравеопазване, наред с разширяването на противотуберкулозната
медицинска мрежа да се осъществи и „съществена реорганизация в борбата с
туберкулозата, за да се съобрази тя с високите съвременни изисквания на
социалистическото строителство в нашата страна.“269 Всъщност, основният акцент в постановлението е не толкова реорганизация, а по-скоро засилване
на профилактичната дейност в тази област. Шест от седемте раздела на постановлението са посветени на профилактиката – разширяване курортната помощ, трудоустройство на туберкулозно болните, противотуберкулозната
просвета на населението и ваксинацията с BCG.
„Преломът“ в лечението – BCG-ваксината и въвеждането на
лекарствената терапия
Прилагана от 1926 г. в България, BCG-ваксината, макар и ограничено,
продължава да се използва като имунизационно средство. С края на Втората
световна война нараства обществената тревога по отношение на туберкулозата като глобален проблем. През втората половина на 40-те г. международната
общност на ангажираните в противотуберкулозните политики експерти e консенсусна по отношение на резултатността на BCG-ваксината. Международните кампании намират своя фокус в съвместната програма за масови ваксинации срещу туберкулоза на създадения през 1946 г. Детски фонд на обединени-

Постановление № 699 на МС от 25.06.1951 г. – “По задачите и организацията на
туберкулозната борба”
268
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те нации (УНИЦЕФ) и Скандинавските общества на Червения кръст (с основна роля на Датския червен кръст).270
В края на 1947 г. УНИЦЕФ отправя официално предложение и на българското правителство за започване изследвания и ваксиниране на подрастващите до 18 г. възраст.271 Здравният министър (Доброславски) подготвя специален доклад до правителството, в който запознава с предложението и с повече
подробности по кампанията. Според доклада му, Държавният серумен институт в Копенхаген „е разработил най-подходящия щам за противотуберкулозна ваксина и най-подходяща система за нейното приложение, позволяваща
бързо и организирано използване“.272 На 15.01.1948 г. в МНЗ се свиква специална конференция, която да обсъди приложението на ваксината в България.
По предложение на Хар. Бояджиев конференцията решава да подкрепи инициативата на министерството за „постепенно организирано и добре контролирано приложение“ на BCG-ваксината в България.273 Проблемът е, както
отбелязва и Никола Константинов, че след създаването на Коминформбюро,
бързото задвижване на такъв тип международни инициативи се усложнява.
Ето защо лично Г. Димитров съгласува намеренията на правителството със
съветската страна. По негово разпореждане, препис от доклада на здравния
министър е изпратен на външния министър В. Коларов, за да се съгласува със
съветските здравни органи по отношение на датския метод. Тъй като отговорът от съветското външно министерство се забавя, В. Коларов нарежда въпросът да се разгледа на заседание на МС и да се одобри постановлението, без да
се чака отговорът от Москва.274 Това нареждане той обосновава с твърдението, че „методът за борба с туберкулозата чрез ваксиниране е отдавна изяснен и се прилага във всички страни“.275 Междувременно, в 6 европейски страни вече е започнала работата на датските екипи.276 Постановлението е утвърдено през май 1948 г. С него се предвижда в страната да бъдат допуснати 3
датски екипа от по 1 лекар, 1 сестра и 1 секретарка със собствени автомобили,
които да започнат ваксинациите и да установят системата за приложение. Освен това, е договорено трима български лекари да бъдат изпратени в Копенха-

В рамките на тази програма от 1948 г. до 1955 г. са тествани 155 милиона деца и
ваксинирани 60 милиона в различни части на света – вж. Brimnes, N., BCG vaccination
and WHO's global strategy for tuberculosis control 1948-1983 – Social Science & Medicine,
2008, 67(5), pp. 863-73. DOI: 10.1016/j.socscimed.2008.05.016; Luca, S., T. Mihaescu,
History of BCG Vaccine – Maedica, 2013, 8(1), pp. 53–58, p. 56.
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ген за изучаване на датския опит за производство на противотуберкулозна
ваксина, с оглед бъдещото й в приготвяне и в български лаборатории.277

Популяризиране на BCG-ваксината –
илюстрация на Ст. Венев, 1948 г.278

Въпреки че параметрите на спогодбата с УНИЦЕФ и Датския червен
кръст са финализирани още през юни 1948 г. подписването се отлага и скоро
става ясно, че няма да се осъществи. В края на юли същата година идва отрицателната реакция от Съветския съюз – „ваксината, изготовлявана в Копенхаген, не може да се предпочита при ваксинацията“.279 Налага се българското правителство да се откаже от вече подготвената и популяризирана в печата
спогодба. Въпреки отказа за въвеждането на масово ваксиниране по датския
метод, българското правителство приема предложението за подкрепата на
Датския червен кръст за разработването на местно производство BCGваксина. С тази цел през август 1948 г. здравното министерство изпраща български екип в командировка в Копенхаген – д-р М. Мондешки (директор на
Клиниката по фтизиология), Хар. Бояджиев (директор на Отдела за борба с
туберкулозата в министерството), д-р М. Захариева (началник на Централния
институт за производство на серуми и ваксини) и лекарите Ас. Ташков и Л.
Недев.280
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През 1949 г. в България пристига съветският „специалистпрофилактик“ проф. Н. Иванов. Едва тогава, както посочва Хр. Михайлов –
„след предаване на съветския опит, започва подготовката за по-широкото
прилагане на BCG,… по-масово и напълно планово“.281 МНЗ започва подготовка за пробна имунизация с BCG-ваксина собствено производство и през есента на 1949 г. стартира ваксинация на новородените и на децата в държавните
детски ясли в София, а след това и в Пловдив, Варна и в някои други градове,
като се провеждат и кратки курсове за подготовка на лекарите, които я прилагат. Започва прилагането на ваксината и на незаразени ученици от първоначалните, основните училища и от гимназиите. До края на 1949 г. в София са
изследвани около 13 000 ученици, от които са ваксинирани над 5 000. Макар и
в по-ограничени количества, ваксини се изпращат в родилните домове и детските отделения в Пловдив, Пазарджик, Бургас, Стара Загора, Хасково и Варна. Експерименталното ваксиниране продължава и през следващата година,
като постепенно се разширява териториалният обхват.282
През 1951 г. се възвежда задължителната имунизация с BCG за всички
новородени и продължава ваксинирането на подрастващите.283 През следващата 1952 г. са ваксинирани около 300 000 деца. По това време задължителната ваксинация се прави в градовете, а в селата – само на новородените в родилни домове и в участъковите болници, като перспективите са ваксинирането постепенно да се разширява, с увеличаването на обхвата на медицинската
помощ като цяло.

Водещо заглавие за BCG-ваксината във в. Борба с туберкулозата, 1948, бр.1

Михайлов, Хр., Борбата с туберкулозата…, с. 14.
Константинов, Н., Здравеопазването в България…, с. 296-297.
283
ЦДА, ф.136, оп. 13., а.е. 126, л. 8.
281
282

123

„Противотуберкулозна ваксинация с BCG“
– първият сборник, обобщаващ резултатите от въвеждането на BCG в НРБългария и
публикациите на сътрудничките в Републиканския научно-изследователски туберкулозен институт д-р Роза Маринова и д-р
Сребра Родопска, 1953 г.284

Почти по същото време, когато BCG-ваксината започва да се налага като водещ метод за превенция на туберкулозата, се открива и ефективното
лекарствено лечение. През 1946 г. антибиотикът стрептомицин, изолиран
три години по-рано от Алберт Шатц и Елизабет Бъги в лабораторията на Селман Ваксман от университета „Рътгърс“ (Ню Джърси), е използван за пръв
път в лечението на туберкулозата. И макар до 1948 г. да не е преминал контролирани клинични изпитания, той се превръща в надежда за успешно лечение за милиони болни. В България още през втората половина на 1947 г. с
„доставки по частен път“ в няколко болници се набавя стрептомицин и се
прилага експериментално. Лекарствот се появява и на „черната борса“, но в
малки количества и на баснословни цени – търсенето му се превръща в истинска психоза, въпреки възможните странични ефекти. В крайна сметка, правителството решава да се внесе стрептомицин по официален път през 1948 г.285
Назначава се и комисия от фтизиатри, която да изработи препоръки за неговата употреба.286

284
Тодоров, Ст., Хар. Бояджиев, Р. Маринова, Ср. Родопска, Ст. Стефанов, Противотуберкулозна вакцинация с BCG, София: Наука и изкуство, 1953.
285
Михайлов, Хр., Борбата с туберкулозата…, с. 39.
286
Здравен фронт, бр. 16, 15.08.1948 г.
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Статия за лечението със стрептомицин във
в. „Борба с туберкулозата“, 1949 г.287

Макар през 1949 г. да се внасят няколко пъти по-големи количества
стрептомицин в сравнение с предните две години, те са незначителни спрямо
нуждите на болните. И през 1952 г. този недостиг не е преодолян – отново
поради недостатъчните валутни средства, а и заради съкращаване на програмата за стрептомицин за страните, подпомагани от УНИЦЕФ.288 В следващите
години в страната се прилагат и другите лекарствени препарати, разработени
след стрептомицина – PAS, пиразинамид, изониацид, рифампин и др.
С указа за въвеждането на „всеобща и безплатна медицинска помощ“
от 1951 г. завършва процеса на съветизацията на здравеопазването в България
по модела на системата „Семашко”.289 От средата на 1951 г. е и поредният
опит за допълнителни мерки за издирване и поставяне на отчет на всички
болни от туберкулоза. Със специална заповед на здравния министър (Заповед
Стрептомициновото лечение – Борба с туберкулозата, 1949, бр. 3, с. 3.
Константинов, Н., Здравеопазването в България…, с. 296.
289
Николай Александрович Семашко (1874–1949) – първият „народен комисар“ по
здравеопазването на болшевишка Русия от 1918 г. до 1930 г., професор, академик на
Академията за медицински науки на СССР и на Академията на педагогическите науки
на СССР. През 1921 г., ставайки професор в Медицинския факултет на Московския
държавен университет, той инициира създаването на Катедра по социална хигиена,
която ръководи от 1921 до 1949 г. Семашко е един от основните теоретици и създатели на съветската здравна система – централизиран държавен модел на здравеопазване,
която е известна като „система на Семашко“.
287
288
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№1798) се въвежда „пълна“ регистрация на всички форми на туберкулозни
заболявания. Подобна регистрация дефинитивно се е изисквала и в предходните години и десетилетия (още със Закона за народното здраве от 1929 г.), но
в началото на 50-те години се демонстрира решимост да се приложи ефективно. Управляващите са разтревожени, че шест години след „социалистическата
революция“ заболеваемостта от туберкулоза в страната не спада чувствително. В секретен доклад до здравния министър от 1950 г. д-р Хар. Бояджиев –
експерт в противотуберкулозните политики още от 20-те години на ХХ в. –
посочва, че „общият брой на болните трябва да се счита около 200 000“.290
Такъв е и приблизителният брой на болните в страната, посочван от първото
десетилетие на века. Цитираният вече началник на Отдел борба с туберкулозата при МНЗСГ към 1951 г. Т. Шарков оптимистично твърди, че „на широката основа на организацията на антитуберкулозната борба у нас ще можем да излезем на широкия друм на социалистическото й преустройство“.291 По всичко личи, че въпросът за справяне с туберкулозата се оставя за
разрешаване в бъдещето.

290
291

ЦДА, ф.160, оп. 5, а.е. 247, л. 4.
Шарков, Т., Антитуберкулозната борба…, с. 12.
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Трета глава
ДРУЖЕСТВОТО ЗА БОРБА ПРОТИВ ТУБЕРКУЛОЗАТА
В БЪЛГАРИЯ (1909–1948)
Накратко казано, Дружеството се е старало чрез
просвета: сказки, филми, брошури, празници, позиви, печатен
орган, диспансери, детски колонии и др. да разпространи своите цели, да покаже, че в България има една болест, наречена
туберкулоза, която безшумно взема всяка година 20 000 души
наши близки, …че от тая болест страдат, кой на крак, кой на
легло, 200 000 души български граждани.1

Противотуберкулозни дружествата в Европа и САЩ и
Международният съюз за борба против туберкулозата
Усилията за обществено организирана „борба с туберкулозата“ в някои
европейски страни водят началото си от последното десетилетие на XIX в.
През 1891 г. във Франция е основана Националната асоциация за борба с
туберкулозата. Подобни граждански организации се създават и в АвстроУнгария (1890 г.), САЩ (1892 г.), Германия (1895 г.), Великобритания и Белгия (1898 г.), Италия и Португалия (1899 г.). В началото на XX в. противотуберкулозното обществено движение се разраства сравнително бързо. Националната асоциация за борба с туберкулозата в Канада се създава през 1900
г., а след това се организират дружества и асоциации в Дания и Австралия
(1901 г.), Швеция (1904 г.), Япония (1908 г.), Норвегия и Русия (1910 г.). През
1899 г. във Франция вече работи и държавна Парламентарна комисия за борба с туберкулозата, а скоро е организирано и Общество за превенция на туберкулозата чрез публично образование. Чрез него започва да се публикува и
разпространява популярна литература, да се организират публични лекции,
изложби и др. Подобни активности развива и друга организация с дейност,

1

Русев, М., Туберкулозата в България – Народно здраве, 1930, бр. 11, 81-107, с. 92.
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насочена към борбата срещу туберкулозата – Националната комисия за профилактика на туберкулозата във Франция. Движението за по-активни политики срещу туберкулозата в страната се разгръща толкова бурно, че в един
момент Френската медицинска академия изразява тревога от възможна паника
сред населението и от задълбочаване на стигмата по отношение на туберкулозно болните. В този период, когато се създават първите дружества и партньорства срещу болестта и започва глобализирането на тези политики в международни организации, е повратната точка в обществените политики за контрол на туберкулозата.2
През август 1867 г. в Париж се свиква първият Международен конгрес
по медицина. По време на обсъжданията, в които, като безспорен авторитет,
се включва и Рудолф Вирхов, се дискутират проблеми като ограничаването на
венерическите болести, холерата и др., a на туберкулозата са посветени няколко сесии.3 В конгреса участва и Жан-Антоан Вилмен, който представя изследванията си, след като две години преди това е представил убедителни доказателства за заразния характер на туберкулозата.4 Откритията в етиологията
на болестта засилват международните активности и впоследствие се провеждат няколко конгреса (на места са представяни като конференции) за борба с
туберкулозата в различни европейски столици (1888, 1891, 1892, 1898 и 1899
г.). Междувременно започват да се организират и национални дружества в
отделните страни. Все по-сериозно започва да се обсъжда необходимостта от
създаването на организация, по подобие на съществуващата вече международна мрежа от дружества на „Червения кръст“, която да координира усилията на отделните асоциации. Тези медицински конгреси и поредицата санитарни конференции спомагат да се популяризират откритията в етиологията на
болестта и актуалните обществените политики срещу туберкулозата като цяло.5 На Международния конгрес, състоял се в Берлин през 1899 г. за първи
път присъстват официални представители от различни правителства, а не само
лекари и членове на противотуберкулозни дружества. На конгреса в Лондон
през 1901 г. е приета резолюция, проектираща организирането на „постоянен
международен комитет, който да се състои от представители, назначени
от националните асоциации и от правителствата ".6

Ангелова, М., „Последният кръстоносен поход“. Международните контексти на
борбата с туберкулозата в България до средата на XX век – Балканистичен форум,
2020, кн. 2, 203-230, с. 203-204.
3
McMenemey, W. H., International Congress Of Medicine 1867 And Some Of The
Personalities Involved – The British Medical Journal, 1967, 3, no. 5563, pp. 487-89. Web.
August 30, 2020. http://www.jstor.org/stable/20389228.
4
Rouillon, A., The International Union Against Tuberculosis – Tubercle, 1982, 63, 247253, p. 247.
5
Bryder, L., Below the Magic Mountain. Oxford: Oxford University Press, 1988, p.16-17.
6
Rouillon, A., The International Union…, p. 247.
2
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Съгласно приетата резолюция от Лондон, следващият конгрес в Берлин
от 1902 г. взема решение за създаването на Централно бюро за превенция на
туберкулозата със седалище в Берлин. По време на този конгрес, по предложение на френския делегат д-р Жилбер Систерон (генерален секретар на Федерацията на френските дружества за борба против туберкулозата), се приема
и емблемата на борбата с болестта – двойно пресеченият червен кръст (Лотарингски кръст) – разпознаваем и до днес знак на международното движение
за борба с туберкулозата.7

Участници в Международния конгрес по туберкулозата в Лондон.
Сред тях са Робърт Кох (с белия панталон в центъра) и
Пол Ерлих (първият вляво), 1901 г.8

За следващата конференция в Париж през 1905 г. Международното бюро е трансформирано в Международно противотуберкулозно дружество, в
което вече членуват 21 национални дружества. Следват още няколко конференции до началото на Първата световна война – в Хага (1906 г), Виена (1907

Enarson, D., A. Rouillon, Zur Geschichte der Internationalen Union gegen Tuberkulose
und Lungenkrankheiten. In: Pneumologie, 2009. 63(10), 582–584. doi:10.1055/s-00281119517, p. 582.
8
Wellcome Collection. Web.23.08.2020. https://wellcomecollection.org/works/syxz4hfy
7
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г.), Филаделфия (1908 г.), Стокхолм (1909 г.), Брюксел (1910 г.) Рим (1912 г.)
и Берлин (1913 г.). На първата следвоенна конференция, проведена в Париж
през 1920 г., се събират представители от 31 страни9. Проф. Леон Бернар (генерален секретар на Френското дружество) и Робърт Филип от Единбург
(развил модела за диспансера като институция за борба с туберкулозата)
предлагат създаването на Международен съюз. Л. Бернар произнася специална реч пред участниците в конференцията: „Това е необходимост за всички
държави, които желаят да изкоренят туберкулозата – да съгласуват решенията помежду си относно методите, да постигнат съгласие относно найефективните оръжия и да ги коват и прилагат съвместно срещу общия
враг“. Международният съюз срещу туберкулозата е организиран до края
на конференцията и между 1920 и 1939 г. съюзът провежда 11 международни
конференции, насочени към основните, биологични, клинични и социални
аспекти на болестта.10

Няколкостотин „млади кръстоносци“ – ученици, подредени във формата
на двойния кръст във Филаделфия (САЩ), 1919 г.11

Като популярна информационна кампания за международната видимост на „последния кръстоносен поход“ (както започват да наричат често
борбата с туберкулозата) Международният съюз приема отбелязването на
Включително от Австралия, Боливия, Бразилия, Чили, Китай, Колумбия, Куба, Гватемала, Япония, Панама, Парагвай, Иран и Тайланд, освен страните от Европа и Северна Америка.
10
Enarson, D., A. Rouillon, Zur Geschichte…, 583.
11
New-York Tribune, November 23, 1919, p. 16.
9
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"Деня на бялото цвете" (“White flower Day”). Идеята за специално ежегодно
събитие за борба с туберкулозата, организирано от дружествата, идва от скандинавските страни. Първият ден на "Бялото цвете“ се организира в Швеция на
1 май 1908 г. Бели цветя са продавани като символ на борбата с туберкулозата, като със събраните пари се подпомагат противотуберкулозни институции и
организации. От Швеция тази инициатива се разпространява в Норвегия, Дания, Германия, а съвсем скоро става част от инициативите на международната
противотуберкулозна организация.12

Дружеството за Борба против туберкулозата в България
(1909–1944)
Създаване на дружеството
Дружеството за борба против туберкулозата в България търси основанията си в опитите да се компенсира недостигът на държавни ангажименти от
началото на XX в. за преодоляването на заболяването като обществен проблем. Структурата на дружеството е проектирана от д-р Марин Русев и група
лекари от Софийския клон на БЛС по модела на Дружествата “Червен
кръст”13, каквито са и намеренията за организиране на Международния съюз
за борба с туберкулозата (т. е. дружество с централен комитет и местни клонове).14
Българският лекарски съюз (БЛС), като първото професионално и научно сдружение на лекарите в България след 1901 г. и като една от първите
професионални организации в гражданския сектор, изиграва важна роля за
визиите за развитието на общественото здравеопазване и за самоорганизирането на медицинската интелигенция в България.15 Още в началния период от
съществуването на БЛС се открояват намеренията му – да участва активно в
подготовката на санитарното законодателство, включително и да обсъжда
мерките, които трябва да бъдат взети за борба с туберкулозата – искането да
Ангелова, М., „Последният кръстоносен поход“…, с. 205.
Дружеството „Червен кръст“ работи активно в противоепидемичната сфера,
специално срещу туберкулозата, маларията и венерическите болести, разпространява
знания по хигиена, предприема мерки за ограничаване на детската смъртност – Вж.:
Назърска, Ж. (2015) Виенската медицинска школа и българската медицина и здравеопазване (40-те год. на ХІХ в. – 1918): трансфер на знание – Съвременни измерения на
европейското образователно и научно пространство, Том 1, С., За Буквите, 293-303.
14
Вж: Ангелова, М., Научно и социално конструиране на болестта: туберкулозата в
края на XIX – първата половина на XX век - В: Лилова, Д. (съст.), Природни науки,
технологии и социални светове, 2015: Рива, с. 315-335; Angelova, M., Public Health
and Social Diseases. Combating Tuberculosis in Bulgaria 1912-1939 - Балканистичен
Форум, 2013, 2, p. 74-88.
15
Вж. Назърска, Ж. Виенската медицинска школа…
12
13
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се организират отделения за гръдоболни във всички държавни болници, общественото здравеопазване да бъде с подчертано профилактична насоченост и
пр. Едно от решенията на БЛС в тези дебати, и по-специално на групата на
т.нар. „русевисти“16, доминиращи Софийското дружество на БЛС, начело с др М. Русев, е и да се организира Дружество за борба с туберкулозата. Още при
провеждането на Втория конгрес на БЛС през 1902 г. лекарите Д. Киров и Хр.
Ничов представят доклади за заболеваемостта от туберкулоза в страната. В
последвалите дискусии за първи път се поставя въпросът за организиране на
дружество по подобие на тези в други европейски страни.17
Приблизителните изчисления на д-р М. Русев, които той извършва през
1903 г., поставят България на трето място по смъртност от туберкулоза в Европа (с индекс от 32,1) – след Русия (39,8) и Австро-Унгария – 36,2. В доклада си пред ВМС, където представя резултатите от това проучване, д-р Русев
скицира и възможните мерки за обществен отговор на болестта: „Първо – уединение на болните в особени лечебници – санаториуми, където да бъдат
далеч от околните си, където ще се научат на ред и дисциплина и най-сетне,
където, може би, ще оздравеят; Второ – оздравяване на населените места;
Трето – приучаване на населението да се пази от зараза“.18 Имено заради
третото условие – разширяването на противотуберкулозната пропаганда, М.
Русев иска в този доклад и съдействието на представителите на лекарското
съсловие, „да помогнат за образуване едно дружество за борба против туберкулозата“.19
Едва в началото на 1908 г. – на поредно свое заседание, Софийският
клон на БЛС съюз взема същинското решение за основаване на такова дружество.20 Според М. Русев, официалното предложение постъпва от д-р Г. Сираков.21 В 16-членната лекарска комисия, излъчена, за да извърши подготвителната работа, влизат лекарите Бочаров, Ватев, Георгиев, Киркович, Моллов,
Русев, Чавов и др. Тази организационна комисия, председателствана от дворцовия медик д-р Грецер, подготвя проектоустава, проучва въпросите относно
международния опит със санаториумите, диспансерите и болниците за гръдоболни, и подготвя плановете за популяризиране на “борбата против туберку-

За очертанията и същността на конфликта „русевисти“ срещу „ораховисти“ – вж.:
Димитрова, В. Управление на бедността. Хигиена и медицина през междувоенния
период, София:Изток-Запад, 2018.
17
ЦДА, ф.274К, оп. 1, а.е. 25, л. 4.
18
Русев, М., Туберкулозата в България – Народно здраве, 1930, бр.11, 81-107, с. 86.
19
Пак там, с. 87.
20
Киркович, Ст., Дружеството за борба против туберкулозата в България –В: Хаджииванов, И., Ал. Богданов, Алманах за борба против туберкулозата, София, 1910,
19-27, с. 19.
21
Русев, М., Туберкулозата в България…, с. 87.
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лозата”.22 Комисията излиза със становище, че противотуберкулозната борба
не може и не бива да бъде чисто лекарско дело и се дискутират възможностите за ангажиране на по-широки обществени кръгове. Така се стига до решението да се организизира Общограждански комитет, който да приеме проектоуставите на Дружеството, а след това да се избере Централен комитет.23
В самото начало на 1909 г. са изпратени покани до всички религиозни
общини, съсловни организация и различни сдружения, за да излъчат представители в организационния комитет. В него са делегирани: дякон М. Химитлийски (от Св. Синод), свещеник И. Романов24 (от Католическата църква),
пастор М. Попов25 (от Евангелските църкви), главния равин М. Еренпрайс26,
секретаря на Главното мюфтийство Мехмед Джелил(ов)27, проф. Г. Шишков
(от Софийския университет), Н. Станев (от Съюза на класните учители), Д.

Първи годишен отчет на Централния комитет на Дружество за борба с туберкулозата в България – Борба против туберкулозата, г. І, 1910, кн. 1, с. 1.
23
Ангелова, М., Научно и социално конструиране на болестта…, с. 328-329.
24
Иван Романов (1878–1953) e ръкоположен е за свещеник през 1901 г. и до 1905 г. е
помощник-енорист при западно-католическата църква "Св.Йосиф" в София. От 1906
г. e капелан на княз Фердинанд и го последва при напускането на България в 1918 г.
От 1923 г. служи като таен камериер на папа Пий ХІ и папа Пий ХІІ. През 1942 г. е
ръкоположен за епископ на Софийско–Пловдивския апостолически викариат. През
1952 г., при скалъпените съдебни процеси срещу католическите свещеници, епископ
И. Романов е обвиненен в шпионаж в полза на чужда държава и получава 12-годишна
присъда. Умира в Шуменския завор в началото на 1953 г. – Вж. Българи – епископи в
Софийско-Пловдивска епархия. Web.13.10.2020.
http://www.luben3.narod.ru/balgari.html.
25
Марко Попов е роден през 1863 г. в Банско. Завършва Самоковското училище,
после Хамилтън колеж и Auburn Theological Seminary в Ню Йорк като стипендиант на
Нюйоркския презвитериянски синод. След завръщането си заема позицията на пастор
на Софийската Евангелска (конгрешанска) църква.
26
Маркус (Мордехай) Еренпрайс е роден през 1869 г. в град Лемберг (дн. Лвов, Украйна). Завършва философия и хуманитарни науки в Университета „Фридрих–
Вилхелм“ (дн. Хуболтов) в Берлин и равински семинар във Висшето училище за еврейски науки. През 1895 г. защитатава докторска степен в университета в Ерланген. В
следващите години е равин в Хърватия и в Словения. От 1900 г. до 1914 г. е главен
равин на България, а след това е главен равин на Стокхолмската реформистка
общност. Умира през 1951 г. в Залтсхобаден, близо до Стокхолм – Вж. Дадова, Ю.,
Равин д-р Маркус Еренпрайс – между Изтока и Запада – La Estreya, 2009, бр. 2, 7-9.
27
Мехмед Джелил е главен секретар на Главното мюфтийство в България от 1910 г.
По-късно той оглавява фонда “Духовенство и вакъфи” към мюфтийството и участва в
откриването на Шуменското духовно училище “Нювваб”. От 1932 г. Джелил е главен
редактор на в. Rehber (Водач), излизал между 1928 и 1933 г., а след 1935 г. издава в.
Dogru yol (Прав път). През 1939 г. е арестуван по обвинения в кемализъм и умира
след изтезания в дирекцията на Софийската полиция – Вж. Кълъч, О. Жертва на
съдбата, прев. З. Зафер, 2020, София: Кралица Маб, с. 72, 82.
22
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Анков (от двореца), ген. В. Кутинчев, м-р Т. Комсиев и кап. Димитриев (от
войската), д-р Д. Моллов (от Книжовното Дружество), д-р Ст. Бочаров (от
БЧК), Г. Пеев и д-р Ив. Малеев (от Еснафския съюз), представители от Столичната община, Съюза на основните учители, Дирекцията на железниците,
Търговската камара, Дружеството на българските архитекти и инженери,
Аптекарското дружество, Дружеството на ветеринарните лекари, Дружеството на запасните офицери, колоездачните дружества, гимнастическото дружество “Юнак”, от Гостилничарското дружество – общо 32 души.28 Заедно с лекарите от Софийския клон на Лекарския съюз, влизащи и в организационната
комисия, комитетът по организирането на Дружеството, председателстван от
д-р Грецер, наброява общо 48 души.29 Учредителният протокол със съжаление
отбелязва, че не изпращат свои представители поканените работнически организации, “макар очевидно, че противотуберкулозната борба се урежда главно в полза на бедните работни класи”.30 На свиканото на 1.03.1909 г. събрание Общогражданският комитет взима решение за основаване на Дружество
за борба против туберкулозата в България. Обсъждат се уставът и статута на
дружеството. За целта се иска и съдействието от страна на Главната дирекция
за народно здраве.31

Смъртност от туберкулоза в Европа по данни на Международното
противотуберкулозно дружество, 1913 г.32

Първи годишен отчет на Централния комитет…, с. 2.
Киркович, Ст., Дружеството за борба против туберкулозата…, с. 22-23.
30
Първи годишен отчет на Централния комитет …, с. 3.
31
ЦДА, ф.116К, оп. 1, а.е. 28, л. 3, 4, 7.
32
Борба против туберкулозата, 1938, кн. 4-7, с. 28.
28
29
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Още преди официалното основаване на Дружеството за борба против
туберкулозата в България, вече има идеи за организиране на няколко противотуберкулозни организации по места. В цитираната по-горе статия на д-р С.
Сираков за смъртността от туберкулозата в гр. Русе от 1909 г., той коментира,
че една от причините за ниската смъртност при еврейската общност в града е
съществуването на еврейско дружество в града за подпомагане на бедните
болни евреи – „безплатна медицинска помощ, храна и всичко необходимо“.33
По-надолу в статията д-р Сираков припомня идеята на русенския лекар Хр.
Ничев: „Навсякъде осъзнаха вече необходимостта от учредяване на разни
дружества и комитети против туберкулозата. Тази идея се създаде от покойния ни съгражданин – д-р Ничев, който още в 1903 г. проповядваше в София един централен комитет за борба против охтиката, който да има клон
във всеки град или село“.34 Д-р Сираков посочва и че Софийското дружество
ползва примера на лекарите от Троян, които вече имат такова.35 Действително,
още през декември 1908 г., персоналът на Троянския санаториум организира
първото антитуберкулозно дружество в страната (вж. Гл. 4). Дружества (8 на
брой), които междувременно са в процес на формиране в няколко града в
страната, са привлечени за обсъждане на устава и устройване на клоновата
мрежа на организиращото се Дружество за борба против туберкулозата в България. Дружествата от Търново и от Татар Пазарджик възприемат напълно
проекта за устава, докато тези от Русе, Ловеч и Варна имат забележки по текста. Видинското дружество оценява предложения текст на устава като „прибързан“ и неговите членове смятат, че борбата с туберкулозата не трябва да се
концентрира само в едно дружество, а да се ангажират в нея всички обществено-благотворителни и съсловно-корпоративни групи.36
Обсъжданията на организационния комитет в най-голяма степен засягат въпроса за принципите, върху които да се положи противотуберкулозната
борба, и върху уредбата на организацията.37 След продължителни дискусии,
на 24 май 1909 г., са приети “Устав на Дружество за борба с туберкулозата” и “Устав на Централния комитет на Дружеството за борба против
туберкулозата в България под покровителството на Н. В. Царя”. В състава
на Централния комитет (ЦК) на дружеството са избрани лекарите М. Русев, Х.
Грецер, С. Киркович, Д. Киранов, К. Илиев и Г. Сираков; ветеринарите С.
Ангелов и Близнаков, инж. Гаврилов, аптекарят Генев, главният равин д-р
Еренпрайс, секретарят на Търговската камара д-р Ив. Златарев, учителите Р.

Сираков, С., Смъртността от туберкулоза в гр. Русе за 1905, 1906, 1907 и 1908 год. и
мерките за намаляването й – Медицинска беседа, 7, 1909, с. 410-411.
34
Пак там, с. 410.
35
Пак там.
36
Хадживанов, Борбата против туберкулозата в България – Туберкулоза, 1911, кн. 2, с.
58.
37
ЦДА, ф.116К, оп. 1, а.е. 28, л. 20.
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Киров и Н. Станев, майор Комсиев, председателят на Еснафския съюз Г. Пеев,
проф. Г. Шишков и дякон Химитлийски. Цензори са ген. Кутинчев, д-р В.
Моллов и учителят Димчев. За председател е избран проф. Шишков, а д-р
Киркович – за гл. секретар на ЦК.38
Междувременно, през юни 1910 г., когато в Брюксел заседава поредната международна конференция за борба с туберкулозата, българското дружество официално се заявява като част от международното движение.39 Делегат
от България е д-р И. Хаджииванов. Той участва, заедно с д-р Я. Хитев (от
Варненската държавна болница) и д-р И. Голосманов (лекар за БДЖ) и в работата на медицинския конгрес против туберкулозата в Рим от април 1912 г. В
дописката му за акцентите в дебатите на конгреса в Рим, д-р Хаджииванов
отбелязва, че е „разглеждана ролята на жената в борбата против туберкулозата“ и по-специално – на „специализираната сестра“ (терминът „сестрапосетителка“ още не се използва от български автори). Очевидно впечатлен от
основната тема на конгреса, в издаваното от него сп. „Туберкулоза“ той накратко представя и основния доклад, изнесен от „Лидия Рабинович40 – първата
жена професор-микробиолог в Прусия.41
През 1909 г. Дружеството за борба с туберкулозата в България вече работи, а ЦК си поставя амбициозни цели. Приоритетна задача на дружеството,
дефинирана в устава, е “да се подпомага държавата в борбата й с туберкулозата”.42 Конкретните начинания за осъществяването на тази цел се групират в няколко посоки: 1) събиране на статистика за разпространението на боРусев, М., Туберкулозата в България…, с. 88; Първи годишен отчет на Централния
комитет…, с. 3.
39
Русев, М., Туберкулозата в България…, с. 88.
40
Лидия Рабинович-Кемпнер (1871–1935) е немска бактериоложка и лекарка,
известна с изследванията си в областта на туберкулозата и общественото здраве.
Родена е в Ковно (тогава в Руската империя, днес в Литва). Изучава естествени науки
в университетите в Цюрих и Берн. След това работи в берлинския Институт по
инфекциозни болести при Роберт Кох. Тя става втората жена-професор в Прусия и
първата по бактериология. От 1895 г. тя преподава в женския Медицински колеж във
Филаделфия (САЩ) и основава там бактериологичен „Кохов“ институт. През 1898 г.
проф. Рабинович се омъжва за д-р Валтер Кемпнер и се връща в Берлин, където
продължава научните си занимания. Основните й публикации са в областта на бактериологията на туберкулозата: Rabinowitsch, L. Neue experimentelle Untersuchungen
über Tuberkulose – Deutsche med. Wochenschr, 1906, H. 45. 50. S.1809-11; Die Beteiligung d. Frau an d. Tuberkulosebekämpfung – Wiener Med. Wschr. 25,1912, S. 12-17;
Tuberkulose-Bibl., 1926 и др. – Вж. Hering, S.: Rabinowitsch-Kempner, Lydia. In: Neue
Deutsche Biographie (NDB). Bd. 21. Berlin 2003, pp. 72-73. Web. 23.08.2020.
https://www.deutsche-biographie.de/pnd11768418X.html#ndbcontent_werke; Creese, M. R.
S., Th. M. Creese, Ladies in the Laboratory 2, Scarecrow Press, 2004, pp. 129–138.
41
Туберкулоза, 1912, кн. 1-5, с. 106.
42
Нейчев, Хар. Дружеството за борба с туберкулозата в София – Обществено здраве,
1922, кн. 6-7, с. 215.
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лестта; 2) информиране на населението за естеството на туберкулозата и
предпазните мерки срещу нея; 3) активна санитарна политика; 4) уреждане
летни колонии, летни училища, педагогически санатории и трапезарии за ученици, които са болни или предразположени към заболяване; 5) откриване на
местни диспансери и санаториуми.43
В следващите десетилетия представителите на дружеството полагат
усилия да осъществят част от тези начинания. Още в края на 1910 г. дружеството организира и открива Софийския диспансер за слабогърди, а през лятото
на 1911 г. със средства на Софийския клон се открива и лятната колония
“Детска почивка” за застрашени от туберкулоза деца при с. Своге (вж. Гл. 4).44
В годините след Първата световна война и по-специално от средата на 20-те
години, усилията на Дружеството се насочват главно към ангажирането на
вниманието на държавните институции и въвеждането на законодателни мерки във връзка с политиките за ограничаването на туберкулозата в страната.
Кулминация на тези усилия е предложеният от организацията през от 1931 г.
„Национален план за борба против туберкулозата“.45 Най-устойчива във
времето сред дейностите на Дружеството остава т. нар. „здравна пропаганда“.

Откъс от статия на д-р И. Хаджииванов, отразяваща участието му на
Международната конференция против туберкулозата в Брюксел, 1910 г. 46

Първи годишен отчет на Централния комитет…, с. 6-9.
Трети годишен отчет на Централния комитет на Дружество за борба с туберкулозата в България – Борба против туберкулозата, г. ІІ, 1914, № 1, с. 1-3.
45
Янулов, И. Планомерна борба против туберкулозата в България – Борба против
туберкулозата, ІІІ, 1932, № 1, с. 7.
46
Хаджииванов, И., Борбата против туберкулозата…, с. 57.
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Клонове на дружеството
Постепенно започва да се формира мрежата от клонове на организацията в страната, включително – и в някои села. В началото на 30-те години те са
вече над 100,47 а към 1934 техният брой достига около 200.48 Като модел служи организирането и работата на Софийския клон на Дружеството за борба
против туберкулозата.
Още през юни 1909 г. ЦК на дружеството свиква общоградско събрание (на 28 юни 1909 г. в „Модерен театър“), на което приканва гражданите да
се запишат за членове на Софийския клон. На следващото събрание от 5 юли
през същата година, официално се конституира Софийският клон на Дружеството за борба с туберкулозата.49 Само година по-късно в него официално членуват 551 души: 76 военни, 122 търговци, 55 жени-домакини, 157
чиновници, 171 лекари и „санитарен персонал“, 25 учители, 3 публицисти, 4
свещеници, 4 архитекти, 10 занаятчии, 6 ученици и 18 „разни“.50
Основната задача, която си поставят членовете на ЦК на Дружеството
е, да се разшири мрежата от клонове в страната: „За да може инициативата
за основаване клонове на дружеството да намери съчувствие и подкрепа в
разните сфери от обществото на провинциалните градове, тази инициатива
не биваше да се възложи нито на частни лица, нито на някоя съсловна организация, която би имала влияние само върху тесен кръг от гражданите. По
тия съображения ЦК търсеше някое корпоративно тяло, състоящо се от
представители на разни съсловия и учреждения. Най-подходящи за целта
бяха окръжните, околийските и градски хигиенически съвети, към които
комитетът се обърна с молба да му услужат, като вземат инициативата за
основаване на провинциалните клонове...“.51 От 79-те хигиенически съвета, до
които са разпратени писма, реагират по-малко от 30. От 26 съвета идва отговор, че са поели инициатива за създаване на клонове, и 3 – че са възложили
това на местните лекарски организации. До 1910 г. в страната вече има 17
клона на Дружеството за борба против туберкулозата – в Брезник, Видин,
Враца, Ески Джумая, Татар Пазарджик, с. Искрец, Кюстендил, Лом, Нова Загора, Своге, София, Тетевен, Троян, Трявна, Трън, Цариброд и Ямбол.52 Скоро
се организират клонове и в Добрич, Елена, Осман Пазар, Сливен и Чепеларе.53
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Към 1911 г. дружествата вече са 23 на брой. Тогава се присъединяват и самостоятелните до този момент дружества в Пловдив и Русе.54 До началото на
Първата световна война част от клоновете на Дружеството за борба с туберкулозата набират сравнително многоброен членски състав: варненският клон
наброява 200 души, старозагорският – 130, русенският – 102, този от Своге –
120. Към 1914 г. в Кюстендилското дружество, например, членуват 350 души.55
След основаването си, Дружеството за борба с туберкулозата има активни организирани дейности за около три години до началото на войните
(1912–1918 г.). Д-р М. Русев посочва причините за замирането на дейностите
му: „…Тъкмо в периода на своето организиране, тъкмо във времето, когато
чрез своята дейност то почна да буди все повече и повече народния интерес,
когато чрез книжки, чрез дружественото списание, картини, сказки и беседи се разкриваше същността и опустошенията на туберкулозата, срещу
която се канеше на борба целия народ… дойде войната“.56 В периода на войните дейността на дружеството напълно замира и до средата на 20-те години
почти нищо не се предприема за съживяване на дружествения живот: „Поради
войните, вътрешните сътресения на страната преди няколко години, тежката икономическа криза и апатията, с която обществото посреща всички
хуманни начинания, е било невъзможна една по-голяма и по-ефикасна дейност на дружеството“.57 Редакционна статия в сп. “Обществено здраве” от
1922 г. (редактирано от д-р Хар. Нейчев) критикува бездействието на Софийския клон на Дружеството за борба с туберкулозата: “Ала както българските
здравни учреждения не се интересуват от своите главни задачи и от борбата с туберкулозата, тъй и българското общество нехае. Не малък дълг отговорност за това пада и върху българските лекари, които не са в състояние
да отворят достатъчно очите на това общество. В резултат, основаните
преди няколко години дружества за борба с туберкулозата замряха и остана
да съществува само Софийското, което води жалко съществуване”.58
Недостатъчните средства на дружеството са проблем през целия период
на съществуването му. Особено до средата на 20-те години позамрялата дейност е обект на самокритики и оплаквания: „Целият живот на това дружес-
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тво се заключава в издържане как да е на едно грижилище (диспансер) за
гръдоболни, което, като се вземат на внимание софийските условия и софийските нужди, едва съществува и не се чувства никак в живота“.59

Част от упътванията за организирането на клонове на Дружеството
за борба против туберкулозата в България, 1937 г.60

Едва през 1926 г. част от активните членове на ЦК на Дружеството за
борба с туберкулозата успяват да го конституират отново и се опитват да възстановят дейността му. Като начало са разпратени писма до всички стари клонове с апел и те да се организират. Писма са разпратени до окръжните и околийските лекари с молба да поемат инициатива и заедно с местната интелигенция (офицери, учители, свещеници, кметове, видни граждани) да образуват
нови клонове на дружеството или да съживят старите. Същевременно тече
кореспонденция с ГДНЗ с молба също да се застъпи за каузата пред околийските лекари.61 Заедно с писмата се разпраща и брошурата „Сведения за туберкулозата и мерките за предпазване от нея“ – до окръжните управители, окръжните и околийските лекари, окръжните постоянни комисии, окръжните
училищни инспектори, градските кметове, председателите на училищните
настоятелства, директорите на гимназии, архиерейските наместници, началниците на гарнизоните, общественици.62
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За около три години (до към 1929 г.) Дружеството за борба против туберкулозата възобновява дейността на 44 дружества в провинцията (според М.
Русев63) или 39 (според Д. Бурилков64). В ЦК на Дружеството за борба с туберкулозата през 1929 г. са избрани: ген. В. Лазаров (председател), д-р М.
Русев и д-р Ив. Златаров65 (подпредседатели), д-р Д. Бурилков (гл. секретар),
д-р Г. Москов и д-р Г. Сираков (секретари), д-р Ст. Киркович, проф. Ст. Ангелов, д-р Г. Рачев, д-р Н. Арифев, д-р Ст. Тананов, архим. Софроний, арх. П.
Койчев, Ст. Генев, Н. Станев, И. Стоянов и Ал. Киров. От създателите на
дружеството, тук са д-р Марин Русев, Г. Сираков и Н. Станев.66 През следващите години съставът на ЦК остава почти непроменен, като активно се
включват в работата му д-р Хр. Тантилов и проф. Ил. Янулов.67 През 1934 г.
само в Софийския клон на дружеството членуват 414 души, от които 60 са
жени. Сред тях са лекарки, съпруги на лекари, военни и общественици.68
Въпреки последствията от стопанската криза, към 1932 г. Дружеството
за борба с туберкулозата успява да организира дейността на 89 клона в страната. В спомените си за 1932 г. тогавашният здравен директор д-р И. Кесяков
отбелязва и работата на дружеството към онзи момент: „Ръководена от желанието да подпомогне и съживи недъгавото дружество за борба с туберкулозата, Дирекцията се осведоми за неговата деятелност… Отчасти се узна
и от отчета, че дружеството има в страната всичко 89 клона, от които 62
в селата и 27 в градовете. В касата са постъпили през отчетното време
Пак там, с. 92.
Бурилков, Д., Дружество за борба против туберкулозата – Народно здраве, 1929, бр.
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Софийски клон, 1934 г.
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всичко 202,496 лева и то само от лихви и помощи, а от сказки и забавления –
нищо. Хвърляше в отчета факта, че за заплати са изразходвани 120 000 лева,
лъвската част от които /60 000 лева/ е отишла за заплата на деловодител
/д-р Сп. Хубенов/ – служба почетна на благотворително дружество! Делегатите в общото годишно събрание се бяха явили 30 души, между които
някои дори не са членове на дружеството, а е имало и такива, избрани в
централния управителен съвет. От изнесеното в отчета и в събранието бе
видно, че в това дружество не се знае кой пие и кой плаща...“69 Критиките и
известното омаловажаване на работата на дружеството от страна на д-р Кесяков може и да имат основания, но трябва да се отчитат и обстоятелствата, че
между него и д-р М. Русев тлее десетилетна вражда, зародила се в споровете
между „русевисти“ и „ораховисти“.

Централният комитет на дружество за борба против туберкулозата,
1934 г.70

През следващата година броят на клоновете на дружеството достига
над 100, а през следващата година са организирани още 36 нови дружества.71
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Към 1933 г. новите клонове са главно в селата – Кереметлик (Айтоска околия), Поликраище (Горноряховска), Артакларе (Сливенска), Църклевци (Софийска), Мартен (Русенска), Батошево (Севлиевска), Хърсово (Кеманларска),
Габарево (Казанлъшка), гр. Бяла, гара Драгоман, Ракитово (Пещерска), Керменлий (Сливенска), гр. Никопол, Липница (Орханийска), Сапарево (Дупнишка) и др.72
В средата на 30-те години един от най-активните клонове на дружеството е този в Стара Загора, възобновил дейността си през 1921 г. В работата
му са привлечени и работят активно не само лекари, но представители на учителите в града, подпомаган е и от местни търговци. Старозагорският клон
насочва дейностите главно към подрастващите в града и околията, застрашени
от туберкулозата. Според отчета за 1934 г., подготвен от д-р М. Тинкова, дружеството за поредна година (от 1913 г.) изпраща деца в лятна колония при
Поповци: „Само за последните години е закрепила здравето и предпазила 816
слаби и недъгави деца от туберкулозна зараза“. През 1934 г. там са изпратени
2 смени – 148 деца от основните училища и прогимназиите. От тях 121 са на
бедни родители – работници и безработни, а другите са на търговци и чиновници. В отчета изрично се посочва „незначителното“ участие на общината и
на училищно настоятелство. Търговци от града даряват средствата за хранителните продукти, а аптекари и дрогеристи – медикаменти и моруново масло,
раздадени на бедни туберкулозни ученици. Част от издръжката на активностите на дружеството идва и от парични дарения като помен за покойници
(например от семейството на Начо Коев) – 3000 лв., от братя Азманови – 2 000
лв. и др. Учителството, заедно с дружество „Театър“, набира средства и с
изнесени представления (оперетката „Крали Марко“ и сказката-концерт „Бетховен и неговото творчество“ и др.). Противотуберкулозна сказка, организирана съвместно с местния клон на Съюза за закрила на децата в България
(СЗДБ) изнася д-р Чолакова на тема „Какво трябва да знае една майка в борбата с туберкулозата“, а още двама лекари представят сказките „Смисъл и
съществуване на дружеството за борба с туберкулозата“ и „Туберкулозата
като социално зло“.73
Как изглеждат активностите на едно от дружествата в селата? Клонът в
село Батошево, Севлиевско е основан през май 1933 г. В управителното тяло
са трима учители, две учителки, федшерът и свещеникът, а членовете са общо
52 души: „...Свещеникът в църква, учителят в училище, кметът в общината,
лекарят в амбулаторията постоянно да напомнят, какъв е страшният бич –
туберкулозата въобще и особено в България.“ 74 През 1934 г. участъковият
фелдшер Павел Павлов, като секретар на клона, държи 21 беседи-сказки по
Образувани 51 нови клонове – Борба против туберкулозата, 1933, кн. 7, 13-15.
Старозагорският клон. Отчет за 1933-1934 бюджетна година – Борба с туберкулозата, 1936, 2, 22-24.
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селата и махалите при около 2775 слушатели. Финансирането е изключително
трудно – „бедни балкански села при обща криза, тази година чувстват още
по-голяма немотия поради стихийни бедствия – градушка и слана на овощни
градини.“75 От отчетите на други селски клонове за 1934 г. се посочват активности като „някоя и друга сказка, печатане на статии в местния печат“
(клонът от Тополово, Станимашко – 3 статии върху туберкулозата в местния
вестник „Родопско ехо“). 76
Дружеството за борба против туберкулозата в България до есента на
1944 г. продължава да работи като един централизиран съюз на местни дружества (клонове). „Тая централизация – пояснява проф. Ил. Янулов – е императивно условие за успеха на борбата против туберкулозата, особено в една
закъсняла в тая борба страна“. Според него, в световен мащаб националните
организации против туберкулозата се наричат „дружество”, а не „съюз“ тъкмо
по горните съображения.77 Всеки клон е едно местно дружество със свой устав, настоятелство и контролна комисия, със свой бюджет и събрание, но към
върховенството на ЦК на Дружеството за борба с туберкулозата.78
„Противотуберкулозната пропаганда“ на дружеството
Популяризирането на същността на заболяването, мерките за избягването на туберкулозата и запознаването с приетите тогава възможности за лечение през цялото време на съществуването на Дружеството за борба против
туберкулозата в България са основни приоритети в неговите активности. Става въпрос за здравна пропаганда, целяща и да промени неприемливо поведение, както и да мобилизира индивидуалната отговорност в борбата срещу болестта. Дружеството преследва своите просветни цели по няколо канала –
събрания, сказки, печатни материали, а от средата на 30-те години –
радиопредавания и дори филми.
Още в първата година от съществуването си Централният комитет на
дружеството издава (макар и в малък тираж от 200 екземпляра) за пропагандирането на дружествените идеи „Алманах за борба против туберкулозата“
от лекарите И. Хаджииванов и Ал. Богданов, а за онагледяване при провеждане на популяризаторски сказки откупува 200 екземпляра от картините на учителя Н. Николаев.79 По инициатива на Софийския клон на дружеството през
1913 г. д-р М. Русев, д-р Г. Сираков и Н. Станев подготвят “Катехизис за
борба против туберкулозата”, отпечатан в 20 000 екземпляра и разпратен в

Клонът в село Батошево. Отчет за 1934 – Борба с туберкулозата, 1936, кн. 2, с. 24.
Дружествен живот – Борба с туберкулозата, 1936, кн. 2, с. 26.
77
Янулов, И., Нашето национално дружество и Законът за обществено подпомагане –
Борба против туберкулозата, 1935, кн. 1, 8-11, с. 10.
78
Пак там, с. 9.
79
Първи годишен отчет на Централния комитет…, с. 14-15.
75
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училищата в страната.80 В Катехизиса са включени и „12 здравни заповеди за
популяризиране сред учениците от всички училища опасността от туберкулозата и предпазването от нея“.81 Още през 1909 г. Дружеството за борба
против туберкулозата в Троян предприема инициативата да отпечата „хигиенни правила“, за да бъдат поставени във всяка училищна стая на Троянска околия:

Популяризаторска книжка на д-р В.
Ненов „На борба против туберкулозата“, 1914 г.

