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ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 7 /2022 

  
 

Галина Събева е завършила специалност 
"Рехабилитатор" в Медицински колеж към 
Тракийския университет - Стара Загора 
(2015 г.). В годината на дипломирането си е 
била на тримесечна учебна практика в 
Литва. 
 
Завършила е магистърска степен по специ-
алност "Рехабилитация, морелечение, уел-
нес и СПА" в Медицински универси-
тет ,,Проф. д-р Параскев Стоянов'' - Варна 
(2017 г.).  
 
От 2018 г. работи в Отделението по физи-
кална и рехабилитационна медицина в 
МБАЛ "Свети Пантелеймон"  - гр. Ямбол. 
Работи по специалността си и в частна 
практика в извънболничната помощ. 

 
 
 
 
 

 
-  Здравейте, госпожо Събева! Вие сте завършили специалност "Рехабилитатор" в Тракийския 
университет - Стара Загора, а по-късно сте надградили образованието си в Медицински универ-
ситет - Варна. Кои са най-важните уроци, които получихте по време на своята професионална 
подготовка? 
 
- Здравейте на Вас и на Вашите читатели! С удоволствие ще отговоря на Вашите въпроси. Определено е 
вярно, че човек се учи цял живот, а особено когато работиш в сферата на медицината научаваш всеки ден 
нещо ново. През годините, в които бях студентка в Медицинския колеж към ,,Тракийски университет'' гр. 
Стара Загора , а после и в Медицинския университет ,,Проф. д-р Параскев Стоянов'' - Варна се запознах с 
много хора, срещнах се с много преподаватели, които ми дадоха основата на нашата благородна професия. 
Най-важния урок, който научих през годините е, че преди всичко трябва да бъдеш човечен и да даваш сти- 
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мул на пациентите, които по една или друга причина са се отчаяли от ситуацията, в която се намират 
или от състоянието, в което са изпаднали. Освен че им помагаме да се възстановят физически, ние им по-
магаме и да подобрят своето психо-емоционално състояние, което е определящо за възстановяването им. 
 
- Коя беше задвижващата сила, която Ви насочи към тази благородна и все по-необходима профе-
сия? 
 
- Още от ранна детска възраст се сблъсках с гръбначно 
изкривяване. При мен се развиха добре нещата, благода-
рение на бързата и навременна реакция на моите роди-
тели и адекватната реакция на физиотерапевта д-р 
Добрева, която след години ми стана и началник. Кога-
то ходих при нея на кинезитерапия, за да ми покаже 
какви упражнения трябва да правя всеки ден, за да се 
коригира  
 

гръбначното изкривяване, не съм се замисляла, че след 
време аз ще показвам тези упражнения на децата, които 
имат нужда. Освен интересът към упражненията, от 
малка обичам да правя масажи, което всъщност сега 
практикувам в частния си кабинет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
             

 
Галина Събева със свои състуденти в деня на  

дипломирането си като магистър в МУ-Варна 
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- Работите в МБАЛ "Свети Пантелеймон" от 5 години. Какво научихте за пациентите и за себе 
си през този немалък период? 
 
- Ако трябва да съм честна за пациентите научавам всеки ден нещо ново, а за себе си мога да кажа, че се про-
мених много през тези години. Научих се на търпение, дисциплина, самоконтрол и не на последно място - 
на любов към професията. Най-удовлетворяващото чувство е благодарността на пациентите, които след 
курса на лечение си отиват с усмивка и са доволни от това, което сме постигнали. И винаги това е взаим-
но, защото ние медицинските специалисти няма как да се справим без помощта на пациентите.  
 
- Кои са основните рехабилитационни дейности, които изпълнявате? 
 
- Основните рехабилитационни дейности, които извършваме са от физикалната терапия. Рехабилитаци-
ята е комплексно лечение, което включва физикална терапия, кинезитерапия и лечебен масаж. Физикална-
та терапия, позната още като физиотерапия, е комплекс от средства и методики, насочени към профи-
лактика и лечението на различни заболявания с помощта на естествени физикални фактори (слънце, мо-
ре, лечебна кал, минерални води и лечебен масаж) и преформирани физикални фактори (електрически ток, 
ултразвук, лазерни лъчи, магнитно поле). 
 
 
- В  някои болници в чужбина самите меди-
цински специалисти се възползват от реха-
билитационни процедури, за да се възстано-
вят от стреса и умората. Смятате ли, че 
тази практика трябва да се въведе и у нас с 
подкрепа на държавата? 
 
- Разбира се, че и ние, медицинските специалис-
ти, имаме нужда от възстановяване и трябва да 
се поддържаме и да следим своето здравословно 
състояние. Категорично съм за въвеждането на 
тази практика и у нас. В момента вариантът, 
от който може да се възползваме е посещението 
на балнеосанаториум по клинична пътека, кой-
то ни се полага безплатно като медицински 
специалисти. 
 
- Според Вас кои са силните Ви черти, кои-
то Ви помагат да бъдете максимално по-
лезна на пациентите? 
 
- Според мен най-силната ми черта е позитив-
ното мислене, търпението и спокойствието, 
които ми помагат при повечето пациенти. Ос-
вен, че съм рехабилитатор, в повечето случаи 
съм и като психолог. Това всъщност е втората 
професия, която съм искала да работя, но опре-
делено на първо място е рехабилитацията. 
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- Медицинските професии изискват не само високи лични и професионални качества, но и добро 
взаимодействие с останалите членове на медицинския екип. Времето е доста напрегнато, успява-
те ли да поддържате добри колегиални взаимоотношения? 
 
