
РОТАРИАНЦИ ДАРИХА НОВ РЕСПИРАТОР НА МБАЛ- ПАЗАРДЖИК 

 

 
 

Нов респиратор за интензивни грижи на немската марка „Drager” получи като дарение 

днес Отделението по анестезиология и интензивно лечение на МБАЛ-Пазарджик, 

похвалиха се от там. Дихателният апарат е на стойност 36 хил. лв. и беше дарен от 

изпълнителния директор на вагоностроителния завод „Коловаг“ АД от град Септември 

инж. Емил Йончев на изпълнителния директор на болницата д-р Красимир Темнилов. 

Това съобщи на 07.10.2020 г. Zdrave.net. 

 

„Особено доволен и щастлив съм, че този скъпоструващ апарат най-после 

пристигна от една от най-реномираните фирми за такава техника в Европа и света. 

Идва точно във време на разрастване на епидемията от COVID-19. Грижата за хората 

от родния ми град за мен е от голямо значение. Тази апаратура попада в добри ръце и 

ще послужи срещу този коварен убиец“, заяви инж. Емил Йончев. Той обяви, че заедно 

с Ротари клуб Пазарджик и германски ротарианци работят по проект за доставка на 

апаратура и за Неонатологичното отделение на МБАЛ-Пазарджик. 

 

Изпълнителният директор на МБАЛ-Пазарджик д-р Красимир Темнилов връчи 

благодарствено писмо на дарителя и отбеляза, че новият дихателен апарат е от огромно 

значение за интензивното отделение. Той благодари на инж. Йончев, че продължава да 

помага на лечебното заведение с различни дарения. 

 

„Сърдечно благодаря за този жест на човечност и съпричастност. Този апарат ще 

се използва за пациенти, които се нуждаят от спешни грижи и лечение. Пожелавам на 

инж. Йончев да е здрав и да продължава да помага на хората, които имат нужда“, 

заяви д-р Темнилов. 

 

Дарението беше предадено на началника на ОАИЛ д-р Димитър Иванов, който също 

изказа своята благодарност на дарителя за помощта към най-тежко болните пациенти, 

които са с дихателна недостатъчност и се нуждаят от апаратна вентилация. „Динамиката 

в отделението е голяма. Много често ни се налага бърза реанимация на няколко човека 

за кратък период от време“, сподели д-р Иванов. Той съобщи, че в COVID-реанимация 

в момента трима пациенти са на апаратно дишане. 

 