„ 1) Не вдигайте прах в стаите; 2) Необходимо е да се проветрява редовно всяка стая; 3) Строго е забранено да се храчи по земята! Храчете
само в плюваниците; 4) Личната чистота е най-важното правило в хигиената; 5) Здравето се състои в чистотата; 6)Пазете тялото си съвършено
чисто; 7) Мийте ръцете си преди всяко ядене; 8) Опасно е да се приближават към устата и слюнчат предмети, принадлежащи другиму, като молив,
писалка, музикални инструменти и пр.; 9) Опасно е тоже да се слюнчат
пръстите при обръщане листата на книгата или тетрадката; 10) Спиртните питиета предразполагат към охтика.“82
Трети годишен отчет на Централния комитет…, с. 4-5.
Русев, М., Дружество за борба против туберкулозата…, с. 5.
82
Хаджииванов, И., Борбата с туберкулозата в училището – Медицинска беседа, 1909,
бр. 10, 579-586, с. 581.
80
81

145

Илюстация-колаж с надпис „Охтиката се разпространява чрез
храчките. Не храчете по земята!“ от „Алманах за борба против
туберкулозата“, 1910 г.83
Отново от името на ЦК на дружеството през 1910 г. е подготвен позив в
3000 екземпляра на български и 500 на шпаньол („ладино") – за разпространение в държавни и обществени учреждения, съюзи, дружества, читалища и
пр.84 „Позивът“ се появява и на страниците на някои тиражни вестници: „За
щастие, ние живеем в един век, когато борбата с туберкулозата е не само
възможна, но и подета вече във всички цивилизовани страни... За да бъде
тази деятелност добре обмислена и, по възможност, еднообразна за всички
страни, казаните дружества са се слели в един общ международен съюз за
борба против туберкулозата. За жалост нашето отечество е останало
почти незасегнато от това общо течение. Освен Троянския санаториум,
морските санатории във Варна и Бургас и строящия се санаториум “Фердинанд І”, в България не е направено почти нищо за борбата против туберкулозата....”85

Хаджииванов, И., Ал. Богданов, Алманах за борба против туберкулозата, София:
Глушков, 1910, с. 15.
84
Първи годишен отчет на Централния комитет…, с. 9.
85
Първи годишен отчет на Централния комитет…, с. 5.
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Илюстрации на Вадим Лазаркевич от „картинният очерк“ от д-р Панайот
Белов „Що е туберкулоза и как да се предпазим от нея ", 1931 г.86

От средата на 30-те години се използват и други канали за популяризирането на идеите на дружеството – например радио беседите на д-р Руси Радков87 в качеството му на директор на ГДНЗ и на активен член на Дружеството
за борба с туберкулозата. Той и други членове на ЦК – проф. И. Янулов, д-р
Д. Бурилков и др. участват и в т.нар. „киносказки“.88 В началото киносказките, организирани в столицата и в провинцията, се онагледяват с диапозитиви.89 Така например, кино-сказката от 27.01.1927 г. в „Модерен театър“ е
посетена от 350 души, тази в театър „Роял“ от февруари същата година – от
355 души, кино-сказката в „Одеон“ от 13.02.1927 г. – от ок. 500 души.90

Белов, П., Що е туберкулоза и как да се предпазим от нея, София, 1931, с. 13, 17.
ЦДА, ф.1336К, оп. 1, а.е. 42, л. 16-20; Дружествен живот – Борба против туберкулозата, 1936, кн. 2, с. 28.
88
Още през 1910 г. компанията на Томас Едисон подготвя серия от образователни
филми за Американската асоциация за изучаване и превенция на туберкулозата. Найизвестните са Hope (1912) и The Temple of Moloch (1914). Вж.: Pernick, M. S., Thomas
Edison’s Tuberculosis Films: Mass Media and Health Propaganda – The Hastings Center
Report, 1978, 8(3), p.21. doi:10.2307/3560425; Orgeron, D., M. Orgeron, and D. Streible
(eds.), Learning with the Lights Off: Educational Film in the United States, Oxford: Oxford
University Press, 2012.
89
Бурилков, Д., Дружество за борба против туберкулозата…, с. 105.
90
ЦДА, ф.838К, оп. 1, а.е. 11, л. 17.
86
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Радио-сказка подготвена от д-р Р. Радков, 1934 г.91

През 1935 г. Стефан Генев92 – почетен член на Дружеството за борба с
туберкулозата и член на ЦК – отделя сума от 10 000 лв. за награда за публикации, свързани с научното изучаване на туберкулозата. Заедно с този жест той
осигурява и част от финансирането на още една идея на ЦК на Дружеството за
борба с туберкулозата – закупуването на „големия филм“ за туберкулозата.93

ЦДА, ф.1336К, оп. 1, а.е. 42, л. 16.
Стефан Генев (1859–1952) следва фармация в Женева и Лозана (1882–1885). Той е
аптекар и управител на аптеката при Александровската болница, помощник-химик
при Върховния медицински съвет (1887–1889) и началник на аптечната част при
Гражданската санитарна дирекция (1889–1895). През 1895 г. открива в София първата
дрогерия и аптекарски склад, а през 1902 г. – частна аптека. Ст. Генев е председател
на Аптекарското дружество (1933) и на Съюза на аптекарите. Със свои средства той
построява, обзавежда и поддържа детска почивна станция при Батошевския манастир.
– Енциклопедия Дарителството. Web.13.05.2020. http://daritelite.bg/stefan-genev-2/.
93
Дружествен живот – Борба с туберкулозата, 1936, 2, с. 28.
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Става въпрос за немския филм от 1921 г. „Бялата чума“ (Die Weisse Seuche94).
От запазена преписка между Отделението за обществени грижи и ЦК на Дружеството за борба с туберкулозата от есента на 1935 г. става ясно, че се разрешава на дружеството да изразходва и 70 000 лева от фонда Обществено
подпомагане за закупуването му. Оказва се, че филмът е гледан от здравния
директор д-р Р. Радков в Берлин и „е намерен за много подходящ за противотуберкулозна пропаганда.“95 Първата прожекция на „Бялата чума“ е в театър
„Роял“ в София на 6 март 1938 г. със сказка от д-р Радков и – както отбелязва
дружественото списание – „с това се тури солидно начало на нова пропаганда против туберкулозата“. След първата прожекция филмът съпровожда още
сказки в София, а също така в Бургас, Стара Загора, Пловдив, Свищов, Шумен, Хасково, Кърджали, Павликени, Любiмец, Перник и др.96
Подобно на активностите в посока на противотуберкулозната пропаганда и на другите дружества от Международния съюз за борба с туберкулозата (особено тези в САЩ и Франция) и българското дружество залага особен
акцент на кампаниите срещу безразборното храчене.97 От края на XIX и
началото XX в. плювалникът се превръща постепенно в задължителна част от
интериора на всички обществени заведения, а като задължение на всеки болен, за да избегне опасността от заразяване на околните, се настоява той да
носи и да използва джобен плювалник.98
От самото начало на съществуването на дружеството – в брошури, печатни издания, при сказки и др. – въпросът за разпространението на болестта
и опасността от плюенето е подчертавана специално (вж. и Гл. 4). С откриването на диспансерите, като част от анкетите на лекарите и сестритепосетителки, се правят опити да се следи и употребата на плювалници. При
възможност, са раздавани такива в семействата на болни. Така например, анкетата в района на диспансера на Софийския клон на дружеството за борба
против туберкулозата от 1922 г. показва, че „в плювалник са храчили 78 души,
в кърпа и хартия – 43, где завърнат – 111 и не храчат – 55“.99
Die weiße Seuche. Entstehung, Gefahren und Bekämpfung der Tuberkulose, Deutschland
1921, Dokumentarfilm, Regie: Nicholas Kaufmann, Universum-Film AG (UFA) (Berlin)
(Kulturabteilung). Web.02.06.2017. http://www.filmportal.de/film/die-weisse-seucheentstehung-gefahren-und-bekaempfung-dertuberkulose_004e647bc0c34727a2c30f21f5412e93.
95
ЦДА, ф.838К, оп. 1, а.е. 12, л. 1-3.
96
Борба против туберкулозата, 1938, кн. 3-4, с. 11.
97
Bynum, H., Spitting Blood. The History of Tuberculosis, Oxford University Press, 2012,
pp. 120-125.
98
Освен носенето на плювалник, се обясняват и начините за дезинфекцирането му:
„изваряване, лизол 10% или сода каустик 10%“ – Хаджииванов, И., Туберкулозата
като обществена болест. Причини, заразяване, предпазване, лечение, Троян: Благотворително дружество „Състрадание“, 1909, с. 25-28.
99
Нейчев, Хар., Дружеството за борба с туберкулозата…, с. 215.
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В разработения от дружеството „Национален план за борба против туберкулозата“, популяризиран и поддържан почти две десетилетия, кампанията
против плюенето и необходимостта от постоянното разясняване на ползата от
плювалниците, заема важно място: „ Плювалникът – колко хора не знаят значението му и го смятат за лукс, измислица на хигиенистите, за да усложнят
живота. А плювалникът не е никаква измислица, а една много нужна вещ,
която, колкото и малка да е на вид, спасява хиляди хора от зараза, понеже в
него се събират храчките, за да бъдат унищожавани масово. Те се изгарят
или се хвърлят обеззаразени в общата канализация. Ето защо, плювалници
трябва да има много и във всички обществени заведения, посещавани от найразнообразна и с разни навици публика. Трябва да има не само в училища, казарми, работилници, фабрики, канцеларии, пансиони, болнични заведения,
съдилища, затвори и всякакви публични заведения, но и в кооперативни и
частни домове – с антисептична течност, на видно, но лесно почистваемо
място... В сгради от обществен характер, полезно ще е да има и показателен
надпис, за да се обърне особено внимание и да се изисква с настойчивост
запазване на чистота.100

Обява за кино-сказка на Софийското
дружество за борба против туберкулозата, 1938 г.101

Тантилов, Хр., Нашият национален план за борба против туберкулозата (разбор),
София: Печатница П.Глушков, 1940, 14.
101
ЦДА, ф.1336К, оп. 1, а.е. 45, л. 2.
100
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Реклама на плювалници в Journal of Outdoor Life, 1915 г.102

Илюстрации от книгата на Р. Русев „Белодробната туберкулоза“, 1934 г. 103

Ferro, Sh., The Anti-Spitting Campaigns Designed to Stop the Spread of Tuberculosis –
Mental Floss, 13.11.2018. Web. 12.08.2020.
https://www.mentalfloss.com/article/561579/tuberculosis-anti-spitting-campaigns
103
Русев, Р., Белодробната туберкулоза, Здравна библиотка на „Бериут“ – Еврейско
благотворително дружество за борба против туберкулозата, София: Арогети, 1934, с.
7, 17.
102
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Част от манифестацията за Деня на детето в София през 1938 г. В групата, носеща плакати със „здравните искания“ на най-малките, централен е плакатът „Не
ни целувайте“.104

Освен акцентирането на образа на „опасният плюещ и храчещ“ болен, в
кампаниите за избягване на заразата често се предупреждава и за „опасността
от целуването“ на малките деца. Във визуалната панорама на здравната пропаганда образът на „опасната кашляща баба“ е най-често представян.

104

Народно здраве, 1938, бр. 13-14, с. 8.
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Илюстрация на В. Лазаркевич от
книгата на д-р П. Белов „Що е туберкулоза и как да се предпазим от нея“,
1931 г.105

„Празникът на розите“
От 1982 г. Световната здравна организация официално отбелязва 24
март като световен ден за борба с туберкулозата – датата, на която през 1882
г. Робърт Кох обявява откриването на причинителя на заболяването. Както
беше отбелязано по-горе, идеята за отбелязване на специален ден за борба с
туберкулозата датира от началото на XX в. с въвеждането на „Деня на бялото
цвете“, насърчаван по-късно от Международния съюз за борба против туберкулозата, като специален повод за популяризирането на каузата на международното движение. От самото начало, когато националните дружества възприемат идеята да организират такова ежегодно събитие, някои дружества избират конкретно цвете за кампанията – при първото отбелязване в Швеция се
избира маргаритка и повечето дружества също я използват за символ на кампанията.

105

Белов, П., Що е туберкулоза…, с. 15.

153

Един от плакатите от „Деня на бялата маргаритка“, организиран от Всеруската
лига срещу туберкулозата, и снимка на участници в събитието от Москва, 1911 г.
или 1912 г. На снимката се виждат специалният позив за събитието, кошницата с
хартиените маргаритки, продавани с благотворителна цел и лентата с надпис
„Борба с охтиката“.106

На годишното общо събрание на Дружеството за борба против туберкулозата в България през май 1911 г. се взима решение за дружествен празник
да се обяви “Празникът на розите”, който да се организира на 28 и 29 юни
(Петровден) 1911 г.107 Идеята е, Дружеството да събере средства и да популяризира пред обществеността опасността от туберкулоза.108 Въпреки краткото
време за подготовка, Празник на розите се устройва в 15 градове и села, от
които в 10 има дружествени клонове (Варна, Искрец, Лом, Своге, Сливен,
София, Тетевен, Трън, Цариброд, Ямбол) и в 5 населени места, в които още не
са организирани клонове на дружеството (Банкя, Радомир, Свищов, Търново и
Шумен).

День белого цветка – Специалисты о прививках. Web. 09.08.2020.
https://yaprivit.ru/vaccination-history/1679/.
107
Киров, Ал. Празникът на розите и Дружеството за борба против туберкулозата в
България – Борба против туберкулозата, 1934, кн. 5, с. 72-73.
108
Русев, М., Туберкулозата в България…, с. 90.
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Първият „Празник на розите“ в София е отразен във вестник „Дневник“: „Още от рано из града се пръснаха около 500 двойки, които бърже се
изгубиха в софийския свят. С усмивка на устните посрещаха всeкиго и му
предлагаха по една роза, като му изброяваха грамадната полза, която той
прави на нещастните бащи, майки и деца, заболели от туберкулоза. Минувачът с готовност пущаше своята лепта...“109 Доброволците на дружеството
обикалят и учрежденията, и столични търговски обекти, банки. Едно цвете
продават за по 10 стотинки – някои собственици вземат цели гирлянди, които
провесват пред магазините и офисите си. На следващия ден (29 юни, Петровден) в зала на театър „Одеон“ са изнесени 3 сказки върху туберкулозата – от
лекарите Русев, Киркович и Хаджииванов. Речите са придружени от сеанси с
прожекционен апарат, показващ „човешки органи, разрушени от туберкулоза“, санаториуми, колонии за слаботелесни деца, плювалници. Вечерта дефилира „Розовият кортеж“ – 5 автомобила и множество файтони от Военния
клуб към Борисовата градина и обратно в Клуба, а после – празненство в казиното.110 Част от тържествата в София са запечатани на филмова лента, която
обаче не е запазена.111
От продажбата на бели рози с благотворителна цел през 1911 г. са събрани около 31 000 лв.112 На следващата година са поръчани около 180 000
рози и събитието се провежда в 18 градове и села.113
Ето как изглежда „Празникът на розите“ в София и в детските спомени
на Петър Мирчев: „Това бе истински розов карнавал. Девойки и младежи с
касички обикаляха улиците на града и закачаха книжни розички по гърдите
на софиянци, които пускаха в тенекиените розови кутии монети”.114 Празникът на розите започва с молебен и „манифестация на розите“ – кортеж, воден
от кавалерийски офицери, следван от Софийското колоездачно дружество,
коли и файтони с членовете на Комитета за борба против туберкулозата и
ученици и ученички от гимназиите, които продават рози. ”Някъде към обед по
централните улици минаваше ‚Парадът на розите‘. Розички, розички на обръчи, на големи дъги, посред шум и веселие, в поток от файтони и автомобили, препълнени с дечица в бели роклички и розови венчета на главите. И колелетата на автомобилите, файтоните, велосипедите се окичваха с малки
Розовият празник – Дневник, бр.3490, 28.06.1911, с.3. Цит по: Кърджилов, П., Озарения в полите на Витоша. Летопис на ранното кино в София (1896-1915), София:
Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, 435.
110
Кърджилов, П., Озарения в полите на Витоша..., с. 435.
111
П. Кърджилов цитира рекламно каре от в. „Вечерна поща“ за програмата на кино
„Одеон“ за събота, 2 юли, 1911 г. – кинохроника „Няколко сцени от празника на
розите в София“– Вж.: Пак там, с. 346.
112
Хроника – Борба против туберкулозата, 1911, бр. 7-8, с. 187.
113
Трети годишен отчет на Централния комитет…, с. 6.
114
Мирчев, П., Книга за София. Събития, случки, спомени, София: Отечествен фронт,
1979, с. 78-79.
109
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книжни розички.115 „Празникът на розите“ обичайно завършва с вечеринка
или с градинско увеселение с танци – като награда за младите продавачи на
рози.

Денят на розите в София, 1934 г. 116

Част от шествието на „здравните кръстоносци“ в Деня на розите,
София, 1937 г.117

През 1929 г. на дружествено събрание д-р Димо Бурилков поставя въпроса, да се промени датата на „Празника на розите“ и той започва да се отбе-

Пак там.
Годишен отчет за дейността на Софийския клон на Дружеството за борба против туберкулозата, на Софийския диспанер и на Детското летовище за 1934 г.,
София: Печатница „Овчаров“, с. 16, 20.
117
Народно здраве, 1937, бр. 12-13, с. 8.
115
116
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лязва не на Петровден, а на Петдесятница118. От втората половина на 30-те г.
празникът се фиксира на 30 май, като се счита, че „Денят на самарянина“ е
най-подходящ за каузата на дружеството.119
Освен продажбата на рози, в деня на противотуберкулозната борба се
разпространяват книги120, брошури, представят се киносказки121 и като цяло,
това е централното годишно събитие в дейността на повечето клонове на
Дружеството за борба против туберкулозата в България.

Момент от манифестацията за Деня на детето в Пловдив, 1936 г.122

Съюзното списание „Борба против туберкулозата“
Веднага след организирането на Дружеството за борба против туберкулозата в България, се поставя въпросът и за издаването на печатен орган „за

Бурилков, Д., Дружество за борба против туберкулозата – Народно здраве, 1929,
кн. 14-15, 105-106, с. 105.
119
Отпразнуването „Деня на розите“ в София – Борба против туберкулозата, 1937,
кн. 5-6, с. 18-19.
120
При подготовката на Празника на розите в Стара Загора през 1936 г. Вълю Бонев
подготвя специална книжка, която да се разпространява заедно с книжните рози –
Бонев, В., Злият гений на 20-ия век. Кратко знание за туберкулозата, по случай
Празника на розите, Стара Загора: Книгоиздателство „Секретар-бирник“, 1936.
121
На Деня на розите в Пазарджик през 1937 г. сказка изнася инспектор-лекарят от
ГДНЗ д-р З. Захариев и се прожектира филмът „Бялата чума“. Вж. Отпразнуването
„Деня на розите“ – Борба против туберкулозата, 1937, 5-6, с. 18-19.
122
Народно здраве, 1936, бр. 10, с. 1.
118
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популяризирането на дружествените идеи“. През януари 1910 г. ЦК взима
решение дружественото списание да се нарича „Борба против туберкулозата“ („La lutte antituberculeuse”), да се списва от редакционен комитет от 3
членове на Централния комитет – като главен редактор е секретарят на комитета, а списанието и да излиза на всеки три месеца.123 В съдържанието на списанието се включват статии и материали, представящи дейността на дружеството и неговите клонове в страната, както и научно-популярни статии по туберкулозата и борбата с нея.124

Корици на сп. „Борба против туберкулозата“

От 1911 до 1914 г. списанието се печата в 4 000 екземпляра и се разпространява чрез продажба и абонамент.125 В периода на войните и дори след
възстановяването на Дружеството за борба против туберкулозата, списанието
не излиза. Едва през 1932 г. издаването му е подновено и продължава да се
издава до 1942 г.126

Протоколи на първото главно годишно събрание – Борба против туберкулозата, г.
І, 1911, кн. 1, с. 19-20.
124
Пак там, с. 23.
125
Трети годишен отчет на Централния комитет…, с. 4-5.
126
Русев, М., Дружество за борба против туберкулозата в България – Борба против
туберкулозата, г. ІІІ, 1932, кн. 1, с. 5.
123
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Освен на клоновете на дружеството, списанието „Борба против туберкулозата“ е изпращано чрез абонамент и на други организации – на Чиновническото застрахователно дружество127, на Аптекарската кооперация, на читалища в цялата страна и др.128
Заедно със списанието „Борба против туберкулозата“, Софийският
клон през 1912 г. прави опит да издава още едно списание – „Туберкулоза“
(“Надстолно списание за всеки, който скъпи здравето си и онова на своите
ближни”) под редакцията на д-р Хаджииванов, но то излиза за кратко, само в
няколко броя.

Първа страница на в. „Борба с туберкулозата“, бр. 16, 1948 г.

След преврата на 9 септември 1944 г., с трансформирането през 1945 г.
на Дружеството за борба против туберкулозата в Народен съюз за борба с
туберкулозата (вж. по-надолу), започва да излиза и нов печатен орган – вестник „Борба с туберкулозата“. Интересното е, че вестникът се издава до 1949
г. като орган на съюза, въпреки че самата организация е закрита по-рано през
1948 г.

127
128

ЦДА, ф.838К, оп. 1, а.е. 13, л. 1.
Пак там, л. 3.
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Финансиране на инициативите на дружеството
Като гражданска организация, Дружеството за борба против туберкулозата разчита на благотворителност и на малките суми от членския внос – найпостоянното, макар и символично финансиране на неговите активности.
Една голяма част от средствата се набират веднъж годишно от продажбите на „Празника на розите“ или при провеждането на т.нар. „Дружествен
бал“. Така например, дружественият бал на 12 април 1914 г., даден в чест на
гостуващия представител на Парижката община, е посетен от царицата, дипломати, министри, граждани и военни. Както посочва отчетът за събитието,
събрани са дарения: „500 лв. от царя и царицата, 500 лв. от класната лотария, 200 лв. от г-н П. Кауфман, 50 лв. от Ив. Гешов; 50 лв. от д-р Ив. Карамихайлов и пр.“129 В приходната част на бюджета за същата година постъпват
и 5000 лв. от Дружеството „Червен кръст“ (за втори път дава такава сума).130
Царското семейство и в следващите години подпомага с определени суми
Дружеството за борба против туберкулозата. В отчета на дружеството за 1934
г. се посочват помощи от „Н.В. Борис – 25 000, от Н.В. Царя Отец – 16 000,
от БЗКБ – 5 000, от началника на санитарната служба при Столичната
община д-р Д. Ив. Икономов – 5 000“.131
Много важна част от финансирането на дружеството са именно благотворителните жестове от други организации и от частни лица. В тази връзка са
важни и крупните дарения за финансиране на инициативите на Дружеството
за борба с туберкулозата. Тук трябва да се посочи дарителският фонд „Александра Иванова” от 100 000 лв.132, който към 1934 г. с лихвите достига над 275
000 лв. Волята на дарителката е да се построи нова сграда и да се подържа
лятната детска колония край Своге „Детска почивка”.133 Софийският клон
успява да открие новото летовище за лятото на 1937 г.134 Подобен е и случаят
с дарението на П.М. Димитров от Стара Загора, който създава фонд от 500 000
лв., с лихвите от който Дружеството издържа Новозагорските детски колонии.135 През 1936 г. по завещанието на д-р М. Русев неговите наследници даряват на ЦК на Дружеството за борба против туберкулозата 5 декара гора в

Трети годишен отчет на Централния комитет…, с. 8-9.
Пак там, с. 8.
131
Туберкулоза, 1935, бр. 7, с. 2.
132
Русев, М., Туберкулозата в България…, с. 92.
133
Русев, М., История на Дружеството за борба против туберкулозата…, с. 114-115.
134
Отчет на летовището “Ал. Иванова”, собственост на Централния комитет на Дружеството за борба против туберкулозата м България за 1938 г. – Борба против туберкулозата, 1939, кн. 7, с. 11.
135
Русев, М., Туберкулозата в България…, с. 92.
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землището на с. Своге (на стойност 1 500 лв.) и там се стои новата сграда на
колонията „Детска почивка“.136

Финансово състояние на Софийския клон за 1934 г.137

През 1933 г. Софийският клон на дружеството организира специална
кампания за „набавянето на материални и парични средства“ и решава да се
обърне с писма-апели „към всички власти, учреждения и благотворителни
дружества в София, които имат чисто локален характер, а Централният
комитет – само пред тия, които са общи за цялото царство”.138 По този
начин ЦК на Дружеството за борба против туберкулозата получава: от Сливенска митрополия – 1 000 лв.; от Кредитна банка (София) – 1 000 лв.; от Св.
Синод – 5 000 лв.; от дружество „Керн“ (София) – 300 лв.; от „Стефанов и
синове“ (София) – 300лв.; от БНБ – 3000 лв.; от Неврокопска митрополия –
1000 лв.; от Съединение „Тютюневи фабрики“ – 500 лв.; от „Савов–
Пиперевски“ – 500 лв. Събраната за две години по този начин сума възлиза
на 80 000 лв. Към онзи момент ЦК няма субсидия от нито едно министерство
или дирекция, нито от общините (освен 200 лв. от Мелнишкото общинско
управление). От клоновете, на които са изпратени безплатно 2000 екземпляра
от списанието, за 1932 г. е събран членският внос на обща сума едва 6 931
лева – като се има предвид, че само за издръжката на лятната колония в с.
Своге са необходими поне 10 000 лв.139
ЦДА, ф.838К, оп. 1, а.е. 14, л. 1-3.
Годишен отчет за дейността на Софийския клон…, с. 21.
138
Помощи – Борба против туберкулозата, 1933, кн. 7, 11-12.
139
Членският внос варира, според решенията на отделните клонове. Вноските варират
от 79 лв. (с.Владая), между 100 и150 лв. (с. Ружинци, с. Вълчидръм, Габрово, Враца, с.
136
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Интересен е текстът на писмата, които ЦК изпраща на „закъснелите да
се отзоват големи дружества и предприятия“:
„Нямаме отговор на нашето писмо, което имахме честта да Ви отправим.
Между това, Вие следите всеки ден големите усилия, полагани от
Ц.К., за да изпълни тежката обществена задача, която Националният план
за борба против туберкулозата му възложи.
Тая борба се поставя вече широкообществено. Ние снабдихме население, училища, казарми, фабрики с десетки хиляди брошури, позиви, безплатно
списание и за 6 месеца се уредиха над 100 сказки и кино-беседи. Конференциите с Министерството на труда, Просветата и пр. дадоха добри резултати. Подкрепихме морално редица усилия в провинцията за летовища, диспансери, санаториуми и изолационни павилиони. Ние нямаме, обаче, субсидия от
никъде. Събрахме за тая година нищожната сума от 50-60 хиляди лева от
помощи, и то по 10 000 лв. дадоха Н. В. Царя, Св. Софийска митрополия и
Чиновническото осигурително дружество..
Молим Ви да ни направите честта, положително или отрицателно да
ни отговорите!
Парламентът отговори на нашия Апел с известни предложения. Обществото на народите ни отговори с готовност да подпомогне България и с
най-големи симпатии. Негово Величество, освен с материалната си помощ,
ни насърчи с живия си интерес, който прояви към народната борба против
туберкулозата, като ни отправи две писма. Светият Синод благослови усилията на нашите 10 000 доброволци, съюзени в 154 клона на Дружеството за
борба против туберкулозата.“140
Има случаи, в които финансирането на инициативите на някой от клоновете на Дружеството за борба с туберкулозата се превръща в комплексна
инициатива между държавни институции и гражданска активност. Такъв е
случаят с откриването на Павилиона за туберкулозно болни в държавната
болница в Русе. През 1929 г. ръководствата на Русенския клон на Дружеството за борба с туберкулозата и този на Червения кръст решават да построят и
да обзаведат павилион-болница за лечение на болни от туберкулоза. По това
време за болни от Русенски и Варненски окръг в Русенската държавна болница има само 25 легла. Павилионът е построен за около 2 години, обзаведен е и
е открит през ноември 1932 г. В набирането на средства се включват особено
активно Дамският комитет на Русенския клон на Червения кръст, началникът
на гарнизона, тогавашният окръжен управител и кметът на Русе, както и други
Телиш, Пирдоп), 200-300 лв. (с. Лопушна, Троян, с. Ружинси, с. Коджабук) и с поголеми суми са дружествата в Ямбол (700 лв.), Пловдив (800) и София (2 124) – Вж.
Помощи – Борба против туберкулозата, кн. 7, 1933, 11-12.
140
Пак там, 13-14.
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дарители от града. Те успяват да съберат необходимата сума от 1 700 000 лв.
за павилион с 70 легла и модерно оборудване – главно чрез дарения, като и
ГДНЗ отпуска 150 000 лв. По същото време русенецът Христо Кожухаров
дарява на Червения кръст в града застрахователна полица от 100 000 лв. и с
тях е образуван фондът „Паунка и Христо Кожухарови“, с който да се подпомагат бедни хора от окръга, болни от туберкулоза, с добавъчна храна и пр. По
сходен начин се построяват в края на 20-те и началото на 30-те години павилионите за туберкулозно болни към болниците в Пловдив (на Джендем тепе)
и във Велико Търново (Церова кория).141
През 1932 г. Дружеството за борба против туберкулозата в България
получава финансиране от 400 000 лв. и от Всенародния комитет за подпомагане на пострадалите от Чирпанското земетресение.142 Става въпрос за намерението на дружеството да се закупи подвижен противотуберкулозен диспансер – специален автомобил с лаборатория, рентгенов апарат, лекарски кабинет, кино-машина и мини-изложба, който да посещава селата и да се реши
донякъде въпросът с противотуберкулозната помощ за селското население.143
Подвижният диспансер е закупен и започва работа през 1937 г.144, едновременно с проекта на ГДНЗ на областно и околийско ниво да се организират
противотуберкулозни центрове към здравните служби, които да обслужват и
селата от околиите. (Вж. Гл.4).145
Важна граница по отношение възможностите за финансиране на активностите на Дружеството за борба против туберкулозата е Наредбата-закон за
обществено подпомагане от 1934 г. (ЗОП).146 Той организира по нов начин
съотношението между държавните социални политики и частната благотворителност в посока на централизацията на управлението на фондовете за подпомагане. По силата на закона се създава Висш съвет за обществено подпомагане под надзора на МВРНЗ, в който влизат представители на вътрешното и на
финансовото министерство, Светия синод, Столична община, както и на основните благотворителни организации, вкл. и Дружеството за борба против

Топузов, В., С. Гладилов, Български червен кръст 1878-1998, София: Академично
издателство „Марин Дринов“, 1998, с. 88.
142
След Чирпанското земетресение през април 1928 г. се създава Дирекция за подпомагане и възстановяване земетръсната област (ДИПОЗЕ), подчинената на МВРНЗ,
която работи до 1931 г. Дирекцията финансира строителството на обществените сгради (включително и противотуберкулозни павилиони към няколко болници) и подпомага пострадалото население. Създаден е и Всенароден комитет за подпомагане на
пострадалите от земетресението, който има за задача да събира помощи от България и чужбина.
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Русев, М., История на Дружеството за борба против туберкулозата…, с. 114-115.
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ЦДА, ф.838K, оп. 1, а.е. 2.
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Борба против туберкулозата, г. VІІ, 1937, кн. 3-4, с. 20-21.
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Държавен вестник, бр. 196, 28.11.1934 г.
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туберкулозата.147 С приемането на ЗОП държавното разпределение на средствата засяга и активностите на дружеството.

В. „Туберкулоза“, 1935, бр.8, с. 1.
Според новия закон (чл.11, 25, 26) дружеството става член и на СЗДБ
(доколкото има детски колонии, трапезарии и пр. и води борба против детската туберкулоза) и на „Обществена подкрепа“ – за възрастните, като всеки
клон в страната трябва да стане член на местните дружества тези два съюза.148
Приемането на ЗОП провокира един от ръководителите на Дружеството за
борба против туберкулозата – проф. Илия Янулов – да го представи в рамките
на противотуберкулозните инициативи: „Запазва се автономията на дружествата и свободата на частната инициатива, като се въвежда една
държавна централизация на надзора и ръководството на цялото дело... един
безусловен ангажимент на общините да изпълняват социалните си функции“.149 Освен това, в чл.26 от Закона за общественото подпомагане се регла-

Вж. Попова, К., Националното дете. Благотворителната и просветна дейност на
Съюза за закрила на децата в България, София: ЛиК, 1999, с. 113-114.
148
Тантилов, Ст., Общественото подпомагане и борбата против туберкулозата – Борба
против туберкулозата, 1936, кн. 6, с. 100-101.
149
Янулов, И., Нашето национално дружество…, с. 9.
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ментира и статутът на Празника на розите, заедно с Деня на Червения кръст и
Деня на пострадалите от войните, както и правото в тези дни да се събират
дарения.150

Писмо от ГДНЗ до Софийския клон на Дружеството за борба против
туберкулозата за „държавните кредити“ за дружеството, 1943 г.151

Дружеството за борба против туберкулозата получава за пръв път държавно финансиране (извън подпомагането на клоновете по общини) през 1938
г. Благодарение и на застъпничеството на проф. Ил. Янулов, като член на ЦК
на Дружеството, от Фонда за обществено подпомагане се отпуска за дейността на ЦК сума от 130 000 лв. Заедно с това, в държавния план за обществено
подпомагане се предвижда отпускане на помощи чрез общините и на Комитетите при противотуберкулозните диспансери – за подпомагане на бедни туберкулозно болни и семействата им.152
Дружеството и натискът към държавата за специално
законодателство – „туберкулозната марка“ и
„Планът за борба против туберкулозата“
Необходимостта от повече средства за борбата с туберкулозата активизира членовете на ЦК на Дружеството да поставят по-настойчиво въпросите
Пак там, с. 12.
ЦДА, ф.372К, оп. 1, а.е. 2255, л. 309.
152
Общественото подпомагане през 1938 г. – Борба против туберкулозата, 1938, кн.
4, с. 14-15.
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за засилване на държавните ангажименти в тази посока. Става въпрос не само
за финансирането, а за приемането на специално законодателство във връзка с
борбата с туберкулозата. Членовете на дружеството изхождат от сравнението
с държавните ангажименти по отношение на друга социална болест – маларията. Ако в България още от 1919 г. съществува специален Закон за борба с
маларията и от първата половина на 20-те г., благодарение на финансирането
от страна на Рокфелеровата фондация, се изгражда и адекватна инфраструктура за намаляване на заболеваемостта от малария, то ангажиментът към
проблема с туберкулозата изглежда много по-малък.153 Ето защо, в края на 20те и началото на 30-те г. основните усилия на активните членове на Дружеството за борба против туберкулозата в България са насочени в посока на търсенето на по-ясна държавна ангажираност.
Странната на пръв поглед ситуация е, че членовете на ЦК и на Софийския клон на дружеството заемат ключови позиции в санитарната администрация на страната и дефинитивно биха могли да работят по необходимите държавни мерки именно като държавни служители. Очевидно, те са наясно със
сравнително оскъдните бюджети за здравеопазване до средата на 30-те години, от една страна, а – от друга – идеята е да упражняват не само институционален натиск, но и да засилят общественото внимание. Това насочва усилията
на тези хора към институционален натиск за промяна именно чрез Дружеството за борба против туберкулозата. Активностите на Дружеството по повод
дебатите около проектозакона за Народното здраве от 1929 г. поставят началото на цяла поредица от предложения за засилване на държавните ангажименти в борбата с туберкулозата. Една от мерките за осигуряване на средства,
които се опитва да популяризира Дружеството, е да се въведе задължителното осигуряване против туберкулозата – по примера на Италия и на други
страни в Европа.154
По това време в страната съществува Фонд „Обществени осигуровки“
(ФОО), създаден по изискванията на Закона за общественото осигуряване от
1924 г.155 В изменението на Закона за хигиената и безопасността на труда
от 1928 г. се предвижда поредица от мерки за запазване здравето на всички
видове работници.156 Вярно е, че ФОО устройва диспансерно, санаториално,
Вж. Ангелова, М., Филантропия и обществено здраве. Рокфелеровата фондация и
борбата с маларията в България през 20-30-те години на XX век – Научни известия на
Правно-историческия факултет на Югозападния университет, 2010, бр. 1-2, с. 331336.
154
Тодоров, Ст., Организация на борбата срещу тубекулозата в Италия – Известия на
Главната дирекция за народно здраве, 1936, 146, с. 2939-2948.
155
Държавен вестник, бр. 289, 25.03.1924.
156
Той предвижда назначаването на лекари–хигиенисти във всички заведения, имащи
най-малко 10 души работници. С изменението се изисква също в градовете, където
има над 1 000 души работници, да има поне един работнически лекар, платен от работодателите; чрез общината – за всички работилници от 1 до 100 души.
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болнично (вкл. и Работническата болница в София) и курортно лечение за
осигуряващите се, но броят на осигурените е сравнително малък.157 По този
закон се регламентира и лечебната част – всеки осигурен, който има 8 седмици непрекъснато осигуряване, има право на амбулаторно, домашно, болнично
и санаториално лечение. За едно заболяване осигуреният има право на до 9
месеца лечение за сметка на ФОО, след което получава 75-дневни надници
като помощ, а след изтичане на този период – трябва да се издържа сам. Във
времето на лечение семейството на осигурения получава съразмерна на заплатата му помощ от фонда, а на него се заплаща лечението, плюс по 1 лев дневно за всяко дете. След този срок остават възможности за пенсиониране по
инвалидност. Заедно с това, ЗОО третира туберкулозата като професионално
заболяване в много ограничени рамки – лекари, болнични служители и перачки в болничните заведения. Само в тези случаи подпомагането на лечението
по закона не е ограничено във времето.158 В книгата си „Туберкулозата и работника“ от 1931 г. Бойчо Бойчев специално коментира този проблем: „Положението на Закона за народното здраве е идеално. То, обаче е мъчно изпълнимо, защото работникът, знаейки, че го очаква уволнение, ще се стреми
да прикрие своето страдание и с това става разсадник на заразата. Необходимо е да се осигури по-напред сносно гледане на болния и семейството му,
за да бъде спокоен заболелият и да декларира своята болест, а не да я крие, а
в това отношение може да разчита само на ФОО“.159
Една от идеите за укрепване на финансирането на болните от туберкулоза и техните семейства, която започва да се обсъжда сериозно от Дружеството за борба против туберкулозата в края на 20-те години, е въвеждането на
популярната в някои европейски страни, и особено в САЩ, т. нар. „туберкулозна марка“.160
През 1904 г. Ейнар Холбьол – датски пощенски чиновник, разработва
идеята за добавяне на допълнителен благотворителен печат върху марките на
изпращаните по пощата писма и картички за Коледа, а събраните пари да бъдат използвани за подпомагане на деца, болни от туберкулоза. Идеята му намира прием и с одобрението на краля на Дания (Кристиан IX) през същата
година е отпечатан първият коледен печат в света. Още с първата кампания са
продадени над 4 млн. туберкулозни марки, а в следващите години тази инициатива се разпространява и в други европейски страни. През 1907 г. „коледните
печати“ (Christmas Seals) се появяват и в САЩ – тук Емили Бисел използва
модела на датската кампания, за да подпомогне финансирането на строежа на
нов санаториум в Делауеър. През 1908 г. идеята на Бисел се разраства до наРусев, М., Туберкулозата в България…, с. 95.
Бойчев, Б., Туберкулозата и работника, София: „Трудови вести“, 1931, 11-17.
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Пак там…, 1931, с. 12.
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ционална програма, управлявана от американската Национална асоциация за
изследване и превенция на туберкулозата (NASPT). В следващите години коледните печати се превръщат в най-популярната кампания за набиране на
средства за обезпечаване на противотуберкулозните политики в САЩ.161

Плакат, популяризиращ кампанията на „коледните печати“ в САЩ,
1924 г.162

През 1929 г. един от активните членове на Дружеството за борба против туберкулозата в България – д-р Начо Арифев, подготвя специален реферат
по въпроса за „туберкулозната марка“ и го представя на Общото годишно
събрание на ЦК на дружеството.163 Във встъпителната част на реферата той
представя двата модела, по които се осигуряват средства за политиките за
борба с туберкулозата. Единият вариант, който се въвежда в Италия през 1928
г. със Закона за задължително осигуряване против туберкулозата, е държавата да организира набирането на средства за осигуряване на лечението на
Loytved G., Christmas seals – Pneumologie (Stuttgart, Germany), 2006, 60 (11), pp. 701710. DOI: 10.1055/s-2006-944325.
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American Lung Association. The History of Medicine Division. Prints and Photographs
Collection. URL. http://www.nlm.nih.gov/hmd/ihm/.
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Арифев, Н., Туберкулозната марка – Народно здраве, 14-15, 1929, 109-110.
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болните. Другият модел изхожда от гражданската инициатива и от обществената благотворителност. Д-р Арифев представя накратко историята на кампаниите с туберкулозната марка: От 1904 г. Дания, която не е по-голяма от
нашата България и където правителството подкрепя продажбата на туберкулозната марка, събира всяка година по 1,500,000 франка и хигиената в
тази страна е примерна, отлична, хората живеят дълго и смъртността от
тази болест е намаляла под 1 на 1 000. След Дания марката, по неин пример,
е минала в Швеция, Норвегия, Швейцария, Русия, Япония, Америка и пр. В
Америка марката е донесла по миналата година 4 20 000 долара и всяка година носи по 4-5 милиона долари, с които са построили 700 санаториуми с 35
000 легла, 6 000 училища на чист въздух (на открито) и са възпитали 12 000
сестри посетителки и пр.“164 По нататък той представя въвеждането на туберкулозната марка, с която се облепват писма, картички, държавни книжа и
пр. във Франция (като най-актуален пример) – там идеята е подета през 1925
г. и се организира от френската организация за борба с туберкулозата, с подкрепата на държавните институции.165 След реферата на д-р Арифев въпросът
за „узаконяването“ на туберкулозната марка в България се обсъжда в началото
на 1930 г. на Конференцията по туберкулозата, организирана по настояване на
Дружеството от ГДНЗ.166 Д-р М. Русев споменава, че дори е подготвен законопроект, но за следващото десетилетие липсва информация за понататъшното развитие на идеята.167
Освен въвеждането на туберкулозната марка и „датския“ модел за борба с туберкулозата, в дружественото списание се появяват и няколко статии за
политиките по отношение на болестта в Австрия и по специално за социалната политика на Виенската община. Статията по този въпрос на проф. Ил.
Янулов от 1932 г. представя пространно комплексните инициативи, които се
оказват успешни срещу „Виенската болест“168: „социална политика“ (хигиенични и евтини жилища, обществени грижи за децата, систематична противотуберкулозна просвета) и „санитарна политика – по това време във Виена има
25 обществени заведения за туберкулозно болни, 12 от които са общински.169
Още през 1927 г. ЦК на Дружеството за борба против туберкулозата в
България обсъжда идеята за специален „Законопроект за борба против туберкулозата“ и много скоро той е представен пред общогражданска комисия,
в която участват 55 души от държавни институции и граждански сдружения.
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През есента на същата година законопроектът е изпратен в ГДНЗ, но началото
на дебата по новия здравен закон спира движението на тази идея почти до
средата на 30-те години.170
Междувременно, ЦК разработва един от най-амбициозните си и „планомерно“ поставян в следващите години проект – “Националния план за
борба против туберкулозата”. Планът е разработен през 1931 г. от проф.
Илия Янулов (секретар на ЦК на Дружеството).171 Той се базира на Закона на
народното здраве от 1929 г. и предвижда създаването на специален Отдел за
борба с туберкулозата към ГДНЗ, който да координира действията на Дирекцията на народното здраве, на министерствата на просветата, на благоустройството, на войната, на Дирекцията на труда и обществените осигуровки, на
Дирекцията на железниците и пощите, на градските и селските общини, на
Църквата, на професионалните организации, на благотворителните дружества
и на частните инициативи: „Един такъв национален план за борба против
туберкулозата за своето осъществяване трябва да разчита на постоянното
съдействие на хората на медицинската и социалната науки, на преданите
усилия на лекарската, инженерската, учителската и др. колегии, на пропагандата на цялата интелигенция сред населението за прилагането му, а – от
друга страна – на усвояването на тоя план от парламента, правителствата
и общинските съвети като една държавна и общинска програма“.172
Националният план за борба против туберкулозата в България на Дружеството за борба против туберкулозата в България е структуриран в 5 основни отдела:
1. Лична хигиена – миенето със сапун; чистотата на храната и предметите, на мястото на работа и живеене; проветряване; къпане; разходки; прахът
и метлите – да се избягват; храченето; чисти кърпи; да не целуват децата по
устата; алкохолът; моралната поквара; настинки; съветване с лекар при проблеми с белодробните органи; да се пази при контакт с туберкулозни; да съобщава при съмнение за познати болни; ако е болен, да пази околните… и др. –
общо 24 точки.173
2. Обществена хигиена – плювалници на всички обществени места;
болни да не работят в обществени заведения; изолиране на болните в подходящи институции, а не в курортните места; чистота на улици и публични места; контрол на хранителните продукти, особено на млякото; предпазване на
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новородените и децата; лекуване на децата – трапезарии, колонии, детски
санаториум, преподаване на хигиена в училище;174
3. Непосредствена борба с туберкулозата – стриктно издирване и деклариране на болните; стриктна статистика; анкети; изолация на болните; разрастване на санаториалната мрежа и болничните отделения; подготовка на
персонал; модерни методи; пропаганда; насърчаване и подпомагане от държавата на дружествата и общините;175
4. Да се образуват предвидените по чл.156 от Закона за народното
здраве комитети при диспансерите с цел да събират и отпущат помощи на
нуждаещите се болни, да се грижат да търсят подходяща работа на болните и семействата им... В тези комитети, съгласно ал.2 на същия член, влизат представители на местните клонове на Дружеството за борба с туберкулозата, на Червения кръст, църквата, общината и благотворителните дружества,
които пряко или косвено водят борба против туберкулозата; да се приложи
напълно и строго отдел 10. на ЗНЗ „Борба против туберкулозата“; общински и
окръжни диспансери, санаториуми и приюти за напреднали туберкулозни –
като приложат отдел 19. на ЗНЗ за образуването на предписаните по чл. 244246 „здравни фондове за уредба и издръжка на противотуберкулозни заведения“; Дирекцията на труда и обществените осигуровки да приложи чл.43а от
ЗОО, като създаде една мрежа от диспансери, санаториуми, отделения на болниците си, приюти, почивни станции и пр. за работниците и за осигурените
при ФОО занаятчии, земеделци пр.176
5. Държавна и общинска социална политика – посочва, че като социална болест, за ограничаването на туберкулозата не са достатъчни личната и
обществената хигиена и лечебните мерки. Наложителни са и социални реформи, които да подобрят общото ниво на живот и труд, и преди всичко –
хигиенични жилища; благоустройствени инициативи като цяло; задължителни
осигуровки за болест, инвалидност, туберкулоза; борба против алкохолизъм,
проституция и пр.177
Основната цел, която се залага в плана, е да се изследват причините за
разпространението на туберкулозата, с особен акцент върху селското население, както и да се осигури подготовката на санитарен персонал за лечение и
профилактика на туберкулозата. Националният план за борба против туберкулозата търси, преди всичко, засилване на превантивните политики. Той отдава
голямо значение на личната хигиена и на санитарната просвета, но все пак
поставя основния акцент върху социалната политика на държавата и общините. Наред с това, планът предвижда и разработване на стратегия за ефективно
лечение на заболяването, в рамките на мерките, постановени от Закона за наПак там, с. 11; 11-12.
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родното здраве от 1929 г.178 Особено отчетливо в плана се настоява отново за
специален закон за борба с туберкулозата и осигуряване на финансирането на
противотуберкулозните начинания чрез въвеждането на задължителни обществени осигуровки за туберкулоза, „... които ще осигурят извънредни средства
не само за строеж на санаториуми, преванториуми, диспансери и пр., но в
същото време ще позволят да се поеме както материалното подпомагане на
заболелия и семейството му, тъй и да се извърши една широка оздравителна
дейност за премахване на всички ония жилищни, битови и трудови условия,
които предразполагат към заболяване“.179
В следващите години Дружеството активно популяризира Плана в списанието на дружеството, както и в други медии, като всеки път се представят
стряскащите цифри за жертвите на туберкулозата: „Повикът към целокупния
български народ бе направен, за да се обърне за лишен път, с няколко цифри,
особеното внимание върху жертвите, които народният бич-бедствие – туберкулозата взима: всеки ден по 42 души българи; всеки месец по 1260 души
българи; всяка година по 15 000 души българи; от войната до 1933 г. от тая
болест, преждевременно са загинали 270 000 души, предимно млади хора!180
Проф. Янулов публикува няколко „апела“, с които да привлече вниманието към Националния план: „Безброй апели – писмени и добре мотивирани,
отправи нашето Дружество и до Висшия санитарен съвет, и до Парламента, и до Правителството, като свръх това Централният комитет лично и
целокупно се явява при всеки един нов министър на МВРНЗ и му прави писмени и устни изложения. Отговорът е един: ‚трябва специален закон, трябва
специален фонд, трябва план‘... Нашето Дружество даде Национален план,
даде проект за специален закон, посочи източниците за специален фонд.
Почти ежедневно то настоява да се усвоят тези проекти от държава и
общественост.“ 181
През 1934 г. здравният директор д-р Руси Радков от името на ГДНЗ
сформира специална комисия с участието на представители на ЦК на Дружеството за изготвянето на законопроект за борба с туберкулозата: „Преди 15
месеца се назначи специален Комитет при ДНЗ, с министерска заповед
№16116-II (1.07.1934), в която се подчертава застрашителният размер,
който взема туберкулозата в страната и необходимостта да се заведе една
организирана борба с това обществено бедствие, като се вменява в дълг на
Комитета да изработва и предлага упътвания, проекто-правилници и проекто-закони, да търси средства за обзавеждане и издръжка на противоту-
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беркулозни заведения, да препоръчва най-ефикасните предпазни и лечебни
начини и средства за борба с туберкулозата и пр. Комитетът имá около 20
заседания. Нашето Дружество му предаде всичките си проекти и документации, за да улесни неговата работа. Законопроектът по принцип бе приет,
той от шест месеца е почти готов, но спънката е, че при сегашните финансови затруднения някои от източниците, които сочи Комитетът, не срещат одобрение... повече да се отлага... обаче не би било оправдано…“182 Резултати от дейността на тази комисия не се виждат в действията на правителствата, а и през следващите години не се създава здравен държавен фонд за
борба против туберкулоза. Чак през 1942 г. се организира общят фонд „Лечебни сгради“, който предвижда облепване с марки, финансиращи фонда на
всички медицински документи, които се издават в страната.

