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Акушерката – престъпник или жертва?
Част II

Може би трябва да приемем за
достоверни скандалните заключения на различни
изследователи,
че дори грамотАтанас Цонков ните български
ученици масово не разбират прочетените текстове!?
Цял месец след драматичната нощ (18
април 2015 г.) в родилното отделение на
„Софиямед“ българското общество гадае и не може да отговори убедително
на най-важните въпроси:
•Какво точно се е случило с бебето
Никол на 18 април?
•Защо акушерката е малтретирала 4дневното бебе?
•Защо другите бебета са спели кротко, а Никол е плачела неутешимо?
•Адекватна ли е била Емилия Ковачева, когато нееднократно е насилвала
новороденото?
•Какво наказание се полага по закон
на тази побойница?
Дори такъв близък колега на акушерката от „Софиямед“ като акушер-гинеколога д-р Валери Нецов заявява недоумяващо:
„Емилия е работила винаги перфектно... Такава необяснима жестокост...
може да прояви само обладан човек“.

Лакмус за манталитета на
българите
Този медицински казус може да послужи като лакмусова хартийка за манталитета, интелекта, културата (здравна, правна, обща и пр.)
на българите. Имам
предвид не всички, а
повечето наши сънародници.
Балканците определено не приличат на
скандинавците. Повечето нашенци носят
необуздан
южняшки
темперамент и ако понякога това е опасен
недостатък, друг път е
похвална добродетел.
Нашенецът
бърза
да отреагира на всяко
събитие, на всеки проблем. Нашенецът, бил той безграмотен
или висшист, има мнение по всяка тема:
от футбола до криминалистиката, от болестите до политиката, от музиката до
мафията...
При това нашенецът обикновено смята, че неговото становище е единствено
правилното.
Нашенецът не си пада твърде много
по анализите и аргументите, но е неудържим в изводите, заключенията,
оценките. По този повод е уместно да
припомня една неувяхваща мъдрост:
„Бързата кучка слепи ги ражда“,
завещана ни от някой друг, анонимен
нашенец...
•Ръководството на „Софиямед“ избърза да се „разграничи“ от акушерката побойничка...
•Прокурорът и съдът избързаха да
определят поведението на Емилия Ковачева като „опит за убийство“?!
Софийският градски съд приема, че
акушерката Емилия Ковачева е имала
възможност да убие бебето, но не е
целяла това...
Софийският апелативен съд (САС)
не е съгласен с това становище и е ка-

тегоричен:
“Акушерката е опитала
да убие Никол”.
Когато два съдебни състава, включващи висококвалифицирани
съдии, се оказват на две толкова далечни позиции, какво трябва да мислим за
тази съдебна система, за логиката, морала и справедливостта, които всички
очакваме да притежават и прилагат тези
рицари (или марионетки и прислужници!) на Темида?
Софийският апелативен съд (моля да
се публикуват имената на тримата му
членове – да се „гордеем“ с тях!) решава:
“Конкретните действия (на акушерката) сочат наличие на пряк умисъл...”.
И още – опитът за убийство е бил
довършен (?!), тъй като акушерката е
пребила детето така, че без висококвалифицираната медицинска помощ в болница “Токуда” то щеше да умре.
Господи – какви съдии си имаме само!
Какви ясновидци, екстрасенси, наследници на Ванга!
Какъв „пряк умисъл“ си измислят
тези Шекспирови гадателки, след като
побойницата, освен че бие бебето,
после го и гали, завива го с одеялцето!?
“Щеше” е предположение - пак опит
за гадаене на бъдещи събития... Откога този съд решава, съди, вкарва в
затвора въз основа на хипотези...?!
Според САС от психологичното изследване на акушерката се вижда, че
тя няма психични заболявания и е разбирала какво прави... Откога съдиите у
нас се конкурират с психиатрите, влизат
в ролята на психиатри и направо заместват психиатрите?
• Журналисти избързаха да им пригласят и да наричат злощастната здрав-

на служителка „урод“, „садистка“, „изродщина”, „убийца”.

