
Доброволецът в МБАЛ-Пазарджик Иван Вакарелски:  

ЛИЦАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ И БОЛКАТА ИМ СА СЕ ЗАПЕЧАТАЛИ  

В СЪЗНАНИЕТО МИ  

 

 
 

Иван Вакарелски си тръгна от МБАЛ-Пазарджик с отрицателен тест за COVID-

19 и благодарствено писмо от ръководството на лечебното заведение  
 
 

„Не ми беше трудно да взема решение да стана доброволец. Отново бих го направил, 

ако се наложи“. Това сподели треньорът от СК по джудо „Кодокан“ и преподавател в 

Спортното училище в Пазарджик Иван Вакарелски, който е сред първите доброволци в 

Инфекциозно отделение на МБАЛ-Пазарджик. В интервю, публикувано в сайта на 

лечебното заведение, 30-годишният спортист признава, че не се е поколебал да влезе в 

COVID-отделението и да работи и живее там в продължение на 47 дни (от 8-ми май до 

23-ти юни). Мотивът му - да даде своя личен принос в този тежък за медиците период.   
 

Сърцатият мъж споделя, че първите два-три дни бил уплашен, но успял бързо да се 

мобилизира и да влезе в ритъм. Той е благодарен, че баба му, дядо му,  а по-късно и баща 

му, са го подкрепили в трудното и смело решение.  

 

„Мислех си, че този вирус не е толкова страшен, но впоследствие видях колко е 

отвратителен, неприятен и заплашителен. Заплахата е много голяма от него“, казва 

Иван Вакарелски през очите на събрания опит.  

 

Ето какво споделя той за първия си работен ден в COVID-отделението: „Първият ми 

работен ден там се оказа изключително тежък. Отделението беше пълно с COVID 

болни, когато започнах работа в него. Най- тежките случаи бяха трима мъже на 43, 

89 и 84 г. Не мога да ги забравя. Видях изключително страдащи хора. Такива, които се 

бореха за живота си, но бяха безсилни срещу вируса и много се мъчеха. Аз вършех 



санитарната работа. Помагах и на сестрите. Правех всичко, с което можех да бъда 

полезен.“ 
 

По време на доброволческата си работа той разговарял с болните – предимно сутрин, 

когато дезинфекцирал помещенията. Някои от тях споделяли личните си истории, други 

не били добронамерени и даже отказвали да съдействат на медицинските специалисти за 

лечението, но медицинските специалисти вършели работата си с търпение и 

професионализъм.   
 

„За най-тежките моменти в отделението не мога да разкажа, защото искам, 

доколкото мога да запазя психиката на хората. Аз обаче изживях всичко това и ще 

продължавам да го изживявам още доста време. Лицата на пациентите и болката им 

са се запечатали в съзнанието ми“, признава Иван Вакарелски. Той допълва, че в  

последния ден, преди да излезе от отделението, било толкова напрегнато, колкото и в 

първия ден. Имало 10 болни с коронавирус, двама от които в Интензивния сектор. 

Доброволецът изказа  благодарност на всички медици, които са го приели като част от 

екипа. Признателен е и на тези, които дори в най-трудните моменти са повдигали бойния 

дух на екипа. 
 

Спортистът изтъква, че спазвал стриктно инструкциите за обличане и събличане на 

предпазния екип и предпазните средства. Случвало се да седи в защитен костюм по 8-9 

часа, а в някои дни се налагало да се преоблича по няколко пъти, за да влезе при болните.  

 

„В началото за да се екипирам ми трябваха поне 10- 15 минути, но се научих за 5 

минути да съм облечен и да съм на линия. Свикнах да работя и с минимална видимост, 

след като ми се запотяха предпазните очила. Използвах за по-голяма лична сигурност 

военна респираторна маска МР-70, с каквито разполагаха в отделението и постоянно 

работех с нея. Възпаляваше ми синусите, но пък дава 100% сигурност“, казва Иван 

Вакарелски. Той признава, че е имало е дни, в които  си лягал в 3 през нощта, а ставал в 

6 часа.  Имал е и безсънни дни и нощи. В свободното си време поддържал физическа 

форма с упражнения, прочел и една-две книжки. „За да си добър в нещо трябва да не 

излизаш от форма и да се образоваш, независимо къде си“, убеден е спортистът.  
 