Смъртност от туберкулоза в Европа по данни на Международния съюз за
борба против туберкулозата, 1932 г.183

Други граждански организации за борба с туберкулозата
През 1905 г. представители на еврейската общност в София създават
благотворителното дружество „Купат цедака“, а на следващата година към
него се присъединява институтът „Бикур Холим“ (болница) за безплатна медицинска помощ. Така, от 1909 г. в столицата работи еврейската организация
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„Купат цедака и бикур холим“. Целта на дружеството е да подпомага бедните
от общността в столицата с материални средства и да им оказва безплатна
медицинска помощ. Дейността на организацията се финансира от членски
внос, доброволни помощи и дарения, помощи от Синагогата и др. Дългогодишен председател на дружеството е Софийският равин Давид Пипано. Първоначално дружеството се занимава предимно с подпомагане на бедни евреи с
храни, дрехи и др. Постепенно набира средства и разширява дейността си.
Наемите от построеното „доходно здание“ в столицата осигуряват на организацията ок. 250 хил. лв. годишен доход (1937 г.). В края на 30-те години „Купат Цедака и Бикур Холим“ е едно от най-многобройните дружества и през
1939 г. обединява усилията на 1473 души, от които 647 са жени. След 1935 г.
към него се формира специален Дамски комитет. Дългогодишен председател
на настоятелството на „Купат цедака и бикур холим“ е Исак Бенаройо. В ръководството влизат Аврам Сабетов, Самуел Панижел, Насим Бехмоарас и др.
Още през 1910 г. дружеството открива собствена амбулатория. След откриването на Еврейската болница-паметник, в чието построяване и устройство
дружеството също участва, нуждаещите се от болнично лечение се изпращат
там. През 1937 г. Дамският комитет при дружеството подема и друга инициатива – анкета за условията на живот на 500 семейства, живеещи в кв. Ючбунар. През пролетта на с.г. дружеството отваря и „народна кухня“ за бедни в
центъра на Ючбунар, а през 1939 г. организацията отваря и лятно детско игрище.184
През 1919 г. „Купат цедака и бикур холим“ пристъпва към организирането на Еврейско благотворително дружество за борба против туберкулозата – така започва работа дружеството „Бериут“ (Здраве) в София.185 Дружеството поема поддържането и администрирането на диспансера на „Купат
цедака и бикур холим“ и заедно с това подпомага основно “бедни туберкулозни евреи“.186 В настоятелството на дружеството към края на 20-те години са:
Виктор Б. Ешуа (председател), Биньо Калев, Марко Яков, Нисим Давид
Мамад, Исак Аронов, д-р Давид Леви, Ели Нисим, Нели Москона, Л. Лазаров,
Алберт Гершон, Алберт Давид, Леон Леви, Рахамим Алкалай, Гавриел Саламонов и др. След откриването и на здравно-съвещателна станция (ЗСС), за нея
и за диспансера са натоварени да отговарят Мико Бенбасат, Мико Леви, Изи
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Менахемов и Алберт Сабатов. В ЗСС безплатно работят лекарите д-р Исак
Леви, д-р Лазар Биндер и д-р Адолф Бохоров. В комисията по събиране на
дарения личат имената на В. Кордови, Л. Мишиях, М. Бенруби, Ф. Калев, М.
Форхи, Ида Якова, Мони Калев, А. Ешуа, Роберт Арие, Челеби Сабитай, Буко
Гершон, Буко Коен.187
Като част от просветителската работата на диспансера и ЗСС дружеството, в началото на 30-те години „Бериут“, издава и „здравна библиотека“ –
няколко книги, написани на популярен език за същността и предпазването от
туберкулоза.188
За Дружеството „Болни от туберкулоза“ липсват архивни следи, но
през юли 1932 г. започва да излиза вестник „Туберкулоза“, като печатен орган
на тази организация. От публикациите във вестника става ясно, че освен него,
Дружеството „Болни от туберкулоза“ издава и вестник „Кох“ – за сравнително
кратък период през 1932 и 1933 г. Именно издаването на в. „Тубекулоза“ и
безплатното му разпространение чрез персонала на диспансери, санаториуми
и отделения за гръдоболни е основната дейност на дружеството. През 1932 г.
организацията избира да отбелязва дружествения празник на Връбница, но по
отзивите личи, че и през следващите години той протича „вяло“ и не придобива гражданска популярност.189

В. „Туберкулоза“ – издание на Дружество „Болни от туберкулоза“, 1932 г.

През цялото време на съществуване на Дружеството „Болни от туберкулоза“, то следва плътно активностите на Дружеството за борба против туберкулозата и популяризира информация, които би била полезна за болните –
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процедури за постъпване на лечение, справочници за лекари-фтизиатри и рентгенолози в страната, както и новости, свързани с методи за лечение на болестта.
Прави впечатление честата смяна на ръководството на дружеството –
още през 1933 г. председателят Н. Стоянов е заместен от дотогавашния касиер
В. Самоковски. От вестника става ясно, че Стоянов е пощенски чиновник и
срещу него се води дело за отваряне на писмо, но по-важната причина за смяната му са обвиненията в „комунистически лозунги“, което поставя в неудобна ситуация дружеството, разчитащо на помощ от ГДНЗ.190 През 1936 г. отново има смяна в управлението на дружеството – председател става д-р М. Михайлов, а касиер е Веса Михайлова.191 На събранието за третата годишнина на
организацията присъства и тогавашният председател на ЦК на Дружеството за
борба против туберкулозата ген. Лазаров. Той определя изказванията като
„комунистическа проповед“ и напуска възмутен. Скоро след това Дружество
„Болни от туберкулоза“ прекратява съществуването си, макар че в. „Туберкулоза“ продължава да излиза до 1940 г.

Смъртност от туберкулоза в Европа, 1946 г.192
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Държавно планиране вместо благотворителност. “Новото”
Дружество за борба с туберкулозата и Народният съюз за
борба срещу туберкулозата (1944-1948)
Още през 1942 г. Дружеството за борба против туберкулозата в България спира издаването на дружественото списание. Това е първият признак за
сериозната организационна криза, в която се намират Софийският клон и ЦК
на дружеството.
С установяването на новия политически режим след преврата на 9 септември 1944 г., не просто се променят идеологическите акценти, а започва
цялостна подмяна на социалните агенти и техните мрежи в сферата на общественото здравеопазване. В спомените си д-р И. Кесяков коментира промените,
които се случват веднага след преврата с големите организации от гражанския
сектор, в които той активно работи – БЧК и БЛС. Доколкото няма архивни
следи и свидетелства за случващото се с Дружеството за борба против туберкулозата в първите месеци на Отечественофронтовската власт, неговият разказ дава представа за отношението на новите управляващи към този тип организации: „И на Лекарския съюз наближаваха последните часове… Още на 9
септември е бил образуван временен управителен съвет с председател д-р
Асен Панов, подпредседател д-р Владимир Вампирски и съветници д-р Мара
Малеева, д-р Любен Рачев, д-р Братанов и редактор – Кирил Чолаков. Те бързат и нареждат веднага да се пристъпи безусловно към снемане на досегашните клонови ръководства и заменянето им с временни ръководства от лекари, принадлежащи към групировките на ОФ; да се изземат архивите и цялата канцелария, както и имуществата на клона, като се съставят и съответните протоколи. Една от първите задачи на временните управителни
съвети е била да се запознае с политическото минало на лекарите във всеки
клон и политическата му принадлежност. Провежда се почти напълно прочистване на персонала от фашизирани елементи в Централното управление,
а и в Университета... В бързината след 9 септември, както обикновено става, начело и на лекарската организация изпъкнаха не най-подходящите лица и
те постепенно биваха сменявани… Така или иначе БЛС бе погребан без дължимата му дори церемония – някак си гузно и тихомълком.“193 Към ръководството на Дружеството за борба против туберкулозата, вероятно, се подхожда
по сходен начин.
„През най-тъмните години на фашизма дружеството фактически
престава да съществува. На 9 септември 1944 г. у нас е имало само 9 дружествени клона с няколко десетки членове, които не водят почти никакъв
организационен живот. ЦК на дружеството практически не съществува…
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Софийският клон поради евакуацията на столицата се саморазтурва – така
представя ситуацията, в която се намира Дружеството за борба против туберкулозата Христофор Михайлов в книгата си от 1966 г. за политиката на социалистическата държава в противотуберкулозната борба.194 Вярно е, че военновременната обстановка не позволява пълноценната работа на всички 211
регистрирани до този момент клонове на дружеството в страната, а евакуацията на столицата след въздушните удари (ноември 1943–април 1944 г.) блокира за дълго време дейностите на най-активния Софийски клон. В новите условия, обаче, е изключително важно да се покаже, как всичко започва “на чисто”
и или поне на базата на “тежко наследство”.
На 1 декември 1944 г. група „общественици и лекари“ провеждат учредително събрание за „възстановяване“ на Дружеството за борба с туберкулозата в България. На събранието се избира първият Централен комитет
след 9 септември 1944 г. В него личат само 2 от имената на хората, свързани с
предишното дружество. За председател е избран Софийския митрополит Стефан и трима подпредседатели. Първият от тях е Асен Панев – фактическият
идеолог, който настройва приоритетите на организацията съобразно решенията на ръководената от него Дирекция за социални болести и злини в МНЗ.
Другите двама секретари са Г.М. Димитров и Р. Попов. Секретар на дружеството е доц. Руси Русев. Той и д-р Минко Мондешки са единствените фтизиатри в ЦК. По предложение на А. Панев през януари 1945 г. дружеството се
преименува на “Народен съюз”, като към него се включва и „възстановеното“
Дружество на болните от туберкулоза. Със създаването на Народния съюз
(уставът е приет през април 1945 г.), се учредява и Софийският клон, чийто
председател става Харалампи Бояджиев – позната фигура сред лекарите с
леви политически разбирания преди преврата и началник на Отдела за борба с
туберкулозата в МНЗ.195
Една от първите задачи, поставена пред Народния съюз за борба с туберкулозата, е неговата „масовизация“. С тази цел през пролетта на 1945 г.
ръководството организира „агитационна 20-дневка“ (02–22.05) със съдействието на МНЗ, Министерството на социалната политика и Министерството на
пропагандата. С речи по радиото за популяризирането на организацията излизат и министрите Р. Ангелов, Гр. Чешмеджиев и Д. Казасов. Изнасят се и други беседи и „възвания“ за обществена подкрепа на борбата с туберкулозата.
Въпреки централизираната намеса и медийното огласяване на задачите на
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новия съюз, не всички сходни организации са наясно с неговата дейност.196
Така например, когато агитационната 20-дневка е в разгара си, а съюзът съществува от половин година, ръководството на БЛС в писмо до здравното
министерство отправя запитване – „съществува ли някакво дружество за
борба с туберкулозата“.197

Първият брой на в. „Борба с туберкулозата“, 1945 г.

На 4.11.1945 г. излиза и първият брой на печатния орган на Съюза за
борба с туберкулозата – в-к „Борба с туберкулозата“. Първият брой е в тираж от 5 000 бр., като през 1946 г. той достига до над 30 000 (бр.3, 1946 г.),
като намерението е да се разпространява главно чрез диспансерната мрежа в
страната.
През 1947 г. се подготвя оценяваната като „най-мащабната агитационна
проява“ на Съюза за борба с туберкулозата – Месец за борба против туберкулозата (от 15 октомври). В неговата подготовка са мобилизирани и усилията
не само на МНЗ, но и на служителите и „подведомствените кадри“ от МНП,
196
197
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БЛС, ОРПС и ОФ. Основният патос на противотуберкулозната пропаганда
започва да се обвързва все по-тясно с плановата икономика: “Изпълнението
на народостопанските планове е от решаващо значение за създаване на икономическата база за ликвидиране на туберкулозта в нейния социалноикономически аспект.“198 В края на годината ръководството на съюза отбелязва съществуването на 115 дружества с ок. 12 000 членове (48 градски и 67
селски).199 Въпреки натиска за „масовизиране“ на Съюза за борба с туберкулозата, често като проблем се посочва членският внос (50 лв. месечно). Друг
мотив за отказ представя д-р Константин Кантарев от Пловдив: Аз няма да
посоча всички конкретни мерки, но познавайки психологията на нашето население, специално в Пловдив, което е още твърде много еснафско и се плаши
от туберкулозата, това население, което се страхува да се доближи да види
един болен от туберкулоза, то се страхува и от вестника, който носи името
“Борба с туберкулозата”. Имаме случаи, когато комисии отиват да събират средства и да вербуват членове, хората им казват: давам ви колкото
искате средства, но само не ме записвайте. Съседите могат да научат и
това е неприятно.“200
В архивните документи на Съюза за борба с туберкулозата са запазени
рапорти на разузнавачи, на които е възложено да проучат миналото и политическата ориентация на членовете на управителните съвети на клоновете по
места. Рапорт от 30.12.1946 г. на разузнавач „№106“, например, представя
„проучване на лицата“, влизащи в Управителния съвет на Софийския клон на
организацията201. Друг доклад на разузнавач „№108“ дава информация за членовете на управителното тяло на Софийското дружество за борба против туберкулозата към 1942 г. – д-р Харалампи Бояджиев, адв. Павел Аров, Кирил
Петров, Дора Дешампен, д-р Любомир Хаджииванов и др.202
От начина, по който се образуват новите дружества, личи, че Съюзът
за борба с туберкулозата е изцяло зависим от здравното министерство – кореспонденцията по контрола на конституирането на новите клонове тече между Отдела за борба с туберкулозата в МНП и началниците на околийските
тубдиспансери. Такъв тип комуникация и вземане на решения показва завършилото неофициално „одържавяване“ на бившата благотворителна организация 203
Между 2 и 4 декември 1947 г. заседава Първият конгрес на Народния
съюз за борба с туберкулозата.204 Според рапорта на разузнавач „33429“,
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който присъства на конгреса, заседават около 200 делегати.205 В чл. І от новоприетия Устав, Съюзът за борба с туберкулозата се обявява за “приемник на
съществуващото в миналото Дружество за борба с туберкулозата”. Понататък в основния документ се обявяват три основни цели в дейността на
организацията: да съдейства на държавата и на здравеопазната администрация
за премахване на туберкулозата в България (чл.4); да “организира населението в стройна масова организация” (чл.6); да изгражда санаториуми, диспансери, преванториуми.206

Писмо от началника на Отдела за борба с туберкулозата на МНЗ до
началника на Околийския противотуберкулозен диспансер в Дупница
за образуване на Дружество за борба с туберкулозата в града, 1946 г. 207

Основните изказвания по време на конгреса са показателни в контекста
на цялостната политика на ОФ-правителството към туберкулозата като „социална язва“. Отново е омаловажена работата на Дружеството за борба с туберкулозата от 1909 г. до септември 1944 г. Подчертава се неколкократно, че
дейността му за целия период на съществуване “отбеляза слаби следи и незначителни постижения” и че едва след 9 септември 1944 г., когато “добри
софийски граждани и челен отряд лекари с реномирано име се организираха в
боен комитет против туберкулозата”, може да се говори за реална дейност
ЦДА, 264К, оп. 6, а.е. 223, л. 24.
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на дружеството.208 Красноречив пример е изказването на д-р Въгленов от санаториума в Искрец. Макар през 30-те години да е бил един от активните членове на местния клон на Дружеството за борба против туберкулозата, той
изрично посочва, че дружеството в Искрец се появява само 2 месеца преди
конгреса. „Отечественофронтовската власт – изтъква д-р Въгленов – получи от бившите фашистки правителства преди Девети 200 000 души болни и
само около 4 000 легла за туберкулозно болни. Непосредствено след 9 септември ние трябваше да поемем, от една страна, намирането на легла и –
от друга – да издирваме и търсим болни, които сами се укриваха”.209
Делегатите на конгреса не пропускат да свържат усилията на борбата с
туберкулозата с приетия 2-годишен стопански план. Това личи в особено колоритното изказване на представителя на Националния комитет на ОФ на
конгреса д-р Петър Вутов: „…Вие няма да се борите добре срещу туберкулозата – подчертава той – ако днес не подкрепите с всички сили двегодишния
стопански план! (ръкопляскания). Няма да изиграят роля тези 60 и няколко
селски дружества, ако не положат всички усилия да се изпълни посевния
план. Няма да изиграят никаква роля градските дружества, ако не положат
всички усилия за преизпълнението на всички фабрични и други планове! (ръкопляскания)…“.210
В разискванията от Първия конгрес на Съюза за борба с туберкулозата
може да бъде разчетен и още един съществен момент във визиите на управляващите за същността на социалната работа и изцяло променената концепция
за нейните посоки. В речта си д-р Гиндев (от Софийския клон на съюза) прави
кратка ретроспекция и оценка на работата на Дружеството за борба с туберкулозата: “До 9 септември 1944 г. Дружеството обединяваше предимно тези
наши лекарски и други среди, които имаха склонност, желаеха да работят
по линия на благотворителността за подпомагане страданията на болните.
Това дружество имаше няколко клона в провинцията, имаше свой устав,
обаче беше изработен в духа на времето като такъв, който даваше да се
развива преди всичко една благотворителна дейност… Една от големите
заслуги на Съюза за борба с туберкулозата е, че то промени из основи характера на организацията. Докато до 9 септември 1944 г. нашият Съюз
беше една организация на евтино милосърдие и даване тук-таме помощи,
днес тя става една масова организация на принципа на самопомощта и взаимопомощта”.211 Ключовият момент в това своеобразно “отричане” от традициите на обществената благотворителност слага черта и под равносметката
на новите управляващи за десетилетните усилия на хората от стотиците мест-

ЦДА, ф.17, оп. 1, а.е. 1, л. 70.
Пак там, л. 81.
210
Пак там, л. 7.
211
Пак там, л. 72-73.
208
209

182

ни дружества за борба против туберкулозата в страната и ги заклеймява като
безрезултатно “евтино милосърдие”.212

„Когато милиционерът е гърбом“
– промененият пропаганден образ
на храчещия, който вече не е
некултурният селянин, а провокаторът – представител на „старата буржоазия“; илюстрация,
1948 г.213

Народният съюз за борба с туберкулозата продължава съществуването
си официално до юли 1948 г., когато с решение на Министерския съвет за
обединяване на организациите за социално подпомагане и окончателното му
трансформиране в “масова” организация, той е включен в Централния съюз
на Червения кръст. Краят на тази организация е част от тенденциите в посока на пълното одържавяване на политиките и практиките на общественото
подпомагане в периода между 1947 и 1951 г. До 1944 г. системата на общественото подпомагане се разбира като съвместна работа на държавни, общински
и дружествени инициативи. След закона от 1934 г., въпреки централизацията
на фондовете, благотворителните организации остават автономни в целите и
намеренията си, а финансирането става в рамките на годишните планове за
Фонда за обществено подпомагане. В периода 1944–1947 г. се наблюдава един
привиден континуитет със заварената система на организации за обществено
подпомагане – повече като организационни форми, практики и бюрократичен
ред и по-малко – като хора и идеи (идеология). След 1948 г. разбирането и
212
213
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практиките за обществено подпомагане се променят коренно – отчасти като
медицински ориентирана дейност или като дело, свързано повече с трудово и
пенсионно осигуряване. Няколко са основните тенденции в социалната държавна политика, включително и в обществените аспекти противотуберкулозната борба през този период: отнема се социалната грижа от локалните общности; върви се към все по-осезаемото “внедряване на съветския опит”;214
завършва постепенната национализация на локалните фондове за подпомагане
и социалните институции се включват в плановата икономика. Към 1951 г.
завършва и налагането на съветската организация на здравното дело в България. Социалистическата държава затяга бюрократичния контрол върху мрежата на общественото подпомагане, включително и върху инициативите в
полето на борбата с туберкулозата – Дружеството за борба против туберкулозата, първоначално превърнато в държавен Народен съюз за борба с туберкулозата, „гузно и тихомълком“ (по цитирания израз на И. Кесяков) още през
1948 г. приключва съществуването си.
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Веселинов, Б., Туберкулозата е победима – Здраве, 1956, кн. 4, с. 5.
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Четвърта глава
ТУБЕРКУЛОЗАТА И ЛЕЧЕБНИТЕ МЕСТА –
ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЖИМ, ПАЦИЕНТИ И ЛЕКАРИ
„Навън ти, призрак мрачен и неканен!
Навън!... О, въздух, въздух, Светлина!...“
Хр. Смирненски, „Жълтата гостенка“
Развитието на специфични социални технологии за организирането на
лечебни мерки срещу туберкулозата в България започва през 1905 г. с преустройството на държавната болница в Троян в първия за страната санаториум.
През същата година във Варна се открива и морски санаториум за деца с костно-ставна туберкулоза. Държавният санаториум край с. Искрец започва работа през 1919 г. Тогава започва да приема болни и първото противотуберкулозно отделение в Александровска болница със 100 легла.
По-надолу е представено изграждането на мрежата от институции,
свързани с политиките за борба с туберкулозата – санаториуми (и преванториуми), училища на открито, диспансери, болнични отделения за гръдоболни
и др.

Санаториуми
В обзор от 1911 г. за борбата против туберкулозата д-р М. Русев споменава, че още през 1890 г. чрез вестниците започва кампания за построяването
на санаториум за гръдоболни. Той посочва, че през 1901 г. е сформиран неформален комитет от лекари от Пещера и Татар Пазарджик, който започва да
търси възможности за изграждането на един санаториум с 100 легла в Чепинското корито, като даже е избрано и мястото на бъдещия санаториум – в местността „Метоха“, близо до с. Дорково. Комитетът се опитва да привлече вни185

манието и на други лекари от Пловдив и София. През следващата 1902 г. тези
лекари се обръщат към обществени и политически дейци от столицата (тогавашния министър на вътрешните работи, някои от партийните лидери) и към
бюрото на Народното събрание, за да популяризират каузата за устройване на
противотуберкулозен санаториум в България. Според М. Русев при тези срещи Иван Ев. Гешов, като председател и на дружеството „Червен кръст“, обещава на комитета да отпусне част от мебелировката и облеклото на болните,
ако комитетът успее да построи санаториума. Димитър Петков, като партиен
лидер, поема обещание, че ако стане министър, „ще построи санаториум“.1
В цитираната по-горе разработка на д-р Н. Азманова за санаториумите
от 1902 г. тя също признава, че „в последните години у нас се е появило едно
слабо движение – статии по въпроса в печата, като се разглежда нуждата
от санаториуми и средствата за това“. Азманова посочва, че лекарите
Пюскюлиев, Ничев и Ватев особено се занимават с този въпрос. През 1895 г.
д-р Ватев е „изпратен от държавата, за да изучи някои добре уредени германски санатории, навярно като е имала намерение да устройва подобно
заведение и у нас… В това се свежда всичката наша действителност, която
макар и малка, незначителна, показва, че този въпрос е заинтересовал не
само лекарите ни, но и обществото, правителството и че ний имаме желание за работа. Липсва ни само инициативата“ – посочва Азманова.2 Тя подчертава острата необходимост от откриването на санаториуми, особено когато
става дума за бедни и нуждаещи се от лечение хора. Докато по-състоятелните
болни имат възможност да заминат за лечение в чужбина, то бедните нямат
никакви шансове в жилищната обстановка, в която се намират. Според нея
„лекуванието на туберкулозни бедни в къщата им е утопия, а профилактиката, сиреч предпазването от охтика в тая среда, е химера. Затова трябва
не само лекари, но и администратори, общини, дружества, всички да разберат ненормалното и нечовешкото положение, в което е поставен бедният
туберкулозен“.3
Дворцовият лекар д-р Хуго Грецер в „Алманах за борба против туберкулозата“ (1910 г.), позовавайки се на авторитетното мнение на френския
микробиолог Албер Калмет, посочва: „За сега, докато нямаме специфическо
средство против туберкулозата, ние трябва да приведем най-ефикасното

Съсловна борба против туберкулозата в България – Медицинска беседа, 1911, кн. 910, с. 200.
2
Азманова, Н., Няколко думи върху лечебниците за охтичави санаториумите, Ловеч:
Печатница Труд, 1902, с. 29-31.
3
Пак там, с. 25.
1
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съвременно средство – лекуване в затворени болници (санатории). Понеже
никои болни не се нуждаят толкоз от постоянно лекарско наблюдение и
контрол, колкото туберкулозните болни, то именно затова най-добър резултат от лекуването на туберкулозата се получава в санаториите. Туберкулозният забравя своята болест извъредно лесно, лесно се поддава на разни
излишества, които бързо влошават състоянието му, ако лекарското око не
го наблюдава... Начинът на живот, храната, работата и почивката на тия
болни трябва строго да се регулират, защото само по тоя начин може да се
разчита на поправка и излечение. Втората също високоценна полза, която
донасят санаториумите в борбата против туберкулозата, е профилактиката, т.е. приучването на болния да предпазва себе си и околните си от заразяване. Тук всеки болен учи практически, как се пренася заразата му и как
се предотвратява това. Когато болният напуща санаториума, той дотолкова се е срасъл с правилата, които трябва да изпълнява, че даже в лоши
хигиенически условия да се върне, той все пак ще съумее да направи всичко
възможно, за да ги подобри. Той не ще може повече без чист въздух, ще си
държи стаята чиста, ще се преоблича често и пр.“4

Реклама на санаториума Санкт Блазиен в Германия, 1941 г. 5

Грецер, Х., Значението на санаториумите в борбата против туберкулозата – В: Хаджииванов, Ил. Д., Ал. Богданов, Алманах за борба против туберкулозата, София,
1910, с. 74-75.
5
Медицински напредък, 1941, кн. 1, с. 34.
4
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Държавните санаториуми
Държавният санаториум в Троян. Въздух, храна, почивка и
дисциплина – пациентите и санаториалният режим
Идеята на д-р Белинов, бивш управител-лекар на Троянската второстепенна болница, тя да бъде преустроена в държавен противотуберкулозен санаториум се обсъжда още през 1901 г.6 Едва през 1905 г. (3.VІ.1905 г.), когато
усилията на д-р М. Русев и други лекари-общественици от Лекарския съюз (др Ватев, д-р Руменов, д-р Киров, и др.) срещат разбирането и на членове на
правителството, Троянската болница действително е преобразувана в
Държавен санаториум за лечение на белодробна туберкулоза.7 Малко преди откриването на Троянския санаториум, д-р Харалампи Генчев (един от
основоположниците на епидемиологията в България) също предприема проучвателно посещение в няколко санаториума във Франция и Швейцария и
публикува наблюденията си в две поредни статии в сп. „Български лекар“.8
Изборът на мястото е определен от сформираната през 1904 г. държавна
комисия, която трябва да избере най-подходящия в климатично отношение
район за откриването на санаториум за туберкулозно болни.9
Първоначално Троянският санаториум разполага с 50 легла, които до
1944 г. се увеличават до 220. В първите години санаториумът приема за пациенти само мъже, но по-късно се открива и женско крило (1910 г.).10 Две седмици след отварянето на санаториума, д-р Хр. Ничов отива да го посети и
публикува впечатленията си в сп. „Български лекар“. Той се придвижва от
Тетевен и пътуването до Троян му отнема цели 14 часа – от Тетевен тръгва в
5.00 часа сутринта, а в Троян пристига в 19.00 часа.11 В новооткрития санато-

Моллов, Д., Из дейността на Висшия медицински съвет – Български лекар, бр. 2, с.
34.
7
Русев, М., Туберкулозата в България – Народно здраве, 11, 1930, 81-107, с. 84.
8
Генчев, Хар. Д., Една визита в няколко санаториума – Български лекар, 1905, кн. 910, 201-204; кн. 11-12, 232-238.
9
Хаджииванов, И., Далечните лечебни резултати на Троянския държавен санаториум
(една анкета) - Борба против туберкулозата, г. І, 1910, кн. 1, 49.
10
Хаджииванов, И., Ал. Богданов, Алманах за борба против туберкулозата, С. 1910,
с. 17-19.
11
Д-р Хаджииванов посочва, че от гарата в Плевен до санаториума се пътува с кола
(каруца) за ок. 10 часа. Вж. Хаджииванов, И., Туберкулозата като обществена
болест. Причини, заразяване, предпазване, лечение, Троян, 1909, с. 85.
6
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риум той заварва само трима болни, единият от които е изпратен от него пациент от Русе: „Беше наредена за тях само една стая в Трети павилион…
Креватите са нови и здрави, завивките чисти и за всекиго има масичка и на
нея плювалник“.12 След няколко месеца санаториумът вече не успява с капацитета си да поеме чакащите за лечение болни. „Сега един бедно болен чака
ред да постъпи в Троянския санаториум повече от 7 месеца... ако дочака –
посочва д-р А. Белинов през 1910 г.13 За пет години в санаториума се лекуват
около 500 болни.14

Троянският санаториум в първата сграда на приспособената
за целта болница, 1905 г.15
Ничов, Хр., Лечебни места за охтичавите – Български лекар, 1905, 11-12, 220-232, с.
221, 226.
13
Богданов, Ал., Туберкулозата в София и мерки против нея – Демократически преглед, 5, 1912, 593-607; 598.
14
Хаджииванов, И., Троянският държавен санаториум – В: Хаджииванов, И., Ал.
Богданов, Алманах за борба против туберкулозата, София, 1910, с. 80-86; 81-82.
15
Тотевски, Т., Ж. Пенчева, Т. Тончев (съст.), Културно-историческото наследство
на Троянския край, Т. 6, София: ОФ, 1988, с. 11.
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Междувременно, Дирекцията за опазване на общественото здраве популяризира сред българските лекари условията за постъпване в Троянския
държавен санаториум16 – само болни в начална фаза на заболяването (Първа
фаза по Turban): Съгласно правилника за Троянския санаториум, болните
трябва да бъдат от първия период на заболяването. Те трябва да представят предварително в управлението на санаториума медицинско свидетелство, издадено от трима лекари или от някоя I или II-степепенна болница. За
лечение в санаториума се плаща по 3,50 лева на ден. Таксата се предплаща за
всеки 30 дена, а бедно-болните представят свидетелство за материалното
им състояние. ..17
Доколкото сградата на санаториума е приспособена набързо, от самото
начало стои въпросът за построяването на отговаряща на тогавашните изисквания постройка. Ето защо, през 1911 г. Народното събрание гласува специален Закон за построяване на санаториум за гръдоболни в Троянска околия.18

Троянският държавен санаториум19
Грецер, Х., Значението на санаториумите в борбата против туберкулозата – В: Хаджииванов, И., Ал. Богданов, Алманах за борба против туберкулозата, София:
Глушков, 1910, 71-77, с. 77.
17
Хаджииванов, И., Троянският държавен санаториум…, с. 81-82.
18
Стенографски дневници, XIV ОНС, III РС, LXXIX, 3, 8, II/ 1911, с. 3051.
19
Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести в Троян,
Web.12.12.2019. https://sbalbb-troyan.com/istoriya/.
16
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Първият лекар-управител на санаториума е д-р Иван Тодоров20 (18791940), който идва от болницата в Ловеч. Той ръководи здравното заведение
сравнително за кратко и е заменен от д-р Илия Хаджииванов, който остава в
Троянския санаториум до 1910 г. След това той се премества в София и малко
по-късно открива частен санаториум (Вж. „Санаториум на д-р Хаджииванов“).
Освен с чисто лечебни задачи като управител на санаториума, д-р Хаджииванов се ангажира със здравната просвета на пациентите и помага те да
се организират в дружество “Състрадание“ (основано на 22.03.1909 г.).21
Основната цел на дружеството е съвместно подпомагане, особено в случаите,
когато става въпрос за бедни пациенти – пътуването до санаториума и обратно, както и обсъждането на проблемите с преживяването на болестта.22 Една
от първите инициативи на дружеството е издаването на „хвърчащ листсвитък“: „Кратки сведения върху тубекулозата, които трябва да се знаят
от всекиго“.23 През 1909 г. д-р Хаджииванов публикува за нуждите на пациентите от дружеството популярна книжка с емблематичното заглавие „Туберкулозата като обществена болест“, която запознава най-общо с туберкулозата и съдържа основните съвети за предпазване от болестта.24 Почти по същото време, отново от името на дружеството, той издава и „Съвети за болните от охтика“.25 Заедно с това, през 1909 г, д-р Хаджииванов провежда специална “Анкета върху далечните лечебни резултати на Троянския държавен
санаториум”. За целта той подготвя въпросник и го изпраща на всички болни,
които са били в санаториума от деня на откриването му до 31.ХІІ.1908 г. Тази
анкета, според него, установява, че туберкулозата е излечима и че изписаните
с подобрение туберкулозно болни, напуснали санаториума преди 1 до 3 и по-

Д-р Иван Тодоров e роден през 1879 г. в Бреслав, в семейство на таврийски българи.
Завършва медицина в Харковския университет през 1891 г. и идва в България. Околийски лекар е в Анхиало и Белоградчик, околийски и болничен лекар в Севлиево
/1894 г./, началник на вътрешното отделение в Ловешката болница. Изпратен е да се
специализира „гръдни болести“ в Швейцария и Франция. Подготвя Троянската второстепенна болница за превръщането й в санаториум и през 1905 г. е негов първи
управител. От 1910 г. той е началник на Вътрешното отделение при Държавната болница в Русе – Кесяков, И., Спомени, 1958, част II, непубликувани, Архив БОАСО,
Благоевград, с. 158.
21
ЦДА, 264K, оп. 6, а.е. 89, л. 34.
22
Хаджииванов, И., Туберкулозата като обществена болест..., с. 3-7.
23
Витанов, Т., Борба против туберкулозата – Медицинска беседа, 1909, 2, с. 70-71.
24
Хаджииванов, И., Туберкулозата като обществена болест...
25
Хаджииванов, И., Троянският държавен санаториум…, с. 84.
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вече години, продължават да се радват на добро здраве.26 Вярно е, че „подобрение“ е условен термин в случая, но целта на публикуването на анкетата в
четиво за пациенти на санаториума има за цел, преди всичко, да ги окуражи в
надеждите им за излекуване. 27 В периода на войните дружество „Състрадание“ прекратява дейността си и възстановява активностите си чак през 1935 г.,
като продължава да подпомага болни, лекуващи се в санаториума.28
В Троянския санаториум, както е прието по принцип в санаториумите
за болни от туберкулоза, в основата на лечебния процес стои хигиенодиетичният режим – поставяне на болните в продължителен покой на чист
въздух и усилено хранене. Прилагат се два основни режима, в зависимост от
състоянието на пациентите. В случай на обостряне на болестта, болният трябва да лежи непрекъснато, без да се движи. Храни се в леглото от медицинската сестра, която обтрива тялото му с влажна кърпа. Той само измива самостоятелно зъбите си сутрин и вечер. На пациентите в по-добро общо състояние се
разрешава да седят в кресло, както и да правят леки разходки. Те се хранят
сами и сами правят обтривките си в стаята с помощта на санитар. Разрешено
им е четене на книги и вестници. И при двата режима се препоръчва прозорците да са отворени. Ограничава се говоренето, както и резките движения – за
да се снижи общият метаболизъм, респективно количеството на изразходвания от организма кислород; белите дробове да се установят в състояние на
частичен покой – това намалява вероятностите за аспирация на инфекциозен
материал в здравите участъци на белите дробове (затова и пациентите се учат
да контролират кашлицата). Такъв санаториален режим се спазва почти до
към 60-те години на XX в., като идеята е да се успокои централната нервна
система, да се ограничи белодробната вентилация и да се ограничат изпотяванията.29

Хаджииванов, И., Далечните лечебни резултати…, с. 49.
Хаджииванов, И., Туберкулозата като обществена болест…, с. 34.
28
ЦДА, 264К, оп. 6, а.е. 89, л. 2.
29
Анастасов, В., За болницата в края на града, Пловдив, 1996, с. 28- 29.
26
27
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Пациенти на Троянския санаториум,
ок. 1910 г.30

Д-р Хаджииванов отделя специално внимание на предписанията за „санаториална дисциплина“: „Почивката, добрата храна и чистият въздух –
ето най-важните хигиенически фактори, с които си служим при лечението
на охтиката… Управлението на санаториума се старае да отвлече вниманието на своите пансионери от всички житейски грижи и особено от мисълта за тяхното страдание, като им доставя приятни развлечения, библиотека, разни игри, забавления и пр. Обширната градина на санаториума,
изпълнена с разнородни дървета, прошарена с цветя, рибник, басейн, кегелбан, беседка, цветарник и пр., дава на туберкулозния възможност да се
любува, занимава и играе, като го кара да живее със съвсем други мисли и в
съвършено друга среда; имаме табла, шах, грамофон, магически фенер и др.
разни литературно-музикални вечеринки и утра“.31

Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести в Троян,
Web.12.12.2019. https://sbalbb-troyan.com/istoriya/.
31
Пак там, с. 83-84.
30
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Пациенти от Троянския санаториум на открито, 1908 г. 32

Макар в началото сградата на Троянския санаториум да не го позволява, предписанията за лечението на чист въздух включват продължителен
престой на „легло-стол“ – по няколко часа на ден, на открито – на специални
галерии-тераси с южно изложение.33
Д-р Хаджииванов дава подробни препоръки и за облеклото на болните
в санаториума: „Заради престоя на ниска температура болният трябва да е
добре облечен. За тази цел най-доброто нощно облекло е следното: фанела,
нощна риза, върху която се облича велосипедистка вълнена фанела със затворена яка и ръкави. Главата трябва да е покрита, за да се избегне хремата,
особено във влажно време.... При подобен един живот, болните от Троянския
държавен санаториум привикват да спят през зимата със съвършено отворени прозорци и при една температура, достигаща до 20 градуса под нулата.... Постоянното и редовно живеене на чист въздух, възбужда апетита,
прекъсва кашлицата, улеснява ваденето на храчките и поканва към спокоен
сън, а температурата минава почти незабелязано.34 В известяващите писма
за постъпване в санаториума на пациентите предварително се съобщават задължителните вещи, които трябва да носят със себе си: едни чисти, по възХаджииванов, И., Троянският държавен санаториум…, с. 82.
Хаджииванов, И., Туберкулозата като обществена болест…, с. 44.
34
Пак там, с. 61.
32
33
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можност нови горни дрехи, едно вълнено одеяло, един кожух или шуба за
зимния сезон, три чифта чорапи, едни обуща, едни пантофи, едни нови чехли,
гребен, четка и прах за зъби.35
Като важен лечебен елемент в санаториума се използва хранителният
режим, при който пациентът трябва да се „сюралимантира“36, т.е. подлага се
буквално на прехранване. Използвайки за модел хранителните режими на
съществуващите вече в Европа и Северна Америка санаториуми, д-р Хаджииванов предлага оптималния хранителен порцион за болен от туберкулоза: „Един туберкулозен, който желае да се излекува, е длъжен да приема наймалко 4 яденета в 24 часа, основата на които трябва да бъдат яйцата, млякото, маслото и месото.37
Към 1909 г. в Троянския санаториум се прилага следната диета:
„ПЪРВА ЗАКУСКА В 7 ЧАСА: мляко с кафе, прясно масло, пексимет
(сухар) – или мляко с кафе, мед, или чай, сирене и др.;
ВТОРА ЗАКУСКА в 9.30: прясно мляко;
ОБЕД В 12 ЧАСА:1.) супа или бульон; 2.) яхния с картофи, със зарзават, с боб, с пиле и пр,; 3.) Печено: агнешко, ростбиф, пиле, гъска и пр.; 4.)
сладко – точено, компот, халва и пр.; 5.) вино.
ТРЕТА ЗАКУСКА: в 4 часа. Прясно мляко или яйца.
ВЕЧЕРЯ В 7 ЧАСА: 1.) сардели, яйца, картофи и пр.; 2.) кисело мляко;
3.) пържоли, кюфтета, бифтек с яйца или шницел и пр.; 4.) салата: 5.) вино.38
Освен термично обработени храни се препоръчва и т.нар „зомотерапия“ – приемане на сок от сурово месо (говеждо), консумацията на сурови
яйца и на рибено (моруново) масло. Млякото (поне 1 литър дневно) също се
препоръчва като основен захранващ продукт при болни от туберкулоза. Заради възможността от заразяване с туберкулоза чрез прясното мляко и съмнителното спазване на Правилника за санитарния надзор върху млякото39, като
по-удачно се препоръчва киселото мляко, а в Троянския санаториум д-р Хаджииванов въвежда и кефира, като подходящо „руско питие“. 40 Той посочва
като особено дискусионен („често задаван въпрос към лекарите“) въпроса за
Пак там, с. 76.
Пак там, с. 48.
37
Хаджииванов, И., Каква трябва да бъде храната на един туберкулозен – Медицинска
беседа, 1907, кн. 6, с. 15.
38
Хаджииванов, И., Туберкулозата като обществена болест…, с. 48.
39
Правилник за санитарния надзор върху млякото – Държавен вестник, бр. 280,
20.12.1906.
40
Хаджииванов, И., Туберкулозата като обществена болест…, с. 49-57.
35
36
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приема на алкохол в случай на заболяване и уточнява, че в режима на санаториума става въпрос за „лечебни дози“: „Да, младите туберкулозно болни, с
нормални бъбречни функции могат да приемат ежедневно по 20-30 грама
коняк... особено при болни с висока температура... При всички други случаи,
спиртните питиета са вредни за туберкулозата“.41

Писмо от управителя на Троянския санаториум за
„изписани дисциплинарно“ пациенти, 1943 г.42

Основна част от дневния режим на болните в санаториума е това, което
д-р Хадживанов нарича „лечение с почивка“. Въпреки че лечението с въздух
трябва да става при спокойно положение (6-8 часа на ден), той препоръчва
леки физически упражнения, когато състоянието на болния го позволява:
„Повечето от физическите упражнения са вредителни за туберкулозата.
Фехтоването, велосипедът, ездата и пр. излагат болния на кръвохрачене,
изпотяване, умора и простуда... Само разходката на крака или на кола е позволена на болния. И тази разходка трябва да бъде тъй също урегулирана,

41
42

Пак там, с. 58.
ЦДА, ф372К, оп. 1, а.е. 2255, л. 373.
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умерена, както изобщо е урегулиран целият живот на един туберкулозен,
който иска да се излекува... Почивката позволява на организма да събере
всичките си сили на борба с болестта“.43 Описвайки дневния режим на пациентите, д-р Хаджииванов счита за нужно да уточни, че само в диапазона от 911 часа те могат да пишат писма до близките си, като им се напомня, че писмата трябва да бъдат кратки и да съдържат само необходимото и, по възможност, да се избягва вълнението: „Писма, следователно, със скръбно съдържание или отнасящи се до разни търговски сделки, неприятни работи и пр., не
трябва да се пишат през време на лечението... През същата почивка, болният може да чете, да рисува, да плете и пр., както и да се занимава въобще с
леки работи, които се допускат само с разрешение на лекаря. Пиенето и
свиренето по време на почивката са вредителни за болните“.44
В санаториалната обстановка, а и в препоръките за болните от туберкулоза по принцип, задължително фигурира плювалникът – единственото място,
където е разрешено да се храчи в санаториума. Използването на плювалник
трябва да се превърне в навик и задължение и за живота след санаториума.

Различни видове плювалници, 1911 г.45
Хаджииванов, И., Туберкулозата като обществена болест..., с. 62.
Пак там, с. 60.
45
Хаджииванов, И., Туберкулозата и нейното лечение, София: Печатница „Глушков“,
1911, с. 36-37.
43
44
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Неотменна част от санаториалния режим е следенето на телесната температура – поне 4 пъти дневно. Разходките и леките физически натоварвания
са позволени само на пациенти, които са афебрилни (с вечерна температура до
37.7). Продължавайки размишленията си за почивката на болните, д-р Хаджииванов препоръчва и „полова почивка“, като подчертава, че трябва да се
избягва и „платоничното вълнение“, а като особено рисков за жените посочва
периода на месечния цикъл.46 В цитираните предписания за живота на туберкулозния пациент от 1909 г. д-р Хаджииванов не пропуска да разясни на популярно равнище и въпроса за туберкулозата и брака. Той споделя популярните сред лекарите наблюдения и евгеничните възгледи, че „женитбата се
забранява най-строго“ и че е допустима след като минат няколко години след
регистрирано оздравяване. Дори и в такъв случай, той уточнява, че този вариант е по-приемлив за мъжете: „Момата да бъде предизвестена, че свързва
съдбата си с един туберкулозен. Женитбата за излекувана туберкулозна
жена е по-сложно нещо. Бременността и раждането, кърменето усложняват ситуацията…“
Въпреки че лечебните фактори – чист въздух, добра храна и почивка,
изглеждат на пръв поглед прости и лесно приложими, опитът на лекарите и
по-късно показва, че е трудно да се подчини всекидневието на един болен на
такъв режим, особено когато се налага да се спазва дълго време, и че санаториалната дисциплина трудно се прилага извън санаториума: „Скуката да бъдеш сам и предаден на скръбните размишления около болестта, съставляват
една важна спънка за изолираното лечение на туберкулозните в домашна
среда“47. Именно лекарят в санаториума се представя като изключително важен дисциплиниращ фактор. Въпросът, който поставя Хаджииванов, а и други
лекари-фтизиатри и в следващите десетилетия, остава: колко са онези болни,
които могат да бъдат под постоянния контрол на лекаря? От една страна, мнозинството от болните не могат да си позволят разноските по осигуряването на
„лечебните фактори“, а – от друга страна – е ограничен и достъпът до тях заради малкия брой лечебни заведения през целия разглеждан период.