• Зам.-министърът на здравеопазването д-р Пенков (бивш шеф на „Софиямед“) избърза да даде тон на жадните
за мъст възмутени граждани, като нарече поведението на акушерката „непростимо“, „трябва да има възмездие“.
Министерството си изми ръцете...!
Всъщност, за да има справедливост,
трябва да има възмездие. Въпросът е
кой ще плаща сметката за това безоб-

Реплика към “Малкия Иванчо“
Една безвкусна карикатура във в.
„24 часа“ дава „принос“ към хималайските дивотии, изписани и изговорени
по този жесток инцидент. Ето го вестникарския „шедьовър“:
Малкият Иванчо
по идея на Мария Миленкова
Заради акушерката-побойник могат да провеждат турнира „Странджата“ на Бабин ден...
Едва ли може да се сътвори по-черен хумор от този, и то по идея на една
жена (?!). Българските хумористи и сатирици тази „поука“ ли си извлякоха от
кървавия казус с френските им колеги,
разие?
Ако се анализира честно и логично
случаят, ще се стигне неизбежно до заключение, че за състоянието и деянията на акушерката имат своя дял вина и
тези, които управляват здравеопазването (един от този екип е и зам.-министър
д-р Пенков!), и учените, които имат призванието, задължението и възможността
да развиват медицинската наука. А акушерката е жертва на това здравеопазване и на тази наука. Защото, ако
здравната система и медицинската на-

Реплика към спортния журналист Папазян
Моите уважения към колегата – спортния журналист
Едуард Папазян, но въпреки професионалния му стаж
от 21 години (в спортната
тематика!) той има още
много да учи, преди да вземе думата по сложни казуси
от света на психологията,
психиатрията, педиатрията, медицината, правото,
журналистическата етика,
здравеопазването...
Нека не чете моите опуси – да прочете поне краткия разказ на Чехов „Спи
й се“ (http://www.segabg.com/article.
php?id=749565).
Ще го уверя, че този ужасяващ видеозапис може да промени някои технически и организационни дадености
в родилните отделения, но той няма

ука не бяха на това примитивно ниско
равнище, тази жена нямаше да работи
като египетска робиня на две места (работна смяна от 24 часа - непрекъснато!),
за да изхранва двете си дечица...
Да се вслушаме в думите на д-р Валентина Григорова, зам.-директор на
медицинските дейности в Първа АГ болница “Св. София”:
“Истината е, че трудът на акушерките

да промени същинските,
основните, най-важните
препъникамъни, дефекти и
дефицити на здравеопазването и медицината. А „кучето е зарито“ тъкмо там и
медицинското съсловие, и
медицинската администрация, и журналистическата
гилдия (между другото аз
съм и малко нещо журналист с 55-годишен професионален опит!) няма да предотвратят
неизбежните бъдещи подобни и дори
по-ужасни здравни скандали – ако ще,
всички вкупом и поотделно да гледат
ужасния видеозапис и на закуска, и
за „лека нощ“, а не служителите от
родилните отделения да му хвърлят по
едно око, както препоръчва г-н Папазян, при постъпване на работа.

след като вече и художници от „Шарли Ебдо“ се отказват от някои прекалености в окарикатуряването?
в България е изключително отговорен, но заплащането е унизително
ниско – 500 лв.” (вестник “Монитор”, 25
април 2015 г.).
Парите не са най-важното, особено в
“най-хуманната професия – медицинската”, но и медиците са хора и без пари
няма как да оцелеят, за да бъдат и хуманни...
•Майки активистки, може би намиращи се още в следродилна депресия,
побързаха да искат „Смърт!“, „Линч“,
„Доживотен затвор!“.
•Специалисти и медии побързаха да
успокоят обществения гняв с ясновидското твърдение, че Никол няма да има
здравни проблеми по-нататък...!?