- Да, успявам да поддържам добри отношения с всички колеги от екипа. Благодарна съм и съм щастлива, че 
имам честта да работя с такива колеги, които преди всичко чувствам като приятели. В нашето съвремие е 
много рядко да попаднеш в такъв колектив, където няма интриги, злоба и завист. Чувствам се благословена, 
че работя в такъв екип. 
 
- Споменахте, че имате частна практика за рехабилитация. Как съчетавате работата в болница-
та, грижата за семейството и малкия Ви син, и работата в стационара? 
 
- Не мисля, че съм единствената, която работи на две места и има малко дете, но определено сега разбирам 
колко трудно е да съчетаеш и трите. Признавам си, че има моменти, в които се чувствам виновна, че не ми 
остава достатъчно време за сина ми, който е на 2 години и 8 месеца, но през уикенда се опитвам да компен-
сирам отсъствието си през седмицата. 
 
 - Заради COVID пандемията НЗОК отложи за неопределен период от време заплащането на дей-
ности по здравни грижи и рехабилитация в индивидуални и групови практики по здравни грижи в 
извънболничната помощ. Изключение прави проследяването на новородени в рамките на 14 дни 
след раждането. Кои рехабилитационни дейности според Вас задължително трябва да заплаща 
Здравната каса? 
 

 
- Според мен Здравната каса трябва да изплаща на 
пациентите в извънболничната помощ кинезитера-
пията след инсулт, раздвижването след свалянето 
на гипс при различни фрактури, при следоператив-
ния стадий на заболяването, при деца със специални 
нужди, които се нуждаят от рехабилитация. 
 
- Имате ли много пациенти с усложнения зара-
ди тежко протичане на коронавирусна инфек-
ция. Полага ли им се безплатна рехабилитация? 
 
- За съжаление има все повече пациенти, които са с 
усложнения след коронавирусна инфекция. За щас-
тие повечето от тях се повлияват добре след реха-
билитационните дейности. Тези пациенти имат 
право на безплатно лечение по клинична пътека. 
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- Като всички медицински специалисти и Вие срещате пациенти в по-тежко състояние. Успявате 
ли да ги мотивирате да бъдат активни участници в рехабилитационния процес, който изисква 
време? 
 
- Да имаме пациенти в по-тежко състояние, за радост повечето се подобряват след процедурите, но опре-
делено е много важно преди всичко да подобрим техния психо-емоционален тонус. Мога да кажа, че се спра-
вям добре с тази нелека задача. 
 
- Увеличават ли се хората, които се обръщат към Вас за превенция на болестите и ранна рехаби-
литация?   
 
- Иска ми се по-често да се случва това, но за съжаление повечето пациенти търсят медицинска помощ в 
краен случай, даже понякога е доста късно и няма как да се подобрят още при първия курс на лечение. Има и 
такива, които идват профилактично, но са много малък процент от всички. 
 
- Вярвате ли, че рехабилитацията е лечебният ключ на бъдещето пред вид на това, че включва 
многокомпонентни грижи - физически и психически релакс и възстановяване, стимулиране на 
вътрешните сили на организма да се справи с 
проблемите и т. н.?    
 
- Да, определено рехабилитацията е лечебният 
ключ към здравето. Надявам се все повече пациен-
ти да се грижат за своето здравословно състояние 
и да вземат мерки навреме. Посещението на бал-
неосанаториум поне веднъж годишно е много добър 
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- Какви са предимствата на професионална 
и житейска реализация в град като Ямбол в 
сравнение с възможностите, които предла-
гат София или чужбина? 
 
- Предимствата на професионалната и житейс-
ката реализация в Ямбол лично за мен са много. 
В житейски план, градът е много спокоен и прид-
вижването навсякъде е лесно. Градът ни е добър 
вариант за отглеждането на деца, през последни-
те години се подобри инфраструктурата и ця-
лостният вид на град Ямбол. Откъм професио-
нална реализация също е добре, особено когато 
имаш частна практика. Рекламата от уста на 
уста е много добра в малкия град, където повече-
то хора се познават, обменят информация и 
споделят отзиви. 
 
- Ако имате възможност да представите 
професията си пред млади хора, които все 
още не са направили своя избор за професио-
нална реализация, какво бихте им казали? 
 
- На младите хора, които тепърва ще правят 
своя избор на професия бих казала, че да си реха-
билитатор е благородна професия, която ти 
носи удовлетворение и професионални успехи 
всеки ден от трудовия стаж. 

 

 
 
Но за да работиш тази професия, преди всичко трябва 
да го искаш истински и да го чувстваш със сърцето си. 
Бих искала да пожелая на всички бъдещи колеги успех и 
късмет! 
 
- Имате ли време за любими занимания? 
 
-  Ако трябва да съм честна не ми остава много време за 
любимите занимания, но всеки човек трябва да се опит-
ва да си краде време за тези важни моменти. На този 
етап свободното си време предпочитам да прекарвам с 
детето си. 

 
Разговора води Румяна Милева 

 
 
 

Публикувано в Електронния бюлетин на БАПЗГ,    
брой 7/2022 
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