46
47

Хаджииванов, И., Туберкулозата като обществена болест..., с. 64.
Пак там, с. 76.
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Писмо от М. Томов от с. Белене
до ГДНЗ за настаняване по
спешност на болната му дъщеря в Троянския санаториум,
след като от туберкулоза са
починали съпругата му и две от
дъщерите. 1943 г.48

Варненският детски санаториум
Високият процент на детска заболеваемост и смъртност, причинен от
различни форми на туберкулоза, в началото на ХХ в. е смятан за огромен
проблем в Европа и Северна Америка. Загрижеността за детската смъртност и
опасността от туберкулозата довежда до разработването на редица инициативи и създаването на институции за лечението на подрастващи. Пример за това
е откриването от края на XIX в. на морски (не само планински) детски санаториуми, за които се смята, че подобряват общото състояние на децата, като ги
поставят в здравословна среда.49 Малко по-късно те се развиват като институции за лечение на деца със скрофулоза и костно-ставна туберкулоза. Водещ
модел за този тип лечебни заведения се превръща френската морска болница

ЦДА, ф.372К, оп. 1., а.е. 2255, л. 14.
Макар че още през 1796 г. Джон Коукли Летсъм основава в Маргейт първата морска болница в Европа за лечение на деца чрез слънцетерапия и морски бани (Royal Sea
Bathing Infirmary for Scrofula),за родоначалник на организирането на модерните детски морски болници се смята флорентинският лекар Джузепе Барелай (1813–1884). Той
насърчава откриването на такива заведения от 50-те години на XIX в,. като предлага
децата, страдащи от скрофулоза, да се отделят от техните семейства, да бъдат изведени от градските болници и да пребивават на места, където могат да се възползват от
контакта с морето, слънцето и чистия въздух. Тази идея и практика бързо се разпространява в Италия и в чужбина. Вж. Balducci, V., The original dimensions of the ‘Colonie
di Vacanza’ – In: Balducci, V., S. Bica. (2007), Architecture and Society of the Holiday
Camps: History and Perspectives, Tmisoara: Editura Orizonturi Universitare, pp. 8–25.
48
49

199

за деца в Берк-сюр-Мер (Франция), основана през 1861 г.50 Именно този модел
е използван и при организирането на подобна институция в България.

Д-р Параскев Стоянов51

Само няколко седмици след откриването на санаториума в Троян, през
юли 1905 г., се открива и детският санаториум за костно-ставна туберкулоза
край Варна – на 5 км от града, на морския бряг – в местността “Карантината”.
В този случай ключовата фигура се оказва д-р Параскев Стоянов52 (по това
време завеждащ Варненската болница). „Още през 1898 г., когато присъствах
в Париж на Първия международен конгрес за борба с туберкулозата – пише
той – ми дойде идеята да използваме Варненските карантинни бараки за

Vanobbergen, Br., N. Vansieleghem, Repairing the body, restoring the soul: the Sea Hospital of the City of Paris in Berck‐sur‐Mer and the French war on tuberculosis – Paedagogica Historica, 2010, 46(3), 325-340, DOI: 10.1080/00309230903109206.
51
ЦДА, ф.1001K, оп. 1, а.е. 669, л. 2.
52
Проф. Параскев Стоянов (1871- 1941) завършва медицина във Вюрцбург, Германия
(1895 г.) и специализира в Германия, Румъния, Франция. След 1900 г. е старши лекар
на Ловешката държавна първостепенна болница. От 1902 г. е старши лекар в
хирургическото отделение на Плевенската болница. В периода 1905–1910 г. е старши
лекар и управител на Варненската болница. Във Варна създава и е управител на
първия морски санаториум за скрофулозни, лимфатични и малокръвни деца. Наред с
развитието на болнични заведения, въвежда в страната таласотерапията,
хелиотерапията и фанготерапията (морелечение, слънцелечение и лечение с кал). От
1918 г. е първият професор по хирургия в Медицинския университет в София и автор
на първите учебници по хирургия в България – Вж.: Ставрев (съст.), Проф. Параскев
Стоянов (1871 – 1940), Варна: МУ-Варна, 2008.
50
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един морски санаториум“.53 Когато приема да ръководи болницата във Варна,
той поставя като условие пред санитарния директор д-р М. Русев да основат и
един детски морски санаториум “за лекуване на скрофулите, живеницата с
всичките й форми, рахитизма, лимфатизма, малокръвието и външната
кожна туберкулоза – с една дума всичките болести, които правят децата
кандидати, обречени на белодробна охтика”.54 По думите на д-р П. Стоянов,
санаториумът е уреден по образец на морската детска болница в Берк-сюрМер и на съществуващия от 1901 г. санаториум за деца с костно-ставна туберкулоза при езерото Текиргьол, близо до Кюстенджа. Той уточнява, че санаториумът е предназначен за деца до 15-годишна възраст без развита белодробна
инфекция и в него „се практикува преимуществено естествено, природно
лечение или тъй наречената физиотерапия, която сега е в своя разцвет“.55
В самото начало на съществуването на детския санаториум край Варна
се използват бившите бараки на Варненската карантина и той е отворен от
май до септември – когато слънцето огрява плажа и пясъка и болните деца
лежат по цял ден. Физиотерапията, прилагана от д-р П. Стоянов, включва
„слънцелечение, въздухолечение, калолечение, лечение чрез правилно хранене,
пясъчно лечение, бани в морето и горещи морски бани във вани. Операциите
заемат второ място, а най-последното място заемат лекарствата“.56

Стоянов, П., Варненският морски санаториум и борбата против туберкулозата - В:
Хаджииванов, Ил. Д., Ал. Богданов, Алманах за борба против тубе ркулозата, С.,
1910, 93-103, с. 93.
54
Пак там, с. 95.
55
Пак там.
56
Стоянов, П., Варненският морски санаториум…, с. 11.
53
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Слънцелечение в детския санаториум в Текиргьол, Румъния, 1921 г. 57

Местността „Карантината“ и сградата на санаториума; картичка, до 1908 г.

Taking a sun bath at Takir sic, Crheol, Rumania, Jr. R.C. Album Dec. 1921, American
National Red Cross . Web. https://picryl.com/media/taking-a-sun-bath-at-takir-sic-crheolrumania-fc249b.

57
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През 1905 г. (от юли до септември) се лекуват 36 деца (18 момчета и 18
момичета) с общо 1665 лечебни дни, като са извършени и 21 операции. През
следващия сезон децата са вече 64, а през 1908 г. – 86 деца. 58 В първите години санаториумът се ръководи от д-р П. Стоянов и в него работят още 1 ординатор, 1 надзирател, 1 сестра, 1 готвачка и 5 слуги, а повечето деца са лекувани „по бедност“.59 В този период лечебното заведение работи по-скоро като
лятна климатическа станция за деца с костно-ставна туберкулоза.
Още през 1909 г., заради опасността от холера от корабите, които пристигат от Русия, „Карантината“ във Варна отново е отворена и се налага преместването на децата в самостоятелна сграда в местността „Св. Св. Константин и Елена“ и станцията работи като клон на хирургическото отделение на
Варненската държавна болница. Строежът на първия солиден павилион започва към 1910 г. и е завършен през 1912 г. – с финансиране основно от царица Елеонора.60 Това е причината след 1932 г. официалното име на санаториума да е Държавен детски морски санаториум „Царица Елеонора“. След 1944
г. продължава дейността си като Детски санаториум за костно-ставна туберкулоза „Проф. д-р Параскев Стоянов“.

Деца от Морския санаториум край Варна с част от персонала, 1905 г. 61

Пак там, с. 98.
Пак там, с. 99-101.
60
Русев, М., Туберкулозата в България – Народно здраве, 1930, 11, 81-107, с. 87.
61
Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, Варна.
58
59
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След напускането на д-р П. Стоянов през 1910 г., се сменят няколко лекари, ръководещи санаториума, а той продължава да функционира с много
малък брой деца и само през лятото. През 1922 г. санаториумът вече е целогодишно лечебно заведение. Когато, в качеството му на здравен директор, д-р
Иван Кесяков посещава детския санаториум през лятото на 1924 г., той описва
обстановката там: „Бидейки във Варна, исках да се запозная и с порядките в
морския санаториум, дето направих кратко посещение. Картината не бе
радостна – никакъв ред, никаква дисциплина, а и чистота занемарена. Инвентар вехт, неподходящ за детски санаториум, персонал неподбран, разпуснат и безгрижен. Гледането на децата занемарено, храната еднообразна и
оскъдна… За лекуване на болните не се полагат сериозни грижи – специални
лечебни и ортопедични мерки не се прилагат, никаква оперативна интервенция. Болните се задържаха кратко време и се изписваха без особени подобрения. Превръзките се правеха от сестрите и то нескопосано. Болнични листове повърхностни – температута неизмервана и неотбелязвана. Под леглата на болните куфарчета и бохчи с частните техни вещи. Телесна чистота занемарена – откривах тук таме и въшки. Това не бе лечебно заведение, а
приличаше повече на приют или временна климатическа станция. Трябваше
да се предприеме коренна чистка, като се почне отгоре. И първата ми грижа бе да потърся подходящо лице за управител лекар.62 Изборът пада върху
д-р Александър Недялков63, който ръководи санаториума през следващите 15
години.
http://catalog.libvar.bg/view/show_jpg_image.pl?MATERIAL=photo&image_id=90298888
4.82326514073340070606
62
Кесяков, И., Спомени, част I…, с. 38.
63
Александър Недялков Маринов (1879 – 1967) е роден във В. Търново и завършва
медицина в Москва. Първоначално работи в частната практика на д-р Балсамов. От
1906 г. е хирург във Варненската държавна болница, като през летния сезон на 1909 г.
завежда хирургичното отделение на Варненски морски санаториум. След Първата
световна война е управител-лекар на Варненска държавна болница, а след това и
Градски лекар на град Варна. В периода 1924-1939 д-р Александър Недялков е
управител на Варненски морски детски държавен санаториум. Издава повече от 200
статии, брошури, книги, като голямата част от тях са насочени към проблемите по
системното развитие на санаториалното и морелечението. – Вж.: Ставрев, Д., И. Димитрова, В. Александрова, Приноси на варненски лекари в областта на
морелечението. Д-р Александър Недялков /1879 - 1967/ – Известия на съюза на
учените. Културното наследство на Варна и Черноморския регион, Варна, 2018, с.
101-105. Web. 15.08.2020. http://journals.mu-varna.bg/index.php/isuvknv/
article/viewFile/5835/5156.
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През целия период царското семейство ежегодно подпомага детския
санаториум. През 1938 г. царица Йоанна изявява желание да дари средства за
построяването на нов павилион при санаториума – построен е за 60 дни и е
наречен „Княз Симеон Търновски”. В началото на август 1938 г. павилионът е
напълно завършен и обзаведен с 100 специални хирургични подвижни креватчета.64 Така леглата за болни деца в санаториалния комплекс стават 300.65
Заявление до ГДНЗ с молба за настаняване на болно дете в Детския
санаториум във Варна, 1940 г.: 66
Заявление от Елена Методиева Букурещлиева, жителка на София, ул.
„Нишка“, №132 до Г-на Директора на НЗ
Г-н Директоре,
Мъжът ми е шивач, а аз съм тютюноработничка, и двамата – безимотни и без постоянна работа и едвам изкарваме за прехраната на нас и на
детето ни Георги, на 2 години и 6 месеца. Напоследък детето ни заболя и
въпреки че правим всички усилия, каквито любящи родители могат да направят за излекуването на единствената си рожба, резултатите не са насърчителни. До сега г.г. лекарите от Работническата болница в София полагат
безплатни големи и затрогващи грижи за болното ни дете, за което ние сме
им извънаредно благодарни. Коварната болест, обаче, по мнението на лекарите, изисква специално лечение в Детския санаториум във Варна, за заплащането на което ние нямаме материални средства. При това положение ние
се измъчваме ужасно, че не по наша вина не ще можем да изпълним нашия
родителски дълг към обичния си син. Затова, най-учтиво Ви моля, да наредите, детето ни да се настани на безплатно лечение в Детския санаториум
във Варна като син на бедни работници.
Прилагам медицинско свидетелство и рентгенова снимка.
София, 11.09.1940 г.

Недялков, Ал., Една ценна придобивка за борба с детската туберкулоза – Борба
против туберкулозата, г. VIII, 1938, кн. 4-7, с. 6.
65
Нашите противотуберкулозни заведения – Борба против туберкулозата, 1937, 3-4,
19-21, с. 19.
66
ДА-София, ф.1, оп. 4, а.е. 816, л. 29.
64
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Постепенно в санаториума, освен физиотерапия, все повече се застъпва
и хирургическото лечение на костно-ставната туберкулоза. Към 1938 г. се
смята, че той е уреден „по образеца на европейските санаториуми и е снабден
с най-необходимите приспособления за правилното лечение на тези страдания според сегашните наши схващания.“67 В санаториума се приемат деца от
цялата страна, като процентът на „бедно-болните“ деца продължава да е около
90%, а годишно постъпват около 500 деца, като приоритетно се приемат тежкоболни и малолетни пациенти.68
Малко след откриването на Детския държавен санаториум край Варна,
през лятото на 1907 г. (1.VІІ.1907 г.) се открива втори детски морски санаториум край Бургас, който просъществува едва 2 летни сезона и преустановява
работата си.69
Още през 1905 г., когато се откриват два държавни санаториума, активно ангажираните в борбата с туберкулозата експерти подчертават, че „те са
недостатъчни да отговорят на голямото разпространение на тази болест“.70

Д-р Александър Недялков71

Недялков, Ал. Една ценна придобивка…, с. 4.
Недялков, Ал. Детската хирургична туберкулоза…, с. 134-135.
69
Русев, М. Туберкулозата в България – Народно здраве, 1930, бр. 11, с. 85.
70
Русев, М., Дружество за борба против туберкулозата в България – Борба против
туберкулозата, г. ІІІ, 1932, кн. 1, с. 4; Русев, М., Двадесет и пет годишнина на Дружеството за борба против туберкулозата (1909-1934 г.) – Борба против туберкулозата, 1934, кн. 5, с. 68.
71
Пак там.
67
68
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Детският морски санаториум край Бургас, 1907 г.72

Санаториумът в Искрец – представителният модел
Докато Троянският санаториум е организиран набързо в приспособена
за целите сграда, то вторият държавен санаториум за белодробна туберкулоза
е мислен и проектиран да отговаря на модерните за времето стандарти и изисквания за такова съоръжение. Избраното за него място е в Искрецкия пролом,
на около 8 км. от железопътната гара Своге. Официалната версия за идеята за
Искрецкия санаториум гласи – д-р Марин Русев и придворният лекар д-р Хуго
Грецер съветват княз Фердинанд, че „най-подходящото човеколюбиво дело“,
с което да отбележи 20-годишнината от възшествието си, е да “се построи
санаториум за гръдоболни, който да носи Височайшето му име“.73 На
15.08.1907 г. князът изпраща специален рескрипт до премиера и министър на
вътрешните работи д-р Петър Гудев: „В деня, в който празнуваме двадесетгодишнината от възшествието ми на престола – посочва той, желая да ознаменувам това събитие с едно народополезно дело... Ето защо, реших да
построя на свои средства една лечебница за гръдоболни, в която нуждаюХаджииванов, И., Ал. Богданов, Алманах за борба против туберкулозата, София,
1910, с. 13.
73
Грецер, Х., Значението на санаториумите в борбата против туберкулозата – В: Хаджииванов, И., Ал. Богданов, Алманах за борба против туберкулозата, София, 1910,
с. 71-77.
72
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щите се и бездомниците да намерят грижи и облекчение на болките си. За
тая цел подарявам 100 000 лв.“74
В комисията, която трябва да определи най-подходящото място за изграждането на санаториума, са включени лекарите Х. Грецер, M. Русев, С. Ватев, Б. Чавов, С. Киркович и В. Моллов. Решава се бъдещият санаториум да
има 100 места – 50 за жени и 50 за мъже, като се приемат отново болни само в
начална фаза („излечими“), каквато е световната практика към онзи момент. В
комисията са поканени и други експерти – геолог, географ, лесовъд и архитектите Й. Миланов и П. Койчев.

Пощенска картичка на санаториума на д-р Бремер в Гьорберсдорф
в края на XIX в.75

Проектът на сградата е възложен на арх. Пенчо Койчев, който междувременно е командирован в чужбина и се запознава с европейските стандарти и
образци на санаториално строителство. След три заседания на комисията
(до 20 септември 1907 г.), за 45 дни са посетени различни селища и местности,
Тананов, Ст, Противотубекулозните санаториуми у нас – Борба против туберкулозата, 1936, кн. 6, 101- 106, с. 102.
75
Eylers, E., Planning the Nation: the sanatorium movement in Germany – The Journal of
Architecture, 2014, 19:5, pp. 667-692, DOI: 10.1080/13602365.2014.966587.
74
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подходящи за санаториум, като се търсят удобни медицински, климатични,
водоснабдителни, достъпно-съобщителни, общохигиенни и природни условия. По предложение на д-р М. Русев, комисията се спира на манастира „Св.
Богородица“, на 2 км. от с. Искрец и западно от гара Своге. През ноември
1907 г., след като Светият Синод отстъпва манастира с прилежащите му земи
за нуждите на санаториума, официално се взима решението за строеж, а през
септември 1908 г. започва строителството на Държавния санаториум “Цар
Фердинанд І”. Когато д-р Грецер напуска България през 1915 г., като председател на комисията по изграждането го заменя д-р М. Русев. На 1.01.1919 г.
той предава завършен санаториума на упълномощената от Борис III дворцова
комисия.76
Дарената от Фердинанд сума от 100 000 лв. представлява само част от
необходимите около 500 000 лв. и те се отпускат от държавния бюджет през
следващите няколко години.77 В крайна сметка, сградата е проектирана за 140
души – 70 мъже и 70 жени, като големината на стаите е изчислена да отговаря
на приетия в Европа и САЩ лечебен стандарт – по 30 куб.м. въздух за всяко
легло.78 Строителството продължава 11 години – проточва се заради трудното
набиране на средства и поради затрудненията, свързани с военновременните
условия.

Картичка на санаториума в Искрец през 20-те г. на XX в.79

Тананов, Ст, Противотубекулозните санаториуми у нас…, с. 103-104.
Киркович, Ст., Дружеството за борба против туберкулозата в България – В: Хаджииванов, I., Ал. Богданов, Алманах за борба против туберкулозата, София, 1910,
19-27, с. 20-21.
78
Койчев, П., Санаторумът „Фердинанд I“ – В: Хаджииванов, И., Ал. Богданов, Алманах за борба против туберкулозата, София, 1910, 86-93, с. 86-87.
79
СДА, Ф.838К, оп. 1, а.е. 8, л. 1.
76
77
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В спомените си д-р Иван Кесяков посочва: „Продоволстието, с неговите несгоди, пороци и недостатъци през време на войните, способстваха да
се образува благоприятна почва за проникване и развой на туберкулозата.
Това застави Дирекцията за опазване общественото здраве да вземе известни мерки: санаториумът край Искрец, макар още незавършен и обзаведен, да
бъде открит в средата на 1919 г.“80 На 29.V.1919 г. санаториумът започва
работа с 120 легла.81
С времето Искрецкият санаториум се развива като санаториален комплекс, в който се строят и други павилиони за лечение. През 1932 г. е завършен
Военният павилион с още 50 легла; през 1935 г. – павилионът “Тота Венкова”,
построен по завещанието на известната лекарка от Габрово;82 през 1936 г. –
павилионът на Фонда за обществени осигуровки (ФОО). По този начин капацитетът на санаториума достига до 420 легла за пациенти с белодробна туберкулоза.83 Към 1937 г. основният павилион „Фердинанд I“ поддържа 250 легла
за болни от туберкулоза, а със завършването на павилиона на Общинския санаториум, в началото на 40-те години санаториалният комплекс в Искрец има
възможности да поеме 512 лекуващи се от туберкулоза пациенти.84

Кесяков, И., Спомени, част I, с. 13.
Апостолов, В., За болницата в края на града…, с. 45.
82
Тота Венкова Чехларова (1855–1921) е известна като първата лекарка в България.
През 1873 г. тя става учителка в Габровското петокласно девическо училище. През
Руско-турската война от 1877–1878 г. Тота Венкова постъпва като самарянка във
военния лазарет, а след войната учи медицина в Санкт-Петербург. Завършва през 1886
г. и започва като лекарка в Русе, Велико Търново, Варна и София. През 1893 г.
специализира вътрешни и детски болести в Русия. Две години по-късно специализира
и във Виена акушерство и гинекология. След завръщането си основава курсове за
подготовка на акушерки към Александровска болница в София. До 1900 г. е
училищна лекарка в Софийската девическа гимназия. Поради заболяване (найвероятно – от туберкулоза) д-р Т. Венкова се оттегля от държавна работа и работи
само на частна практика. В завещанието си дарява 500 000 лв. за изграждането и обзавеждането на болничен павильон с 40 легла в санаториума в с. Искрец за деца с белодробна туберкулоза. Същата сума завещава на Габровското девическо училище – за
откриване на детско летовище, а 40 000 определя за дарение за Софийския университет – Вж. Назърска, Ж., Женски роли, професионални дилеми и обществено служене:
акушер-гинеколожки, педиатърки и учителки-лекари в България (края на ХІХ средата на ХХ в.) – Балканистичен форум, 2016, 1-2, 134-158, с. 144.
83
Тантилов, Ст., Противотуберкулозните санаториуми у нас…, с. 103-104.
84
Недялков, А., Дейността на държавния санаториум за гръдоболни „Фердинанд I“, с.
Искрец през 1937 - Известия на Главната дирекция за народно здраве, 1938, с. 178182.
80
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В анализа си за санаториумите в България към 1935 г., д-р Ст. Тананов
цитира отчетите за 1935 г. и сумира около 96 000 лечебни дни на санаториума
от основаването му. Това означава, че в този период са се лекували ок. 1 350
пациенти със среден срок за престой на болен от 90 дни. От тези пациенти
78% са лекувани за сметка на държавата; 16% – за сметка на ФОО и други
професионални осигурителни фондове и 6% – със собствени средства. Сред
тях 65% идват от градовете и 64% от тях са мъже (72% са на възраст до 29
години, 24% до 44 години и 4% над 45 години).85
Още с началото на продължителното строителство е назначен управител-лекар – д-р Ярослав Хитев.86 Веднага след откриването на санаториума,
той се опитва да се справи с нормалното му функциониране – все още не работи водопроводът и отоплението; в трапезарията се ползва мангал на дървени въглища; не достигат храната и завивките. Самата сграда на санаториума е
на 3 етажа, разположена върху 2040 кв.м. – с две галерии за лежане на болните на открито (всяка с дължина 75 м.), зимна градина и парник, електроцентрала, водопровод с бетонен резервоар и напорен тръбопровод. След окончателното завършване на санаториума той разполага с каптиран извор, изградена е канализация на цялата сграда, има и собствена електрическа инсталация.
Прилежащият район на санаториума постепенно се оформя от цветна градина
пред сградата (10000 кв. м. с фонтан и алеи), овощна градина (27 000 кв. с
круши, ябълки, сливи, вишни, череши, орехи и др.) и борова гора.
„Току-що откритият санаториум край Искрец – продължава в спомените си И. Кесяков – спираше вниманието и на общество, и на лекари – управление, порядки, резултати и пр. Появиха се и критики – имаше опити за
вмешателство от страна на административната власт и от партизани,
които вмешателства, посрещани с възражения или отказ, свършваха обикновенно с оставката на управител-лекаря. Първата жертва на тези порядки
бе управителят д-р Ярослав Хитев… Не бе оставен обаче свободен да тури
ред в току- що откритото лечебно заведение“.87 Позовавайки се на публикация в сп. „Български лекар“ (год. IX, 1920, бр. 2), той посочва, че вътрешният
министър от правителството на БЗНС Александър Димитров и здравният директор Ангел Попов „обърнали санаториума в своя мушия – не признавали
Тананов, Ст, Противотубекулозните санаториуми у нас…, с. 106.
Д-р Я. Хитев (1878-1944) завършва медицина в Монпелие. Изпратен е със стипендия на специализация по вътрешни болести и туберкулоза в Германия. След завръщането си в България, до откриването на санаториума, работи във Варненската болница,
а след напускането му, ръководи частния санаториум на починалия д-р Петър Крайселски – Вж. Анастасов, В., За болницата в края на града…, с. 45.
87
Кесяков, И., Спомени, част I…, с. 13.
85
86
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никакъв правилник и никакви медицински свидетелства, а със записки, телеграми и заповеди пращали свои познати, които с месеци заемали тъй ограничените в санаториума места“.88 Заради тези поблеми д-р Хитев напуска санаториума през лятото на 1920 г.
Още през есента на 1920 г. е назначен за кратко следващият управител
– д-р Драгомир Герганов (1874-1953), известен с интересите си в лечението
на туберкулозата – още през 1912 г. представя доклад на Лекарския конгрес в
Русе на тема „Ранната диагностика на туберкулозата“. В краткия си престой
като управител, д-р Герганов съставя „Наредба за показания и противопоказания за санаториалното лечение“ и първите годишни отчети за дейността на
санаториума.89
Също за кратко време главен лекар на санаториума в Искрец е и д-р
Иван Жечков (1879-1926). В началото на 1925 г. лечебното заведение се оглавява временно от ординаторките д-р Недялка Димитрова–Ангелова (18731932)90 и д-р Цветана Стоянова (1897-1979)91. Следващият управител-лекар,
д-р Панайот Белов (1890-1963), ръководи лечебното заведение от май 1925
до юни 1934 г. и се смята, че именно той превръща санаториума не само в
лечебно заведение, но и в център за квалификация на цяла генерация фтизиатри – след откриването на Медицинския факултет през 1918 г., до средата на
40-те години в университета не се преподава фтизиатрия. Център за подготовка на лекари-специалисти по туберкулозата в България дълго време остава
Искрецкият санаториум. Още през 1926 г. в санаториума се организира „курс
по борба с туберкулозата“, за който са командировани първите осем лекари от
цялата страна, а се провеждат и индивидуални обучения.92 През 1931 г. д-р П.
Белов издава и първия в България учебник за студенти и специализанти, обхващащ цялостно белодробната туберкулоза – етиология, патогенеза, диагностика, клиника, форми на лечение и профилактика, както и няколко популярни
четива върху туберкулозата.93

Пак там, с. 14.
Анастасов, В., За болницата в края на града…, с. 46.
90
Завършила медицина в Монпелие през 1898 г. като държавна стипендиантка.
91
Завършила медицина в Мюнхен през 1923 г.
92
Сред специализантите в тези курсове са лекарите Ангел Чортов (Пловдив), Петко
Стамов (Хасково), Славейко Василев (Пазарджик), Антон Антонов (Чирпан), Ница
Грозева (Стара Загора), Цветана Василева (Ловеч), Васил Геров, Елена Желязкова и
Кина Соколова (София).
93
Белов, П., Диагностика и терапия на белодробната туберкулоза: Кратко ръководство, София: Книпеграф, 1931, с. 232.
88
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Около 1926-1927 г. при капацитет от 170 легла персоналът на санаториума се състои от 4 лекари (управител, 2 ординатори и 1 стажант), 5 медицински сестри, 1 фелдшер, 10 болногледачи и 10 души помощен персонал
(готвачи, общи работници, техници и огняри).94
През 1928 г. санаториумът вече е оборудван и с нова рентгенова апаратура. По спомените на следващия управител, д-р Ангел Недялков, до 1926 г.
само в Университетската клиника е имало модерен рентгенов апарат (както и
в някои частни кабинети). В Троянския санаториум, например, рентгенов апарат се инсталира чак през 1932 г. Дори когато започва да се прилага изкуствен
пневмоторакс, той често се е извършвал без проследяване на рентген, когато и
където не е имало такъв. Следващият модерен ретгенов апарат в санаториума
се закупува през 1938 г.95

Детският павилион „Тота Венкова“ в Искрецкия санаториум, 1937 г. 96

На 1 юли 1934 г. д-р Белов напуска санаториума и поема ръководството
на новооткритата Туберкулозна болница в София, а след това става началник

Анастасов, В., За болницата в края на града…, с. 47.
Недялков, А., Дейността на държавния санаториум…, с. 178-182.
96
Нашите противотуберкулозни заведения – Борба против туберкулозата, 1937, кн.
7, с. 18.
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на гръдното отделение при Общовойсковата болница. Неговото място се заема от д-р Ангел Недялков97, който работи като лекар в Искрецкия санаториум от средата на 1925 г. до 1929 г., после завежда отделението за гръдоболни
в Пловдивската държавна болница, но след това отново се връща в Искрец.
Д-р А. Недялков е главен лекар на санаториума до 1950 г.98 През целия
период той развива фтизиохирургията (гръдната хирургия) в България. Това
започва да се осъществява през 1935 г. с въвеждането на торакокаустиката и
френикопарезата. През същата година с д-р Любен Боянов започват прилагането на пневмоперитонеум. Ординаторът в санаториума д-р Атанас Кралевски
е изпратен на специализация в клиниката на известния фтизиохирург д-р
Хелмут Урлич в Берлин. От своя страна, Недялков посещава водещи клиники
в Германия и Австрия, известни с хирургическата си дейност, и се запознава с
прилагането на актуални хирургически методи. За навлизането на гръдната
хирургия в Искрецкия санаториум принос има и д-р Димитър Плосков (ученик на проф. Зауербрух). От есента на 1937 г. започва извършването на торакопластики, а през 1941 г. д-р Недялков въвежда познатия в чужбина, но още
не практикуван широко в България опит на пневмолиза с екплеврален олиоторакс и пневмоторакс. Освен че до 1950 г. санаториумът в „Искрец” е основен
образователен център за десетки специалисти от цялата страна, тук се провеждат и 6-месечни курсове в страната за началници на над 30-те противотуберкулозни диспансера, които се разкриват в периода 1940–1944 г.99

Ангел Недялков е един от пионерите на фтизиохирургията в България. Записва
медицина в Лайпциг през 1916 г. Прекратява следването си заради войната, работи
като доброволец в хирургическото отделение на санитарния полк. Хари Варкони, а
след това в екипа на д-р Александър Станишев. После продължава образованието си в
Инсбрук, Лайпциг и Мюнхен. След дипломирането си е асистент на проф. Станишев
и лекар в Искрецкия санаториум. Завършва и курс по рентгенология при проф. Андрея Сахатчиев.
98
След това д-р Ангел Недялков оглавява Студентския санаториум във Владая, а от
1959 до пенсионирането си през 1963 г. е главен лекар на Софийския тубдиспансер.
99
Анастасов, В., За болницата в края на града…, с. 48.
97
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Лечебна полза при изписаните болни от Искрецкия санаториум
през 1937 г.100
Без туберкулоза
Клинично оздравели
С подобрение
Без подобрение
С влошаване
Починали
ВСИЧКО ИЗПИСАНИ

1937
18 (1,45%)
164 (12,56%)

1936
0,48%
11,55%

1935
1,24%
6, 68%

922 (70, 54%)
158 (12%)
30 (2,29%)
14 (1,07%)
1306

72, 50%
11, 39%
3,20%
0, 83%
1247

74, 05%
14, 12%
3, 24%
0, 67%
1048

След 1945 г., в духа на новата идеология, от името на Искрецкия санаториум е премахнато „Фердинанд I“ и той продължава да функционира като
Държавен санаториум "Искрец" до 1974 г., когато е трансформиран в болница
за белодробни болести.101
Прави впечатление, че след 1945 г. до навлизането на лекарственото
лечение на туберкулозата и задължителното ваксиниране, проблемът с недостатъчния леглови фонд и в Искрецкия санаториум се задълбочава. Една от
причините за това е въвеждането на системата за привилегии по „Наредбатазакон за подпомагане на жертвите в борбата против фашизма и техните семейства“ (12.10.1944 г.).102 Към 1946 г. от 500 пациенти в Искрецкия санаториум, 150 са постъпили с предимство като „бойци срещу фашизма“.103

Недялков, А., Дейността на държавния санаториум…, с. 43-44.
ДА–София, ф.1954 – Държавен санаториум за гръдоболни" - с. Искрец, Софийско
(1945-1952); Държавен санаториум "Искрец" (1952-1954); Санаториум "Искрец"
(1954-1974); Болница "Искрец" (1974-1991); Болница за белодробни болести "Искрец
(1991-1998); Болница за белодробни болести "Цар Фердинанд I" (1998-2000); Специализирана болница по пневмо-фтизиатрични заболявания, продължително лечение и
рехабилитация „Цар Фердинанд I" ЕООД (2000- ).
102
Вж. Ангелова, М., „Бойците против фашизма“ – власт и привилегии (1945-1951),
Дзяло, Х-ХХI в. Г. VII, 2019, брой 15; https://www.abcdar.com.
103
ЦДА, ф.160, оп. 3, а.е. 196, л. 33.
100
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Д-р А. Недялков при откриването
на Учителския санаториум в
Лъджене, 1938 г.104

Д-р Руси Радков с част от лекарите
– на посещение в Искрецкия санаториум като здравен директор, 1939
г.105

Матеев, Др., Държавната здравна станция за учители край Лъджене – Борба против туберкулозата, 1939, бр. 1-2, 1-11., с. 10.
105
ЦДА, ф.1336К, оп. 1, а.е. 163, л. 2.
104
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Доклад от управителя на Искрецкия санаториум до МНЗ, в което се
вижда, че от 500 пациенти повече от 150 са „бойци против фашизма“,
които постъпват с предимство в санаториума, 1946 г.106

Освен прагматично лечебните дейности в санаториума в този период,
идеологическият патос не подминава и лечебните заведения – санаториумите
са включени в т. нар. „социалистически съревнования“.

Отчет за Деветосептемврийското съревнование за
санаториума в Искрец, 1946 г.107
106
107

ЦДА, ф.160, оп. 3, а.е. 196, л. 33.
ЦДА, ф.160, оп. 3, а.е. 196, л. 112.
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Учителският санаториум в Лъджене – проточилото се строителство
Почти 27 години след откриването на санаториума в Искрец, в България нов държавен санаториум за възрастни няма.108 Ако строителството на
Искрецкия санаториум продължава повече от 10 години, това не е най-дълго
продължилото проектиране на санаториум в страната – своеобразен рекорд в
това отношение държи Учителският санаториум в Лъджене.
Според д-р Иван Голосманов още към 1906 г. разпространението на туберкулозата в сред учителите е сериозен проблем – годишно от туберкулоза
умират най-малко 40 учители, а над 220 са диагностицираните болни. Още
тогава той изтъква нуждата от специален санаториум за учители.109 Мнението
му се споделя и от д-р И. Хаджииванов, който през 1908 г. публикува специална статия за замисления вече учителски санаториум, в която подчертава:
„Макар от дълго време да се говори за такъв, още нито е избрано мястото,
нито са намерени средствата за построяването му“.110 Той също пространно разива тезата, че учителите са онази група, сред която туберкулозата е често срещано заболяване, и посочва, че в първите три години след откриването
на Троянския санаториум там са лекувани 32 учители.111 В публикации от
разглеждания период туберкулозата е наричана и „учителската болест“.112
Веднага след откриването на Троянския санаториум през 1905 г., Българският учителски съюз (БУС) излиза със специално решение на ХІ редовен
конгрес (1905 г.) за учредяване на фонд „Санаториум“ за учители и заделя
скромната сума от 2 000 лв. Идеята се приема от Министерството на народното просвещение (МНП), което подкрепя фонда с още 5 000 лв., а просветният
министър Иван Шишманов назначава специална комисия за избиране на място за бъдещия санаториум – д-р В. Георгиев (гл. инспектор при МНП), д-р Н.
Берова-Ораховац (учител-лекарка при Софийското педагогическо училище) и

Русев, Р., Борбата с туберкулозата в чужбина и в България. Реферат, държан в
главното годишно събрание на дружеството за борба против туберкулозата в България, на 15 май 1932 г., София: Печатница "Гладстон" 1932, с. 5.
109
Голосманов, И., Няколко думи върху охтиката (туберкулозата) в училището и
учителския санаториум – Училищна хигиена, 1906, кн. 5–6, с. 50-62.
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Хаджииванов, Проектираният учителски санаториум и неговото бързо реализиране
– Медицинска беседа, 10, 1908, с. 86.
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Пак там, с. 87.
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Георгиев, В., Туберкулозата между учителството – Туберкулоза, 1912, кн. 2, с. 4460; Радославов, Л., Хигиена на учителя. Белодробната туберкулоза между учителите –
Медико-педагогическо списание, 1941, 2, 66-70, 66.
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д-р П. Бонов (учител-лекар при Първа софийска мъжка гимназия).113 Комисията избира за място на санаториума местността „Метоха“ в землището на община Дорково, като МНП получава от общината безвъзмездно терена за санаториума. Проблемът е, че макар постепенно капиталът на фонд „Учителски
санаториум“ да нараства – с благотворителни лотарии, с лични дарения и
др.114, сумата е недостатъчна за започване на строителството. Последвалите
войни, стопанската и финансовата криза прекъсват предприетите стъпки. След
1922 г. БУС ползва част от източното крило на Искрецкия санаторуим за лечение на гръдоболни учители (ок. 20 легла), но ремонтът поглъща почти
всички събрани до онзи момент средства във фонда. Към 1924–1925 г. той
разполага с 24 550 лв., но ръководството на БУС намира, че трябва да се увеличат средствата за издръжката на отделението в Искрецкия санаториум.115 В
началото на 1924 г., по инициатива на министър Ал. Цанков, специална нова
комисия (д-р И. Кесяков, проф. В. Моллов, д-р И. Голосманов и арх. Н. Койчев), избира ново място за строеж – на 2,5 км южно от Лъджене (дн. Велинград), по пътя за Юндола, в долината на река Луковица. След дълъг проучвателен период, изграждането на санаториума по проект на арх. Г. Русев, с капацитет 120 легла, започва. Само за 1926 г. за „довършване“ на санаториума за
болни учители край с. Лъджене в бюджета на Министерството на благоустройството са предвидени 2 000 000 лева. След 1926 г. финансирането на строителството от държавния бюджет се спира и недовършената постройка е изоставена за няколко години. Изграждането на санаториума е подновено през
1929 г. със средствата на „Фонда за социално и културно подпомагане на учителя“ – поправя се и се довършва централната сграда и инфраструктурата на
санаториума. Към 1937 г. строителството продължава, а в него са вложени
около 24 000 000 лв. За сравнение – откритият през същата година „Царски
павилион“ на детския санаториум във Варна с 60 легла струва към 600 000 лв.
Скъпото строителство осигурява на санаториума собствен каптиран водоиз-

Матеев, Др., Държавната станция за учители край Лъджене – Борба против туберкулозата, 1938, бр. 8, с. 3-10, 3.
114
Д-р Христо Кожухаров – учител и директор на Сливенската гимназия, завещава
10 хил. лв. (в ценни книжа). В памет на издателя Хр. Г. Данов наследниците му даряват 20 хил. лв. В следващите години някои общини отделят средства за фонда от бюджета си – Вж. Николова, В., Фонд „Санаториум“. Български учителски съюз – Web.
08.04.2020. http://daritelite.bg/balgarski-uchitelski-sayuz/
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точник, обеззаразителни шахти за канализацията, парна исталация, оборудвани стопански помещения, парк и др.116
На 1 юни 1938 г. Санаториумът за учители, болни от туберкулоза в
Лъджене официално е открит, а за управител е назначен д-р Любен Боянов117.
Санаториумът разполага с около 115 стаи, като в приземния етаж се намират
аптеката, лабораторията, лекарските кабинети и чакалните към тях, стаята за
ренгеновите прегледи с чакални за мъже и жени, трапезарията и кухнята. В
двете крила на партера, както на първия, така и на втория етаж, са разположени 120 легла. Специална наредба регламентира, че в санаториума се приемат
за лекуване не само болни учители, но и болни членове на техните семейства,
като за учителите лечението е безплатно, а за членовете на семействата се
заплаща само храната.118 Подобно на Искрецкия санаториум, по това време в
санаториума в Лъджене (като единствен за Южна България) също се въвежда
гръдната хирургия – торакокаустика и френикоекзереза. Санаториумът е оборудван с нов тип портативен апарат за пневмоторакс и с модерен 4-вентилов
ренгенов апарат.119

Учителският санаториум край с. Лъджене – Борба против туберкулозата, 1937, 78, 18-19, с. 18
117
Д-р Любен Боянов (1901–1957 г.) учи медицина във Виена от 1921 г., а от 1923 г.
продължава образованието си в Медицинския факултет в София. През 1927-1928 г.
работи като дежурен нощен лекар в санаториума за гръдоболни на д-р Л.
Хаджииванов. През 1928 г. се разболява от туберкулоза и заминава за лечение в
санаториума в с. Искрец, а през 1929 г. се дипломира като лекар. Работи и в Искрецкия санаториум. През есента на 1937 г. д-р Любен Боянов е командирован в с.
Лъджене (Велинград), където ръководи довършителните работи по учителския
санаториум, а през януари 1938 г. е назначен за негов управител. През 1948 год д-р
Боянов е назначен за фтизиатър при Общия фонд за подпомагане на студентите. До
смъртта си е главен лекар на студентския тубдиспансер – Божкова, В., Как избират
околностите на Велинград за място за първия учителски санаториум в България –
Темпо, Велинград, 2016-10-18.
http://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=12152.
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Д-р Любен Боянов при откриването на
санаториума в Лъджене, 1938.120

С увеличаването на възможностите за лекуване на учители, заболели от
туберкулоза, за част от експертите, ангажирни в дебата за политиките по отношение на болестта, остава нерешен важен медико-социален въпрос – официалното признаване на туберкулозата за „професионално-социална болест“ и
признаване на пенсиониране за инвалидност при учителите, болни от туберкулоза.121 При общо ок. 28 000 учители в страната към 1941 г., от констатираните между 1935–1940 г. общо 490 смъртни случаи сред действащите учители,
76 от тях са починали от туберкулоза (т.е. по около 15 случая на година). Ако
до 1935 г. учителите имат право на максимум 90 лечебни дни в санаториум, от
1935 г., със създаването на Здравната служба при Просветния съюз, срокът на
лечение се удължава на 150 дни, а от септември 1936 г. отново е удължен на
210 болнични дни. Това означава, че „докато един болен от туберкулоза чака

Борба против туберкулозата, 1938, 7, с. 23.
При изследване сред учителите от 1941 г., проведено от Здравната служба на
Просветния съюз, се оказва, че 150 от тях (99 мъже и 51 жени) са с „отворена белодобна туберкулоза, с бацили в храчките, които и в момента на изследването са били
на работа сред децата“ – Радославов, Л., Хигиена на учителя. Белодробната туберкулоза между учителите – Медико-педагогическо списание, 1941, 2, 66-70, с. 67.
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от 1 до 3 месеца да получи легло в санаториум и се лекува само 3 месеца,
учителят постъпва на лечение незабавно, лекува се в Искрец от 5 до 7 месеца, а в Лъджене до 1 година“122. Главният лекар на Просветния съюз очертава
перспективата пред болните учители така: „При днес съществуващите условия на 1 година платена отпуска за учителите, болни от туберкулоза, действителността е следната: туберкулозните учители се лекуват една година
безплатно в своите санаториуми, през това време получават и заплатата
си. Един голям брой от тях оздравяват и се връщат на работа… Останалите са в безизходица“.123
През 1952 г. учителският санаториум край с. Лъджене вече е Държавен
санаториум за гръдоболни „Васил Коларов” край Велинград, а от 1972 г. – е
Пневмологична болница „Васил Коларов”. Като белодробна болница
(“СБПЛРПФЗ “Света Петка Българска” ЕООД гр. Велинград) е една от малкото останали работещи и понастоящем белодробни болници, заедно с тези в
Искрец, Роман и детската болница в Трявна.
Санаториумът в Радунци – полузавършеният проект
Последният сред немногобройните държавни санаториуми за възрастни
гръдоболни пациенти, проектирани през разглеждания период, е този за Държавния санаториум за Южна България край с. Радунци.
Още през 1935 година ВМС определя комисия, в която влизат проф. В.
Моллов, проф. Т. Петров, д-р Р. Радков и санитарният инженер И. Печигаргов. Те предприемат обиколка из южната част на страната за търсене на подходящо място за нов санаториум за гръдоболни, който да обслужва пациенти
от Южна България. След около 20-месечно проучване, комисията избира мястото и с наредба-закон за бъдещия санаториум се определят ок. 500 дк гора и
ливади от землището на село Дъбово, Казанлъшка околия.124 Скоро проектът е
изоставен, а наредбата-закон за построяване и обзавеждане на санаториума
Радунци е от 1937 г.125 През същата година се изработва и конкурсна програма
за идейна скица, като конкурсът е спечелен от арх. В. Ангелова-Винарова.
Макар през следващата година да са завършени подготвителните работи, а
строителството да започва през пролетта на 1939 г., през 1940 г. работата по
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Държавен вестник, бр. 187, 1936 г.
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Наредба-закон за построяване и обзавеждане на санаториум Радунци – Държавен
вестник, 1937, бр. 188.
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изграждането на 4-етажната сграда на Южнобългарския санаториум е „замразено“.126 Санаториумът е довършен през 50-те г. на ХХ в. и официално е открит на 1 ноември 1955 г. като лечебно заведение за костно-ставна туберкулоза.

Сградата на санаториума в Радунци през 70-те г. на XX в.127

Детски санаториум за гръдоболни, Пещера
Детският санаториум за гръдоболни деца край Пещера е открит в началото на 1937 г. в сградата на бившата Пещерска третостепенна болница,
която още от 1931 г. е приспособена за болница и климатична станция за възрастни (вж. „Лечебни климатични станции“), а от 1 септември 1931 г. – в
„климатическа станция за деца, предразположени към белодробна туберкулоза“.128

Народното здраве, София: Главна дирекция на народното здраве, 1938, 64.
Stoilova, L. “Bulgaria” – In: Sharp, D., C. Cooke (eds.), The Modern Movement in Architecture. Selections from the DOCOMOMO Registers, Rotterdam, 2000, pp. 57-64.
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Персоналът и пациентите пред сградата на санаториума
в Пещера, 1938.129

Отчетът на главния лекар на санаториума за първата година от работата
на лечебното заведение представя вътрешното й устройство. На първия етаж е
кабинетът на лекаря, лабораторията, канцеларията на околийския и болничния
лекар, стаята-жилище на учителката-възпитателка, която е и болногледачка;
стая гардероб и умивалня (с бойлер) и 2 болнични стаи с по 10 легла.130 На
втория етаж има 2 стаи с по 10 легла и една стая с 2 легла – за изолационна.
На тавана е складът за болничното бельо, за вещи и за архива на санаториума.
В отчета изрично се посочва, че клозетите са с казанчета и течаща вода, както
и че се завършва строителството на помещение за пералня, склад и дезинфекционна машина. Санаториумът има заграден с каменна стена двор на площ от
13 декара, част от който в първата година се подготвя с ресурсите на Общинската трудова повинност за парк и игрище за децата”.131

Пак там, л. 12.
Персоналът към 1937 г. – д-р Йончо Стоянов (околийски и болничен лекар); фелдшер-домакин – Васил Шуманов; учителка-възпитателка – Тодорка Петрова; двама
болногледачи, един готвач и един прислужник – ЦДА, ф.372К, оп. 1, а.е. 1904, л. 2.
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Детският санаториум в Пещера, 1937 г.132

От 1936 г, когато е все още климатична станция, в бъдещия санаториум
се лекуват 30 деца, а през следващата година постъпват общо 134 деца и още
2, които са доведени от болница – общо 166 деца (момчета и момичета). Те са
разпределени в 2 групи – между 4 и 8 г. и между 9 и 14-годишна възраст. От
отчета става ясно, че повечето деца идват от градовете (154) – от Софийска,
Шуменска и Пловдивска област, като повечето са насочени към санаториума
от диспансери (105), а останалите – от болнични отделения и от лекуващи
лекари. Като важен показател при лечението в санаториум, особено, когато
става въпрос за деца, е отчитането на телесното тегло. За стандартния 3месечен престой в санаториума и в режим на прехранване се счита за минимално наддаването с 3-4 кг.133 От изписаните през 1937 г. деца, 79 са „оздравели клинически“, 48 са с подобрения, 6 – без подобрение, 2 – с влошаване.
Посочва се, че е желателно всички оздравели деца след изписване да се изпратят в „трудови лечебни колонии“, а изписваните с подобрение – да бъдат настанявани в забавачници или училища на открито.134
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След 1945 г. Детският санаториум в Пещера продължава да работи, като едновременно е и санаториум, и държавна болница.

Писмо от лекаря на Детския санаториум в Пещера до МНЗ за продължаване
срока на лечение на лекуващи се в санаториума деца, 1946 г. 135

135

ЦДА, ф.160. оп.1, а.е.196, л.28.
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В „новоприсъединените области“ – санаториумът в Сурдулица
(1941-1944 г.). Болният поет в санаториума
„А блясъка на слънцето неволно
Се смеси с дъх на йод и на цигари.
Дохождах до различните врати –
Отварях ги безшумно и затварях...“
Ал. Вутимски, „Лоша кръв“
С установяването на българското управление във Вардарска и Егейска
Македония, Поморавието и Западна Тракия (1941–1944 г.) се пристъпва и към
организирането на обществено-здравните институции там според структурата
на ГДНЗ. Командирован е медицински персонал, начело с областните лекари,
които да ръководят преустройството на здравните институции в „новоприсъединените области“. В статията си за българските здравните политики във
Вардарска Македония в този период Сия Никифорова представя накратко и
тези, касаещи туберкулозата – здравно-климатичната станция в Пехчево,
здравно-съвещателната станция в Скопие, отделението за гръдоболни в Скопската I-степенна болница и противотуберкулозния диспансер в Битоля.136
От 1924 г. в Сурдулица (дн. Сърбия, Моравско) работи и санаториум с
няколко павилиона, с капацитет за около 250 души. Между 1941 и 1944 г. там
се изпращат за лечение болни и от „старите предели“, както и лекарски персонал от санаториумите в България.
Един от пациентите на санаториума в Сурдулица е младият поет Александър Вутимски.137 Преди да постъпи там, той се лекува в санаториумите в
Искрец и Лъджене. Писмата му, писани до близки и приятели от престоите му
санаториумите между 1939 и 1943 г., дават възможност да се усети и прежи-

Вж. Никифорова, С., Здравна политика във Вардарска Македония (1941-1944 г.) –
Македонски преглед, 2006, 2, 39-72.
137
Александър Вутимски – поетичен псевдоним на Александър Коцев Вутов (1919 –
1943). Вутимски е роден в с. Своге. За няколко години от туберкулоза умират родителите му и двама от братята му. На 10-годишна възраст се премества да живее при
сестра си в София, която също умира от туберкулоза през 1937 г. След това го подкрепя единственият му останал брат – музикантът Кирил Коцев. От 1938 г. Ал. Вутимски е студент по класическа филология в Софийския университет. Вече болен от туберкулоза, заболяването му се задълбочава и прекъсва следването. Умира в Санаториума в Сурдулица през есента на 1943 г. – Вж. Ташев, А., Александър Вутимски –
Речник на българската литература след Освобождението.
Web.20.06.2020. http://dictionarylit-bg.eu.
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вяването на болния в подобна институция.138 Иначе, малкото запазени в личните фондове на държавните архиви писма, картички или снимки от санаториуми, в повечето случаи, са лаконични и рядко дават възможност да се надникне в житейската ситуация на болния в санаториума.