Бъдещето на Никол?
Доскоро медиите по инерция – както
в началото ни плашеха с мозъчния оток
на Никол, така сега почнаха да ни успокояват със заключенията, че бебето
вече няма анемия, няма мозъчен оток,
нито кръвоизлив, даже било наддало
някакви си там 300-500-700 грама...
И на това му казват наука, педиатрия!?...
Никой не беше поставял – до 1 май
2015 г. - въпроса за здравното състояние на бебето преди, а не след побоя!... Никой не се интересува защо
това бебе, за разлика от другите четири
в същата стая, е плачело неистово, настойчиво, непрекъснато, призивно...!?
Може би не е било гладно или жадно,
но може би е имало някаква недиагностирана болежка...?
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Реплика към проф. Миланова
Вашите медийни изяви по
повод инцидента в „Софиямед“ внесоха видима доза
компетентност и яснота.
Това не пречи в медийното
пространство и сега да се
шири безгранично невежество и даже безумие. Като
национален консултант по
психиатрия убедена ли сте,
че очакваната психиатрична експертиза ще бъде на
полагащото се високо професионално
равнище и че ще допринесе за една
цивилизована, обоснована, неоспорима преценка и присъда от страна на
съдийския състав? Не смятате ли, че
самата психиатрия (ако може макар
От това не следва, че малтретирането
му би било оправдано, но би било поне
отчасти обяснимо...?
Кой ще се напряга чак толкоз – след
като е налице виновната, “вещицата”,
изкупителната жертва...!
• А сега някои правят нова грешка –
като заявяват, че бебето е вече в норма
и че нямало да получи късни усложнения...
Без да посочва конкретни доказателства и аргументи, вестник “Стандарт” (2
май и 14 май 2015 г.) твърди:
“Изследванията показват, че нараняванията след побоя не са оставили
трайни увреждания върху здравето
на Никол”.
„Лекарите са категорични, че Никол няма да има проблеми в развитието си...“ - съобщи bТV в новинарската
емисия от 13 май 2015 г.
Дано!
Аз не желая злото нито на бебето,
нито на акушерката, нито на “Софиямед”, нито на д-р Москов!
Но ако и в този сложен, тежък, ужасен
случай не изясним истината, подобни,
и то смъртоносни инциденти ще продължат да се възпроизвеждат, защото
засега нито са установени всички причини за тяхното възникване, нито някой
се е заел да отстрани тези причини...!
Включването на видеовръзката между
новородените и техните майки не може
да предотврати всички възможни здравни беди за новородените!
Справка – запознайте се с понятието “внезапна детска смърт”! Колкото
и литературата на тази тема да е вяла,
рехава, празновата.... поразлистете я!
Надникнете поне в удобния интернет.
Вестник „Уикенд“ (2-8 май 2015 г.)
обаче ни запознава с конкретната одисея на двама потърпевши лекари и
тяхната рожба: д-р Димитър Стойков,
коремен хирург, и съпругата му Лилия,
педиатър, чиято дъщеричка умира неочаквано в деня на изписването й (?!) от
Окръжна болница в Монтана.
Това става през септември 2012 г., а
трупчето на невръстната Мария и досега се пази в камера, защото съдебната
ни система не може или не желае да
се произнесе по случая обективно,
аргументирано, убедително...
В случая с акушерката в “Софиямед”
за щастие няма смърт, но има всички изгледи, ако съдим по досегашните
действия дори и на двете основни институции – здравеопазването и правосъдието, – картината да се замъгли, фактите
да се заметат под килима, истината да
се потули и безобразията, произволът,
насилието, окепазяването на невинните, дивотиите и в двете сфери да си
продължат доминацията...
Моят опит ми говори, че такава “гаранция” свидетелства за невежество и
безумие. Аз се боя, че Никол може да
преживее непредсказуеми усложнения след 5-10-50 години, усложнения от
категорията на епилепсия, мозъчни тумори, двигателни и други неврологични

и със силни резерви да я
наречем наука!) се нуждае
от капитален, фундаментален, епохален ремонт, за да
може да оправдава надеждите на обществото и на
пациентите, а да не борави,
както е сега, предимно със
субективни хипотези, със
симптоматични и псевдонаучни диагнози и терапии?
Кога хората ще престанат да се боят
от психиатричните клиники и да се заплашват или обиждат с тях, а ще почнат да ги търсят, да им се доверяват
и да им благодарят, след като в тях почнат да оздравяват?
проблеми... Дано се окажа лош пророк,
но няма защо да следваме “логиката” на
щрауса...

