
  
Генка и Страшимир Петкови написаха Коледно послание от УМБАЛ „Канев“:  
 
От 16.11. до 27.11.2020г лежахме със съпруга ми, и двамата с двустранна бронхопневмо-

ния, в КОВИД отделение към Съдова хирургия. Не намираме думи, с които да изразим 

благодарността, преклонението и уважението си към професионализма, вещото и 

адекватно лечение към нас, вниманието и отзивчивостта на целия екип, под ръководс-

твото на д-р Георгиев. Неуморни, перфектно организирани, взаимно-допълващи се, мо-

жещи и всеотдайни, са всички, отдадени на професията си, която явно им е призвание. 

Грижата и вниманието към болния, видяхме и усетихме, че е на висота.  

 

Още веднъж с огромна благодарност, от все сърце, им пожелаваме да са живи, здрави и 

все така борбени в хуманната професия! 

 
Ние също изразяваме нашата благодарност и признателност към семейство Петкови, кои-
то след изписването си са дарили стойки за системи, които са в помощ на медицинските 
екипи, за да се грижат за пациентите!, написаха от болницата в своята фейсбук страница. 
 
 
Думи на благодарност е написал на електронната поща та болницата и  Стефан Боров: 
 
На 17.11.2020 г. бях приет по спешност в отделението по Урология при УМБАЛ 

"Канев", в гр. Русе. Диагнозата беше двойна бронхопневмония. Бях първият пациент на 

току-що създадения Ковид сектор в това отделение, макар и с отрицателен ПСР тест. 

 

В отделението станах свидетел на едно изключително вещо, медицинско управление 

от началник отделението д-р Венцислав Георгиев. Изключително висок професионали-

зъм беше показан и от целия екип на сектора. Работeха като един боен екип, в реална 

обстановка. Без компромис в правилата. Изключително съм впечатлен още повече, че 

имам 22-годишен адвокатски опит и би могло да се каже, че съм събрал богат житейс-

ки опит. 

 

Бих желал да се адмирира на възможно най-високо ниво работата на този прекрасен 

медицински екип, на който съм дълбоко благодарен. Бъдете здрави уважаеми медици от 

този сектор и Бог да Ви пази!" 

 
Благодарим на г-н Боров за думите! Пожелаваме му здраве!, написаха от болницата. 

 
 

  
 
 
 
 

 
ТОПЛИ ДУМИ ЗА МЕДИЦИТЕ НА ПЪРВА ЛИНИЯ 

 

РАБОТEХА КАТО ЕДИН БОЕН ЕКИП,  

В РЕАЛНА ОБСТАНОВКА 