Санаториумът в Сурдулица. Картичка от 1925 г.

Ал. Вутимски попада в санаториум за първи път (в Искрец) през пролетта на 1939 г. и за младия поет еднообразието на санаториалния режим е
първото, което той отбелязва в писмо до Богомил Нонев: „Аз съм в санаториума 10 дена вече. Не знам дали скуката лекува туберкулозата, но ако я лекува, аз ще оздравея твърде скоро, вярвай. Защото да пазиш режим, значи да
понасяш непоносима скука с дни – и за мене – месеци тепърва“.139 Месец покъсно: „Тук, може да се каже, не стават промени, нито събития – или пък
човек привиква да не обръща внимание на нищо и никого; във всеки случай
представи си обстановката: коридори, стаи, легла; хората: по-скоро душев-

Петрунов, Aл. (съст.), Александър Вутимски. Синьото момче разказва…, София:
УИ „Св. Климент Охридски“, 2002, с. 235-269.
139
Писмо до Богомил Нонев, Искрец, 13 май 1939 г. – Петрунов, Aл. (съст.), Александър Вутимски. Синьото момче…, с. 235.
138
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но болни, отколкото физически – така изглеждат“.140 След изтичане на 3месечния престой и лечение с пневмоторакс в санаториума, състоянието на
Вутимски временно се стабилизира и той е изписан.

Ал. Вутимски с брат си К. Коцев, Своге,
1938 г.141

От февруари до април 1940 г. поетът е пациент на Учителския санаториум в Лъджене. В писмата до брат му – музикантът Кирил Коцев (оркестрант
при Царския симфоничен оркестър) – той представя повече всекидневни подоробности от санаториалното ежедневие: „не съм получил още бедното“
(свидетелство за бедност, издавано от общината, за да се се лекува безплатно);
„бият ми по-малко въздух“ (пневмоторакс); „придал съм до сега 3 ½ кил.“;
„прати ми веднага листа и пощенски марки“ и др.142 В друго писмо до брат
му от Лъджене споделя: „По радиото слушах един ваш концерт в зала ‚България‘. Задържах сестрата вечерта след звънеца за лягане в трапезарията,

Писмо до Богомил Нонев, Искрец, 9 юни 1939 г. – Пак там, с. 236.
Web.20.06.2020. https://www.facebook.com/Alexander-Vutimski385187141679079/photos/a.385282875002839/755514187979704.
142
Писмо до Кирил Коцев, Лъджене, 9 март 1940 г. – Петрунов, Aл. (съст.), Александър Вутимски…, с. 238.
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защото тя друг път затваря много рано радиото“.143 След престоя в Лъджене, състоянието на Вутимски не се подобрява, но и престоят в санаториума
може да бъде удължаван само с изрична заповед от ГДНЗ или по преценка на
управителя на санаториума.

Картичка от Катя Сарафова – санаториумът „Гутенбрун“ в Баден (до Виена),
1924 г. През 1923 г. тя е пациентка на санаториум в Санкт Блазиен (Швейцария),
но в личния фонд на инж. Ст. Сарафов е запазена само епикризата за престоя ѝ
там.144

През лятото на същата година той заминава в Калофер (по това време
считан за място с подходящ за „охтичави“ въздух) и продължава процедурите
с пневмоторакс при тамошен частен лекар. Писмата му от Калофер показват,
че лечението по този начин е проблематично от финансова гледна точка. Отново в писмо до брат си той пише: „Правиш грешка, като не ми изпращаш
пари, защото аз ще си опусна въздуха. Лявата страна беше за въздух още на
6-и т.м., а сега е 9-и. Слава богу, дясната страна е вече на 25 дена. Тук курортът ми излиза скъп. В гостилницата една порция (която сама по себе си
е много малка) струва 10 лв., а една супа – 4 лв. Освен това, тук понякога и
закусвам. Така че, можеш да си представиш, каква ми е сметката за един
месец. Още няма хиляда лева. Може би скоро ще станат толкова. Гостилничарят ме гледа с недоверие. Това напълно разваля моето добро самочувствие.“145 След като два пъти в рамките на две години се е лекувал в държавни
санаториуми, в които за постъпване се чака с месеци, Ал. Вутимски няма големи шансове да продължи престоя си в някой от тях.
Писмо до Кирил Коцев, Лъджене, 26 март 1940 г. – Пак там, с. 239-240.
ЦДА, ф.132К, оп. 1, а.е. 15, л. 1; Пак там, оп. 2, а.е. 53, л. 1.
145
Писмо до Кирил Коцев, Калофер, 9 август 1940 г. – Пак там, с. 241.
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През септември 1941 г. за управител на санаториума в Сурдулица е
назначен близкият на семейството д-р Ст. Смядовски и Вутимски има възможност да постъпи за лечение веднага. Пристигайки в Сурдулица, той е изключително впечатлен от санаториалните условия. На 18 септември той пише
на брат си: „Преместиха ме в един павилион „Митич“. Така построен и обзаведен санаториум едва ли има другаде. Нямам пантофи, а знаеш, какво се
иска за влизане и излизане. При това с тази чистота тука… Д-р Смядовски
каза, че може да стоя тук до пролетта “.146 През февруари 1942 г. в санаториума е назначен новият управител д-р М. Мондешки и Вутимски е разтревожен, че трябва да прекъсне престоя си: „Зимата е към своя край. Аз я изкарах
криво-ляво. Сега съм добре. Всички болни се лекуват тука от 7-8 месеца насам. Новият управител (заместник) д-р Монтешки нареди всички, които са
навършили 5 месеца, да си отидат по домовете, защото има постъпили заявления отвън. При това крайният срок за напускане е 01.03 – значи 6 дена
ни делят само от тази дата. Аз съм в шестия месец (заедно с отпуската) и
се чудя какво да правя. Тук не е лошо. Хляб даваха по 400 гр., а вчера раздадоха… 500 гр. Ако занапред бъде така, ще може да се живее богато. Повечето
македонци са богати, но се лекуват по бедност. Те винаги си имат яйца, масло, купени от тукашните селяни – и най-вече разни луканки, салами, пържоли
и т.н. Чудно ми е, защо и най-богатите са решили да векуват тука. Казват,
че вкъщи всичко си имали, но нали тук все пак им е безплатно, биха стояли с
години…“147 За първи път в това писмо той говори за несигурността и отчаянието, което изпитва: „Тук, през студените дни се чувствах едва ли не отчаян. Бъдещето ми е съвсем неизвестно и понякога се плаша. Въпреки това, аз
се стремя да поддържам в себе си известна вяра и малко оптимизъм, сигурно
съвсем неуместен… Сега, бате, ако можеш да направиш така, че да остана
тука, ще бъде много хубаво.“148
В писмо до Весела Гр. Василева от март същата година, Вутимски
описва подробно атмосферата в санаториума и пациентите там: „Никога не
съм ти писал за болничната атмосфера. Това тук е санаториум, наистина,
не болница. Но лекарите, милосердните сестри, белите легла, операциите –
създават изцяло една болнична атмосфера. Хубаво е, че амбулаторията,
операционната и пр. са в едно здание, скрито в гората, а моят павилион е
нещо друго – тераси, стъклени стени към тях, светли стаи. Другите павильони обаче са стари и ниски. Градът не е далеч от санаториума. Излизане-

Писмо до Кирил Коцев, Сурдулица, 18 септември 1941 г. – Пак там, с. 243-244.
Писмо до Кирил Коцев, Сурдулица, 23 февруари 1942 г. – Пак там, с. 247-248.
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Пак там.
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то е немислимо без нарочно разрешение… По-интерсното тук са самите
болни. За мен лично обаче те са съвсем безинтересни, защото от отдавна
познавам психичните разстройства, които носи понякога болестта. Злобата, избухливостта, радостта при чуждата смърт, страха при опомнянето
– всичко това съм наблюдавал другаде по-добре, отколкото тук. Защото тук
повечето болни, да не кажа всичките, са на крак. Нещастните случаи (кръвоизлияния, смърт) са наистина рядкост. Туберкулозните жени са много
сантиментални и във всяко едно отношение са много интересен обект за
изследване…“.149 24-годишният Александър Вутимски умира в санаториума в
Сурдулица на 23.09.1943 г.
Докато пациентът Вутимски е впечатлен от условията в санаториума и
иска да продължи престоя си именно там, за някои от лекарите изпращането
на работа в Сурдулица не е толкова желана перспектива. Писмо, запазено в
архива на ГДНЗ, потвърждава тази ситуация, макар да не обяснява конкретните причини. През януари 1943 г. д-р Т. Тодоров пише писмо до сестра Шуманова (бивша сестра в Сурдулица) с молба за „ходатайство“ в Здравната дирекция за преместването му в някой от диспансерите, които предстои да се открият през 1943 г.: „ Да ти описвам живота ни тук е излишно, понеже го познаваш много добре, но напоследък след твоето заминаване той е вече истински ад… Аз тук загубих здравето си и ако остана, сигурно ще загубя живота
си. От нечовешкия тормоз здравето ми се руши от ден из ден. Моето желание е да бъда преместен в някоя диспансерна служба в старите предели на
България или в краен случай в гр. Враня – диспансера, но в никой случай не в
Македония… Ако не желаят да ме преместят, нека ме уволнят от служба.
Животът ми е по-мил от някакви мизерни три хиляди лева и тормоз за много
повече!“150 Сестра Шуманова предава писмото на началника на отдела за социални болести с препоръки, да се удовлетвори молбата на д-р Тодоров. Други архивни следи за този случай, и изобщо за санаториума в Сурдулица, липсват. Съдейки по оскъдните документи за този и за други санаториуми в страната, към пролетта на 1943 г. правителството започва да изпитва сериозни
трудности с финансирането им.

149
150

Писмо до Веселина, Сурдулица, 9 март 1942 г. – Пак там, с. 268-269
ЦДА, ф.372К, оп. 1, а.е. 2255, л. 350.
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Частните санаториуми
Освен държавните санаториуми, през целия разглеждан период в страната функционират за кратък или за по-продължителен период и няколко частни санаториума. В повечето случаи става въпрос за неголеми лечебни заведения, какъвто е случаят с цитирания по-горе частен кабинет, а по-късно „санаториум“, на д-р Балсамов. Подобна е ситуацията и с частната болница или
„санаториума на Кожухаров“ (Иван Кожухаров – рентгенолог) в София, съществуваща от 1908 до 1939 г.2
Тук са представени по-подробно някои от по-известните частни санаториуми за лечение на туберкулоза (“Витоша” край Горна Баня, санаториумът
на д-р Коев при гара Своге, на д-р Л. Хаджииванов край Владая, на д-р Трейман във Велико Търново и др.), съществували до 1945-1947 г., част от които,
след като са „национализирани“, се превръщат в „нови“ държавни санаториуми или престават да функционират.
Санаториум на д-р Хаджииванов в Княжево, София
Санаториумът „Д-р Хаджи Иванов“ е построен през 1912 г. от д-р И.
Хаджииванов (бивш управител на Троянския санаториум), който е и негов
собственик до смъртта му през 1919 г. По време на Първата световна войната
сградата служи за военен санаториум, а след примирието френските и италианските войски настаняват там главните си квартири. След това санаториумът
преминава в собственост на Акционерно дружество „Здраве“, което го отдава
под наем на няколко управители до края на 30-те години.3

Частният санаториум на Кожухаров от 1908 до 1924 г. се намира в Лозенец (ул.
„Александър Първи“ №12; 4-етажна с 20 стаи), а след това се премества в близост до
Кремиковския манастир. Закрит е през 1939 г. По-скоро е „частна обща болница“,
която разполага с рентген след 1934 г. Дневният престой по това време е 130 лв., а
операциите – между 500 и 4 000 лв. При ревизия на д-р Гунчев (инспектор по борбата
с туберкулозата и детската смъртност) от 13.06.1928 г. е назована „частен санаториум.
Вж.: ЦДА, ф.372К, оп. 1, а.е. 2024, л. 34, 37, 44.
3
ЦДА, ф.372К, оп. 1, а.е. 2037, л. 93.
2
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Информация за предстоящото откриване на санаториума на
д-р Хаджииванов в сп. „Туберкулоза“, 1912 г.4

В спомените си д-р Иван Кесяков отделя няколко страници за историята на санаториума на д-р Хаджииванов. Всъщност, той цитира разказа на неговия приятел и по-малък брат на първия собственик на санаториума, както и
негов наемател след 1925 г. – д-р Любомир Хаджииванов, записан през 1954
г.:
„През 1921 г. завърших и бях назначен за участъков лекар в Бояна, а
по-сетне в Александровска болница – младши ординатор при проф. Киркович.
Достатъчно подготвен, предрешил въпроса с моята специалност, бях преведен в Гръдоболното отделение – бараките при д-р Ал. Богданов, като старши ординатор, където работех до края на 1924 г. Санаториумът на покойния ми брат край Княжево, притежание на акционерно дружество „Здраве”, се експлоатираше от госпожа Крайселска. Наемният срок между Крайселска и дружество „Здраве” изтичаше и последното бе вече насрочило търг
за ново отдаване под наем на санаториума. На уречения ден се явих на търга
и санаториумът остана върху мое име с един грамаден наем. До влизане в
сила на наемния договор заминах на специализация в Германия. Санаториумът се управляваше по ред от д-р Руменов и д-р Герганов. След завръщането
ми поех лично управлението на санаториума и работих там до пролетта на
1934 г. когато прехвърлих инвентара заедно с болните в новопостроения
санаториум край Владая.5

4
5

Туберкулоза, 1912, бр. 4-5, с. 19.
Кесяков, И., Спомени, част II…, с. 54-55.
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Д-р Любомир Хаджииванов6

Триетажната сграда на санаториума позволява в него да се лекуват около 50 души (мъже и жени), което означава около 350-400 души годишно. От
самото начало на съществуването на лечебното заведение се прилага режимът, въведен от д-р Хаджииванов преди това в Троянския санаториум. През
20-те години един особен акцент в санаториалния режим, е провеждането
месечните „възпитателни сказки“, които д-р Хаджииванов изнася пред болните – за характера на заболяването и за начините за предпазване на околните.
За разлика от държавните санаториуми, където възможностите за развлечение
са по-ограничени, в санаториума на д-р Хаджииванов в това отношение се
полагат максимални усилия: „Управлението на санаториума, имайки предвид
психиката на туберкулозно болния към меланхолия и отчаяние, прави всичко
възможно да им създаде приятни условия, като ги е снабдило с разни видове
игри, оставило им е на разположение пиано-роял, радиоприемателен апарат,
кинематографически апарат с два пъти седмично представления, грамофон,

Снимката е от семейния архив на наследниците на д-р Л. Хаджииванов и ми беше
предоставена от Михаил Беров.
6
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китара и често устройва концерти. Нерядко се канят артисти от Народния
театър и Операта за концертите “.7

Санаториумът на д-р Хаджииваов в началото на 30-те г. на ХХ в.8

Подобно на държавните санаториуми, и в частните се избягва приемането на тежко болни пациенти. Мотивът на д-р Л. Хаджииванов е, че смъртните случаи в санаториума влияят зле на лекуващите се и ги кара да живеят с
мисълта, че туберкулозата е неизлечима. Затова и болни, които не само не
извличат полза от санаториалното лечение, но и се влошават, при възможност,
са изпращани в гръдоболните отделения при болниците.9 Въпреки това, има
случаи, когато в санаториума постъпват и болни в много тежко състояние.
Случаят с поета Христо Смирненски е показателен. В началото на 1922 г. той
е диагностициран с туберкулоза, но се оказва, че е много трудно да се намери
място в държавен санаториум.10 През пролетта на 1923 г. здравето на автора
7
Годишен отчет на санаториум „Д-р Хаджииванов“ край село Княжево, Софийско
за 1927 г., София: Печатница „С.М. Стайков“, 1928, с. 8.
8
ДА – Бургас, фонд 788К, опис 1, а.е. 17, л. 2.
9
Годишен отчет на санаториум „Д-р Хаджииванов“…, с. 11.
10
В писмо до Димитър Бакърджиев от 24.05.1923 г. Смирненски моли за съдействие
за настаняване в санаториум – „... Почти два месеца как съм на легло. Apecitis в левия
ми дроб. Работа нито сложна, нито проста – зависи как ще се развие по-нататък.

236

на „Жълтата гостенка“ се влошава – през април той получава кръвоизлив и
лекарите откриват туберкулозно огнище в левия дроб. Препоръките за чист
въздух, силна храна и пълно спокойствие са трудно осъществими, но родителите му успяват да наемат слънчева стая в Горна баня, докато състоянието му
се стабилизира. На 5 юни 1923 г. Смирненски получава още по-тежък кръвоизлив. Едва след това той е настанен по спешност именно в този санаториум
(по-това време, управляван от В. Крайселска), но на 18 юни 1923 г. поетът
умира малко преди да навърши 25 години.

Пациенти на санаториума на д-р Хаджииванов, представени
по професии, 1927 г.11
Тук съм на чист въздух, но нещо чувствително не съм придобил. Сега искам от тебе
като стар приятел, да се срещнеш със Сергея (Румянцев) – той е правил постъпки за
настаняванто ми, доколкото може бърже, в Троянския санаториум, в Искрецкия
няма места“ – Смирненски, Хр., Избрани съчинения, т. 6, София: Български писател,
1980, с. 250.
11
Годишен отчет на санаториум „Д-р Хаджииванов“…, с. 9.

237

С времето районът около санаториума започва да се застроява все повече и жителите на Княжево, Бояна и Красно село изразяват страховете си от
такава близост с болни от туберкулоза с поредица оплаквания до здравната
дирекция. Така например, на заседание на Боянския общински съвет от
10.03.1934 г. специално е обсъждан въпросът за Санаториума за гръдоболни
на д-р Л. Хаджииванов. Следват постъпки през Софийския окръжен хигиеничен съвет до ГДНЗ да бъде закрит като опасен за околното население и да не
се позволява отварянето на санаториума „Крайселска“, намиращ се в съседство.12 В същия ден по този повод е депозирана молба за закриване на санаториума до Върховния медицински съвет и от жители на Красно село.13 Междувременно, още от 1929 г., д-р Хаджииванов има амбицията да направи модерен
за времето си санаториум на подходящо в климатично отношение място, близо до столицата.14
Санаториумът „Владая“ на д-р Хаджииванов и Студентският
санаториум – „републиката на охтичавите“
През 1930 г. д-р Хаджииванов се спира окончателно на място за новия
си санаториум – в с. Владая, на южните склонове на Люлин планина и през
есента на 1932 г. започва строителството. Въпреки затрудненията, с подкрепата на близките му приятели – проф. Д. Ораховац, д-р И. Кесяков, проф. В.
Моллов и със заем от Ючбунарската популярна банка, лечебното заведение е
открито през пролетта на 1934 г. и пациентите от санаториума в Княжево се
преместват в новия модерен санаториум във Владая.15
Санаториумът бързо става популярен сред болни от София и региона,
които могат да си позволят лечение в частно лечебно заведение, а заедно с
това има и известен брой легла и за бедно-болни. По думите на д-р Хаджииванов, затруднения в работата му настъпват с промяната на политическия режим от есента на 1944 г. Първоначално това са проблеми с доставянето
на храна и изхранването на болните – заради военновременните дефицити и
купонната система.
До 1946 г. д-р Хаджииванов ръководи и лекува в санаториума си. През
пролетта на 1946 г., по съвет на проф. Ораховац – по това време ректор на

ЦДА, ф.372К, оп. 1, а.е. 2037, л. 94.
ЦДА, ф.372К, оп. 1, а.е. 2037, л. 97.
14
Кесяков, И., Спомени, част II…, 54.
15
Пак там, с. 55.
12
13
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Софийския университет (и председател на Студентския фонд), той отдава
санаториума под наем на Студентския фонд като остава негов управител до
юли 1947 г. когато е уволнен. След уволнението на д-р Хаджииванов, за управител е назначен бившият директор на Искрецкия снаториум д-р Ангел Недялков. С ходатайство пред министъра на Народното здраве д-р Рачо Ангелов
бившият собственик е назначен за началник на Окръжния диспансер в София
– организиран в бившия му частен кабинет, където работи и през 50-те г.16
Като студент през есента на 1948 г. в санториума постъпва за лечение
младият инженер и бъдещ писател и дисидент Георги Марков. Преживяванията си през месеците, прекарани там, той описва в два от „Задочните репортажи“ и ги използва за основа на новелата „Санаториумът на д-р Господов“
(1965). В „Охтичави години“ той пише:
„Бяха времена, когато болници и санаториуми бяха изпълнени с туберкулозен свят. Може би общата мизерия на следвоенните години и изключително лошите жизнени условия на първите няколко петилетки бяха главната
причина за продължаващото върлуване на тази така добре позната у нас
болест. Режимът трябваше да създаде голяма мрежа от противотуберкулозни диспансери и стационари… Но въпреки модерните лекарства и подобряващите се условия на лечение, за дълъг период нещата останаха почти
непроменени… Обзема ме странно чувство, когато погледна една снимка от
първото ми влизане във Владайския санаториум. От седемте студенти,
снети в общата стая, само аз оцелях. В паметта ми са останали безброй
ярки спомени от множество лица, живи и мъртви, от обстановки в различни
санаториуми, от армия болногледачи, сестри и лекари, от хладното и неумолимо присъствие на смъртта. … Ние плувахме в океан от надежда и предизвикателно пренебрегвахме жълтата гостенка.17
Подобно на другите лечебни инститиуции в този период, както персоналът, така и пациентите на санаториума във Владая са обект на идеологизиращия патос – дори и тук е организирано Дружество за българо-съветска
дружба.18 „Никога няма да забравя – продължава Г. Марков разказа си за санаториума – че на изборите през декември 1949 г., с цел да се отчете найбързо гласуване всред болните и да не се загубят гласовете на умиращите, в
пълно безсъзнание съм бил свален от втория етаж долу, вкаран на носилка в
Пак там.
Марков, Г., Задочни репортажи за България, София: „Профиздат“, 1990, с. 172.
18
ДА – София, ф251, опис № 1, а.е. 15 – Протоколна книга на Българо-съветското
дружество Студентски санаториум, с. Владая (1949-1950); ДА – София, ф.4Б, оп. 1,
а.е. 371, 372 – Протоколи и материали към тях на ППО при Републикански студентски
санаториум – с. Владая, 1949, 1950 г.
16
17
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кабинета, в ръката ми е била пъхната бюлетина, след което е била натикана в урната. В 12 часа санаториумът отчете 100 на 100 гласували, от които
100 на сто за единствената листа на ОФ“. Марков иронично представя ситуацията, когато при постъпване в санаториума, един от пациентите отбелязва: „Партийна принадлежност“ – туберкулозен.19 В тази „република на охтичавите“, в която болестта отказва да следва предписанията на партийната идеология и разяжда дробовете на хората, без да се съобразява с тяхната идейна
принадлежност, се оказва, че „всички привилегии в крайна сметка се свеждат
до една — привилегията да живееш“.20

Студентският санаториум във Владая, с монтираната петолъчка на
фасадата, 1949 г.

Санаториум „Крайселска“, Руският санаториум и санаториум
„Витоша“ на Горнобанско шосе, София
Почти по същото време, когато в Княжево е открит санаториумът на др И. Хаджииванов, в съседство се появява още един, станал известен като
санаториум „Крайселска“. Вилхелмина Сомер-Крайселска (1869-1959), родена

19
20

Марков, Г., Задочни репортажи…, с. 172.
Пак там, с. 174-175.
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в Чехия, се омъжва за българския студент по медицина в Букурещ Петър (Генов) Крайселски и с него идват в София, където той започва лекарска практика. Притежавайки имот в землището на с. Княжево, той планира да построи
частно лечебно заведение, но още при подготовката на този проект д-р Крайселки умира. След смъртта му (1912 г.) В. Крайселска завършва строителството на сградата и открива новата „болница-санаториум“.21
В спомените си известният македонски деец Наум Христов разказва за
заболяването от туберкулоза на сина му, което се обостря през есента на 1914
г. и той го закарва в санаториума на Крайселска: „Там престоя до 14 октомври и понеже кръвохраченето не преставаше, се принудих да го заведа в Давос, в санаториума „Шатзалп“, където пристигнахме на 18 октомври вечерта и веднага беше приет. Мито там се поправи и в разстояние на две
години съвършено оздравя и се завърна в София на 16 октомври 1916 г.“22

Реклама на новооткрития санаториум на В. Крайселска, 1913 г.23

21
Николов, Т., Платон Чумаченко – живот през планини от трудности до символ на
неустоимия дух на изследовател – Списание на Българското геологическо дружество, 2016, кн. 2–3, с. 93–107, с. 95.
22
Христов, Н., Моята биография (1862 – 1920), с.47.
http://www.strumski.com/books/%D0%9C%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B0%20%D
0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.pdf
23
Листопад, г. I, 1913, бр. 9.
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Вилхелмина (Сомер) Крайселска24

През 1933 г., санаториумът е даден под наем на д-р Владимир Руменов25 и той работи с още двама лекари – д-р К. Танев (фтизиатър) и д-р В.
Христов.26 На следващата година д-р Руменов се отказва от управлението на
санаториума и работата му се поема от д-р Занешев27. Инспекция от ГДНЗ на
санаториума от 1935 г. установява, че в него се лекуват 22 пациенти (12 жени
и 10 мъже). От анкетата на проверяващия инспектор става ясно, че няма оплаквания от храна, лекарски грижи и прислуга; помещенията се дезинфекцират редовно и като особено важно се отбелязва, че канализационните води се
пречистват в специална шахта.28
Доколкото и този санаториум се намира в жилищен район, няколко пъти между 1932 и 1936 г. живеещите в съседство жители се оплакват в ГДНЗ
заради опасност от замърсяване на водите с туберкулозни бацили. Първото

Снимката е от групата във Фейсбук на наследниците на фамилията Сомер и я публикувам с разрешението на Борислава Априлова.
25
През 20-те г. на XX в. д-р Руменов е председател е на ВМС, заедно с това участва в
ЦК на Дружеството за борба против туберкулозата и е главен лекар на диспансера при
Софийското дружество за борба с туберкулозата – Енциклопедия България, том 5.
София: Издателство на БАН, 1986. с. 834.
26
ЦДА, ф.372К, оп. 1, а.е. 2037, л. 58, 120.
27
Пак там, л. 49.
28
ЦДА, ф.372К, оп. 1, а.е. 2028, л. 261.
24
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такова оплакване е от 1932 г., когато В. Крайселска довършва пристрояване и
голям ремонт на сградата.29 През 1936 г. Институтът за народно здраве изготвя специални изследвания на отпадните води на санаториума и се констатира,
че „и трите шахти съдържат туберкулозни бацили /доказани експерименатално върху морски свинчета/. Понеже тази констатация е от голямо санитарно значение – посочва санитарният инспектор – смятам, че трябва да
се направи обща проверка на всички санаториуми за гръдоболни в България,
за да се установи по какъв начин се прави обезвреждането на храчките и
разните отпадъци, произходящи от болните, и дали въобще се прави... Като
първо условие за съществуването на един санаториум трябва да се поставят мерките за предотвратяване разпространението на заразата...“30 Резултатът от проверката още повече настройва жителите на Княжево срещу
това, да има действащ санаториум в квартала и те се обръщат отново към Директора на народното здраве: „Молим нареждането Ви за закриване на санаториума като крайно вреден за всички ни… Въпреки подаваните по-рано от
нас ТРИ заявления, с които сме донасяли до знанието на почитаемата Дирекция за съществуването на този РАЗСАДНИК на туберкулоза в гъсто населено място, без никаква канализация, без дезинфекциозна машина и в пълно
първобитно състояние...“31 Въпреки следващи проверки и разглеждане на
условията на санаториума от специално формирана комисия (проф. Т. Петров,
д-р Кожухаров, инж. Печигаргов и др.) до затваряне на санаториума не се
стига.32
От началото на 20-те години на ХХ в. в „Руския инвалиден дом“, а после и в санаториума „Крайселска“ работи още един лекар, дошъл в България с
белоемигрантите – д-р Василий Чумаченко. Женен за Наталия ЧенгерЧумаченко – племенница на В. Крайселска, през 1938 г., той купува сградата и
след ремонт и допълнително строителство, го открива като санаториум „Витоша“.33 След смъртта на д-р Чумаченко през януари 1940 г., санаториумът
продължава да работи, стопанисван от съпругата му и управляван от д-р Цв.
Моллов.34

ЦДА, ф.372К, оп. 1, а.е. 2037, л. 141.
Пак там, л. 32.
31
Пак там, л. 37.
32
Пак там, л. 48-52.
33
Николов, Т., Платон Чумаченко – живот през планини…, с. 95.
34
ЦДА, ф.372К, оп. 1, а.е. 2037, л. 139.
29
30
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Реклама на санаториум „Витоша“, 1937 г.35

Както и останалите частни санаториуми, през 1948 г. санаториумът
„Витоша“ с прилежащия парк и къщата на семейство Чумаченко са отчуждени
по Закона за едрата градска недвижима собственост и за следващите няколко
години е превърнат в болница за инфекциозни болести.36
Частният санаториум за гръдоболни на д-р Коев край
с. Своге – страх от зараза и екстремуми на напрежението
Случаят със санаториума или по-скоро – санаториумите на д-р Николай
Коев, е изключително интересен от гледна точка на напреженията, които се
създават между лечебното заведение и местната общност на с. Своге – напрежение много по-остро от ситуацията в Княжево, което не стихва почти две
десетилетия, докато функционира санаториумът.
Преди да направи собствен санаториум, д-р Николай Коев работи за
кратко като ординатор в санаториума на д-р Л. Хаджииванов (юни 1927–

Борба против туберкулозата, 1937, бр. 5-6, с. 21.
Чумаченко, В. В., П. В. Чумаченко, С. А. Рожкова (ред.), Белоэмигранты
в Болгарии..., с. 455.
35
36
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април 1928 г.).37 През април 1928 г. той подава заявление в ГДНЗ за откриване
на собствен санаториум в с. Своге – в сграда, строена за курортна жилищна
кооперация с двор от 10 дк.38 В Позволителното от здравната дирекция, издадено в същата година, се разрешава неговото „отваряне“ с 16 легла за жени, на
цени за дневен престой от 160 до 200 лв.39 Санаториумът има капацитет да
лекува около 50 пациентки годишно40, като повечето от тях идват от София,
но има и такива от Казанлък, Добрич, Бургас.41 Към 1931 г. санаториумът започва да приема и пациенти – мъже.

Санаториумът на д-р Коев в Своге, рекламна брошура, 1932 г.42

Още преди официалното откриване на санаториума, общинският съвет
в Своге заедно с формирания по този повод „Общограждански комитет“, се
противопоставя остро на идеята да има такова лечебно заведение и изпращат
поредица от „изложения“ до Директора на народното здраве:

ЦДА, ф.372К, оп. 1, а.е. 2028, л. 277.
ЦДА, ф.372К, оп. 1, а.е. 2028, л. 302.
39
Със Заповед №397 от 09.06.1928 г. на МВРНЗ се разрешава отварянето на санаториума и уставът му е одобрен от Върховния медицински съвет. Издаден е позволително за санаториум Втора категория – ЦДА, ф.372К, оп. 1, а.е. 2028, л. 33, 51.
40
Пак там, л. 51-51 гр., 78 гр.
41
Пак там, л. 251 гр.
42
Новият санаториум на д-р Николай Коев край с. Своге, София: Печатница „Художник“, 1932.
37
38
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„Цялото население се обявява решително против откриването на
частен санаториум за гръдоболни в района на селото, който ще бъде разсадник на туберкулозата и най-опасният враг за него и неговото поколение. Това се налага и от факта, че селото ни не е добре благоустроено и ще бъде
достатъчно едно огнище да проима в селото, та след година-две – да пламне
целото. То се страхува, че това ще бъде действително един образцов санаториум, тъй като той е частно предприятие, което ще има за цел найнапред печалбата, а след това здравеопазването на хората, за което говори
и фактът, че самата сграда, в която ще се помещава, не отговаря на целта.
То също не желае СВОГЕ да стане едно прибежище и свърталище на заразени от туберкулоза, а един здравен, почивен курорт, където уморените да
освежат и възстановят своето здраве.“43
В същото изложение жителите на Своге се оплакват и от пристигащите
на гара Своге пациенти на държавния санаториум в Искрец:
„Тъжно впечатление прави и болно става човек като гледа как безконтролно се движат отиващите и връщащите се от Държавния санаториум в с. Искрец болни: слизат безразборно от който и да е влак, чакат по няколко часа превозните средства на Санаториума, връщат се от там и престояват тук пак с часове; движат се навсекъде из ресторанти, кафенета,
плюят безразборно – кой където завърне. От това страда пак най-много
гражданството на нашето село, защото гара Своге е местото, през което
заминават и пристигат всички болни за санаториума. Поради тия причини
гражданството с право очаква от Почитаемата Дирекция и настоятелно
иска щото: 1.) Да се построи при гара Своге специален павилион, в който да
се прибират всички болни – отиващи и връщащи се от санаториума, а не да
се ширят безразборно из селото ни…; 2.) Автомобилът на санаториума,
който сега е приспособен за превоз на пътници-гости на болни в санаториума, да бъде приспособен само за болни, а не да бъдат принудени да наемат
частни превозни средства...“44
Цитираното изложение от 9 юли 1928 г. е подписано от около 300 души. По надолу в него се подчертава, че преди издаване на разрешението за
откриване на санаториума, не е искано мнението на местния Хигиенен съвет,
на Общинския съвет и на жителите от общината и от околните села, както се е
процедирало при построяването на санаториума в Искрец и „без да се съобрази с факта, че Своге като курорт, най-близък до София, е единственото
място за лятна почивка на здрави, а не на болни хора. Вилата на д-р Шопов,

43
44

ЦДА, ф.372К, оп. 1, а.е. 2028, л. 40.
Пак там, л. 41.
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която взема Коев за санаториум, е в селото – близо до водопоите на добитъка, до изворната вода за пиене на махалата, а липсва канализация и това
създава опасност за жителите и масата курортисти и екскурзианти. При
това положение на постоянна близост, сношение и съприкосновение на местните жители с болничното заведение, във връзка с невежеството и мизерията на населението и психически обяснимата озлобеност на болните туберкулозни спрямо здравите, този санаториум е огнище на туберкулозна
зараза.“45
Следват серия такива писма до ГДНЗ, като през ноември 1931 г. има
нова „молба-изложение“ от жителите на Своге с копия до Бюрото на Народното събрание, до Министерския съвет, вътрешния министър, директора на
народното здраве, Дружеството за борба против туберкулозата, околийския и
окръжния лекар, както и до столични вестници.46 Как се обяснява бурната
реакция на общинските власти? След построяването на жп-линията, преминаваща през Искърското дефиле, и особено през 20-те г. на XX в., Своге се
превръща в привлекателно място за летен отдих и климатолечение за жителите на София. Амбициите на местната власт то да получи официален статут на
куротно селище съвпадат с откриването на санаториума на д-р Коев, а здравният закон от 1929 г. (чл.154) забранява в курортни места да се настаняват за
климатично лечение болни от туберкулоза.47 Ескалацията на напрежението в
Своге е повод за специална наредба на ГДНЗ от 1932 г., според която самообявилите се за „курортни места“ не могат да забраняват пребиваването на
болни от туберкулоза.48 Междувременно се стига до противоречие между закона и разпоредбите на Дирекцията, когато Административният съд излиза с
решение да не се допускат туберкулозни в селото. Това води до истинско
преследване на всеки заподозрян за болен от туберкулоза, който пребивава в
селото. Поредната проверка на представител на здравната дирекция представя
един от многобройните случаи:
„В Своге през 1931 г. дохожда и се настанява лицето Велика Тахчиева.
Общината има съмнение, че тя е болна от туберкулоза и предлага в 3-дневен
срок да представи медицинско удостоверение. Тя не можа да представи такова и общината я принуждава чрез своите органи да напусне селото. Тахчиева подава заявление до Дирекцията на народното здраве, в което сама зая-

Пак там, л. 42.
Пак там, л. 138-140.
47
Пак там, л. 173-175.
48
Наредба №9118-VI, 02.05.1932 – Известия на Главната дирекция за народно здраве,
97, 1932, с. 1506.
45
46
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вява, че е болна от туберкулоза и иска да й се разреши да остане на климатическо лечение в Своге. Дирекцията препраща заявлението до Окръжния
лекар за доклад. Окръжният лекар дохожда лично при г-н Кмета на с. Своге,
иска да му говори насаме и му казал да остане Велика в селото“.49
Този и подобни случаи допълнително изострят отношението и към пациентите на санаториума на д-р Коев, и към самия лекар, обвиняван от местните власти не само за неуредици в режима, но дори в неморално отношение
към някои пациентки.50
Дори и през 1933 г., както личи от протокол на министерска проверка,
жителите на Своге „с телеграми, писмени и печатни изложения неуморно
постоянствуват в искането си да бъде преместен санаториума от селото“.51 Конфликтът между общинското управление и управата на санториума
продължава да ескалира – преписката в архива на ГДНЗ от оплаквания, обяснения и протоколи за проверки набъбва до над 300 страници. Стига се до налагането на редица ограничения на болните и по-специално за движението им
из селото. Според управителя на санаториума, общината от своя страна подкупва някои пациенти да подават оплаквания „за лошо гледане и лоша храна“.52 През пролетта на 1933 г. се стига до компромисно решение – в специална заповед Окръжният управител постановява, че разпореждането на Висшия
апелативен съд не се отнася за този санаториум, но болните да не напускат
санториума и двора му, а „заловените извън него лица, ще бъдат въдворявани
по местожителство“.53
През 1935 г. д-р Коев решава да премести санаториума и строи нова
сграда в покрайнините на с. Своге, но протестите и оплакванията от местните
хора продължават.54 Новият санаториум за гръдоболни с 36 легла (по-късно –

ЦДА, ф.372К, оп. 1, а.е. 2028, л. 174.
Така например според уволнен служител от санаториума „Това, че д-р Коев се
държи неморално с болните, може да послужи следният пример: Госпожица Вера
Янчева, която и по настоящем е тук на лечение, казала една сутрин пред болните и
пред сестрата, че д-р Коев я стискал и мачкал в кабинета си...“ – ЦДА, ф.372К, оп.
1, а.е. 2028, л. 178.
51
Пак там, л. 17.
52
Пак там, л. 33.
53
Пак там, л. 184, л. 208, л. 219.
54
„Общината ни, позовавайки се на чл.154 от З.Н.З, който дословно гласи, че в курортните места и села не могат да се настаняват туберкулозни, за последните се
отреждат особени станции и летовища, като се вземат и всички мерки за предпазване здравите... взе решение и помоли, а като не разбираха от молба, принуди и ня49
50
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43 легла в 21 болнични стаи55) е завършен през 1936 г. Заради напрежението с
местните власти д-р Коев е принуден да премести пациентите през нощта,
заради което общинският полски стражар на Своге му съставя акт.56 По същото време, след пореден сигнал, санитарният инженер Иван Печигаргов (началник на отделение в Министерството на обществените сгради, пътищата и
благоустройството) е изпратен в Своге, за да инспектира санаториума от
гледна точка на санитарната ситуация на сградата спрямо селото. Неговата
оценка е, че кампанията на Своге срещу санаториума е неоснователна и е
подхранвана от страха на населението „да не секнат туристите там“.57
Към началото на 1940 г. д-р Коев прави постъпки санаториумът да излезе от втора категория – след като е поставена масивна ограда и има нов рентгенов апарат, а и разполага с течаща вода в стаите, с изключение на трите
общи стаи, които са без умивалници: „Първоначално и тези стаи били снабдени с течаща топла и студена вода, но в последствие водата е прекъсната
и умивалниците махнати, защото болните не знаели правилно да си служат
с тях /понеже в тези стаи слагали обикновено селско население/. Всяко легло
е снабдено със звънец и слушалки за радио. Чистотата на целия санаториум
е добра. Персоналът живее в отделна сграда, непосредствено до санаториалната. Санаториумът има голямо землище с борова гора“.58
Санаториумът по това време разполага с 36 легла и се обслужва от 3
лекари, домакин, 2 сестри и помощен персонал – общо 17 души.59 При постъпване в лечебното заведение (с разпореждане на ГДНЗ от май 1943 г.) всеки
болен трябва да си носи: кърпа за ядене (за лице), чаша за вода и да употребя-

колко болни от туберкулоза, които противозаконно се бяха настанили, напуснаха
селото...“ – ЦДА, ф.372К, оп.1, а.е.2028, л.152.
55
ЦДА, ф.372К, оп.1, а.е.2028, л.250.
56
„На 18.07.1936 г. общинският полски стражар на Своге съставя акт, че на 15-и
срещу 16-и юли Коев е пренесъл 20 души туберкулозни с целия инвентар, от стария
санаториум за гръдоболни, находящ се в зданието на д-р Горанов, в новия такъв,
който бил построил като своя вила. Пренасянето, според акта, е извършено по
скрит начин, без да е известена местната и санитарната власт. Според общинската управа, новият санаториум се намира в чертите на селото, непосредствено до
къщите и дворовете на махала „Старо село“... не е добре ограден... Туберкулозно
болните минават в дворовете на съседните къщи, консумират плодове, хвърлят
недоядени такива из дворовете“ – ЦДА, ф.372К, оп. 1, а.е. 2028, л. 33 гр.
57
ЦДА, ф.372К, оп. 1, а.е. 2028, л. 291.
58
Пак там, л. 357.
59
Пак там.
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ва своя пижама, ризи, бельо, халат, горна дреха и пантофи.60 Протокол за ревизия от 15 юни 1943 г., извършена от Свогенския участъков лекар д-р Нона
Константинова, констатира „сравнително добър ред и чистота“. В момента на
ревизията в санаториума пребивават 50 болни (25 жени и 25 мъже).61

Режимът в санаториума на д-р Коев, 1932 г.62

Веднага след преврата на 9 септември 1944 г., ВМС временно закрива
санаториума и го дава под наем за жилищни нужди на Министерството на
железниците, пощите и телеграфите.63 Две години по-късно д-р Коев е „поканен“ официално да даде под наем на „народната власт“ санаториума си. От
писмото му до министъра на народното здраве става ясно, че сградата вече е
Пак там, л. 14.
Пак там, л. 18.
62
Новият санаториум на д-р Николай Коев…, с. 13.
63
Пак там, л. 403.
60
61
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реквизирана (от май 1946 г.) за нуждите на Министерството на войната.64 В
края на май 1946 санаториумът е взет официално „под наем“ от Института за
обществени осигуровки, за да бъде окончателно одържавен през 1948 г.65

Нареждане за реквизиция на санаториума на д-р Коев за
нуждите на Министерството на войната, 1946 г.66

Санаториум „Света гора“ на д-р Трейман, Търново
Освен в София, руската белоемигрантска общност в България още през
1922 г. открива своя болница и в Търново. Тя се помещава в две вили, отстъпени от собствениците им в местността „Качица“. В отчета на болницата към
здравната дирекция за 1926 г. става ясно, че през годината там са лекувани
703 души (78 са българи, другите пациенти са руски емигранти).67 Едната от
вилите (с 25-30 легла) представлява болница-санаториум за болни от туберкулоза („Здравница имени генерала Врангеля“) и от създаването й се завежда от

Пак там, л. 3.
Пак там, л. 6.
66
Пак там, л. 6.
67
ЦДА, ф.372К, оп. 1, а.е. 2146, л. 28.
64
65
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ген. д-р Фьодор Трейман68 (1886-1945). Д-р Трейман идва в Търново като завеждащ лекар на военнополевата болница на корпуса на генерал Кутепов след
разгрома на Врангеловата армия.69 Доколкото санаториумът се помещава в
приспособени за целта сгради, в отчетите от първите години се посочва, че не
разполага с рентген и с лаборатория. Една от санитарните инспекции през
1927 г. отбелязва, че общо в болницата се лекуват 44 лежащо болни (20 от тях
в туберкулозното отделение), като само половината от пациентите са руснаци,
а останалите са българи от региона. Прави впечатление, че освен на издръжката на Руския червен кръст, някои от пациентите са лекувани по ФОО за
сметка на Американския червен кръст, както и със заплащане.70
Д-р Трейман открива през 1931 г. и частна болница за гръдоболни в
Търново, а с подкрепата на местните власти, през есента на 1937 г. той отваря
специално изграден санаториум с 40 места на хълма „Света гора” – върху терен, даден от общината с условие в санаториума да има няколко легла за бедно-болни от града. Освен семейството на д-р Трейман, в санаторима работят
още двама лекари – д-р Гаврил Широкорад и д-р Михаил Михайлов, а милосърдна сестра е съпругата на д-р Михайлов – Нина Михайлова.71
След преврата на 9 септември 1944 г. д-р Трейман е арестуван от пристигналите в България съветски представители на НКВД и, според официалната версия, се самоубива по време на разпитите.72 Санаториумът е реквизиран,
а малко по-късно и национализиран. Още от есента на септември 1946 г. той е
отворен като Околийски противотуберкулозен (по-късно – пневмофтизиатри-

Д-р Ф. Трейман е роден в Рига през 1886 г. Завършва Висшата военно-медицинска
академия в Санкт Петербург. По време на Февруарската революция в Русия е избран в
Учредителното събрание, а по-късно, след конфликт с болшевиките, се включва в
частите на ген. Врангел и завежда военно-полевата болница, в която достига до чин
генерал. След разгрома на Бялата армия, заедно с корпуса на ген. Кутепов, д-р
Трейман идва в гр. В. Търново – тук се установяват щабът на корпуса, заедно с
руската болница. Вж.: Пенчева, Р., Доктор Фьодор Фьодорович Трейман – основател
на санаториума за гръдни болести на „Света гора“ – Старо Търново,
https://starotarnovo.blogspot.com/2018/01/blog-post_25.html.
69
ЦДА, ф.372К, оп. 1, а.е. 2146, л. 37.
70
Пак там, л. 43.
71
Чумаченко, В.В., П.В. Чумаченко, С.А. Рожкова (ред.), Белоэмигранты
в Болгарии…, с. 314.
72
Пак там.
68
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чен) диспансер с поликлиника и стационар, по-късно трансфомиран в Белодробна болница.73
Макар ГДНЗ да регулира и да контролира дейността на частните санаториуми, в официалните статистики за броя на местата (леглата) за туберкулозно болни в страната рядко се включва и техният леглови капацитет. Според Хр. Михайлов, към 1943 г. лекуваните в частните санаториуми (данните
са за „Витоша“ и санаториума на Хаджииванов) са 4.1% от всички лекувани, а
към 1944 г. – 8.3%, като в частните санаториуми се приемат на безплатно лечение ок. 10% болни, предимно работници.74

Д-р Ф. Трейман (долу в средата без шапка) с пациенти на
Руската болница в Търново.75

Ангелова, В., Белогвардейски генерал създава тубдиспансера във Велико Търново –
Труд, 18.01.2018. https://trud.bg/
74
Михайлов, Хр., Борбата с туберкулозата и организацията на противотуберкулозната помощ през периода на възстановяване на народното стопанство в НР България, С., 1966, с. 11.
75
Web.12.07.2020. http://starotarnovo.ucoz.com/blog/doktor_fodor_fodorovich_trejman/
2014-12-16-18.
73
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Преванториуми, училища на открито и летни детски колонии
– „предтуберкулозното дете“
Преванториумът в София и идеята за преванториум (санаториум)
за гръдоболни деца в Трявна
В първото десетилетие на ХХ в. връзката между децата и туберкулозата
става все по-важен фокус на обществено внимание в международен план.1
Постепено се стига до експертен консенсус относно необходимостта да се
преориентират усилията за противотуберкулозното движение от лечение на
туберкулозата при възрастни към предотвратяване на активно заболяване при
децата. Откритието от 1903 г. на немския учен Емил фон Беринг, че реактивирането на туберкулозния бацил, придобит през детството, може да причинява
туберкулоза в зряла възраст, оборва приетото дотогава рабиране, че детството
не е толкова опасен период за развитие на туберкулозата. Така се утвърждава
схващането за „латентната“ болест. Това откритие скоро е потвърдено от учени от други страни, като Франсис Харбиц в Норвегия, Алберт Калмет във
Франция, Франц Хамбургер в Австрия и Лутер Емет Холт в САЩ. Тази идея
се развива през 1908 г. и от Клеменс фон Пирке.2 През същата година Пирке

Различни аспекти от историята на борбата с детската туберкулоза са изследвани от
Линда Брайдър и Синтия Коноли, които отделят специално внимание на конструирането на категорията „предтуберкулозни деца” и нейните практически последици по
отношение на политиките в тази посока във Великобритания, САЩ, Германия и
Франция през междувоенния период. За Югоизточна Европа трябва да се отбележи
скорошното изследване за Гърция на Василики Теодору и Деспина Каракатцани. Вж.:
Bryder, L., „Wonderlands of buttercup, clover and daisies”: tuberculosis and the open-air
school movement in Britain, 1907–1939 – In: Cooter, R (ed.), In the name of the child:
health and welfare, 1880–1940, London, Routledge, 1992, pp. 72–95; Connolly, C., Pale,
poor and “pretubercular” children: a history of pediatric antituberculosis efforts in France,
Germany, and the United States, 1899–1929 – Nursing Inquiry, 2004, 11 (3), pp. 138–147;
Theodorou, V., D.Karakatsani, Strengthening Bodies, Building a Nation: The Social History
of the Child Health Welfare in Greece (1890–1940), Central European University Press,
2019.
2
Работата на Пирке свързва имунитета и свръхчувствителността по начин, който
прекроява детското здраве и болест по отношение на туберкулозната инфекция и
оказва натиск на антитуберкулозните кампании в глобален мащаб. След въвеждането
на пиркетизацията (туберкулинов тест) се оказва, че почти всички изследвани над 14годишна възраст реагират положително на туберкулин, като по този начин
полезността му като средство за диагностициране се оказва ограничена и още повече
1

254

открива, че туберкулинът може да бъде използван за идентифициране на хора, заразени с туберкулоза, преди да развият действителни симптоми. Преди
това децата са класифицирани в две групи по отношение на туберкулозата –
болни и здрави. След 1908 г. се утвърждава трета категория „предтуберкулозни“ (или „предразположени към туберкулоза“), включваща заразени, но
без активно заболяване. Преди това те са определяни като „слаботелесни“,
„бледи“, „деликатни“ и пр. Именно тези деца се превръщат в целева група за
многобройни инициативи в следващите три десетилетия. Отделните страни
разработват специфични подходи за превенция на туберкулозата при „предтуберкулозни“ деца, като включват елементи от френската концепция за приемно настаняване на такива деца от пренаселения град в провинцията, немската
идея за училището на открито и американската профилактика, доразвила концепциите за преванториума и училището на открито в комплексен модел, който успешно се „реекспортира“ в Европа след Първата световна война. Последиците от войната водят и до нарастване на загрижеността за предотвратяване
на туберкулозата при децата. В резултат на това се разработват нови „профилактики“ в райони, съседни на повечето големи градове – на места с климатични условия, като тези за санаториумите. Към края на 40-те години общественият интерес към развиването на тези институции намалява, за сметка на
фокусирането към приложението на BCG-ваксината и лекарственото лечение.3
Въпреки различията в отделните страни, всеки от тези модели на интервенция по отношение на детското здраве се превръща в част от политиките
за обществено-здравно подпомагане. Тези политики не просто излагат децата
на чист въздух, осигуряват им добра храна и ги учат на хигиена. Важен аспект
се оказват и евгеничните визии – децата да се гарантират като „продуктивни
граждани на национална държава“. Така, „предразположението към туберкулоза“ като диагноза, се оказва и инструмент за медико-социален контрол –
масови медицински прегледи на деца в училищна възраст и/ или извеждане
за определен период от „рискови“ семейства в кампании, контролирани от
лекари, и – до голяма степен – финансирани от държавата.4
Още през 1909 г. д-р И. Хаджииванов открива полемиката за туберкулозата в училището на страниците на сп. „Медицинска беседа“. Доклад на
повишава социалните страхове от болестта. Освен това, само някои от децата с положителни туберкулинови проби развиват активно заболяване на по-късен етап.
3
Connolly, C., Pale, poor, and ‘pretubercular’ children…, pp. 142-143.
4
Bakker N., Fresh air and good food: children and the anti‐tuberculosis campaign in the
Netherlands c.1900–1940 – History of Education, 2010, 39: 3, pp. 343-361, DOI:
10.1080/00467600903173386. 364.