По безброй причини
живите човешки същества – от Америка
до Афганистан, от Либия до Финландия,

лата се в Алпите на 24 март 2015 г., все
повече насилия, ужаси и смърт ще изпълват битието ни. Подобни трагични
случаи ще се увеличават.
Още не бе публикувана цялата моя
поредица и вече ставаме свидетели на
събития, които потвърждават тези заключения – предупреждения – предсказания...
1. Едно момче в Испания със собственоръчно изработения си арбалет уби
учител и рани друг без повод и причина (!?) според медии.
2. Едно българско младо семейство
в Гърция постигна световен връх в оскотяването, в жестокостта, в тоталното падение, като (по предварителни
данни) 27-годишният баща Станислав
Бакърджиев е нарязал и сготвил 4-годишната им дъщеричка Ани, а може би
е изпаднал и в канибализъм, хапвайки
от тленните останки на малката чаровница.
3. Една изрядна, качествена, всеотдайна българска акушерка, вдовица от
14 години, майка на две деца, нанесе 43
удара на новородено бебе безпричинно (?!). А водещият журналист от някаква телевизия, докато съобщаваше този
страшен факт, на 3-4 пъти се чудеше:

От „тричането” (стародавен обичай в с. Бродилово) до днешното бесене на
кучета има по-малко от една крачка...
от Сибир до Мадагаскар, от Париж до
Сингапур... - все повече губят усещането за твърда почва под краката си.
Независимо от прогреса и ползването
на свръхмодерните техники и технологии, а до голяма степен и именно поради това, независимо от материалното
си благоденствие или мизерстване, независимо от образованието, религията,
социалния статус, човекът от ХХI век
все по-често се оказва непредсказуем,
неадекватен, негоден за живота... И го
напуска!
Опитах се според скромните си сили
да покажа авиокатастрофата във Френските Алпи, отнела живота на 150 души,
от един друг ъгъл, но изглежда, че моята вяра в човешкия разум е твърде неразумна наивност.
В поредицата:
(„Авиокатастрофата в Алпите – още
150 жертви на медицината“ - в. „Лечител“ - брой 14/2015 г., и „Мистериите:
Депресия, бърнаут, такоцубо, амок...“
- брой 16 и 17/2015 г.)
неколкократно подчертах, че не само
във въздушния транспорт, но и в железопътния, а и автомобилния, и в промишлеността, и в целия човешки бит хиляди
и милиони живи и невинни човешки
същества загиват преждевременно поради същностни дефекти и грешки на
медицинската наука, която се нуждае
от неотложна, мъдра, качествена, фундаментална

промяна на парадигмата!
Акцентирах на още един момент предупредих неколкократно, че ако не
се предприемат необходимите мерки за
създаване на висококачествени медицински теории и практики, всеки ден от
бъдещето ще ни поднася подобни и
по-страховити катастрофи от разигра-

„Никой не знае защо тази добра акушерка е постъпила така лошо!?“.
Между другото един български всекидневник вече изнесе в заглавие понятието „бърнаут“, а една лекарка от ТV
екрана говореше нещо за „бърнаут“ и
„амок“, но очевидно не са чели правил-
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Един вестник разказа за няколко
аналогични, но не идентични случая на
деца, чиито убийци обитават днес Сливенския затвор.
Баба (след като си пийнала ракията
и си взела хапчета диазепам - готов
амок!) убива 4-годишната си внучка, защото плаче и й пречела да спи...
Две-три майки убиват невръстните
си няколкомесечни рожби по същата
причина – с плача си им пречели да
спят...
Защо в българските затвори има

