
  
 

 

Пациентка на клиниката на Клиниката по неврохирургия и тези на реанимацията на УМБАЛ 
„Св. Иван Рилски“ благодари на медицинските екипи, които са се грижили за нея. Тя е написа-
ла благодарствено писмо до медиците след извършената й сложна, но за щастие успешна опе-
рация, информира Zdrave.net на 17.02.2021 г. като се позова на съобщение от лечебното заведе-
ние. 
 
Ива. Д. адресира писмото си до директора на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ и благодари за проя-
вения професионализъм и човешко отношение на екипа на Сектора по спинална неврохирур-
гия към Клиниката по неврохирургия в ръководената от него болница. 
 
Жената разказва, че е постъпила за лечение в много болезнено състояние. Благодарение на еки-
па на сектора през целия период на лечение  във всеки момент се чувствах подкрепена, окура-
жена, обгрижена в медицински и емоционален аспект. „Впечатлена съм от организацията 
на работа на екипа, който ненатрапващо осигурява прецизно изпълнение на терапията, 
пълен обем на грижи за страдащ човек, отлична хигиена и стриктни противоепидемични 
мерки“, споделя тя. 
 
Пациентката изказва специална признателност за операцията и периода на възстановяване след 
нея на проф. Васил Каракостов и неговите асистенти д-р Люпчо Татарчев и д-р Недко Карака-
шев и медицинската сестра Теодора, на анестезиолога д-р Петков и анестезиологичната сестра 
Димитрова и на лекуващия д-р Евгений Ставрев. 
 
„Благодаря за усилията и подкрепата на специалистите по здравни грижи и на санита-
рите от Сектора по гръбначна неврохирургия – всеотдайността на всеки един от тях ос-
тавя в мен дълбока следа. Благодаря във ваше лице и на ръководството на болницата, кое-
то е осигурило условия за високотехнологична медицина и възможност на екипа да расте 
професионално и да поддържа най-висок стандарт на съвременно лечение и грижи. Днес 
си тръгвам нов човек“, споделя пациентката. 
 
От болницата също изказват благодарност на пациентката за доверието и изразеното отноше-
ние. 
 

  
 
 

ТОПЛИ ДУМИ ЗА МЕДИЦИТЕ НА ПЪРВА ЛИНИЯ 
 

 

ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ СЕ ЧУВСТВАХ ПОДКРЕПЕНА,  

ОКУРАЖЕНА, ОБГРИЖЕНА В МЕДИЦИНСКИ  

И ЕМОЦИОНАЛЕН АСПЕКТ 