255

тази тема той изнася на Осмата международна конференция против туберкулозата.5 Д-р Хаджииванов подчертава общественото значение на борбата с
туберкулозата в училище във време, когато България вече се вписва в международната борба, и поставя на дискусия въпросите за уреждането на повече
летни ученически колонии, за въвеждането на гимнастиката в училище („дихателна и шведска“), за здравната пропаганда в училище, за ролята на учителя
в обществените начинания за борбата против туберкулозата и пр.6 По това
време и Дружеството за борба против туберкулозата се опитва да разпространи във всички училища „12-те здравни заповеди“ – да се прочитат всеки ден,
докато не се научат наизуст от учениците – и настоява със специално писмо
до МНП те бъдат отпечатани на кориците на тетрадките и учебниците.7

Тревненският преванториум в строеж, 1943 г.8

Същинският дебат за „предтуберкулозното“ дете се разгръща сред експертите в България през 30-те г. на ХХ в. и то в посока на дефицитите на ста-

5
Хаджииванов, И., Борбата с туберкулозата в училището – Медицинска беседа, 10,
1909, 579-586, с. 579.
6
Пак там, с. 580.
7
Русев, М., Туберкулозата в България – Народно здраве, 1930, бр.11, 81-107, с. 91.
8
Web. 20.05.2020. https://www.tryavna.eu/news-1418-Chast_ot_istoriyata_na_Detskata_
spetsializirana_bolnitsa_sanatorium_Tsaritsa_Yoanna_v_Tryavna.html.
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тистически данни за туберкулозата сред учениците.9 Доколкото има данни от
училищните лекари, те са главно за гимназиите, докато в основните и прогимназиалните класове почти няма сведения, освен в районите на някои диспансери в по-големите градове.
От идеята на Жак-Жозеф Гранше за предприемането на превантивни
мерки за здравето на „предразположените“ към туберкулоза деца до откриването на действащ преванториум в България, минават около 30 години. През
1936 г. Софийският клон на Дружеството за борба с туберкулозата експериментира идеята за преванториум в България, откривайки такъв в близост до
диспансера, поддържан от дружеството – главно за деца от бедните бежански
квартали „Ючбунар“ и „Коньовица“: „Той има за цел, като приюти децата,
да ги предпази от техните болни с отворена туберкулоза родители или близки. В преванториума, който в странство някои наричат ‚полусанаториум‘,
тези деца се отглеждат при специален режим и грижи и под контрол на
лекар, който същевременно е управител на преванториума“.10 Макар и с оскъден бюджет, Дружеството успява да обзаведе съоръжение с 30 легла, подпомагано от Съюза за закрила на децата в България (СЗДБ), Българския женски съюз, Софийска община (Отделението за обществено подпомагане) и от
представителството на Близкоизточната фондация в България, която вече е
разработила Здравен център и лятно детско игрище в „Коньовица“.11 В Софийския преванториум децата са близо до семействата си и така той малко се
отличава от училището на открито – децата по-скоро са под лекарско наблюдение, хранят се питателно, не се отглеждат в опасни жилищни условия и не
са в постоянен досег с болни от семействата им.

Недялков, Ал., Туберкулозата в училище – Медико-педагогическо списание, г. III,
1936-1937, кн. 7-8, с. 340-347; Тодоров, Ст., Принос към изучаване на белодробната
туберкулоза в нашите училища – Български хигиенен преглед, 1937, кн. 1 и др.
10
Туберкулоза, 1939, бр. 9, с. 1.
11
От началото на 30-те г. на ХХ в. в „Коньовица“ работи Здравен център на Близкоизточната фондация в България със Здравно-съвещателна станция и противотуберкулозен диспанер. Фондацията организира в квартала Дневен детски център и лятно игрище с къпалня. В периода 1936–1938 г. представителите на Фондацията, заедно с
ГДНЗ, СЗДБ и Отделението за Социални грижи на Столична община организират и
опити за настаняване на деца в приемни семейства – в него са включени и подрастващи, отговарящи на дефиницията „предразположени към туберкулоза“, чиито семейства не могат да осигурят адекватна грижа – Вж.: Ангелова, М., Грижа, наблюдение,
контрол – първи опит за настаняване на сираци в приемни семейства България (19361938), Балканистичен Форум, 2011, 1, 89-97.
9

257

Заради малкия капацитет на преванториума за 3 години до 1936 г. той
успява да се погрижи временно за около 300 деца. В ГДНЗ също се обмислят
възможности в тази посока и през 1938 г. към Софийската държавна болница
за гръдоболни за известно време е разкрит Предпазен дом за деца с родители,
болни от туберкулоза с 40 легла. Софийският клон на Дружеството за борба с
туберкулозата се включва в издържането и на този преванториум.12
Най-амбициозният проект за преванториум в този период идва по инициатива на царица Йоанна, но в крайна сметка – заради по-големите лечебни
възможностти на санаториумите, в хода на осъществяването му проектът е
финализиран именно като детски санаториум. Строежът и оборудването на
Преванториума за гръдноболни деца в Трявна са финансирани в основната си
част от сватбения подарък за царицата – 5 милиона лева от трите държавни
банки (Народна, Земеделска и Кооперативна) и с натрупаните през годините
лихви. След проучване на климатичните условия, през 1938 г. е избрано мястото от около 200 дка в района на гр. Трявна. През 1939 г. арх. Йордан Севов13
започва работата по проекта, като междувременно той е изпратен в Италия,
Франция, Швейцария, Чехословакия, за да проучи най-новите за времето тенденции в строителството на лечебни комплекси за деца, предразположени към
белодробна туберкулоза. В хода на строителството се променя намерението за
откриване на преванториум и лечебното заведение е завършено като санаториум, официално открит през март 1944 г. като Царски детски санаториум
„Цар Борис III“. След 9 септември 1944 г. името му се трансформира в Държавен детски санаториум.14 Промяната на предназначението от преванториБалкански, И., Народно здраве, София: Дружество за народно здраве при ГДНЗ,
1938, с. 63; вж. и Недялков, Ал., Предпазни домове за заразени от тубекулоза деца
(преванториуми) – Медико-педагогическо списание, 1941, 6, 309-314.
13
Арх. Йордан Севов (1891–1945) завършва Кралското висше техническо училище в
Дрезден (Германия). След края на следването се завръща в България. Работи по строителни проекти в България, а след 1925 г. и в Турция – участва в екипа на германския
професор Херман Янсен при изработването на градоустройствените планове на новата турска столица Анкара. Автор е на проектите или е предприемач по строителството
на редица обекти в България, между които Дворецът в Кричим (предимно интериор),
Царската ловна хижа „Ястребец”, Метеорологичната наблюдателница на връх Мусала, постройки в Царска Бистрица и с. Баня, Карловско и др. Й. Севов е сред осъдените
от Народния съд и е разстрелян в нощта на 1-ви срещу 2-ри февруари 1945 г.
14
От 6 февр. 1949 г. санаториумът променя своя профил на Детско-юношески – за
болни с активна туберкулоза на белите дробове и хирургически център за белодробни
операции за деца и юноши – момчета от 5 до 14 години и момичета от 5 до 18 години
– с капацитет 330 легла. Болните се приемат от всички диспансери в страната. От 1952
г. е разкрит тубдиспансер, който обслужва населението на Трявна и района. – ДА–
12
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ум в санаториум дава възможност в лечебното заведение да се извършват и
по-сложни операции в областта на гръдната хирургия – санаториумът е оборудван с модерна операционна зала за четири екипа. Месеци по-късно, по
време на преминаването на Червената армия през Трявна, един комплект операционен инструментариум е „реквизиран“, а няколко години след това проф.
Асен Шопов – първият управител на санаториума (1944–1948), нарежда да
прехвърлят останалите в Пловдивския медицински факултет, където той отива да работи.15

Писмо от секретар на столичен Партиен комитет до партийния секретар при
МНЗ с ходатайство за настаняване на детето на член на БРП/к/ в санаториума в
Трявна, 1946 г.16

През следващите години в страната се откриват няколко преванториума. Сред тях са преванториумите в Люлин (1945–1951г.)17, в гр. Ловеч (1946
Габрово, ф.841, Детско-юношеска пневмофтизиатрична болница, Трявна (1944- ),
Историческа справка.
15
ДА-Габрово, ф.841, оп. 1, а.е. 1, 4.
16
ЦДА, ф.160. оп. 1, а.е. 196, л. 6.

259

г.), в Горна баня (1947 г.) и др.18 Интересен е случаят с откриването през 1948
г. на Преванториума за деца на бойци против фашизма и капитализма в с.
Шипка. В този случай в сграда, в която се помещава старопиталище, се приспособява част от сградата и детският преванториум се организира като крило
към приюта.19

Заповед на министъра на Народното здраве за проучването на възможностите за
откриването на нови детски противотуберкулозни заведения във връзка с 5годишния план, 1946 г.20

ЦДА, ф.160, оп.3, а.е.198.
ЦДА, ф.160, оп. 3, а.е. 197.
19
От 1950 г. преванториумът се преименува на Детски окръжен санаториум и съществува до 1961 г. Вж. ДА–Стара Загора, ф.805, 63 а.е.
20
ЦДА, ф.160. оп. 1, а.е. 196, л. 18.
17
18
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Санаториуми и преванториуми за деца през 1950 г.21
1. Санаториум за костно-ставна туберкулоза гр. Сталин 320 деца
2. Санаториум край с. Искрец 60 деца
3. Санаториум край гр. Пещера 60 деца
4. Санаториум край гр. Трявна 300 деца
5. Санаториум София (Княжево) 120 деца
6. Детски преванториум–санаториум с. Г. Баня 100 деца
7. Преванториум–санаториум край гр. Кюстендил 100 деца
8. Преванториум–санаториум на Люлин 80 деца
9. Преванториум–санаториум край гр. Ловеч 80 деца
10. Преванториум–санаториум край с. Шипка 150 деца
11. Преванториум с. Своге 50 деца
12. Преванториум на Горнобански път (бивш Еврейски) 45 деца
13 Преванториум с. Черни връх, Шуменско 40 деца
Всичко: 1505 деца
Както в санаториумите за деца, така и в преванториумите, освен лечебно диетичният режим, се организира и учебен процес. Заради продължителния
престой на подрастващите пациенти, в тези институции задължително се назначават учители и възпитатели, които преподават на децата в училищна възраст.
Училища на открито

Училище на открито в Нидерландия, 1918 г.22
21

ЦДА, ф.160, опис 11, а.е. 263 л. 3.
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За разлика от преванториумите, които се стремят да изведат децата в
по-здравословно обкръжение, но без учебният процес да е особен акцент,
училищата на открито позволяват на децата да учат в „безопасна среда“, подложени едновременно с това на климатична и диетична профилактика, насочена към укрепване на организма и предпазване от активна форма на туберкулоза.23 Такава е идеята на първото климатично училище, основано през 1904 г.
в Шарлотенбург (предградие на Берлин), което бързо прераства от сезонно
намерение в целогодишен проект. Разположено е в борова гора, в частично
затворени дървени сгради, които побират около 120 ученици. Пътуващи всеки
ден (с ангажимента на Германския червен кръст), децата прекарват по 11 часа
на ден в училище, като се хранят по пет пъти на ден, под лекарско наблюдение. По модела на „горското училище“ в Берлин през следващите десетилетия
се организират училища на открито в цяла Европа и Северна Америка.24

Училище на открито, разположено на ферибот, Ню Йорк, 1911 г. 25
Nationaal Archief, Spaarnestad Photo, Het Leven, SFA022818969. Web.21.08.2020.
https://www.flickr.com/photos/nationaalarchief/3915530627/.
23
Châtelet, A.-M., A breath of fresh air: Open-air schools in Europe – In: Gutman, M., N.
De Coninck-Smith (eds.), Designing Modern Childhoods. History, space, and the material
culture of children, New Brunswick: Rutgers University Press, 2008, 107–27; Depaepe M.,
F. Simon, Freiluftschulen: eine historisch–pädagogische Randerscheinung als Reflex socialhistorischer Modernisierungsprozesse? – Zeitschrift für Pädagogik, 2003, 49, 718–33;
Thyssen, G., Visualizing discipline of the body in a German open-air school (1923–1939).
Retrospection and introspection – History of Education, 2007, 36, pp. 247–64; Bakker N.,
Fresh air and good food: children and the anti‐tuberculosis campaign in the Netherlands c.
1900–1940 – History of Education, 2010, 39:3, pp. 343-361, DOI:
10.1080/00467600903173386.
24
Connolly, C., Pale, poor, and ‘pretubercular’ children…, p. 141.
25
Open air class on the boat Southfield at Bellevue Hospital, New York City – Library of
Congress, Web.13.07.2020. https://www.loc.gov/pictures/item/2002717985/.
22
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В този тип училища, освен предпазен и лечебен ефект, се търси и засилване на хигиенните аспекти на образованието. В хигиенното образование
се търси една от възможностите за успеха на мерките за подобряване на
общественото здраве, включително и при борбата с туберкулозата.26 Учебните
правила за хигиена, както и разпространяването на популярно медицинско
знание в училище, са част от здравно-пропагандни кампании, започнали и в
България от началото на ХХ в. Както бе подчертано по-горе, един от акцентите за работа на Дружеството за борба против туберкулозата е популяризирането на опасността от туберкулозата и нейното лечение сред училищната младеж – с публикуването на брошури, полулярни четива, с разпространението в
училищата на „12-те здравни заповеди….“, на надписи „Не плюй на пода“, с
организиране на активностите на училищните лекари в тази посока и др.

Предписания за учениците, 1912 г.27

Някои от училищата на открито предлагат ангажиране на децата само
през деня, а други приемат деца за цяла учебна година и представляват училище с пансион извън градския център. Именно към такъв тип се ориентират
организаторите на училищата на открито в България през 30-те год. на ХХ в.
Основна фигура в усилията за организиране на училища на открито в
България се оказва д-р Томчо Станев – инспектор по училищна хигиена при
ГДНЗ. Личният фонд на д-р Станев, съхраняван в Държавен архив–София,
съхранява документи, снимки, копия от публикации и други следи от неговите
усилия в тази посока.28 Разбира се, това начинание става възможно и с подкрепата на МНП, както и на Софийското училищно настоятелство (т.е. СтоTheodorou, V., D. Karakatsani, Strengthening Bodies, Building a Nation…, p. 81.
Туберкулоза, 1912, кн. 1.
28
ДА–София, ф.1447К – Личен фонд „Тома Станев“ (1887 - 1974).
26
27
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лична община) и по-специално на неговия председател по това време – Иван
Лекарски.29
В непубликувана студия, озаглавена „Училищата на открито в чужбина
и у нас“30, д-р Т. Станев проследява идеята за този тип училища в България и
осъществяването й през 1930 г. Той посочва, че е посещавал училището в
Шарлотенбург, и е заинтригуван от приложението на идеята, училищните
лекари да посочват „предразположени към туберкулоза“ ученици, които да
бъдат организирани в училище на открито. От текста му става ясно, че той
познава добре системата на този тип училища и във Франция, САЩ, Англия,
Белгия, Швейцария, Италия, Унгария, СССР и др.31
Откритото на 5.11.1930 г. училище в Борисовата градина не е първият
подобен опит. Самото учебно заведение използва, както д-р Станев посочва –
„едно старо помещение в Борисовата градина, състоящо се от една голяма
стая, една малка стая, една веранда и един навес. Тя е построена през 1904 г.
с цел да идват тук децата от основните училища на София и да прекарват
по отделения или училища по за един ден сред природата.“32 Оказва се, че
още веднага след като започва работа училището в Шарлотенбург, подобна
идея се опитват да реализират тогавашният просветен министър проф. Иван
Шишманов и известният училищен лекар д-р Величко Георгиев. По „предназначение“ построената за училищни занимания сграда се използва само няколко години, а по-време на войните е изоставена. След това там са настанени за
кратко руски бежанци, а впоследствие в сградата са гледани и полицейските
кучета на Столичната полиция. През 1928 г. д-р Станев и неговите съмишленици я заварват полуразрушена и се заемат с ремонт и облагородяване на
пространството около нея. През лятото на 1929 г. правят експериментален
опит като лятно училище с 25 деца, които прекарват там под ръководството на
д-р Станев при специален режим – занятия на открито и силна храна. В началото на следваща учебна година училището започва да функционира редовно
с 25 деца от Трето отделение – колкото позволява капацитетът на сградата.
МНП се ангажира с намирането на учители, ГДНЗ отпуска една сума от 100
000 лв., а общинското училищно настоятелство поема останалите разноски.
Макар и най-скъп за издръжка, д-р Станев избира варианта за училище тип

Жоржета Назърска ме насочи и към работата от 20–30-те години на ХХ в. на Мара
д-р Тодорова (+1937) – педагожка, която концептуализира идеята за слънчеви училища на открито, където да се прилагат педагогика и социална медицина, против дегенерацията на децата. Работила в училища, пансиони и летовища. Създава Дружество
„Култура“ и Горско трудово летовище. През 1934 г. заедно с Димитър Кацаров публикуват книгата „Слънцето, детето и училището. Училища на открито“ (София:
Акация, 1934).
30
ДА–София, ф.1447К, оп.1, а.е.9, л. 1-45.
31
Пак там, л. 8-25.
32
Пак там, л. 26.
29
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„интернат“, т.е. цялата учебна година децата да прекарват в училище и да
бъдат отдалечени от „нездравословната домашна среда“ – моделът за училище
на открито, който се развива най-вече във Франция, Белгия и Швейцария.
Недалеч от старата сграда се построява една голяма стая за спалня, а след това
и класна стая, както и една по-малка стая за учителите. На следващата година
се приемат деца от 2 отделения – трето и четвърто (40 деца).33

Ученици от училището на открито в София на манифестация
за 24 май 1931 г.34

Когато д-р Станев обяснява смисъла на този тип учебни заведения, той
цитира утвърдени в международен план формули: „Целта на училището на
открито е да се вземат слабите и изтощени деца, децата на туберкулозните родители, които посещават обикновените училища и които живеят в
среда и обстановка, застрашаващи здравето и живота им, и се поставят
при чист въздух и слънце, при специален режим на живеене, така че да закрепят здравето си и да се приучат на добри навици, без при това да прекъсват курса на обучението си. В училищата на открито се използват преди
всичко чистият въздух и слънцето. Децата при всеки възможен случай прекарват на открито, като и обучението се води или като се разхождат с
учителя, или наседали на чинове, поставени извън сградата, най-често върху
постлана с дъски земя. Когато времето е лошо, дъждовно и много студено,
обучението се води в класни стаи, но те са с отворени прозорци, така че
въздухът, при който стоят децата, да е винаги чист… Придобиването на

33
34

Пак там.
ДА–София, ф.1447К, оп. 1, а.е. 14, л. 2.
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здравни навици в училището на открито е една съществена задача на ръководителите. То се извършва не със сухо преподаване, а с приучаване тези
навици да бъдат прилагани във всекидневния живот.“35
През 1931 г. инициативата за училища на открито се разширява с второто такова училище в гр. Ловеч – отново по инициатива на инспектор-лекаря
на ГДНЗ и с одобрението на здравния директор д-р И. Кесяков. Тук съмишленик на д-р Станев се оказва бившият управител на Ловешката болница и активна фигура в противотуберкулозния дебат – д-р С. Съев. Училището се организира на 2 км. от града, в сградата на Лятната детска колония, принадлежаща на дружество „Наука и здраве“.36

Сградата на училището на открито в Ловеч, 1931 г.37

Ловешкото училище също работи с ученици от трето или четвърто отделение – 35 деца, като ги редува всяка година. Учителят се осигурява от
МНП, възпитателката – от ГДНЗ, а прислуга – от Ловешката община.38
Следва един неуспешен опит, организиран от Софийското училищно
настоятелство, да се разработи училище на открито в околностите на Варна,
като се използва собствената сграда на настоятелството, построена за лятна
колония. През декември там са изпратени 95 деца, но заради проблеми с издръжката в края на първата учебна година училището се закрива.39
ДА–София, ф.1447К, оп. 1, а.е. 8, л. 1-2.
ДА–София, ф.1447К, оп. 1, а.е. 9, л. 27-28.
37
ДА–София, ф.1447К, оп. 1, а.е. 29, л. 1.
38
ДА–София, ф.1447К, оп. 1, а.е. 9, л. 28.
39
ДА–София, ф.1447К, оп. 1, а.е. 9, л. 28.
35
36
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Училището на открито в Ловеч, 1933 г.40

Д-р Станев е назначен за областен лекар в гр. Враца и веднага се заема
да организира училище на открито в региона. Така, четвъртото такова училище се създава през 1937 г. в гр. Берковица. За целта първоначално се използва
помещението на Софийските сиропиталища, а после Студентският дом в местността „Ашиклар“ край града. Там се изпращат по 30 деца годишно (отново
от III или IV отделение) от Врачанска област. Врачанското училище се издържа от фонд „Обществено подпомагане“ (по 450 лв. на дете), от ГДНЗ и от общините, от които идват децата. Както и при другите училища, д-р Станев посочва: „Децата се вземаха от обикновени училища, като се посочваха от
учителите и училищните лекари. Те бяха деца слаби физически, деца на туберкулозни родители, деца анемични. Почти всички бяха бедни“.41 Мариела
Тодорова-Колева в статията си за училищата сред природата представя българският дебат за тях, който се разгръща през втората половина на 30-те години сред лекари, специалисти по училищна хигиена и педагози на страниците
на „Медико-педагогическо списание”, „Педагогическа практика”, „Свободно
възпитание”, „Учител”, „Народно здраве“, „Нашето дете“ и др.42

ДА–София, ф.1447К, оп. 1, а.е. 38, л. 1.
Пак там, л. 30.
42
Тодорова-Колева, М., Училища сред природата от края на XIX и първата половина
на XX век – В: Сборник от Международна научна конференция "Педагогическкото
образование - традиции и съвременност", Издателство: Ай анд Би, Велико Търново,
2019, ISSN 2534-9317, с. 74 - 81.
40
41
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Д-р Т. Станев с ученици от училището на открито
в Берковица, 1940 г.43

Към 1943 г. и трите училища на открито продължават да приемат ученици и д-р Станев преценява резултата от работата им като изключително
успешен: „в продължение на повече от 10 години не се е оказало нито едно
дете, което да не е подобрило здравето си и да не е направило прогрес в своето учение“.44
Закрито през учебната 1944/45 г., училището на открито в София приема отново ученици през 1948/49 г., като „Училище на открито (за аденопатични деца), гр. София“.45 За директор е назначен Тодор Илиев46 и той ръководи
училището до закриването му през 60-те години на ХХв.
Летните детски колонии и туберкулозата
Историята на летните детски колонии (летовища) не е нова тема, макар
и не винаги да се подчертава връзката им специално с опасността от туберкулозата за детското здраве. Летовища се организират от различни благотворителни дружества на много места в страната след 1904 г. и стават особено популярни в периода между двете световни войни. 47 Тук са представени примеДА–София, ф.1447К, оп. 1, а.е. 44, л. 1.
ДА–София, ф.1447К, оп. 1, а.е. 8, л. 4.
45
ДА–София, ф.1996, оп. 1, а.е. 18, л. 47.
46
ДА–София, ф.1996, оп. 1, а.е. 18, л. 35.
47
Вж.: Попова, К., Националното дете. Благотворителната и просветна дейност на
Съюза за закрила на децата 1925-1944 г. София: ЛиК, 1999; Angelova, M., The Student
Summer Camps in Bulgaria between the Two World Wars, in Naumović, Sl., M. Jovanović
43
44
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ри за летовища, иницирани от клонове на Дружеството за борба против туберкулозата, подпомагани от държавни институции и други организации от
гражданския сектор.
Д-р М. Русев в обширна статия от 1930 г. отделя особено място на ученическите колонии в „прямите или косвени начинания за борба против туберкулозата от държавата, окръзите, общините и частната инициатива“.48 Преди откриването на лятната ученическа колония на Дружеството за
борба против туберкулозата в България през 1910 г., в страната има само няколко такива начинания. Първата лятна детска колония е организирана през
1904 г. в с. Лъджене – по инициатива на тогавашния министър д-р Шишков.
Следващата, и по-известна, е тази на софийското дружество „Здравец“ в с.
Панчарево (София), както и колонията на Педагогическото училище в Стара
Загора. От 1907 г. по инициатива на Панагюрския околийски хигиенен съвет е
образувано дружество за детски ученически колонии и в Панагюрище.49
Както бе посочено (Гл. 3), в през юли 1910 г. ЦК на Дружеството за
борба против туберкулозата открива първата си детска лятна колония в с.
Своге за „застрашени от туберкулоза деца“, която нарича „Детска почивка“.
Намерението е тя да работи всяко лято и там да се приемат деца, изпратени от
всеки дружествен клон, където няма такава колония. В ретроспекция от 1930
г. за работата на колониите, д-р М. Русев с доволство отбелязва, че от самото
начало на летовищните инициативи всяко дете в месечния престой в летовището е надавало на тегло между 1 200 гр. до 5 кг.50 Подобно на патоса, свързан
с преванториумите и училищата на открито, и в случая с летните колонии се
търси укрепването на детския организъм срещу бъдещата заплахата от болестта.51 През лятото на 1911 г. Софийският клон отново организира колонията в Своге. Този път ЦК заплаща пребиваването и на двама учители52, а лично
д-р М. Русев, както и предната година, поема „медицинския надзор“ на 80-те
деца (на две смени) в летовището.53 През следващите няколко години дружеството изпраща всяко лято около 80 деца, като в периода на войните (от 1915
(eds.), Childhood in South East Europe: Historical Perspectives on Growing Up in the 19 th
and 20th Century, Belgrade-Graz: LIT Verlag, 2004, pp. 163-176.
48
Русев, М., Туберкулозата в България – Народно здраве, 1930, бр. 11, 81-107, с. 92.
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50
Пак там, с. 88.
51
Тананов, Ст, Общественото подпомагане и борбата против туберкулозата – Борба
против туберкулозата, 1936, кн. 6, с. 101.
52
За „надзирател“ е назначен учителят по гимнастика в Четвърта мъжка гимназия П.
Фотинов, а за учителка – „госпожата му“ – учителка в Трета девическа гимназия срещу 100 лева общо възнаграждение за сезона. На Свогенския околийски лекар д-р
Куруджиев се възлага надзора на слънчевите бани на децата – Трети годишен отчет на
Ценнтралния комитет на Дружеството за борба против туберкулозата в България –
Борба против туберкулозата, 1914, 1, кн.1-10. с.1-2.
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г.) тази дейност прекъсва, за да се възобнови отново в средата на 20-те години.
Трябва се подчертае, че осигуряването на средства за летовището се
случва благодарение на съвместните действия на Дружеството за борба против туберкулозата и организции като БЧК, СЗДБ, държавни институции и
местни благотворителни дружества в областта на общественото подпомагане.
Така например, летуването в „Детска почивка“ край Своге през 1929 г. става
възможно благодарение на това, че Софийският клон получава подкрепа от
БЧК (20 000 лв.), от ЦК на Дружеството (15 000) и от МНП (15 000). В средата
на юли в летовището за един месец са изпратени 60 деца от бедните квартали
на столицата (Ючбунар, Коньовица и Кюлюците), които са изследвани предварително от лекаря на Дружествения диспансер – „рентгенизирани и пиркетизирани, с бактериологично изследване на храчките“.54
През 1926 г. ЦК на Дружеството за борба против туберкулозата получава дарение от 100 000 лева от благодетелката Александра Иванова, която
изрично посочва желанието си – да се построи летовище за „слаботелесни“
деца в Своге. До 1936 г. парите са в банка и вече са 300 000 лв. Тогава ЦК
взима решение да се строи постоянна сграда за летовището на Софийския
клон в Своге и то да се казва вече летовище „Александра Иванова“. 55 Проектът е подготвен от архитекта на Искрецкия санаториум – Пенчо Койчев и
през 1938 г. летовището е в нова масивна сграда.56
По това време много от клоновете на дружествата в страната не могат
да осигурят средства за изпращането на деца в летовището. През 1938 г. само
Татарпазарджишкият клон изпраща 19 деца за двете смени, а от другите клонове – не успяват. Така, както посочва отчетът на летовището, „комитетът е
принуден да вземе деца на частни семейства от София и другаде“ – общо 78
деца от София, Пазарджик, Търново и Своге. Организаторите на летовището
подчертават, че се осигурява по-дълъг престой на децата – то се провежда на 2
смени по един месец, а не както повечето летовища с 3 смени по 20 дни. От
тези деца само 5 са приети без такси като бедни и престоят им се поема от
клоновете от Татар Пазарджик и Своге. Останалите са изпратени от семействата им със заплащане.57
Докато някои от клоновете на дружествата не успяват да финансират
изпращането на деца в лятната колония на дружествата, други клонове успя-

Софийският клон на Дружеството за борба против туберкулозата – Народно зраве,
17-18, 1929, 135.
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Дружествен живот. Летовище „Александра Иванова“ – Борба против туберкулозата, 6, 1936, 106-107.
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Правилник за уредбата и управление на летовището „Александра Иванова“ при
Своге – ЦДА, ф.116К, оп. 1, а.е. 81, л. 1-5.
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ват да организират собствени детски летовища. Такъв е случаят със Старозагорския клон на дружеството.

Летовището „Александра Иванова“ край с. Своге, 1938 г.58

Летовището на Старозагорския клон на Дружеството
за борба против туберкулозата, 1937 г.59

Отчет на летовището „Ал.Иванова“ през 1938 г. – Борба против туберкулозата,
1939, 1-2, 17-21, с. 18, 20.
59
Борба против туберкулозата, 1938, кн. 3-4, с. 16.
58
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Старозагорският клон, още от създаването на Дружеството за борба
против туберкулозата, приема като важна задача откриването и поддържането
на лятна детска колония. Дейците от дружеството (д-р Азманова, д-р С. Ханчев, а по-късно и д-р. Н. Грозева, З. Акрабова и др.) успяват да намерят финансиране и откупуват подходящи за целта бараки близо до ж.п. линията Поповци–Борущица и към 1914 г. вече има действащо летовище на Старозагорския клон.60 От края на 20-те години то е едно от най-често представяните на
страниците на дружественото списание „Борба против туберкулозата“.61
През 1928 г. Новозагорският клон със съдействието ЦК също организра
летуването на 44 деца от Пловдив.62 Великотърновският клон на дружеството
за борба против туберкулозата организира летовището си съвместно с Търновското благотворително дружество „Здравец“ в с. Арбанаси. Шуменското
дружество също има възможност да изпраща деца за летуване, благодарение
на дарението, завещано от жител на града. Отново с дарение (фонд „П. Димитров“) през 1928 г. Старозагорският клон строи ново здание за летовището
си.63
Летните ученически колонии са инициатива, в която се ангажира не само частната благотворителност, но и Министерството на просвещението, което припознава летовищата като важен фактор в живота на училищното дете,
особено с развитието на службата по училищна хигиена. МНП постепенно
засилва ангажиментите си в тази посока – ако в периода 1904-1916 г. то е отделяло по 3 000 лв. годишно за целта, то през 1925 г. сумата е от 300 000 лв.
Към 1931 г. само от финансовата помощ на МНП летуват около 6000 деца.64 В
подпомагането на летните колонии може да се види участието и на ГДНЗ, на
общини, на различни благотворителни дружества, а от средата на 20-те години – и на СЗДБ. През 1920 г., например, в страната са организирани общо 18
летни колонии, а 1925 г. те са 43 с ок. 2800 „колонисти“.65 От края на 20-те
години броят на летовищата стига до 70 годишно – през лятото 1928 г. са организирани 71 колонии в страната (15 морски и 56 планински и горски) и броят им продължава да се увеличава до 1942 г.66
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Лечебни климатични станции
Сред държавните лечебни институции за възрастни (на по-късен етап –
и за деца), подобни на тази на санториума трябва да се посочат и лечебните
климатични станции. Веднага след края на Първата световна война и възстановяването на работата на държавните обществено-здравни институции, отново се поставя остро въпросът за високата заболеваемост и смъртност от
туберкулоза и неимоверно малкия брой на лечебни места – все още няма изградена мрежа от гръдоболни отделения, а двата държавни санаториума за
възрастни в страната поемат за лечение общо едва около 200 души. Доколкото
възможности за изграждане на нови санаториуми в кратък срок липсват, към
проблема се подхожда по начина, по който се открива и първият санаториум в
Троян – приспособяват се болнични сгради или в част от сградите на болнични институции се разкриват лечебни (наричани и „здравни“) климатични
станции. През 1919 г., както посочва в спомените си Иван Кесяков, „третостепенните болници в балканските и подбалканските околийски центрове
/Чепеларе, Лъджене, Берковица, Дряново, Трън и др./ бяха превърнати в климатически станции за по-леко болни, като се оставят по една-две стаи само
за евентуално заразно болни".67 В станциите се изпращат болни „с подобрение
в начален стадии“, за които няма място в санаториумите. В междувоенния
период броят им варира между 968 и 1169 и при всички случаи става въпрос за
приспособени за целта здания на бивши второ- и третостепенни болници.
„Лечебни и климатически стации през 1937 г.“ 70
1. Трън – 50 легла
2. Тетевен – 30
3. Чепеларе – 40
4. Дряново – 30
5. Пирдоп – 30
6. Берковица – 35
7. Омуртаг – 40
8. Ветрен – 30
9. Търговище – 30
10. Кубрат – 25
11. Крумовград – 20
ОБЩО 360 легла

Кесяков, И., Спомени, част I…, с. 13.
Русев, М., Туберкулозата в България…, с. 99.
69
Народното здраве, София: Главна дирекция на народното здраве, 1938, с. 62.
70
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В отчет за дейността на противотуберкулозните служби през 1944 г.,
запазен в архива на ГДНЗ, може да се види работата на Омуртагската здравна
климатична станция.71 Тя започва да работи през 1935 г. с 30 места за пациенти, а от 1941 г. разполага вече с 50 легла (за 25 жени и 25 мъже). В сградата са
обзаведени 4 стаи с по 2 легла; 2 – с по 7 легла и 2 – по 8 легла. При изчисленията се посочва, че на легло се падат по 12, 5 куб.м. пространство. Амбулаторията на станцията, освен прегледи на пациенти (1232 прегледа за годината), е отворена и за прегледи на местното население (858 души от района на
Омуртаг). Амбулаторните прегледи са дадени в разбивка като заплащане: със
собствени средства на пациентите – 31%; ФОО – 3,6%; безплатно – общо 65%,
като от тях 13% са по бедност, 5,8% – като чиновници, 46% – военноинвалиди
и др.72 В цитирания отчет прави впечатление широкият възрастов диапазон на
приеманите болни – деца (19 души), ученици (12) и възрастни с различни
професии, вкл. и жени-домакини на възраст до 45 години.73
Доколкото в климатичните станции не се предвижда клинично лечение,
в случая с Омуртаг няма оборудвана рентгенова лаборатория, а процедурите с
пневмоторакс за нуждаещите се пациенти са правени в диспансера в гр. Търговище или в Държавната болница в Шумен.74 Въпреки че по предписание
станцията не би трябвало да приема тежко болни, по време на престоя им в
станцията са починали 8 души. Като се има предвид, че всички са изпратени
от лечебни заведения (болнични отделения и санаториуми) и от диспансери (в
98% от случаите), броят на починалите е смущаващ. За разлика от санаториумите, където оптималният престой е 3 месеца, средният лечебен срок в Омуртагската станция към 1942 г. е 30 дни.75 Това означава, че са постъпили болни
в много тежко състояние.76 В следващите две години срокът на престоя се
увеличава, като преобладават болни с престой около 5 месеца.77 Проблемът с
„подбора“ на пациентите се поставя в специално писмо на завеждащия отдел
„Социални болести“ в ГДНЗ К. Марков до началниците на областните медиЦДА, ф.160, оп.2, а.е. 142, л. 14-20. Освен на Омуртагската климатична станция, в
архива на Здравната дирекция са запазени документите от работата на още няколко.
Вж.: ЦДА, ф.72К, оп. 1, а.е. 1931, а.е. 1932 – Досие на здравната климатическа станция в гр. Кубрат. І–ІІ том (1936-1944); ЦДА, ф.72К, оп.1, а.е. 1842 – Годишен отчет на
Държавната болница – здравна климатическа станция в гр. Дряново (1937-1938);
ЦДА, ф.72К, оп. 1, а.е. 1925 – Досие на здравната климатическа станция в гр. Берковица. (1938-1944).
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цински служби и лечебните заведения от 17.12.1942 г.: „Лечебните климатически станции по начало са създадени да облекчат претрупването на туберкулозно болни в санаториумите и отделенията за гръдоболни в болниците…
Станциите се претрупват, понеже често там се изпращат напълно здрави,
а често и болни с отворен процес, с бацили в храчките… В климатичните
станции се изпращат прекарали туберкулоза с подобрение, за долекуване, а
не са за предразположени и тежко болни“.78 Към 1941 г. броят и на станциите
се запазва, като по това време климатичните станции са в Търговище (30 легла), Кубрат (25), Чепеларе (20), Пирдоп (20), Ветрен (30), Св. Константин (20)
– за мъже. Към 1941 г. станцията в Омуртаг вече е преобразувана в детска с 50
легла, а за жени са пригодени станциите в Берковица, Панагюрище, Дряново,
Тетевен, Трън, Кърджали – с общо 381 легла за всички станции.79

Диспансерите за гръдоболни – между клиниката и
общественото подпомагане
„Гърдите ни са пълни с дим, а дробовете ни – с каверни.“
„Кино“, Н. Вапцаров

Когато през 1887 г. д-р Робърт Филип80 (1857–1939) открива в
Единбург своя „Victoria Dispensary for Consumption and Diseases of the Chest“,
той поставя началото на въвеждането на институция, превърнала се в неотменна част от лечебно-профилактичните практики за преодоляване на болестта – противотуберкулозния диспансер.81 Няколко години след него (1899 г.)
Албер Калмет разработва специална програма и през 1901 г. основава диспансера в Лил (Франция).82 Неговият дипансер е отправният образец за диспансерната институция, която доразработва американския лекар Херман Бигс –
моделът, по който се откриват по-къснo и се разрастват в огромна мрежа диспансерите в цяла Европа и Северна Америка след Първата световна война.
Диспансерът се оказва сравнително по-евтина и по-комплексна, в сравнение със санаториума, форма на лечение и предпазна медицина, която да
ЦДА, ф. 372К, оп. 1, а.е. 2252, л. 7-8.
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подпомогне предотвратяването на разпространението на туберкулоза чрез
изолиране на болните, както и чрез наблюдение (социална анкета), информиране и насочване за лечение.83 Основните функции на диспансерите са били и
продължават да бъдат и днес: проследяването на хората, които биха могли да
са заразени с туберкулоза, както и разпространението на първична медицинска помощ и материално подпомагане на засегнатите от болестта и техните
семейства. Още от началото на своето съществуване диспансерите интервенират към една специфична група от населението, за която се знае, че е особено
рискова за заболяване от туберкулоза – бедните.84 Мерките, предприемани
чрез диспансерите, са предимно с превантивен характер, доколкото почти до
края на разглеждания период не съществува лекарствено лечение на туберкулозата. Дейностите на работещите в диспанерите се вписват както в лечебната
сфера, така и в областта на социалната работа.85 Тази комбинация е много
важна в характеристиката на борбата с туберкулозата, отразена и в доминиращата етиология на туберкулозата в края на XIX и първата половина на XX
век.

Преглед за туберкулоза в градски диспансер,
щата Индиана, САЩ, 1910.86
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Един от ключовите анализи от средата на 30-те г. на ХХ в. в България
за ролята на противотуберкулозния диспансер е този на д-р Харалампи Бояджиев, публикуван в официалното издание на ГДНЗ през 1935 г. Необходимостта от развиването на мрежа от диспансери в страната той дефинира така:
„Синтез на медицинските и обществените нужди… за да бъде в центъра на
мрежата от необходимите съоръжения за противотуберкулозната борба –
болници, санаториуми, преванториуми и пр.“ 87

Мястото на диспансера в мрежата от противотуберкулозни
институции, 1928 г.88
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Бояджиев, Хар., Диспансерът и неговата роля в борбата с туберкулозата – Известия
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Геров, В., Нужна ли е системна организация на обществената противотуберкулозна
борба в България – Известия на Дирекцията за народно здраве,1928, 6-7, с. 227.

277

Диспансерите в България намират отражение в обществено-здравното
законодателство едва след Първата световна война, макар първите такива в
страната да се откриват много по-рано и в резултат на инициативи в гражданския сектор. Още през 1908-1909 г. дворцовият лекар на цар Фердинанд – д-р
Х. Грецер разработва проект за „народен диспансер“.89 Като член на новосъздаденото Дружество за борба с туберкулозата в София, той предлага тази идея
и през 1910 г. в София започва работа първият противотуберкулозен диспансер в страната.
Софийският диспансер за слабогръдни на Дружеството за борба
против туберкулозата - моделът
Откриването на Софийския диспансер за слабогърди на 23 март 1910 г.,
е в резултат изключително на усилията на членовете на Софийския клон на
Дружество за борба с туберкулозата. Още през есента на 1909 г. комисия,
формирана от членове на дружеството (Х. Грецер, Н. Станев, Др. Малеев, К.
Спиров и Ст. Киркович), разработва Временния правилник за диспансера,
приет от ЦК и Настоятелството на Софийския клон на 7. ХІІ. 1909 г. Според
Правилника, разработен по модел на съществуващите в Европа диспансери, се
поставят няколко основни цели: да издирва туберкулозните болни и да установява болестта посредством „съвременни научни способи“; да се грижи за
настаняване на болните в подходящи заведения (санаториуми, болници, приюти); да дава информация на болните и близките им за профилактиката на
болестта; да се грижи и поддържа хигиената в жилищата на туберкулозните с
„посещения и ревизии“; да доставя дезинфекционни средства и материали за
домовете на туберкулозно болни; да „ходатайства“ пред властите, благотворителните дружества и частни лица за подпомагане на болните от района на
диспансера.90
Софийската община откликва на апела на дружеството, осигурявайки
помещението за диспансера – 3 стаи във Втора градска лечебница, а Дружеството за борба против туберкулозата поема издръжката на персонала – д-р Ал.
Богданов (бивш ординатор при Троянския санаториум, който преди да заеме
длъжността е изучавал уредбата на диспансерите в Берлин, Лил, Брюксел и
Виена), „сестрата анкетьорка“ М. Тепавска, както и доброволните сътрудници
– д-р Сахатчиев, д-р Иванов, Д-р Белинов. Намерението на хората от дружеството е, той да поеме грижата за бедните болни и да послужи като образец за
създаване на други диспанесри в страната.91

ЦДА, ф.129К, оп. 1, а.е. 1048, л. 43.
Първи годишен отчет на Централния комитет на Дружество за борба с туберкулозата в България – Борба против туберкулозата, г. І, 1910, кн. 1, с. 12-14.
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Събирането на данните не просто за заболеваемостта от туберкулоза в
района на диспансера, но такива за жилищните условия, приходите в домакинствата, дефицитите и нуждите, става възможно чрез анкетите, които провеждат лекарят и „сестрата анкетьорка“ (както е наричана в началото сестрата посетителка) – само за 1911 г. те извършват 2038 посещения в домовете
на болните от района на диспансера.92 Интересни са даните за първите месеци
от работата на диспансера, които д-р Богданов публикува през 1912 г.93 Според анализа му, само в 58 от 374 случаи на болни в Първи участък – Ючбунар
– и Втори участък – Коньовица, туберкулозата е активна от около 1 месец.
Повечето болни са с активна туберкулоза между 3 и 9 месеца (131 души), в 71
от случаите диагностицираните в диспансера са болни от 1-2 години, а 55 от
активните случаи са с туберкулоза повече от 3 години.94 Около 80% от пациентите са на възраст от 12 до 40-годишна възраст. В семействата на повечето
от тях има само по един болен (339), в 15 семейства има по двама болни, а в 5
от семействата те са по трима. Д-р Богданов изрично подчертава: „Срещат се
немалко болни, които се отказват да предпазват околните си. От друга
страна, някои, от желание да не огорчават болния, не се предпазват...“.95
Става ясно, че 87 души (41%), които вече са с туберкулоза, продължават да
работят (голяма част от тях по повече от 9 часа дневно), някои са с намалена
работоспособност, а 106 от тях са загубили работоспособността си в резултат
на заболяването.96 Д-р Богданов и сестрата посетителка се опиват да изчислят
и средствата, с които преживяват семействата на болните от района на диспансера. В преобладаващите случаи става въпрос за домакинства с повече от 3
члена, които получават месечно по-малко от 100 лв., а минимумът за член на
семейството за наем, храна, облекло, отопление, осветление, пране и пр. е
около 19 лв. месечно. Това означава, че осигуряването на специален „лечебен“
хранителен режим е непосилен за пациентите на диспансера.97
Като важна част от дейността на дисансера се отчита посредничеството
между бедните туберкулозни и общината или благотворителните дружества.98
Насърчени от резултатите от работата на диспансера през първите две години,
членовете на УС на Софийския клон на Дружеството вземат решение през
1914 г. да се открие втори клон но диспансера в друга част на столицата – в
Пак там, с. 18.
Богданов, Ал., Туберкулозата в София и мерки против нея – Демократически
преглед, 5, 1912, с. 593-607.
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Подуене.99 С напредването на войната активностите на организацията постепенно намаляват и тази идея е изоставена.