толкова майкидетеубийци?
И толкова сбъркани майки на свобода?
Защо толкова много българи, включително и майки са загубили или никога не са притежавали способността
да различават Доброто от Злото? Да
разграничават Убиеца от Палача, Невинния от Виновния, Вменяемия от Невменяемия?
Ако се вгледате и/или се вслушате в
българските медии, няма как да не забележите почти ежедневното присъствие в тях на два информационни потока.
Всеки божи ден във вестниците може
да се срещне от 3 до 13 пъти проблемът ДЕПРЕСИЯ! В депресия изпаднала
някоя си манекенка или телевизионна,
или спортна, или филмова звезда, или
депутатка, или бизнесмен – някои даже
се самоубиват!... Един вестник дори ни
уведоми (Благодарим!), че: “Депресия,
мизерия и теснотия мъчат мечките в лесопарк “Липник” край Русе”.
Втората тема като че ли е предопределена от първата. Оказва се, че от депресията до самоубийството и убийството понякога няма и една крачка...
Потвърждава го и авиокатастрофата в
Алпите със 149 убити от самоубиеца Андреас Лубиц.
Алкохол! Наркотици! Простотия! Насилие, насилие, насилие! Над деца, жени,
старци, инвалиди, пешеходци, лекари,
пациенти, животни...
Над себе си!
Три самоубийства за по-малко от два
дни – само в София! В същия срок една
жена скочи фатално от шестия етаж в
Карлово, а трета загина под колелата на
влака София - Солун... Плюс три умърт-

Реплика към адвоката Марковски
Споделям повечето от
позициите на обиграния адвокат Марин Марковски,
изложени във в. „България
днес“ (27 април 2015 г.). За
жалост и той като първосигналните протестиращи майки и журналисти е в плен на
своето незнание и необосновано високо самочувствие,
когато се опитва да анализира адекватността, вменяемостта на акушерката-побойница.
Изглежда, че адвокатът Марковски не
е чул за съществуването на понятието
„моментна краткотрайна невменяемост“ или пък смята, че то е просто
адвокатски трик, „похват” и не знае, че
то е диагноза, категория от реалната,
същинската, обективната психология и
психиатрия, доколкото можем да приемем, че въпросните клонове на знанието са науки.
Тези мои схващания са понятни и
разбираеми за всеки що-годе мислещ
ното четиво или не са разбрали правилно прочетеното за „депресия, бърнаут,
такоцубо, амок...“.
Такова общество няма друг избор,
няма друго бъдеще, освен да вярва в
Апокалипсиса, да очаква Апокалипсиса, да се бои от Апокалипсиса, но и да
създава своя Апокалипсис!...

човек, а на останалите отново бих препоръчал разказа „Спи й се“ от Антон
Павлович Чехов – не е психиатър, но е писател, лекар,
душевед (не душевадец!).
Разказа може да се намери
на адрес: http://www.segabg.
com/article.php?id=749565.
Може би тогава ще им се
открехне защо акушерката
в продължение на часове
„не е отронила и сълза, задето е задържана или от жал към бебето“. И защо тя
„гледа в една точка, не обелва дума“,
и защо тя хем бие бебето, хем го гали
и обгрижва...
А в този казус има и тайни, има елементи, които принадлежат на бъдещата медицина, примерно на медицината
от 2050-2100 г....
Нямам предвид научната фантастика,
а медицината, която ще бъде наистина
научно обоснована, но... засега я няма
нийде!
вени домашни любимци – едно куче,
убито от стопанина – столичанин, друго
- обесено (?!), в Габрово, трето – също
обесено, във Видин !?...
Едва ли трябва да си психолог или философ, за да съзреш страшната връзка
(Продължава на стр. 22)
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Акушерката – престъпник или жертва?
(Продължение от стр. 21)