Мечтата на Иван Вакарелски е да има възможност да продължи дейностите, с които 

се е занимавал преди пандемията: „Аз трябваше да спра треньорската си работа. 

Трябваше да прекъсна и преподавателската си дейност в Спортното училище в 

Пазарджик. Сега ще се опитам да възстановя щетите. Преди извънредното положение 

тренирах 20 деца от 4 до 14 години. Треньор съм в спортните формации на СК по 

джудо „Кодокан“ в Белово и Септември. Освен това съм и спортен съдия. Занимавам 

се и с пчеларство. Искам да възобновя тренировките с децата, но имам съмнения дали 

ще може да започнем. Направих и експериментална група за обществено здраве в 

Белово за хора, които искат да отслабнат. Вирусът стопира и работата с тях, но 

дистанционно чрез наставления помогнах на 18-годишно момиче да отслабне с 12 кг. за 

два месеца.“ 
 

На въпрос дали вярва, че скоро човечеството ще се отърве от опасния вирус 

доброволецът казва: „Не вярвам, че скоро ще се отървем от коронавируса и то най-вече 

заради слабата дисциплина на хората. Трябва да се молим някой умен човек да измисли 

лекарство, ваксина или нещо, което може да го спре. Дотогава с него ще си играем на 

котка и мишка.“ 

 



Ето още какво каза Иван Вакарелски: 

 

- Какво искаш да кажеш на хората, които не вярват в съществуването на 

коронавируса? 

 

- Молете се да не го видите, защото е много грозен и изключително коварен! 

Възможността да не успеете да го преборите е много голяма. 

 

- На какво те научи работата ти като доброволец в COVID-отделение? 

 

- Търпение и надежда. Станах доста по-търпелив. Аз съм импулсивна личност, 

поддавам се на емоциите, но там се научих да се владея повече. Молих се за много 

хора в отделението, за да оцелеят. За жалост някои не успяха, но други, които 

изглеждаха безнадежни - оцеляха. Радвам се за всички, които успяха да се 

излекуват и бяха изписани от отделението. 

 

- Това, че си спортист доколко ти помогна, за да издържиш толкова дълго 

време ? 

 

- Ако нямах физическа подготовка нямаше да се справя. Бях месец и половина 

постоянно там и може да ме разбере само човек, който е преживял същото. 

 

- Битка или война с неизвестен враг би нарекъл случващото се? 

 

- Война, абсолютна война, тотална война. В COVID-отделението, без да 

преувеличавам ви казвам, че е като на война. Когато дойдох тук бях подготвен 

точно за най-лошото. 

 

- Успя ли да станеш приятел с някои от хората, с които работеше? 

 

- Почти с всички. Уважавам и обичам всички - лекари, сестри, санитари. 

Изключително съм благодарен за възможността, която ми дадоха да работим 

заедно. Дадоха ми шанс да бъда на първа линия срещу коронавируса. Екипите от 

лекари, сестри и санитари в болницата са вашата армия, която се бори с един 

реално съществуващ враг. COVID-19 успя да парализира целия свят. Тези хора 

считам за национално богатство, с всичките им силни и слаби страни. И думите 

ми не са преувеличени. Всичко това видях с очите си. 

 

- Би ли се върнал отново да работиш като доброволец в болницата? 

 

- Бих се върнал и то без да се замислям. Сега обаче трябва да възстановя и 

пораженията, които ми нанесе вируса в спорта. Мисля, че децата, които 

тренирах също имат нужда от мен. Искам отново да се занимавам и с 

пчеларство. Искам да направя толкова много неща. Едно от най-големите ми 

желания е да чуя, че са открили лекарство срещу COVID-19. Ако това се случи 

всичко, което преживяхме като общество, ще остане само като един лош сън. 

 

- Какъв урок за теб беше всичко, което ти се случи ? 

 



- Урокът е не само за мен, а за всички. Аз научих, че когато човек се сблъска с нещо 

такова става по-добър. Научих се да бъда по-добър човек. Това е най-важният 

ми урок! Животът  прави с нас каквото реши и единственият ни избор понякога 

е да стиснем зъби и да се борим,  както го правим сега със коронавирус-

ната  болест. 

 