Смъртност по причини за умиранията в София, 1931-1935 г.100

Едва след 1922-1923 г., когато Дружеството за борба против туберкулозата възстановява дейностите си, диспансерът се оказва едно от малкото работещи институции за здравна и профилактична помощ за бедни болни от туберкулоза жители на София.101 Въпреки това, има и критики. В статия от 1923
г. редакторът на сп. „Обществено здраве“ и автор на едно изследване върху
туберкулозата от 1920 г.102 – д-р Харалампи Нейчев, изказва неодобрението си
по отношение на работата на диспансера на Дружеството за борба против
туберкулозата в София:
„Целият живот на това дружество се заключава в издържане как да
е на едно грижилище (диспансер) за гръдоболни, което, като се вземат на
внимание софийските условия и софийските нужди, едва съществува и не се
чувства никак в живота… При около 10-15 000 туберкулозни в София, през
1922 г. в диспансера са прегледани всичко 2 440 (1091 от тях са новодошли);
Пак там.
Бояджиев, Хар., Туберкулозата и организацията на борбата с нея – Сердика, 1937,
бр. 2, с. 32-38.
101
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направени са 10 648 посещения – в тях влизат 4482 за туберкулинни и 1405 за
арсеникови инжекции. За 8 години съществуване на диспансеера са констатирани общо 2 843 туберкулозни (365 души годишно), от които 318 са били
проучени; проучени са и 92 семейства, в които е имало смъртен случай на
болен. Лекарят е направил 276 посещения в дома на болни (без превозни средства), посетителките – общо 2261... За Искрецката здравница грижилището е направило 98 медицински свидетелства за настаняване на болни, като
са приети само 49 болни. В Александровската болница – 41 тежко болни е
трябвало да настанят, а са приети едва 26. Храната, която раздава дружеството на бедни болни семейства, е оскъдна, дрехите – също... Дадени са
още – 27 топломери и 3 джобни плювалника – ‚Не храчете на земята, имате
на разположение три плювалника‘! ДА, ТУБЕРКУЛОЗАТА В София МОЖЕ
ДА бъде напълно спокойна. Нищо не я застрашава!“ 103
Упреците на д-р Нейчев са преди всичко заради невъзможността на
Софийското дружеството за борба против туберкулозата да финансира активностите си – бюджетът му за 1922 г. от 163 577 лв. се равнява на средния годишен бюджет на 4 домакинства.104 Въпреки оскъдните средства за поддържане на диспансера, персоналът полага много усилия. Към 1922 г. като лекар
там е ангажиран друг член на ЦК на Дружеството за борба против туберкулозата – д-р Вл. Руменов. През същата година, чрез диспансера, той провежда
специално изследване върху детската туберкулоза в София – преглежда и
прави туберкулинови проби (питкетизация) на 311 деца от Първо отделение
до Първи клас. Заедно с това д-р Руменов засилва работата на диспансера в
посока на „масова анкета“ за условията на живот на болните (вж. „Сестри
посетителки…“).
Дейност на Диспансера за гръдоболни на Софийския клон на
Дружеството за борба против туберкулозата, 1920–1928 г.105
Година
1920
1921
1922
1923
1924
1925

болни

Нови
722
792
1091
575
819
827

болни

Стари

Общо

297
1223
1349
1613
2191
1586

1019
2015
2440
2180
3013
2413

щения

Посе8000
14435
10684
11214
14140
12585

Нейчев, Хар., Дружеството за борба с туберкулозата в София – Обществено здраве, 1923, кн. 6-8, 213-218, с. 214-216.
104
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105
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1929, бр. 17-18, с. 135.
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1926
1927
1928

972
1028
1678

1646
1552
1682

2618
2580
3258

9441
11447
14345

През 1928 г. Дружественият диспансер е реорганизиран основно. Инсталиран е рентгенов апарат, доставена е кварцова лампа и апарат за искуствен
пневмоторакс, обзаведена е скромна бактериологична лаборатория. Междувременно се търсят средства, за да се увеличи персоналът на диспансера – поне
с още един лекар и две сестри посетителки. В отчета за следващата година се
посочва, че за едногодишен период в диспансера са направени 1336 рентгеноскопии; 60 души са настанени в санаториум и са направени постъпки за
настаняване в болница на 301 болни; раздадени са на 31 семейства на бедноболни 648 кг. хляб и 180 кг. месо, на 100 други семейства – захар, а на 184
деца е раздадено рибено масло.106
Над 15 години след откриването му, Софийският дружествен диспансер
остава единственият за София.107 Извън столицата, противотуберкулозни диспансери се откриват в Стара Загора, в Русе, във Варна (1928 г.) и в Пловдив –
по благотворителното начинание на тютюневия търговец Димитър Кудоглу
(вж. по-надолу).108 По примера на Софийския диспансер се разработват покъсно подобни заведения при ФОО в София, Бургас и Пловдив, няколко общински, а и ДНЗ започва от края на 20-те години постепенно да развива собствена диспансерна мрежа.
Противотуберкулозният диспансер при
Дома на благотворителността и народното
здраве "Димитър Петров Кудоглу", Пловдив
За благотворителните жестове на тютюнотърговеца филантроп Димитър Кудоглу към пловдивската общественост е писано много, включително и
скорошното изследване на Мая Лесинска, посветено специално на Дома на
благотворителността и народното здраве "Д. П. Кудоглу".109
През декември 1926 г. XXI Обикновено народно събрание приема специален Закон за Дома на благотворителността и народното здраве „Димитър
Петров Кудоглу“ в Пловдив. С него се приема дарението на Д. Кудоглу и учредяването на фондация „Дом на благотворителността и народното здраве
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Русев, Р., Борбата с туберкулозата в чужбина и в България..., с. 6.
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Петров Кудоглу" – явление в историята на българското здравеопазване, Пловдив:
Тафпринт, 2015.
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Д. П. Кудоглу“.110 „Домът Кудоглу“ представлява диспансер, който се помещава в четириетажно здание в центъра на Пловдив, преустроено и обзаведено
като лечебно заведение с годишна издръжка в размер на 800 000 лв., получавани като наем от два тютюневи склада, собственост на тютюнотърговеца.
Предвижда се също този фонд да се подпомага и от таксите, които ще се вземат от платежоспособни граждани, от ФОО, от дарения, от помощи от държавата и общините.111 В диспансера се преглеждат, лекуват и получават безплатно съвети всички жители на общината със свидетелство за бедност, чиновниците и служителите от държавните, окръжните и частните сдружения със
заплата до 2 000 лв. месечно, както и пенсионерите до този доход. Пациентите
с доход до 4 000 лв. се лекуват с намаление от 30% от таксите, а тези с повисок доход – по стандартните такси за държавните болници.112 Преустройството на зданието включва оборудването с модерна рентгенова апаратура, бактериологична лаборатория и клинично обзавеждане, както и обзавеждането на
библиотека със салон за сказки, реферати и прожекция на филми. Като съществена част от диспансерната работа се предвижда и грижа за подпомагане с
храна, облекло, лекарства на бедно-болните и настаняването им в болници и
санаториуми – с това за дома „Кудоглу“ се ангажира женското благотворително дружество „Самарянка“ (основано през 1915 г.), подпомагано с редовни
месечни вноски от Д. Кудоглу.113
Лечебното заведение, структурирано в три отдела: за борба с туберкулозата, с детските и с венерическите болести, започва своята работа на 10 октомври 1927 г. За директор на диспансера е назначен д-р Киро Добрев – дългодишен управител на Пловдивската държавна първокласна болница, който
малко преди това е командирован в Югославия, Чехословакия, Австрия, Германия, Франция и Швейцария, за да се запознае с дейността на диспансерите
там. Именно д-р Добрев ръководи и Отдела за борба с туберкулозата. Доколкото управата на Дома „Кудоглу“ има контакти и с представителите на Близкоизточната фондация и Рокфелеровата фондация в България, дейността му е
съобразена и с техния опит.

Съавтори на концепцията за Дома на благотворителността и народното здраве
стават проф. Богомил Берон, проф. Стефан Ватев и д-р Вл. Руменов, както и д-р Иван
Кесяков и д-р Киро Добрев. Начело на фондацията (ефорията) е Недко Каблешков.
Прави впечатление включването не само на д-р Иван Кесяков – бивш кмет на Пловдив, а по-това време – здравен директор, но и на двама от представителите на Рокфелеровата фондация в България – Фредерик Ръсел и Ралф Колинс – Лесинска, М.,
Домът на благотворителността и народното здраве…, с. 43.
111
Дом на благотворителността и на народното здраве „Димитър Петров Кудоглу“, Пловдив, 1927, с. 7-11.
112
Анастасов, В., За болницата в края на града…, с. 76.
113
Дом на благотворителността…, с. 20-26.
110
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Тържествено откриване на Дома на
благотворителността и народното
здраве "Димитър Кудоглу", 8 ноември
1927 г.114

Заболеваемост от туберкулоза по професии в Пловдив, 1931-1933 г.115

От началото на ХХ в. Пловдив започва да се оформя постепенно като
индустриален център, а условията на труд на работниците, и особено на работничките, в тютюневите складове се оказват причина за високата заболеваемост от туберкулоза сред тях. Според първите опити за установяване на причините за смърт в града през периода 1905–1919 г., без учениците и децата,
работниците заемат 79,3% от общия брой за смъртността от туберкулоза, а
работниците, заедно със занаятчиите и децата им, през същия период дават
90,26% от общата туберкулозна смъртност в Пловдив. Едва 19% остават за

114
115

ДА–Пловдив, ф.1208, оп. 1, а.е. 787, л. 6.
Назлъмов, И., Пловдив от здравно гледище, Пловдив, 1934, с. 75.
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всички останали социални групи от населението.116 В тази връзка Хар. Нейчев
отбелязва, че „туберкулозата има епидемичен характер сред пловдивското
работничество и това е понятно, като се вземат под внимание ония мизерни
условия, при които са принудени да работят и живеят работниците“.117
Друг проблем е, че болните, за да запазят страданието си в тайна, избягват
държавните лечебни заведения, прибягвайки предимно до помощта на частни
лекари. Някои болни прикриват болестта си, за да не бъдат уволнени и да останат без материална издръжка. Трета група болни не се диагностицират правилно или „се задържат съзнателно от частни лекари, стараейки се всячески да
запазят пациента като източник на доходи“.118

Чакалнята на Отдела за борба с туберкулозата при Дома „Кудоглу“.119

Още в първата година от работата на Отдела за борба с туберкулозата
на диспансера „Кудоглу“ се потвърждава високата заболеваемост сред тютюноработниците в Пловдив. Сред учениците също е открит значителен брой
заразени. Ето защо през 1929 г. от противотуберкулозния отдел е предприета
„пиркетизация“ на децата до 14-годишна възраст от Френския колеж, Френския девически пансион и Държавното сиропиталище. От туберкулиновите
проби на общо 502 деца се оказва, че 230 (47.5%) от тях са със скрита туберЗапрянов, Н., История на медицината в Пловдив, Пловдив, 2009, с. 165.
Нейчев, Хар. Туберкулозата. С., 1921.
118
Запрянов, Н., История на медицината в Пловдив…, с. 167.
119
ДА–Пловдив, ф. 1208к, оп. 1, а.е. 345, л. 37.
116
117
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кулозна зараза, която в дадени условия може да стане активна. До 1938 г. туберкулиновата проба чрез диспансера е приложена на 19 474 ученици от гр.
Пловдив и от околните 27 села. Заедно с това, в този период се раздават безплатно на бедно-болни 1118 джобни плювалника и се правят с лечебна цел
4220 пневмоторакса. Сестрата посетителка извършва 9 458 посещения по домовете на болни. През същото време за тях се отпускат общо 23 638 литра
мляко.

Преглед на пациент в отдела за борба с туберкулозата при Дома „Кудоглу“. 120

Домът „Кудоглу“ е сред първите институции, които правят и началните
опити за въвеждането на BCG-ваксината в страната. През 1931 г. д-р Н. Немски (зав. Детския отдел при Дома) прави обширно и обосновано предложение
до управителя, в което разглежда ефективността от приложението на противотуберкулозната ваксина: „Понеже, от изнесеното досега, противотуберкулозната ваксина е най-ефикасното профилактично средство за борба с туберкулозата и с общата детска смъртност, то се осмелявам да предложа
препоръчаната мярка, като се обсъди същевременно и въпросът, каква ваксина да се приеме и по какъв начин да се достави. С това вярвам най-добре
да оправдая назначението си, да водя борба срещу детската смъртност“.121
Ваксина скоро след това се доставя и се прилага сред деца от училищна възДА–Пловдив, ф. 1208 к, оп. 1, а.е. 345, л. 38.
Отчет за дейността на Дома „Д.П.Кудоглу“ за 1937–38 г., Пловдив, 1939, с.п1415.

120
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раст, въпреки недоверието и резервите сред голяма част от родителите – до
юли 1932 г. д-р Немски успява да ваксинира само 6 деца, а до края на 1933 –
едва 79. 122
През 1946 г. домът „Кудоглу“ е одържавен и противотуберкулозният
отдел се обособява като Градски тубдиспансер, като за управител е оставен
завеждащият отдела след смъртта на д-р Добрев през 1934 г., д-р Константин
Шивачев. През 1951 г. е закрита официално и Ефорията на дома „Кудоглу“.123
В спомените си И. Кесяков, като член на ефорията отрязява и този момент:
„Фондацията по силата на чл. 17 от Указа за общественото подпомагане,
публикуван в Известията на Президиума на Народното събрание (бр. 77 от
25 януари 1951 г.) бе ликвидирана… През отдела за борба с туберколозата са
минали 142 456 души, от които 113 506 граждани и 28 150 селяни – прегледани на рентген 128 601 с 18 658 снимки. През 1946 г. този отдел бе минал към
здравните служби на града и се е обособил като “градски противотуберколозен диспансер”.124
Развитие на диспансерната мрежа в страната
До 1927 г. държавните институции не се ангажират в развитие на мрежа от диспансери – Здравната дирекция насочва усилията на експертите си
преди всичко в разкриването на болнични отделения и поддържането на трите
държавни санаториума в страната. Първият противотуберкулозен диспансер
на Централното санитарно управление е организиран през 1927 г. в София с
помощта на представителите на Рокфелеровата фондация в България.125 В
края на 1928 г. се разкрива и втори диспансер при здравния център в София, а
през същата година за първи път се засилва съдействието (със средства и персонал) на частните обществени организации за откриването на такива диспансери и в други по-големи градове.126
Пак там, с. 17.
Анастасов, В., За болницата в края на града…, с. 82.
124
Кесяков, И., Спомени, част I.., с. 136.
125
Здравният център в София, като коцепция и финансиране, е разработен от Рокфелеровата фондация. В него работят здравно-съвещателна станция, детска стоматологична служба, противовенерически диспансер и противотуберкулозен диспансер.
Разработен е като модел, по който подобни здравни центрове да се организират във
всички административни райони на столицата – на първо място в бедните квартали.
По този модел след 1938 г. се откриват и диспансерите към ФОО – Вж. Трайков, Й.,
Диспансерното дело –В: Георгиев, М. и др. (ред.), История на българската медицина,
Т. 1., Летера: 2009, с. 236.
126
Откриването на държавни, обществени и благотворителни диспансери е утвърдено
от Закона за народното здраве от 1929 г. През 1930 г. са Публикувани правила за санитарната дейност на противотуберкулозните диспансери – „заведения на профилактичната медицина, социалната хигиена и хигиенното възпитание“ – Балкански,
122
123
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В приетия през лятото на 1932 г. Правилник за санитарната дейност и
противотуберкулозните заведения Отделът за заразните и социални болести
при ГДНЗ дава актуалната за държавните политики дефиниция за противотуберкулозните диспансери: „Институти за предпазна медицина, социална
хигиена и здравно възпитание по отношение на туберкулозата. Откриват се
и се издържат от държавата, окръзите, благотворителните учреждения и
фондове, с разрешение на централната санитарна власт. Чрез тези заведения се издирват болните в даден район, проучват се социалноикономическите условия, при които те живеят, и се вземат съответните
мерки за лекуване и уединение на заболелите и за предпазване на изложените“.127
В периода 1931–1933 г. в страната има 10 диспансера: 3 издържани от
Централното санитарно управление – при Здравния център в София, при
Държавната болница в София, при Държавната болница в Бургас; 2 издържани от общините или местните клонове на дружеството за борба с туберкулозата и подпомагани от държавата – във Варна и Русе; 3 издържани от ФОО – в
София, Пловдив, Бургас; 1 издържан от Софийския клон на дружеството за
борба с туберкулозата; 1 при благотворителния дом „Кудоглу“ в Пловдив.128
Към началото на 1936 г. броят на диспансерите нараства на 22 – от тях
13 са открити при първостепенните болници – Бургас, Шумен, Русе, Търново,
Ловеч, Плевен, Чирпан, Пловдив, Стара Загора, София, Хасково, Пазарджик,
Варна; 1 е на ГДНЗ при Софийския здравен център; 3 са на Ф.О.О. – Бургас,
Русе, София; 2 – на свободни сдружения – София и Пловдив; 2 общински –
София и Варна; 1 – при болницата за гръдоболни в София. Основен проблем
за ефикасната им работа е недостигът на сестрите посетителки – от всички 22
диспансера без сестри-посетителски са 10 от тях (вж. „Сестри посетителки в
противотуберкулозните диспансери…“), а без социално подпомагащия аспект от дейността на диспансера, извършван от сестрата посетителка, той не
се различава особено от обикновена амбулатория. Повече от половината диспансери нямат благотворителен комитет, който да осигурява финансирането
на дейностите по подпомагането на семействата на болните, 10 от тях не разполагат с отделни лаборатории и в 6 не се прилага изкуствен пневмоторакс.129

Иван (ред.), Архив на Главната дирекция на народното здраве, том.1, Годишник за
1930 (в свръзка с десетилетието 1921-1930), София: Държавна печатница, 1932, с.
105.
127
Правилник за санитарната дейност и противотуберкулозните заведения – Известия
на Главната дирекция за народно здраве, 106, 29.08.1932, 1719.
128
Балкански, И., (ред.), Архив на Главната дирекция на народното здраве, том.1,
Годишник за 1930…, с.105; Бояджиев, Хар., Диспансерът и неговата роля…, с. 2702.
129
Нашите диспансери за борба с туберкулозата – Борба против туберкулозата, 7-8,
1937, 15-18. 15.
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Едва през 1938 г. всички действащи 22 диспансера разполагат с рентгенова
апаратура и възможности за прилагане на пневмоторакс.130

Карта на пациентка на Общинския противотуберкулозен диспансер, 1947 г.131

Столичната община поддържа Общински противотуберкулозен диспансер от 1935 г., както става ясно от рапорта на д-р Хар. Бояджиев (завеждащ
лекар на диспансера) до началника на Санитарното отделение при столичната
община (д-р Д. Ив. Икономов).132 Ето как изглежда седмична програма на
лекаря в общинския диспансер: „1.Понеделник – вечерна консултация от
6.00-8.30; 2.Сряда (преди обяд) – анкети по домовете на болни от туберкулоза; 3.Четвъртък (преди обяд) – събиране материали за здравна пропаганда и
организиране социалната дейност на диспансера; след обяд – консултация –
15.00-19.00; 4.Петък (преди обяд) – консултация 8.00-12.00; 5.Събота (преди
обяд) – конференции върху службата и задачите на диспансера.“133 През останалото време началникът на столичния общински диспансер е зает и в противотуберкулозния диспансер при І Софийски здравен център“, а заедно с
това подготвя и изнася радио-сказки (напр. “Туберкулозата и децата”) и подготвя популярни статии за различни вестници.134
Следващата вълна на разрастване на диспансерната мрежа и на позасилен държавен ангажимент е през 1941 г. По това време в страната има 10
околийски държавни диспансери – в градовете Фердинанд, Бяла Слатина,
Луковит, Ботевград, Севлиево, Търговище, Елхово, Панагюрище, Харманли,
Неврокоп; „показни“ или „образцови“ са диспансерът към Пети здравен ценНародното здраве, София: Главна дирекция на народното здраве, 1938, с. 63.
ЦДА, ф.1877, оп. 1, а.е. 87, л. 7.
132
ДА–София, ф.1к, оп. 4, а.е. 810, л. 6.
133
Пак там.
134
Пак там, л. 17.
130
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тър в София, издържан от държавата и от общината, както и подвижният диспансер (вж. „Подвижният противотуберкулозен диспансер“) – собственост
на ЦК на Дружеството за борба против туберкулозата, но издържан от ГДНЗ;
държавни диспансери в Битоля, Враня и Скопие. Освен тях работят 2 общински диспансера – в София и по 1 във Варна и Русе; 3 диспанесера на клонове на
Дружеството за борба против туберкулозата – в Пловдив и в София. Тук трябва да се добавят и Ученическата поликлиника при МНП, която извършва и
диспансерна дейност за ученици, болни от туберкулоза, както и 16 поликлиники-диспансери при ФОО в София (3), в Пловдив (2), Бургас, Варна, Хасково, Габрово, Плевен, Дупница, Сливен, Скопие, Казанлък, Ямбол, Русе. По
това време „диспансери-амбулатории“ при болниците и отделенията за гръдоболни работят в 18 града.135

Удостоверение за бедност, издадено от Бобовдолска община, приложено
към документи за безплатно лекуване в санаториум, 1943 г.136

Така, към края на 1941 г. в страната вече има 56 диспансера, като в
перспектива се залага намерението за разширяване на диспансерната мрежа.
Бургас, Шумен, Ловеч, Плевен, Чирпан, Стара Загора, София, Хасково, Свищов,
Русе, Търново, Пловдив, Пазарджик, Варна, Враца, Видин, Сливен, Скопие.
136
ЦДА, ф.372К, оп. 1, а.е. 2255, л. 122.
135
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Интересна е идеята да се създаде по един „образцов“ диспансер за всяка околия или група околии с население до 50 000 души. Планира се също диспансерите да се свържат по-тясно с общественото подпомагане и да се обръща
по-голямо внимание на грижите към излизащите от санаториумите.137 С разширяването на диспансерната мрежа по бюджета на ГДНЗ, проблем се оказва
липсата на квалифицирани лекари и изобщо на кандидати за лекари при държавните диспансери. Ето защо, след 1940 г. се приемат и кандидатури на
участъкови лекари, които се назначават след 6-месечно обучение в Искрец
или в някой от другите санаториуми.138
В някои случаи зад статистиката се виждат работещи, а в други – не
толкова добре работещи диспансери. Съдейки по отчета на Диспансерната
служба при отделението за гръдни болестти при Шуменската държавна болница за 1944 г., тя не отговаря на функциите на диспансер. Завеждащият диспансера подчертава, че „както и през изминалите години, специална диспансерна служба не е водена“. С това той обяснява, че през службата са минали
само „самоявили се пациенти, а издирени, поканени и поголовно изследвани
няма“. Така, при липса на сестра посетителка и заради натовареността на лекаря и в болничното отделение, там се извършват само амбулаторни прегледи
и манипулации. Все пак, от 436 болни от туберкулоза пациенти на диспансера,
идващи от Шумен и околните села, през годината е направен пневмоторакс
575 пъти, в болница са настанени 318 души, 15 – в санаториуми, а 10 души са
насочени в почивни домове и летни колонии.139
Във връзка с развитието на диспансерната мрежа в България, често се
подчертава изоставането в сравнение с другите европейски страни. Хар. Бояджиев посочва примера с Полша, която към 1920 г. има 30 диспансера, а през
1933 г. те вече са 341.140
При откриването на нови диспансери в периода на политическа централизация и при назначаемост на кметовете и на част от общинските съвети след
1934 г., поне на пропагандно равнище, се търси резултатност между между
добрите намерения на здравната дирекция и финансовите възможности на
общините. Това означава, че по държавен бюджет се осигурява персоналът, а
общината трябва да осигури помещението за диспансера и неговата издръжка.141 Прави впечатление, че след 1941 г., на няколко места в страната, слож-

Бочев, З., Здравна България в края на 1941 г .– Борба против туберкулозата, бр. 510, 1941, 27-28.
138
Бочев, З., Здравен справочник: Азбучен указател и пояснител на законите, правилниците и наредбите по здравното дело в България – Известия на Главна дирекция на
народното здраве, 1943, г. 28, бр. 258, София, с. 412.
139
ЦДА, ф.160, оп. 2, а.е. 142, л. 24.
140
Пак там, с. 2702.
141
С бюджета за 1942 г. се откриват 14 нови противотуберкулозни диспансери – основно в околийските градове с висока смъртност. Общините се задължават да „отпус137
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ната задача за намиране на подходящи помещения за диспансери се решава с
конфисуване на еврейски имоти въз основа на Закона за защита на нацията
(ЗЗН), влязъл в сила от януари 1941 г. Такива са случаите в Неврокоп142, в
Провадия143 и др.
Сред лекарското съсловие в България дълго време не се установява
консенсус по въпроса за ефективността на диспансерите. БЛС заема официално отрицателна позиция по диспансерите на лекарския събор през 1927 г. в
посока на това, „да се забрани лечението на болните в диспансерите“ – в
случая мотивът е по-скоро да се защитят интересите на частнопрактикуващите лекари, а диспансерите да провеждат по-скоро предпазна и съвещателна
дейност. Обратно на това мнение, лекарите с леви политически позиции от
групата „Обществен лекар“ (К. Куситасев, Р. Ангелов, Ас. Панев, Др. Матеев
и др.) считат, че борбата със социалните болести може да се води найрезултатно по пътя на диспансерите и съвещателните станции, които да се
натоварят и с повече лечебни функции.144 Такава теза развива през 1931 г. в
книжката „Туберкулозата и работникът“145 и ортопедът Бойчо Бойчев: „Българският тип диспансер, при нашите чисто български условия, покрай профилактичните и просветни цели, трябва да си поставя още и чисто лечебни
задачи и постижения. Той трябва да бъде център за борба против туберкулозата, която борба се води в две направления – диагностично-лечебно и
социално-предпазно… Стана ясно, че старите методи за борба с туберкулозата като лечение, изолация са недостатъчни и се появи т.нар. криза в
обществената медицина. Разбра се, че по-добре е да предотвратиш едно
заболяване, да откриеш един ранен туберкулозен процес, отколкото да лекуваш една напреднала туберкулоза… Така се дойде до повика на предпазната
медицина... Но за осъществяване на тия мечти са необходими не само средства, но и организация. Необходима е здравна пропаганда, съвещателни
станции, подобрени условия на живот, благоденствие на работническата
класа, болници, санаториуми, диспансери...“ 146
На 25-ия събор на БЛС през 1940 г. в проекта за Държавен план по
здравеопазването, надделява позицията на „Обществен лекар“ (планът е разработен от д-р К. Куситасев и д-р Др. Матеев) – диспансерният метод с добавени амбулаторни дейности се утвърждава като най-перспективен в здравеопазването. Именно върху този план стъпва и МНЗ след 1945 г., когато здрав-

нат“ необходимите помещения от 5-6 стаи (Държавен вестник, 6.09.1942, бр. 212) –
ЦДА, ф.372к, оп. 1, а.е. 2252, л. 2.
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ЦДА, ф.372К, оп. 1, а.е. 2252, л. 443-444.
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ЦДА, ф.160, оп. 3, а.е. 195, л. 286-287.
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ното министерство изготвя цялостен проект за разкриването на противотуберкулозни диспансери във всички районни центрове.147 Макар да се наричат
„диспансери“, след 1945 г. почти отпадат социално-подпомагащите функции в
дейността им и те работят по-скоро като амбулатории, дори има случаи на
„тубдиспансери със стационар“.
Подвижният противотуберкулозен диспансер
Първите подвижни диспансери съществуват в Европа от 1917 г., когато
Международната здравна служба (International Health Division) на Рокфелеровата фондация организира и финансира във Франция специална Комисията за
превенция на туберкулозата. В резултат на работата на американската мисия,
приключила през 1925 г., броят на противотуберкулозните диспансери във
Франция нараства от 22 до 60. Именно при изграждането на диспансерната
мрежа там, започват да работят и няколко десетки „подвижни дипансери“,
които да достигат до райони, в които все още няма постоянно организирани
такива.148

Един от първите американски подвижни диспанери във Франция, 1921 г. 149
Трайков, Й., Диспансерното дело…, с. 237.
Fosdick, R. B., The Story of the Rockefeller Foundation, New Brunswick: Transaction
Publishers, 1952, p.53; Farley, J., To Cast Out Disease: A History of the International
Health Division of the Rockefeller Foundation, 1913-1951, New York: Oxford University
Press, 2004, p. 47-55.
149
Cinémagazine, No. 49, 23 December 1921. Web. 14.08.2020.
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На VI конференция на Международния съюз за борба с туберкулозата,
която се провежда в Рим през септември 1928 г., д-р Руси Русев участва като
представител на българското дружество. След връщането си в София, той
представя идеята за закупуване на подвижнен противотубекулозен диспансер
– особено подходящ, според него, за да достигне противотуберкулозната борба и до селското население. ЦК на Дружеството за борба против туберкулозата възприема тази идея и се обръща към „всенародния комитет за подпомагане пострадалите от земетресението“ (ДИПОЗЕ) за отпускане на една сума от
400 000 лв., с която да се закупи специален автомобил, оборудван като подвижен диспансер.150 Сумата е отпусната, следват контакти с фирматадоставчик и той е договорен за 380 730 лв. Според доклад на Р. Русев, към
септември 1929 г. специалният автомобил се оказва на митницата в Драгоман,
но дружеството не разполага със сумата за заплащането на митото. ЦК се обръща за съдействие към финансовото министерство и здравната дирекция и
към момента на доклада се чака решението на вътрешното министерство за
освобождаване на сумата.151 Не е ясно какво се случва след това, но очевидно
начинанието се проваля и за подвижния диспансер липсва информация до
1937 г. Едва тогава в сп. „Борба против туберкулозата“ излиза кратка информация, че „първият пътуващ противотубекулозен санаториум е на път да се
осъществи“.152 Посочва се, че със съдействието на ГДНЗ за сумата от 420 000
ще се достави специална кола, оборудвана с малка противотуберкулозна лаборатория, рентгенов апарат, лекарски кабинет, киномашина с динамо и малка
пътуваща изложба. ГДНЗ се ангажира с текущите разноски по диспансера и
издръжката на персонала – лекар, сестра посетителка и шофьор-оператор.153
През цялата следваща година между дружеството и здравната дирекция се
доуточняват подробностите около закупуването. Решава се Дружеството за
борба против туберкулозата да го закупи с парите, отпуснати още през 1928 г.,
а ГДНЗ да поеме по-нататъшната издръжка на диспансера.154
Подвижният диспансер започва работа на 7.09.1939 г. с престой в с.
Новоселци (дн. гр. Елин Пелин), където до средата на декември 1939 г. са
извършени 2 180 прегледа. От там се премества в с. Горна малина (741 души,
17.12.1939-20.02.1940), с. Лесново (1 739, 24.02-18.05.1939), фабрика „Изида“
(447 души, 21.05-2.06.1939) и с. Нови хан. През есента на 1940 г. до пролетта
на 1941 г. диспансерът работи в района на селата Горна Баня, Сливница, Пе-
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търч, а през лятото (до 26.08.1941) извършва 1 997 прегледа в Битоля и над
1000 в Прилеп. Следва още едно пътуване в района на Костинброд, във фабрика „Чилов“ и в Чепинци – до пролетта на 1942 г.155 В рамките на тези обиколки на диспанера са направени общо 16 846 прегледа, при които са диагностицирани с активна туберкулоза 1 377 души (8,17%).

Подвижният диспанер през 1943 г., превърнат в „подвижна рентгенова секция“
на Военно-санитарната служба към Централния рентгенов институт.156

При работата на подвижния дипансер се обръща особено внимание на
изследванията на децата в училищна възраст – 3 919 прегледа на деца от 7-14
г., като 286 от тях са диагностицирани с активна форма на туберкулоза. Прегледите са направени и с туберкулинови проби (Пирке), и с рентгенови изследвания. Овен това, където е възможно, е прилаган и изкуствен пневмоторакс, а
част от болните са настанени в санаториуми и в др. лечебни заведения, изпратени от самия диспансер.157
В следващите месеци се оказва, че ГДНЗ не може да формира екип за
обслужване на подвижния дипансер – заради гражданската мобилизация и
командироването на лекари във Вардарска и Егейска Македония, Поморавие-

155
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то и Западна Тракия, както и заради непривлекателната позиция за пътуващи
лекари, рентгенолози и сестри. Проблем се оказва и осигуряването на гориво
за автомобила, заради военновремениите ограничения. Така приключват намеренията за продължаване на мобилните диспансерни дейности, а пътуващият диспансер е превърнат в „подвижна рентгенова секция“ на Военносанитарната служба към Централния рентгенов институт.
Сестрите посетителки в противотуберкулозните диспансери –
професионализиране при тежки условия
„Диспансерът прави социална анкета чрез своите органи – сестрите
посетителки – за да изучи условията, при които е станало заболяването във
всеки отделен случай, и си задава чисто практически постижения – да промени и подобри жилищните и трудо-економическите условия на болния.“158
В дискусиите от 20-те години на ХХ в. за ролята на диспансера в мрежата от институции, провеждащи политиките срещу туберкулозата – дали да
преобладава профилактичната („предпазната“) насоченост на работата му, или
да се търсят по-скоро лечебните резултати от дейността му, консесусно остава
мнението за неговата важна социална функция в противотуберкулозната борба. Фигурата на сестрата посетителка се оказва ключова именно в тези социални функции на диспанера, в които се изискват умения и в познаване на
лечението, и в практиките на общественото подпомагане. Проблематиката,
свързана с професионализирането на сестрите посетителки и работата им полето между общественото здраве и социалната работа в България след 1924 г.,
е анализирана в специална студия от Кристина Попова159, а тук са представени
накратко сестрите посетителки, ангажирани конкретно в противотуберкулозните диспансери и спецификата на тяхната работа.
Сестрата посетителка се свързва с компетенции в общественоздравните практики и отговаря на английските термини public health nurse или
visiting nurse. В началото на ХХ в. тази квалификация покрива разнообразието
от дейци в различни страни – от здравни посетители и социални работници –
до санитарни инспектори и благотворителни посещения. Сестрите са привлечени към общественото здраве от позитивните аспекти на превантивната медицина и от предизвикателствата, които това поле предлага – в крайна сметка
сестрите посетителки получават общо признание, че те са най-подходящи и за

Геров, В., Нужна е системна организация на обществената противотуберкулозна
борба в България – Известия на Дирекцията за народно здраве, 1928, кн. 6-7, с. 226228.
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Попова, К., „Строителната сила за подобрение здравето на индивида, семейството,
обществото“: сестрите посетителки срещу детската смъртност и бедността, между
общественото здраве и социалната работа (1924 – 1935) – Балканистичен форум, 1,
2011, с. 31-64.
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разпространението на популярни общественоздравни знания и здравна просвета като цяло. Макар първите посетителски организации да възникват във
Викторианска Англия, професионализирането на сестропосетителството се
развива в САЩ – с откриването на курсове по обществено здраве за сестри
към някои болници, а по-късно и специални университетски курсове. В началото на ХХ в. в САЩ вече работят над 10 000 сестри посетителки.160

Сестра посетителка с пациентка, болна от туберкулоза, и детето й,
Филаделфия, САЩ, 1910 г.161

През 1920 г. една от възпитаничките на сестринското училище в София
– Боряна Христова, участва в международния курс в Лондон за сестри посетителки (по обществено здраве), организиран от Рокфелеровата фондация и
Американския червен кръст. Със завръщането си в България, тя става първата
сестра посетителка. В следващите години още няколко българки участват в
тези и подобни курсове. На сестропосетителството се възлагат големи надежди в борбата със социалнозначимите заболявания и преди всичко с детската
смъртност и туберкулозата. „Комбинацията между бедност и невежество,
която според експертите обяснява неблагоприятната ситуация в България
по отношение на общественото здраве, се нуждае от систематични социални и хигиенни мерки и здравна просвета. Основен обект на промяна – подПопова, К., „Строителната сила за подобрение здравето…, с. 33-35.
Connolly, C., Experiments in Children’s Healthcare Institutions – University of Pennsylvania School of Nursing. Web.09.05.2020. https://www.nursing.upenn.edu/nhhc/nursesinstitutions-caring/experiments-in-childrens-healthcare-institutions/.
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чертава Кр. Попова – трябва да бъде семейството, преди всичко майката, а
като главен субект на въздействие – сестрата посетителка.“162 През 1926 г.
водещите педиатри и американската експертка и директорка на училището за
милосърдни сестри на БЧК в София Хейзъл Гоф подемат инициатива за откриване на курс за сестри посетителки към Александровската болница. Курсът се разкрива през 1928 г. като 9-месечен, надграждащ сестринското образование. Учебното съдържание включва училищна хигиена, хигиена на градовете, водоснабдяване, жилищна хигиена, индустриална хигиена, туберкулоза,
венерически болести, санитарно законодателство и обществена предвидливост, психология, методи на възпитанието. От сестрата посетителка се очаква
да посещава домовете, да наблюдава условията на живот в тях, да образова
младите майки на модерно домакинство, хигиена и отглеждане на деца. Първите, завършили в чужбина, сестри посетителки, започват работа в полето на
закрилата на децата и борбата срещу туберкулозата – в ЗСС и в противотуберкулозните диспансери.163
В открития през 1928 г. Здравен център в София функционират ЗСС,
стоматологичен кабинет, противотуберкулозен диспансер и диспансер за венерически заболявания. Идеята на центъра е да бъде в близост до бедните
граждани и да е лесно достъпен за тях. Към него се открива и курс за сестри
посетителки, който си поставя за цел да ги подготви за „социална, просветна,
възпитателна и предпазна работа“. Курсът, в който преподават Б. Христова и
М. Цакова, запознава с проблемите на общественото здраве, с „техниката на
социалните анкети и връзката с различните служби“.164 Курсистките имат и
шестмесечен стаж по асистиране на лекаря при консултации, а също и посещения по домовете и социална работа. През 1931 г. от Лондон се завръща и
Зафира Христова, която също е привлечена за преподавателка. В края на 1931
г. ГДНЗ издава специален Правилник за дейността на ЗСС, в който се регламентира и статутът на сестрите посетителки. Така, след седем години работа,
професията на сестрите посетителки намира официално признание в България. ГДНЗ поставя въпроса за откриване на специално училище, осъзнавайки
голямата необходимост от тях. Според плановете на дирекцията са необходими поне 500 сестри посетителки (при разчет 1 на 10 000 души).165
Една от сестрите посетителки на дружествения диспансер в София през
1926 г. представя основните проблеми на професията: „У нас, за съжаление,
съществува един единствен диспансер в София, на ъгъла на „Цар Симеон“ и
„Осогово“ – Ючбунар, открит преди няколко години от Софийския клон. От
началото му до момента – 2-3 самарянки са работели там. Едва от няколко
Попова, К., „Строителната сила за подобрение здравето…, с. 36.
Пак там, с. 38.
164
Цакова, М., Курсът за сестри посетителки при Софийския здравен център – Сестра, 1930, бр. 7, с. 7-9.
165
Попова, К., „Строителната сила за подобрение здравето…, с. 43-46.
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месеца ДНЗ назначава три сестри посетителки в диспансера… На 1 000 000
жители у нас се пада една сестра посетителка, когато в Америка на 100 000
души се падат три такива“.166 В своята работа сестрите посетителки всекидневно се докосват до бедността и нищетата в крайните квартали. Поради недостига от достатъчно специалистки, те трябва да покриват обширни райони,
където често няма транспорт. Пред тях винаги стои опасността да не бъдат
добре приети в дома или да не бъдат допуснати. „Една от пречките – посочва
в неподписана статия във сп. „Сестра“ една от посетителките – е непросветеността на населението по този въпрос. Много от хората гледат на туберкулозата като на срамна болест и в желанието си да не ги узнаят, те се
прикриват, като по този начин стават източник на зараза“.167 Цитираната
по-горе сестра Н. Лазарова описва своята работа на конференцията на сестринското дружество – изучава всички местни условия и фактори, които спомагат за развитието на туберкулозата, проучва колко заболявания и смъртни
случаи има в даден район, улеснява болните със своите чести посещения в
домовете им и дава съвети. Тя също подчертава, че работи при изключителни
трудности – съпротива от страна на хората, липса на морална и материална
подкрепа.168 Почти непосилните условия за работа на сестрите посетителки в
противотуберкулозните диспансери, а често и невъзможността да видят краен
резултат от усилията си – настанени за лекуване болни или достатъчно подпомогнати семейства, е причина някои от тях да се отказват след 6-месечния
стаж и да се ориентират към по-спокойната работа в ЗСС или в стационарни
болнични институции – санаториуми и отделения за гръдоболни. Дори и актуализирането на заплатите им през 1932 г. не довежда до наплив на нови кандидатки.169
В средата на 30-те г. се провежда един своеобразен експеримент от
страна на ГДНЗ, който цели в кратки срокове да осигури необходимия брой
сестри посетителки, вкл. и в селските здравни служби. Идеята се осъществява
по времето на здравния директор д-р Георги Иванов, назначен на 19 май 1934
г., който управлява Дирекцията точно една година. При недостига на сестри
посетителки се решава работата в ЗСС и в някои от противотуберкулозните
диспансери да се възложи на акушерки. За тази цел се организират 6седмични курсове за акушерки съветнички, в които акушерки да получат поширока подготовка, необходима за просветната и социалната работа на дис-

Лазарова, Н., Работата при туберкулозния диспансер – Сестра, 1926, кн. 7-8, с.
246.
167
Противотуберкулозната борба – Сестра, 1933, бр. 5, с. 9-10.
168
Лазарова, Н., Работата при туберкулозния диспансер…, с. 246.
169
Относно заплатите на сестрите посетителки – към 1932 те получават 2800 лв. и им
се осигуряват квартирни (300 лв.) или квартири. Вж. „Заплатите на сестрите посетителки“ (Наредба №7477-I, 19.04.1932 на ГДНЗ) – Известия на главната диреция за
народно здраве, 96, 1932, с. 1996.
166
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пансерите и да изпълняват дейностите и на сестри посетителки. Вярно е, че
тази реформа засяга преди всичко персонала на ЗСС за деца, но за много от
експертите в страната тя е неприемлива. Д-р И. Кесяков, на чието място е назначен новият здравен директор, остро критикува инициативата: „Открити
бяха курсове за преименоване околийските лекари в бактериолози и акушерките – в сестри посетителки.… Една от големите реформи на директора на
Народното здраве бе опитът му да създаде някакви си здравни центрове и
съвещателни станции по селата. Тая реформа обаче е един лекомислен опит,
който не може да не свърши катастрофално, защото липсват всякакви
обективни условия за нейното прокарване. Основните санитарни служби по
селата /участъковите/ съставляват гръбнака на общата служба на Народното здраве. Те имат за задача да лекуват болните – чрез амбулаториите и
да предпазват здравите – чрез борба с епидемиите, надзор върху хигиенното
състояние и здравна пропаганда. Персоналът на санитарната служба в село
се състои обикновено от лекар или фелдшер, а понякога още и от акушерка…
Такива служби има тук-таме в Югославия и Полша, но те са разширени
служби, които се основават главно върху ролята и деятелността на специално подготвена милосердна сестра посетителка. У нас още преди 19-ти
май такъв проект е имало, като неговото приложение да стане постепенно.
Като първа крачка преди две години бе създадена в село Голямо Конаре такава служба, като предварително опитна станция и място за изучаване бъдещите условия на работа. Докато страната, обаче, има много малко милосердни сестри и само няколко от тях специални сестри посетителки, проектът можеше да се развива само с течение на времето, паралелно с обучението на милосърдни сестри посетителки. Директорът на Народното здраве,
обаче, иска да зарегистрира голям „успех” – с един замах да създаде много
посетителки и тъй като няма сестри, с тази работа той натоварва акушерките по селата. И ето, уреждат се кратки курсове за акушерки посетителки, разкарват се по пет, шест седмици из София за подготовка и с това
се смята, че реформата е прокарана. Акушерката обаче няма основното
образование, върху което да се добави допълнителната подготовка за отговорната посетителска работа. Независимо от това двете служби – на акушерка и посетителка – са несъвместими от гледище медицинско и от чисто
служебни съображения. Посетила туберкулозно болен, акушерката не бива
след това да отиде при родилка или при новородено. Науката, практиката и
богатият чуждестранен опит, всичко това е установило, че подобен начин
на действие е в основата си погрешен. Но директорът на Народното здраве,
въпреки увещанията на компетентни лица, наложи вече втори курс на акушерки-посетителки и бъдещето ще покаже какви опасности за здравето на
населението се крият в тая ‚реформа‘…“170 След 1935 г. тази идея за „бърза“
квалификация на посетителките е изоставена.
170

Кесяков, И., Спомени, Част II…, с. 54.
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Сестра посетителка към Центъра на Близкоизточната фондация в
кв. Коньовица, София, 1938 г.171

Сестрите посетителки са тези, които провеждат анкети за условията на
живот на семействата, в които има болни. Те най-често работят в бедните жилищни квартали и описанията на случаите от сестрите често са стряскащи.
Архивните документи на дружество „Самарянка“ в София хвърлят светлина
върху работата на сестрите от дружеството. Така например Евдокия Кръстева
записва дейностите си на 23-25.01.1929 г. в кв. Ючбунар: „Преди обяд при
госпожа Ляпчева за ходатайство на едно бедно-болно сираче на име Иван
Стоянов, болно от туберкулоза, за да се изпрати в санаториума „Искрец“...;
следобеда у г-жа Маня Икономова (артистка), бедно болна; 24.01.1929 – в
Александровска болница настанена за лечение; 25.01.1929 – посещение в Първа хирургия на Александровска болница с болния от туберкулоза Киро Георгиев; следобеда – при Чолакова да искам бельо за Иван Стоянов да замине за
Искрец...“172 Следват случаи, при които дейностите варират от „намазване на
корема с мас“ на болна жена до „ходатайства пред жилищната комисия“ за
настаняване в по-добро жилище.173

171
Борба против туберкулозата, 1939, кн. 2, с. 19. Същата снимка се намира и в албум на Близкоизточната фондация в България, подарен на царското семейство през
1938 г. – ЦДА, ф.3К, оп. 15, а.е. 241, л. 15 гр.
172
ЦДА, ф.116К, оп. 1, а.е. 27, л. 6.
173
ЦДА, ф.116К, оп. 1, а.е. 47, л. 1.
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Често на страниците на сп. „Борба против туберкулозата“ се публикуват като статии и някои от анкетите на сестрите посетителки за жилищните
условия, понякога и със снимки. Такъв пример е случаят със семейството и
дома („землянката“) на кифладжията Стамен в неуточнен столичен квартал:
„Той сам си я е изградил с кирпич и слама. Помогна му жената, макар че беше в последните месеци на своята бременност. Три дечица има и страда от
напреднала туберкулоза. Отнеха му правото да продава кифли, понеже има
голяма опасност да разнася туберкулоза със своите кифли, които вечер
преброява на леглото на което спи. Настаних го на лечение в санаториума.
Семейството беше застрашено от глад. Погрижих се и намерих работа на
булка Стаменица в едно учреждение – като метачка. Децата настаних в
дневния детски приют. Остава ми открит въпросът за настаняване на бащата в ново занятие след завръщането от санаториума, както и за смяната
на жилището, дори и срещу едно заплащане на наема от службата ми. Надявам се, че с помощта на комитета при общината ще направя от Стамен
един добър продавач на дърва и въглища и ще успея да намеря едно подходящо жилище, където да продължи при един домашен санаториален режим
закрепването си Стамен ...“174
При описаните условия в повечето случаи препоръките – да се отделя
болният в семейството в отделна стая – когато не може да бъде настанен в
лечебно заведение, са неизпълними.175 Иначе, още през 1909 г. д-р И. Хаджииванов препоръчва как да бъде обзаведена стаята на болния от туберкулоза – „трябва да съдържа само най-необходимите принадлежности, за да се
отнеме всяка възможност на праха, носещ твърде често бацилите на туберкулозата...; да се мие, вместо да се мете...; да се белосват стените“.176
От специалната Анкета за жилищата на Софийския диспансер на
Дружеството за борба с туберкулозата, подготвена от сестрите посетителки, става ясно, че през 1934 г. повечето семейства в района на диспансера живеят в 1 стая без кухня или в стая и кухня, като в някои случаи става въпрос за
8 или 9-членни семейства. При груби изчисления се оказва, че общо 234 болни живеят в общо помещение с 764 здрави. Още по-фрапиращи са данните за
леглата за спане в семействата на болните – само в 54 случая болният спи в
отделно легло, двама в легло – 50 семейства, трима в легло – 54 семейства,
четирима в легло – 48 семейства, петима в легло – 30 семейства и т.н. Има
случаи и на 9 души в едно легло, като в случая „легло“ е условно наименование.177 Данни за жилищните условия на болните публикува и персоналът на

В-ва, Вен., В служба на народа. Из записките на един участъков (семеен) лекар –
Борба против туберкулозата, 1937, 7-8, 22-27, с. 23-24.
175
Тананов, Ст., Туберкулозата и борбата против нея – Борба против туберкулозата,
1936, бр. 5, 65-70, с. 66.
176
Хаджииванов, И., Туберкулозата като обществена болест..., с. 29.
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Тананов, Ст., Туберкулозата и борбата против нея…, с. 67.
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Дома „Кудуглу“ в Пловдив. Така например, от 142 първични посещения с
анкета през 1933 г. сред болните, спят в отделна стая – 17 души, в обща стая с
отделно легло – 47 души, в общо легло със здрави – 78 души.178
Жилищата в София според общото преброяване от 1920 г.
(общо 40 785 домакинства):179
Жилища
1 стая и по-малко
1-2 стаи
2-3 стаи
3-4 стаи
Повече от 4 стаи
Обитаващи дюкяни, фурни и пр.