между всички тези и други случаи на
жестокост, на насилие, на психясване,
на безумие и безнадеждност! Да проумееш, че тази нация, този народ, това
племе има невероятни, сложни, тежки
проблеми за преодоляване!
Радвам се, че доста колеги журналисти

д-р Петър Москов

разованието до духовността, от здравеопазването до възпитанието, от магистралите до маниерите, от морала до културата, от чалгата до чалдисването...
Не само дискусии – нужни са съответни
кадри по върховете, ако искаме да почне
промяната сред тъй наречения елит и в
низините, сред тийнейджърите, при циганите и пр., и пр.

проф. Тодор Танев

се впуснаха не в сензационната уникалност и жестокост на случилото се, а провидяха втория, невидимия, главния план
на събитието. Потърсиха причините и
причинителите на злото, не спряха късогледо само при извършителката на побоя...
Ако не искаме тази национална епидемия на насилието да се разраства все
по-необуздаемо, трябва най-сетне да започнем продължителен, откровен и продуктивен

дебат за развитието
на България
– от икономиката до правосъдието, от об-

Сотир Цацаров

Нужни са национални дългосрочни,
стратегически програми за реформи и
напредък във всички сфери на българското общество, изработени от най-ерудираните му и уважавани умове на нацията. И повече зряла демокрация – прозрачност по върховете и редовен контрол
от избирателите, а не главният прокурор
да се плаши, че някой ще му отнеме независимостта на прокуратурата...
Нищо няма да се промени, ако министърът на културата Вежди Рашидов се
държи пред камерите като герой на Алеко Константинов, ако “гнилите ябълки” в
съдебната система заемат близо 99% от
градината на Темида, ако министърът
на образованието проф. Тодор Танев

първо се издъни
със слабата си
осведоменост за
твърде известни
национални и световни авторитети,
а после се зае с
реформите, ако
главният прокурор Сотир Цацаров е решителен
и активен само
в приказването,
заканите и обещанията (вижте
случая с КТБ),
ако здравният
министър
д-р
Петър
Москов
ни агитира срещу тютюнопушенето с цигара в
ръка (несъмнено
е, че д-р Москов
има добри цели
и намерения за
реформиране
на здравеопазването, но нали
знаете с какво е
постлан пътят до
Ада...). Добре, че
премиерът Бойко Борисов найпосле взе да се

Христо Иванов

Вежди Рашидов

Бойко Борисов

сеща, че демографският срив тегли българите към едно голямо бяло поле от 111
000 квадратни км на географската карта.
Той още не е разбрал, че с две-три реплики пред медиите няма да спре самоубийствените автогонки, нито епидемичните
самоубийства, нито насилието над бебета,
жени, старци, животни, нито ускореното
умиране на българите и България...
Един велик французин (Блез Паскал)
преди векове дефинира човека като “мислеща тръстика”.
По българските земи има много тръстики, едно прекрасно блато, но мислещите
сред тях са рядкост...
Един представител на истинския народен елит, който може да измъкне България от тресавището, призовава да не
изпадаме в “людоедство” по повод
битото бебе... Колеги от в. “Труд” припомниха на всички, че не сме журналисти, ако
не спазваме поне своя професионален
етичен кодекс... Социалният антрополог
Харалан Александров също насочи четящата публика към проблемите на личната (друга днес няма!) култура и нравственост... иначе сме обречени!
Все пак е тъжно, много тъжно, че на
тази божествена земя виреят толкова
много тръстики, а толкова малко от тях са
мислещи...
САМО ТРЪСТИКИ!...
Атанас ЦОНКОВ
Медицински консултант
на в. „Лечител“

„ABC – Атанас Цонков”, 1606 София, ул. “Св. Иван Рилски” 24 Б, офис 5,
тел. 02 953 27 45, 0884 428 800; e-mail: info@lechitel.bg; www.lechitel.bg
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