Домакинства
16 374
12 918
5 665
2 912
2 062
864

%
40,2%
31,7%
13,9%
7,1%
5,0%
2,1%

Една от най-детайлните анкети за жилищните условия от края на 30-те
години на ХХ в. и връзката с тубекулозата публикува лекарката и началник на
ЗСС към Близкоизточната фондация в столицата (Ючбунар) д-р Надежда Кантарджиева-Кожухарова.180 В нейната работа тя обслужва майки и деца в станцията, координира дейността си с лекари, общественици, учители, стажантлекари, учителки съветнички, сестри посетителки, сама посещава домове на
бременни, деца, както и на туберкулозно болни, проучва хигиената в домовете, изнася беседи с цел превенция пред млади майки и ученици, провежда
дневни курсове по домакинство, готварство, хигиена и отглежане на деца,
прави облъчвания с кварцова лампа и др.181 Тя акцентира върху проблема, че
докато в страната няма възможност за „уединение“, т.е. достатъчно и достъпни лечебни места за болните от туберкулоза, по-голямата част от тях са принудени да се лекуват по домовете си. Д-р Кантарджиева посочва, че в повечето от случаите гледането на туберкулозно-болните вкъщи не става по изискванията на хигиената и че грижите за предпазване околните от зараза са крайно недостатъчни. За да онагледи това, тя представя данните от специална
анкета на сестрите посетителки в здравния център, проведена през 1934 г. със
семействата на туберкулозно болни, регистрирани в района на ЗСС при Близкоизточната фондация в 3-а градска част на София (Коньовица). В анкетата са
включени и са проучени условията на живот на 114 туберкулозно болни. При
Пак там.
Ненов, В., Туберкулозата – социален проблем – Архив за стопанска и социална
политика, 1925, бр. 5, 532-538, с. 534.
180
Кантарджиева, Н., Какво може да се направи в семействата с туберкулозно болни
за предпазване околните от зараза – Борба против туберкулозата, г.VIII, 1938, кн.47, с. 9-13.
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Назърска, Ж., Женски роли, професионални дилеми…, с. 139.
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16 от тях при микроскопско изследване на храчките са констатирани „обилно
количество бацили”. Анкетата отбелязва липсата на плювалници. Където има
– те не се обеззаразяват, а съдържанието им се изхвърля в двора или на улицата. „Вижда се, че един от най-важните фактори при борбата със заразните
болести – текущото обеззаразяване – не се провежда както трябва. За едно
уединение на болния и дума не може да става, тъй като повечето от семействата имат само една стая. При много случаи за болния няма отделно
легло, а спи в общо легло с един или няколко членове от семейството. В семейства, които разполагат с повече от една стая, болният обикновено бива
поставян в най-малката и нехигиенична стая, а светлата и слънчева такава
е празнично наредена и готова за гости“.182 Анализът на анкетата продължава с храненето на болните в квартала: „Храненето на болните става също
неправилно, главно поради липса на средства, а в други случаи – поради неумение на домакинята. Констатирано бе даже, че болните нямат отделни
прибори за ядене, дрехите се перат в общото пране на семейството и в тая
насока нищо не се прави за предпазване на околните от зараза“.183 През
следващите три години, след анкетата от 1934 г., ЗСС при Близкоизточната
фондация в кв. Коньовица предприема, с усилията на сестрите посетителки и
лекарката, една постоянна акция „по предпазване на околните и по подобрение условията, при които живее болният“. Те се опитват във всички семейства
на болни да въведат „хигиенни подобрения“ в рамките на наличните възможности: преустройства в дома на болния така, че по възможност болният да
бъде отделен в една стая и да получи отделно легло, като бъде поставен в найсветлата и хигиенична стая; да му се набавят плювалник, отделни съдове и
прибори за хранене, торба за мръсни дрехи, термометър, дезинфекционна
течност (лизол и вар). и пр.; дават се указания на домашните относно храненето на болния, проветряването на жилището, извършването на дезинфекция на
стаите и предметите, както и предпазването на себе си и на околните от зараза. Междувременно, всички останали членове на семействата са подложени на
медицински преглед и радиоскопия в диспансера на Софийския клон на дружеството за борба с туберкулозата – там е най-близкият рентген. Прегледите
се повтарят през 6 месеца. Освен това, се следи за появяването на нови случаи, като за тази цел на всеки 15 дни се вземат от районното кметство имената
и адресите на новорегистрираните туберкулозно болни. Всички семейства,
подложени на наблюдение, се посещават най-малко един път в месеца от сестрите посетителки при станцията, а при нужда и от лекарката. Заедно с всичко
това, през целия тригодишен период върви и здравна пропаганда: сказки от
лекари и листовки със съвети към болните. Заключавайки, д-р Кантарджиева
посочва, че от анкетираните 114 семейства през периода 1935–1937 г. в никоя
къща няма случай на ново заболяване на друг член от семейството. Така, спо182
183

Кантарджиева, Н., Какво може да се направи…, с. 10.
Пак там, с. 11.
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ред нея, в ситуацията, в която тя работи, най важни са здравната просвета и
санитарният надзор.184 Две години след тази акция, бившият управител на
Искрецкия санаториум д-р П. Белов почти повтаря формулата на д-р Кантарджиева: “…социално предпазване и лекуване на туберкулозата не само по
отношение на отделната личност, но и за цели групи от населението. Това е
възможно само чрез широки обществени преобразувания, които да изменят
условията за съществуване на малоимотните, най-вече застрашени от туберкулозата.”185 Това, според него, означава подобрение на жилищния въпрос, защита на труда в най-застрашените възрасти, социално законодателство,
просветна и лечебно-предпазната работа на откриваните противотуберкулозни заведения, както и напредък в диагностицирането и лечението.
С анкетите на сестрите посетителки още през 20-те години на ХХ в.
става ясно, че наблюдението и контролът върху домашната хигиена не могат
да разрешат социалните и здравни проблеми и да заменят мерките по благоустройство, нито да се преборят с нищетата. Все по-често експертите публикуват апели за необходимостта от „оздравяването“ на жилища, работилници,
училища, пансиони, казарми и пр.186 В. Ненов през 1925 г. представя тези политики в други епропейски държави и резултатите от тях. Той дава пример с
Англия, където между 1910 и 1925 г. са вложени над 3 млрд. (не уточнява
валутата) за „жилищно оздравяване и премахване на нездравословните квартали“. В сравнение той посочва, че ако през 1842 г. там са умирали от туберкулоза годишно по 38 души на 10 000 жители, то през 1920 г. те са само 13, а
към 1925 г. – 8-9 души.187

Илюстрация на Ст. Венев в сп. „Борба против туберкулозата“, 1938 г.

Пак там, 12.
Белов, П., Туберкулозата в България – Народ и здраве, г. І, 1941, кн. 4-5, с. 123.
186
Ненов, В., Туберкулозата – социален проблем – Архив за стопанска и социална
политика, 1925, 5, 532-538, с. 536.
187
Пак там.
184
185
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С бавното нарастване на броя на противотуберкулозните диспансери,
нуждата от сестри посетителки става все по-остра. Почти няма околийски
диспансер, който да разполага с квалифицирана сестра.188 Рядко изключение е
случаят в Петрич, когато за обявеното място за сестра посетителка през 1943
г. се явяват две кандидатки.189

Писмо на Свищовския околийски лекар до ГДНЗ със сведения
за специалисти по борбата с туберкулозата, 1943 г.190

През целия разглеждан период прави впечатление малкият брой на сестрите посетителки като цяло. Повечето от тях се насочват към работа в здравно-съвещателните станции и рядко към противотуберкулозните диспансери –
заради трудните условия за работа и рисковете от заразяване, както и сравнителната незаинтересованост в инвестиране в тази сфера от страна на държавните общественоздравеопазни институции. Днес е трудно да се установи, доколко въздействаща е била здравно-просветната и социалната дейност на сесДА–Велико Търново, ф.776К, оп. 1, а.е. 1, л. 278; ЦДА, ф.372К, оп. 1, а.е. 2255, л. 6
и др.
189
ЦДА, ф.372К, оп. 1, а.е. 2255, л. 456.
190
ЦДА, ф.372К, оп. 1, а.е. 2255, л. 141.
188
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трите посетителки, десетките хиляди домашни посещения, множеството беседи, курсове, разяснения. Както подчертава Кр. Попова, липсват и източници
за перспективата на семействата, с които са работили. Въпреки че броят на
сестрите посетителки не е голям, чрез тях ЗСС успяват да обхванат част от
болните от туберкулоза в бедните градски квартали, а някои превантивни
мерки, като употребата на рибено масло при децата, получават широко и
трайно разпространение от 30-те години на ХХ в. насетне.

Изпит в Сестринското училище в Пловдив, 1944 г.191

191

ЦДА, ф. 1035 – Личен фонд Мария Генова, необработен.
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Болници и отделения за гръдоболни след Първата световна
война
„Пред мене се отваряха врати
на кръчми с черен въздух и врати на болници…“
Ал. Вутимски, „Лоша кръв”

През 1919 г., с възстановяването на следвоенния режим на работа на
Здравната дирекция, се решава във всички първостепенни и второстепенни
болници „да се отредят още същата година по една-две стаи за приютяване
и лечение на болни от туберколоза, опасни за близки и обкръжаващи ги“. В
спомените си д-р И. Кесяков продължава – „в това отношение само в Александровска болница д-р Чавов успя да нареди в бараки около 100 легла за
подобни болни – мъже и жени“.192 Това е и първото специално болнично отделение за гръдоболни в страната, което малко по-късно се преобразува в
Държавна болница за гръдоболни. Едва шест години по-късно (1925 г.)
Централното санитарно управление намира възможност да открие едновременно 6 такива болнични отделения в няколко от големите градове в страната.193 Тези отделения най-често представляват т.нар. „туберкулозен павилион“
в болничния комплекс.
Законът за народното здраве от 1929 г. (чл. 146) изрично постановява,
че „ако болният от туберкулоза се намира при условия, които представляват опасност да предаде заразата на околните, санитарната власт нарежда уединяването му в болница или подходящо за целта заведение.194 Проблемът, обаче, е малкият брой легла в болничните заведения в страната, които да
поемат лечението на туберкулозно болните. Още преди приемането на закона,
лекарите споделят тревогата от тази ситуация.195 Д-р К. Танев от Гръдоболната болница, коментирайки през 1928 г. законопроекта, отбелязва: Болничните
легла в нашите гръдоболни отделения са буквално капка в морето спрямо
числото на болните, които трябва да се приемат. Софийското отделение,
например, връща всеки ден средно по 3-4 болни, по липса на свободни легла.196
Според наблюденията му, едва 25% от записаните за приемане болни през

Кесяков, И., Спомени, Част I, с. 13.
Балкански, И., (ред.), Архив на Главната дирекция на народното здраве, том.1,
Годишник за 1930 (в свръзка с десетилетието 1921-1930), София: Държавна печатница, 1932, с. 103.
194
Тананов, Ст., Туберкулозата и борбата против нея – Борба против туберкулозата,
1936, кн. 5, 65-70, 66.
195
Вж. Геров, В., Нужна ли е системна организация на обществената противотуберкулозна борба в България – Известия на Дирекцията за народно здраве, 1928, с. 434-546.
196
Танев, К., Принос към организиране борбата с туберкулозата у нас – Известия на
Дирекцията за народно здраве, 1928, 326 – 333, с. 328.
192
193
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1927 г. са могли да постъпят в отделението и то при изчакване на ред от 10 до
30 дни, а отделението разполага с общо 90 легла и обслужва три окръга (Софийски, Кюстендилски и Петрички) и град София. Доколкото в санаториумите се приемат болни в начална фаза на заболяването, според него, отделенията
остават „приюти за безнадежно болни“, а истински приюти изобщо не съществуват в страната.197
Когато започва работа през 1919 г., Отделението за гръдоболни при
Александровска болница в София разполага с 90 легла, а през 1937 г., вече
като Държавна болница за гръдоболни, може да поеме до 200 пациенти.
Запазеният годишен отчет на болницата за 1939 г. представя работата на лечебното заведение. По това време управител на болницата е д-р Руси M. Русев, а старши лекари са Б. Маринов, Н. Смилова, Б. Ганчева и Ст. Тодоров.198
Болницата поема „лечението и изолацията“ на туберкулозно болните от Софийска област и спешните случаи от други области. Предвид обстоятелството,
че липсва специален изолационен дом за тежко болните от Софийска област,
д-р Русев се оплаква, че болните са постъпвали в много тежко състояние, в
повечето случаи – за изолация. Отчетът дава статистика за амбулаторните
прегледи след 1934 г. – ако тогава са били 354, то през 1935 г. вече са 1659,
през 1936 г. – 2535, през 1937 – 3323, а през 1939 г. – 3836 прегледа. Разполагайки с 200 легла, през 1939 г. в болницата са се лекували 626 души, изпратени съответно от ГДНЗ – 106, от Искрецкия санаториум и държавни болници –
55, от Дружеството за борба с туберкулозата (техни легла) – 62; от ФОО – 17.
Поради „тежко състояние“ са приети 152 души, с изобилен кръвоизлив – 108,
с „тежко ларингеално страдание“ – 21; с „извънаредно лоши социални условия“ – 65 и поради спешен пневмоторакс – 40 души. В отчета се посочва, че
средното „времечакане“ за постъпване в болницата за 1938 г. е около 84
дни!!!199
Дългото чакане и отчаянието на много болни е причина някои от тях да
се обръщат с писма и молби директно към ГДНЗ, а понякога – и до царската
канцелария. Ще цитирам един от многобройните такива случаи, когато паци-

Пак там, с. 329.
Младши лекари са: Леонида Байрова, Борис Цветков, Иван Калчев, Нора Пачева;
стажант-лекар – Антон Николов. Сестрите, които работят, според отчета от 1938 г. са:
Славка Георгиева, Кръстина Михайлова, Цветана Евтимова, Мария Делиурова и Варвара Ренина; сестра посетителка е Жана Тодорова, командирована от Общинския
диспансер, а на работа в диспансера в болницата е командирована от ГДНЗ и Цветана
Зенкеевич. Персоналът се допълва от домакин, помощник-домакин и още трима души
помощен персонал – писар, файтонджия, и шивачка на болницата, както и един машинист – дезинфектор, един готвач-специалист, 1 пом. готвач; 2 перачи, 1 огняр, 7
болногледачи, от които двама миячи на болничните чинии – ЦДА, ф.372К, оп. 1, а.е.
1819, л. 1.
199
Пак там, л. 2-3.
197
198
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енти, след много перипетии и неуспешна комуникация с почти всички обществено-здравеопазни институции, стигат до лечение:
“До Негово Величество Царя на Българите, Тук
Молба от Райна Николова Георгиева, жив. гр. София, ул “Братин дол”
18, кв. Красна поляна
Ваше Величество,
Пиша тази молба с плач на очи, защото където и да отида, нито наймалко желаеха да ми чуят моята болка и болката на една нещастна и страдаща жена. Точно в разцвета на моята младост, когато да си отгледам детето ми Анета на 3 год. – не можах. Разболех се от най-страшния бич на
человечеството – белодобна туберкулоза с // бацили. От преди 3-4 месеца
мъжът ми ме напусна. В настоящия момент нямам никаква издръжка и
почти гладувам. От време на време съседите ми дават по едно парче хлеб.
Но цялата държавна власт, която трябва да задължи мъжа ми да ме издържа и храни, това не стори и да ме настани на лечение в Софийската
болница за гръдоболни – това до днес не стори. Отивам почти всеки ден от 8
до 12 часа в болницата и щом дойде управителят, никак не изслушва болките
на нас, нещастните болни, като казва “Елате утре!” и все същото се повтаря.
Ваше Величество, на 21.VІ.40 г. подадох молба до ГДНЗ и когато се
провери резултатът, отговориха от ГДНЗ, че не може да изпраща на лекуване, но какви хора тогава се лекуват в държавните болници? Като аз трябва да чакам смъртта си у дома и постоянно хазяина ме пъди да напусна
квартирата му.
Ваше Величество, с плач на очи Ви моля и вервам, че Вие сте ще се
смилите и вслушате в болката на мен, бедната и нещастната болна жена...
28.VІІ.1940 ”200
По резолюциите върху молбата, останала в архива на Столична община, става ясно, че в крайна сметка Райна е прегледана и е настанена в новооткритото Отделение за гръдоболни на ІІ Здравен център в София.201
Във Въпросника към годишния отчет на Софийската държавна болница
за гръдоболни за 1942 г. се посочва като годишен бюджет сумата от 7 794 232
лв. (вкл. погребение на умрели бедно болни – 7300 лв).202 Персоналът на болницата през годината е 48 души и според д-р Р. Русев е „задовлителен, но не
напълно достатъчен“. В отчета се посочва и стойността на издръжката на ден
за един болен, сравнен с издръжката от предишните 5 години: 1938 г. – 40.20
лв. (23.06 от тях – за храна), 1939 г. – 38.17 лв., 1940 г. – 40.73 лв., 1941 г. –
63.07 лв., 1942 г. – 70.22 лв. (46.22 за храна).203
ДА-София, ф.1к, оп. 4, а.е. 816, л. 4.
Пак там, л. 5.
202
ЦДА, ф.372К, оп. 1, а.е. 1822, л. 1-3.
203
ЦДА, ф.372К, оп. 1, а.е. 1822, л. 19-20.
200
201
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През същата година в болницата постъпват 1093 пациенти. Отчетът отбелязва, че става въпрос за 611 жители на градове и 482 туберкулозно болни
от селата, като починалите пациенти са 175.204 Оздравели „с рентгенова находка“ (калцифицирани и индурирани огнища в белодробната тъкан) са само
2 души при направени 6822 рентгенови снимки.205
„Лечебна полза“ при пациентите на Софийската държавна
болница за гръдоболни за 1942 г.:206
Клинично оздравели – 1 пациент
Клинично здрави (дошли и изписани здрави) – 1
С подобрение – 605 (55.2%)
С влошаване – 70 (6.3%)
Без промяна – 243 (22.1%)
Починали – 175 (15.6%)
Работоспособност при изписването на пациентите на Софийската
държавна болница за гръдоболни за 1942 г.:207
Работоспособни – 79 болни (8.7%)
Ограничено работоспособни – 641 (69.6%)
Неработоспособни – 200 (21.7%)
Пловдив е градът, който показва най-интересна динамика по отношение на обществените инициативи за откриване на болнични заведения за туберкулозно болни. Още в един от първите отчети от 1883/84 г. на Пловдивската държавна болница се отбелязва, че от всичко починали 43 души в болницата през периода, „13 са от охтика“. По това време туберкулозно болните
се настаняват в болницата между останалите вътрешно болни, без да се вземат
мерки за тяхното изолиране. По-късно се определя „само една-единствена
стая с 8–10 легла за туберкулозно болни, като средно през годината са лекувани от 60 до 80 болни“.208 Това се запазва до 1915 година. За да се разширят
възможностите и да се приемат повече болни, за целта се определя „една декарова барака с 18 легла за мъже и жени“. Противотуберкулозна дейност
развива и военната дивизионна болница. В нея се обособява самостоятелно
противотуберкулозно отделение през 1915 г., което приема болни и от военните, но и от цивилното население.209
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Още през есента на 1916 г. в Пловдив се учредява Върховен комитет,
който да организира Обществената благотворителност в Пловдив.210 На благотворителни начала, в рамките на няколко години, се построяват 4 павилиона
за туберкулозно болни в града. Първият от тях е открит официално на
1.01.1922 г. Той е предвиден за болни с напреднала туберкулоза и носи името
на инициатора на това строителство, д-р К. Добрев – тогавашен управител на
болницата, а по-късно управител на Отдела за борба с туберкулозата в диспансера „Кудоглу“. Вторият павилион се строи по инициатива на пловдивското дружество „Червен кръст“. Предвиден за 25 легла, той е предаден на Пловдивската държавна болница на 9.ІV.1923 г.211 Третият павилион се изгражда
от Сдружението на износителите и търговците на тютюн в България и е предвиден за 85 легла за болни с начални форми на туберкулоза. Той е завършен
през 1931 г. и е обзаведен с финансиране от ДИПОЗЕ. По инициатива на Благотворителния комитет за борба с туберкулозата212 през 1938 г. започва строеж на четвърти павилион за хирургическа (костно-ставна) туберкулоза с 50
легла, който е завършен окончателно през 1941 г. За изграждането на тези
болнични постройки се отпускат и средства както от общинския бюджет, така
и от този на ГДНЗ, но основната част се събира чрез благотворителни акции и
жестове. Сред благотворителните дружества, които се включват, са не само
Пловдивският клон на Дружество за борба с туберкулозата в България и БЧК,
но и Еврейското благотворително д-во в града „Бене-Берит“, Арменското благотворително дружество, Турското благотворително д-во „Самопомощ“ и
др.213
Освен тези павилиони, още през април 1930 г. ФОО в Пловдив открива
Работнически диспансер с лечебница. Поради липса на работническа болница
в града, това здравно заведение се превръща по-скоро в лечебно-диагностична
амбулатория и стационар, а диспансерната дейност постепенно спира. Първоначално се разкриват само кабинети, но до 1939 г. се обособяват няколко отделения вкл. и гръдно.214
Освен в София и Пловдив, от края на 30-те години на ХХ в. постепенно
се разкриват отделения за гръдоболни в повечето държавни болници. В архива на ГДНЗ е запазено досието на Отделението за гръдоболни при държав-
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ната болница в Русе.215 Според Отчета за 1937 г., отделението се помещава в
павилиона за гръдоболни, построен със средства на Дружеството „Червен
кръст” – Русе през 1932 г. Освен това се ползва и част от старото отделение за
гръдоболни в Русенската болница – 1 стая с 9 легла и 2 стаи с по 4 легла. В
отделението работят двама лекари (началникът на отделението – д-р Минчо
Стоилов и д-р Елена Амиоркова). От същия отчет става ясно, че сестрата Злата Лимонова, която заема тази служба от 1934 г., се разболява през май 1937 г.
от белодробна туберкулоза и до края на годината остава на лечение, заместена
от сестра Ангелина Кътева. През отчетната година са прегледани амбулаторно
1820 болни от бившия Русенски и Варненски окръг.216 Всички 75 легла на
отделението са били заети, като болните са чакали от две седмици до месец за
постъпване за лечение. Лекувани са общо 378 души (граждани – 143; от селата
– 233). Разпределението на болните по занятие в отчета показва: домакини –
150; земеделци – 94; работници и занаятчии – 50; ученици – 22; безработни –
13; чиновници – 13; „арестанци“ – 6; войници – 6; търговци – 1; учители – 2;
други – 12.217 В рамките на годината, 25 души от лекуваните са починали, а
другите са изпратени по домовете си с подобрение, с изключение на 5 от войниците, които са изпратени във Военния павилион на Искрецкия санаториум.
В отчета д-р М. Стоилов изтъква, че работи по засилването на „здравната
пропаганда“– успял е да проведе 3 публични сказки за годината, освен ежемесечните беседи сред болните: първата – в църковния салон при отпразнуване
Деня на детето, посетена от около 800 души; втората – на общото събрание на
родителско-учителските комитети в Русе пред 200 души. Освен това, той посочва, че членува в няколко благотворителни дружества – „СЗДБ, колониите,
трапезариите, БЧК“.218
Интересен е случаят и със Севлиевската второстепенна болница, в
която е приспособено Отделение за гръдоболни, което работи към 1936 г.219
Севлиево е едно от населените места в страната с най-висока заболеваемост от
туберкулоза през 20-те и 30-те години. В града работи Второстепенна болница, която е устроена още през 1878 г. в изоставени турски къщи. Една от тези
къщи още съществува и според отчетите на болницата се посочва, че в подземието ѝ е болничната пералня. През 1883 г., е построена същинската сграда на
болницата, като в периода на Първата световна война е построена и паянтова
пристройка с 5 надземни стаи. Към 1936 г. пристройката служи за морга и
изолатор за тежко болни, аптека, както и за подслон на парните дезинфекционни машини.220 Самата сграда на противотуберкулозния павилион по това
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време е в плачевно състояние: “Ламариненият покрив е протекъл. Здрави са
само прозорците от лицевата страна, а останалите са стари, разрушени и
прогнили. Таванът също е прогнил и всички врати подлежат на сменяне. Клозетите са отделни постройки към западния край на сградата, които замърсяват коридора. Само част от подовете са бетонирани през 1936.221 Болничните легла би трябвало да са 50, но се използват 60. Две от 9-те стаи са
били клозети, които в последствие са били запушени и постлани с дюшеме и
малко по-добре осветени. Те винаги, посочва отчетът, особено лете, миришат“.222 Отделението е единственото в цяла Севлиевска околия. Хирургическата дейност се извършва в две стаи, а в други две – амбулаторната дейност,
като едната е и кабинет на главния лекар. В съседство е затъмнената стая за
рентгеновия апарат. В пристройката се помещават болничната аптека, домакинско-хранителен склад, готварница и баня. Лекарят, съставил отчета, изрично подчертава изключително лошите болнични условия, които „въпреки
всички грижи, опорочават лекарските ни проповеди за добрите условия, при
които трябва да живеят подобни болни”.223 В болницата се лекува не само
туберкулоза. Има и други инфекциозно болни от дифтерит, коремен тиф, петнист тиф. Същевременно персоналът е само от двама лекари – и за болничната, и за клиничната служба.224 По това време вече е в строеж новата сграда на
болницата (приложените снимки от 1937 г. показват почти завършена двуетажна масивна сграда).225 Строежът на новата сграда на противотуберкулозния павилион се осъществява от Обществен комитет, организиран от севлиевската общественост. Сумите са събрани от населението на Севлиево и от района, като изрично се посочва, че „един севлиевец в Америка дарява крупна
сума“). В самото строителство, по линия на трудовата повинност, се включва
и военният гарнизон. Строежът започва още 1936 г., като мястото се избира
лично от тогавашния здравен директор д-р Р. Радков – в края на града, на шосето Севлиево – Ловеч, на място с площ 42 декара.226
От 90 легла в единствената през 1919 г. Държавна болница за гръдоболни в София до 1937 г., броят на местата за болни от туберкулоза в болниците в страната, според данните на ГДНЗ, постепенно се увеличава на 1080
легла в отделенията за гръдоболни в държавните болници: Пловдив – отделение за гръдоболни при държавната болница с 145 легла; Ловеч – отделение
при държавната болница с 45 легла; Търново – 40 легла; Русе – 75 легла;
Свищов – 40 легла; Пазарджик – 70 легла; Шумен – 35 легла; Стара Загора –
140 легла; Хасково – 90 легла; Бургас – 35 легла; Плевен – 40 легла; Варна –
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50 легла; Чирпан – отделение при държавната болница с 75 легла. Тук трябва
да се добавят и две отделения за хирургическа (костно-ставна) туберкулоза
във Варна и Стара Загора с общо 140 легла.227 По това време ГДНЗ поддържа
и няколко уединителни помещения за гръдоболни228 към отделенията.229

Болнични легла за туберкулозно болни, 1925-1935 г.230
Трябва да се отбележи, че при строителството на някои от павилионите
се включва активно и БЧК – построява павилионите за туберкулозно болни в
Търново, Русе и единия в Пловдив, които дава безвъзмездно на болниците и
след това ги подпомага финансово. През 1935 г. с финансиране от Червения
кръст е благоустроено и едно от малкото гръдни отделения в селски здравни
центрове – в с. Церова кория до Велико Търново.231

Народното здраве, София: Главна дирекция на народното здраве, 1938, с.60-62.
Уединителни помещения за гръдоболни – специални помещения (павилиони) при
болниците, издържани от държавата, окръзите, благотворителните дръжества и комитети. „Те служат за уединяване на напреднало болни от туберкулоза, които вследствие дълговременното им страдание са доведени до инвалидност или пък поради особено лошите хигиенни условия в дома им, представляват голяма опасност за околните“ – Правилник за санитарната дейност и противотуберкулозните заведения –
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През 1930 г. са готови са плановете за постройка на павилион за около
50 гръдоболни при Кюстендилската държавна болница.232 Отделението е открито едва през есента на 1942 г., като строителството му става възможно със
средства от анонимен дарител.
Въпреки нарастването на възможностите за специално лечение на болните от туберкулоза, експертите от Здравната дирекция признават недостатъчността на тези заведения в България – по статистика само 20% от жертвите
на заболяването през 1937 г. са починали в болница. Докато по същото време
Дания на 100 умирания има 137 легла, в Швейцария – 112, в САЩ – 200, то в
България на 100 души починали от туберкулоза има 20 легла в лечебните заведения.233

Павилионът за заразноболни на Столична градска общинска болница, 1939 г. 234

В повечето болници в околийските центрове, модерни павилиони за
болни от туберкулоза започват да се изграждат в периода между 1938 и 1943
г. Така например, Свищовска първостепенна болница има гръдоболно
отделение от 1923 г., но тогава има само 10 легла – 5 за жени и 5 за мъже.
През 1925 г. леглата се увеличават на 20, а през 1933 г. вече разполага с 40
легла.235 През 1939 г. отделението е намалено на 35 легла, съобразно наредбата за оптимума от 20 куб. метра пространство на легло. През 1941 г. отделени-
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ето се премества в специален павилион, построен за целта с 4 болнични стаи и
24 легла.236
На 23 декември 1941 г., столичният кмет инж. Иван Иванов открива
"ново гръдоболно отделение" за борба с туберкулозата към Общинската болница. Много скоро отделението е трансформирано в Общинска уединителна
болница. От 1951 г. здравното заведение е Градска противотуберкулозна
болница.237
Към края на 1941 г., след откриването на Столичната общинска болница за туберкулозни, в страната (вкл. и в „новите територии“) има 3791 легла
за болни от туберкулоза във всички видове лечебни заведения.238 За сравнение – през 1925 г. те са 755, през 1930 г. – 1001 и през 1936 г. – 2377 легла
за туберкулозно болни в страната239.

Противотуберкулозни институции в България, 1941 г.
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През 1974 г. Градската противотуберкулозна болница е трансформирана в Научнен институт по белодробни болести – ДА–София, ф.2322 – Градска
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***
Към есента на 1944 г. държавните болници са 74 на брой с общо 7905
легла. Освен това има и 87 частни болници с около 1760 легла, 5 общински
болници с 278 легла, 2 фондови – на Института за обществено осигуряване
(ФОО), по 1 на БНБ и БЗКБ – с 428 легла, 2 католически болници с 307 легла,
1 болница на БЧК с 100 легла, 2 на Министерството на транспорта с 80 и 3
кооперативни болници с 89 легла. Трябва да се добавят и 26 родилни дома (6 в
селата) с общо 186 легла и 8 психо-неврологични института с 1135 легла. Така, към есента на 1944 г. в страната има общо 210 заведения от болничен тип
с 12 272 легла (ок. 2 болнични легла на 1000 души). Как стои въпросът с
местата за болни от туберкулоза пациенти към 1944 г.?
Държавните санаториуми (вкл. отделните павилиони в комплекса на
Искрецкия санаториум) по това време са 11 на брой – 10 за гръдоболни с 1453
легла и един за костно-ставна туберкулоза – с 380 легла. Климатичните станции са 9 с 301 легла. Към есента на 1944 г. функционират 45 диспансера, 42 от
които са туберкулозно болни и 3 кожно-венерически, 394 здравносъвещателни станции, 262 селски здравни домове, 16 поликлиники на ФОО и
9 на столичната градска служба.240 Общо в цялата страна към 1944 г. работят
86 фтизиатри241 и има ок. 3 791 легла за туберкулозно болни в цялата мрежа от институции. Това представлява между 5-10% от оптималните възможности за лечение на нуждаещите се. Смята се, че в страната има постоянно
около 200 000 болни242, като всяка година заболяват около 56-70 000 души.243
Към 1952 г. леглата за болни от туберкулоза в страната са вече 5 389 и продъжават да са далеч от нужния брой.244 До Указа за въвеждане на безплатната
медицинска помощ от 1951 г., диспансерите от 22 достигат до 95 на брой – с
всички уговорки по отношение на създаването им (реквизирането, а после и
национализирането на частни противотуберкулозни заведения) и оборудванеКонстантинов, Н., Здравеопазването в България 1944-1952, С., без изд., 2006, с.
197-198
241
Анастасов, В., За болницата в края на града, Пловдив, 1996, 51.
242
Към 1950 г., според поверително писмо на Хар. Бояджиев, броят на болните от
активна белодробна туберкулоза в страната, открити от противотуберкулозните служби, е към 80 000 души. Реалният брой на болните, според него, продължава да бъде
към 200 000 души – ЦДА, фонд 160, опис 11, а.е. 263 л. 4 – МНЗ, Отдел за борба с
туберкулозата, Доклади и преписки за дейността на противотуберкулозните заведения
като поверителни.
243
Бочев, З., Здравна България в края на 1941 г…, с. 27-29.
244
Sulis, G., DʼAmbrosio L., Centis R., Duarte R., García-García J.-M., Migliori G.B.,
Tuberculosis in Southern European Countries and the Balkans before, during, and after
World War II. –In: Murray, J.F., Loddenkemper R (eds), Tuberculosis and War. Lessons
Learned from World War II, Prog Respir Res. Basel, Karger, 2018, vol 43, pp. 152-164, п.
156.
240

318

то им.245 С въвеждането на задължително BCG-ваксиниране от 1951 г. и с развитието на ефективна лекарствена терапия, в следващите десетилетия лечебната инфраструктура търпи известни динамики.
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Анастасов, В., За болницата в края на града, Пловдив, 1996, 52.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Преди откриването на туберкулозния бацил от Робърт Кох през 1882 г.,
туберкулозата се приема в повечето случаи като наследствено заболяване,
насърчавано от болестотворни фактори на околната среда. С установяването
на инфекциозния й характер и със засилването на обществените страхове, тя
се превръща в „социална болест“ и в акцент на най-важните здравнополитически детерминанти на епохата до въвеждането на ефикасна превенция
(BCG-ваксината) и действаща лекарствена терапия. Промяна в поставянето на
проблема – от болест на индивида към обществено значимо заболяване, бележи радикална промяна във възприемането и лечението й, в политиките и
практиките на социалната медицина.1 Така лекарското наблюдение от първата
половина на ХХ в. се насочва повече към „социалния организъм“, отколкото
към индивидуалното тяло, и лекарят, като представител на медицинската наука, е призван да следи "пулса на обществото".2 В българския случай, през 20те години на ХХ в. ясно се очертават – по-думите на лекаря-управител на Софийския диспансер на Дружеството за борба против туберкулозата – „насоките на противотуберкулозната борба, съгласно новите повели на социалната
медицина”.3 Единствено пандемията от испански грип след 1918 г. и борбата с
маларията през втората половина на 20-те години за кратко изместват фокуса
от туберкулозата през първата половина на ХХ в. Като „социални“ започват
да се обозначават онези болести, които са пряко свързани с условията на живот и труд или са характерни за специфични социални групи. В България,
освен туберкулозата, това са маларията, сифилисът, алкохолизмът, а от втората половина на 20-те години на ХХ век – и ракът. Поставени в тази категория,
те провокират по-активни държавни политики, дружествени инициативи и
чувствително медийно поставяне.

Fatović-Ferenčić, St., “Society as an Organism:” Metaphor as Departure Point of Andrija
Štampar’s Health Ideology - Croatian Medical Journal, 2008, 49, pp.709-719, p. 712. Web.
07.08.2017. hrcak.srce.hr/file/55489.
2
Пак там.
3
Гергов, В., Нужна е системна организация на обществената противотуберкулозна
борба в България – Известия на Дирекцията на народното здраве, г. ХІІІ, 1928, кн. 67, 223-225, с. 223.
1
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Когато в края на ХIX и началото на XX в. туберкулозата като проблем
влиза в българския публичен дебат, тогавашните експерти изразяват различни
мнения, дискутирани по това време в международен план, и се очертава общоприетата тогава визия – „борбата“ с туберкулозата може (и се налага) да
бъде преди всичко превантивна. Поставянето на болестта като „социален въпрос“ в разглеждания период разтваря и субдискурсите за санитарната статистика, „жилищния въпрос“, „храненето“, условията на труд и др. От около 1910
г. се оформя епидемиологичният модел на заболяването –по-висока е смъртността сред много младите и на средна възраст, сред мъжете като цяло и в
бедните градски райони. Особен акцент се въвежда по отношение на информираността на по-широки социални слоеве и провеждането на мащабни
„здравно-пропагандни“ кампании, които да ограничат разпространението на
туберкулозата. Така се поставя началото и на специализирана медицинска
стратегия – с опитите за обща регистрация на заболелите (или поне за смъртните случаи) от 1903 г., изграждането на специализирани „лечебни“ заведения
(от 1905 г. с откриването на първия санаториум в Троян) и с въвеждането на
противотуберкулозния диспансер като специфична институция, функционираща между лечението и социалната работа (от 1910 г.).
Възприемането на медицинската мода на санаториума се случва с нарастването на страха от заразяване и съпътстващото го изолиране („уединяване“) на болните, като част от мерките за контрол на болестта. Смята се, че
най-подходящата комбинация е поставянето на болните в изолация, а заедно с
това в среда и режим, които подсилват организма и дават надежди за преодоляване на заболяването. Тези норми и практики подчиняват приемливото поведение на общи стандарти (особено кампаниите срещу плюенето) и по този
начин превръщат здравната и социалната политика в съществена част от управлението на обществото.
Лекарите и експертите, които са в основата на противотуберкулозното
движение в България през разглеждания период, се опитват да активизират
политиките в два формата. Единият е чрез участието им в общественоздравните държавни институции и в санитарната администрация. Другият е
чрез мрежата на Дружеството за борба против туберкулозата, а оттам – за
допълнителен натиск към засилване на обществения ангажимент. Според мен,
катализирането на политическото внимание се случва с колеблив успех в България и с променлива ангажираност на правителствено равнище. Обособяването на институциите на общественото здравеопазване след 1879 г. позволява
в следващите десетилетия да бъде обхванат повече или по-малко ограничен
кръг от хора, като например чиновници, учители, военни, железопътни работници и служители, осигурените към Дирекцията на труда и учениците от
средните училища. Мрежата от институции, ангажирани в борбата с туберкулозата до края на разглеждания период, остава твърде рехава, в сравнение с
тази в страните, търсени като модел на подобни политики.
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Влиянието на международните модели става отчетливо след Първата
световна война – особено чрез програмите на Здравния комитет на Обществото на народите, Рокфелеровата фондация, Близкоизточната фондация и др.
Интересно е как глобализирането на американския децентралистки модел,
особено чрез инициативите на Рокфелеровата фондация (стипендиантската
програма и сестропосетителството), се прилага в централизирани политически
структури след 1934 г. в България. По-важното е, че чрез дейността на тези
организации и на Международния съюз за борба с туберкулозата, се случва
първата глобализация на обществено-здравните стандарти – туберкулозата,
заедно с маларията, венерическите болести и др., започва да се възприема
като глобален здравен проблем, който изисква глобални действия.
Въпреки възприемането на международните модели, до края на 30-те г.
на ХХ в. туберкулозата в България остава проблем, който се обсъжда много
настоятелно, но не ангажира толкова в реално действащи програми за финансиране и приоритетна правителствена намеса – чувствителен държавен ангажимент към разширяването на мрежата от диспансери, например, се забелязва
едва в началото на 40-те години. Показателен е фактът, че данните за заболеваемост и смъртност от туберкулоза към 1903 г. и към 1950 г. не се променят
чувствително.4 При около 200 000 болни и около 10 000 умирания годишно, и
при значителното медийно отразяване на „туберкулозната опасност“ – диспансерите, санаториумите, гръдоболните отделения, преванториумите, и училищата на открито, остават крайно недостатъчни, а достъп до тях имат преди
всичко хората от по-големите градове в страната.
В периода на Втората световна война институциите, ангажирани в борбата с туберкулозата в страната като цяло, навлизат в сериозна организационна криза. Тя става особено изразителна в края на 1943, когато рязко намаляват
възможностите за финансиране на дейностите от държавния бюджет, нараства
кадровият дефицит заради гражданската мобилизация, а седалищата на много
централни институции се преместват в провинцията заради евакуацията на
столичните учреждения. По това време започва да се разпада и мрежата от
клонове на Дружеството за борба против туберкулозата.
До есента на 1944 г. политиките за борба с туберкулозата, както и системата на общественото подпомагане, се разбират като опит за съвместна работа на държавни, дружествени и (понякога) общински инициативи. Макар че
Дружеството за борба против туберкулозата формално продължава да съществува и след 1945 г., то вече няма нищо общо с гражданското участие. Равносметката на новите управляващи по отношение на десетилетните усилия на
хората от стотиците дружества в страната ги обобщава като безрезултатно
“евтино милосърдие”. Най-често повтаряната здравно-пропагандна фраза
„предпазването е най-доброто лечение“ се заменя с лозунга "социализмът е
По това време заболеваемостта от туберкулоза в западноевропейските страни, САЩ
и Канада намаляват с около една пета от нивата от 1906 г.
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най-добрата профилактика". От друга страна, в края на 40-те години лечението на туберкулозата е на ръба на "антибиотичната революция". Въпреки че
тази "революция" е по-малко драматична от медийния отзвук по онова време,
новите лекарствени терапии постепенно ще опразнят в следващите десетилетия санаториумите в глобален мащаб.5 Важен праг в тази посока, специално в
българския случай, е и въвеждането на задължителното BCG-ваксиниране
през 1951 г. Извън промененото идеологическо говорене след 1944 г., политиките за овладяване на туберкулозата в България, както и в останалите държави
под съветско влияние, се форматират в рамката на „медикализирана социална
хигиена“.6
Самата възможност за идеологизиране на болестта и на средствата за
борба с нея е показателен феномен. Разбира се, туберкулозата никога не е
била просто езикова метафора или идеологическа призма, през която се пречупват социални отношения и обществени страхове. Напротив, тя е била – и
за съжаление продължава да бъде – смъртоносна реалност за много хора по
света. Третирането й обаче далеч не е само медицински проблем. То е важен
симптом за начина, по който в определени исторически епохи се променят
представите за болест и здраве, за бедност и социална солидарност, за граждански активизъм и държавен контрол, за колективно действие и национална
идентичност. Това са въпроси, чиито отговори продължават да определят
дневния ред на обществото и днес.

Harsh, D., Medicalized Social Hygiene? Tuberculosis Policy in the German Democratic
Republic - Bulletin of the History of Medicine, 2012, V.86, No. 3 pp. 394-423, p. 396.
6
Вж. Moser, G., Im Interesse der Volksgesundheit: Sozialhygiene цffentliches Gesundheitswesen in der Weimarer Republik und frühen SBZ/DDR, Frankfurt/Main: Vas Verlag,
2002, S. 207.
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THE SOCIAL DISEASE – TUBERCULOSIS IN BULGARIA IN THE
FIRST HALF OF THE 20th CENTURY
The main goal of the book is to contribute to the history of the social policies
and public health practices with respect to the so called “social diseases” and in
particular to tuberculosis in Bulgaria from the turn of the 19th century up to the
1950s – between social initiatives and state institutional engagements. The research
is based on original archival materials – arhives in Bulgarian Central State Archive
of the Main Department of Public Health, the Civil Sanitary Direction, the Bulgarian doctors’ Union, the Society for the Fight against Tuberculosis in Bulgaria, the
Rockefeller Foundation in Bulgaria, the Near-East Foundation in Bulgaria etc. In
the analysis additional sources were attracted: books, press materials and historiography. The book provides a reconstruction of the general institutional frames, the
interaction between the state and private organisations under the influence of the
international medical organizations.
From the second half of the 19th century, tuberculosis increasingly engaged
public attention, being identified as one of the most frequent reasons for sickness
and death – thousands of people annually died and hundreds of thousands became
invalid. Public discussions concerning the topic permanently reminded that the disease affected particularly the young and “prospective” generation. In Bulgaria tuberculosis considerably began to be viewed as a social problem at the end of the
19th century and all experts shared the same opinion: the fight against tuberculosis
had to be preventive, that meant: improvement of hygiene and labor conditions,
overall information about the disease aimed at reaching widest circles of the population and last not least, medical treatment.
In the early 20th century in Bulgaria 20 000 persons annually died from tuberculosis, which was one of the highest percentages in Europe at that time. The
conquest of the tuberculosis seemed possible with the tools at hand. These tools
included, first, isolation of infectious cases – concerns about heredity and constitution were replaced by concerns about infection- and, second, provision of rest, good
nutrition, fresh air and education. But the elimination of tuberculosis required much
more: it required above all official and voluntary action; patients should comply
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with all elements of control; betterment of those marginalized in society should be
reached. Discipline and control became an increasingly dominant part of the treatment, being considered rather as end than means. Later, as tuberculosis control became a public responsibility, the state sanatoriums preempted the private institutions in terms of the numbers of beds, services offered, and public recognition.
The First World War marks a turning point in the overall orientation of Bulgarian antituberculosis efforts. Tuberculosis was considered as “social disease”. In
the interwar period this term meant those diseases which are usually related to a
given set of living or working conditions and were most common among specific
socioeconomic groups. In the Bulgarian case tuberculosis, malaria, venereal diseases, alcoholism and, from the second half of the 1920s, also cancer, were treated as
social diseases. Tuberculosis, in particular, plagued the lower classes, due to their
living and working conditions and poor nutrition; because of its epidemic character
tuberculosis was considered a danger to the general state of health, economic
productivity, military strength, and to the reproductive capacity of the society and
the nation; many experts feared that tuberculosis was a symptom of the degeneration of the biological substance of the nation or race and that it was the mechanism
through which hereditary weakness was perpetuated.
There is a reliable statistic for the death-rate and partly for the tuberculosis
morbidity for the towns from 1925, when a statistic was established that registers
death reasons in the towns. With the acceptance of the new Public Health Law in
1929 it is made obligatory to report the tuberculosis death-rate (but still there no
data for morbidity).
The nation’s arsenal of dispensaries, sanatoriums, and related institutions
which declared “war on tuberculosis”, in the reformers’ military terminology, was
subject to increasingly anxious inventory and scrutiny. While Bulgaria have been
slower than other countries in building antituberculosis facilities, it was hardly
alone in allowing social anxieties and stereotypes to determine its response to the
disease. Other preoccupations came to the fore when tuberculosis was perceived as
a social problem or as a threat to the nation. In Bulgaria, efforts to curb the ravages
of tuberculosis took place within a general framework that Paul Weindling has
called “the hygienization of private life.” In the crusade to bring more “air, light,
and space” into the everyday lives, the blame for tuberculosis was related to poor
diet, unsanitary living and working conditions, and alcoholism.
Bulgarian reformers (doctors and hygienists) placed also special emphasis on
personal responsibility in the fight against tuberculosis. They promoted moderation,
cleanliness, and a temperate lifestyle. The ethos of the individual responsibility in
Bulgaria left a little space for genetic reasons, which were downplayed as a cause of
tuberculosis. Spitting became central in the social etiology of tuberculosis.
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From the early 20th century a group of physicians attempted to define the
health problems within social and economic discourse, while protesting about the
absence of public health statistics and the lack of public health system. The AntiTuberculosis Society set up in 1909 served as a typical example of facing such criticisms carried out by various charitable societies, established by medical authority.
These active hygienists, educated abroad usually worked as medical officers and
tried to fund TB dispensaries, sanatoria or other institutions for the relief of tuberculosis patients. Moreover they attempted to educate people by explaining sanitation
in simple terms to the public and convincing politicians to provide against contagious diseases and to take action in order to strengthen those susceptible to diseases,
particularly children.
Vigorous campaigns against spitting have been a nearly universal feature of
the battles against the disease in this period. Throughout the 1920s and 1930s the
state started to introduce standards and common bureaucratic rules of social work
and centralized the public health care, including the fight against tuberculosis. International models and standards influenced the tuberculosis control policies in
Bulgaria – especially the activities of the League of Nations Health Organisation,
the International Health Division of the Rockefeller Foundation and the American
Near East Foundation.
Throughout the 1930s the balance between state and public initiatives, state
institutions, media and societies was reached and new forms of collaboration were
discovered. These new forms made possible free expression of different ideas, inspired by humane, religious, modern or nationalistic, socio-controlling and eugenic
views. Keeping pluralism intact meant rivalry, but it also called for coordination
between the separate institutions. The legislation tried to balance between the State
and the associations, and to assist for the formation of partnership between them.
However, the centralization effect gave rise to fears of excessive “nationalization”
of the social activities in public health sphere. After 1934, the state introduced
standards and common bureaucratic rules of social work and centralized the public
health care. International models now influenced the social care organization in a
rather tangible way – these international models and standards covered also social
care for children, mothers-workers, destitute peasants, consumptive patients.
After 1945 the tendency to nationalise all practices of social assistances affected the Society for Fight against Tuberculosis as well. Until 1945 the Society
formally existed in unchanged format with the main difference that from the winter
of 1944 the former key figures in the Central Committee and in the Sofia branch of
the Society were changed. In 1945 the Society was turned into the state National
Union for Fight with Tuberculosis. The National Union continued to exist till July
1948, when with reference to the consolidation of the organisations and obeying to
the decision of the Ministry Council, the Union dissolved in the Central Union of
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the “Red Cross”. Some of the statements printed in the reports of this First Congress
in 1947 figured out the notions of the new rulers for former activities of the Society
for Fight against Tuberculosis. The main motives in these statements focuses on the
changes “before and after the 9th September 1944”. The speakers of the Congress
qualified the anti-tuberculosis fight before the establishing of the “new power” as
“an organisation of cheap clemency and private charity” and insist in transforming
the Union for Fight against Tuberculosis into a “mass” organisation, which became
a fact in 1948 – the Society was transformed in a state organization and became a
part of the Soviet system for health services and social cares.
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