
  
 
 
 

Думи на благодарност от Альона Михайлова към медиците от МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – 

град Сливен, публикувани в сайта на лечебното заведение на 13.02.2021 г:  

 
„Искам да изразя дълбоката си благодарност към екипа на отделение реанимации в МБАЛ 

„Д-р Иван Селимински“ – лекари, сестри, санитари, както и към всички медици, които по-

могнаха за спасението на мъжа ми!!! Чувствам, че онези, които ни лекуват в тази тежка 

за всички ситуация, заслужават искрени поклон и благодарности, защото добротата и 

професионализмът трябва да бъдат посочвани и насърчавани! Загрижени, положителни, 

деликатни, професионално пунктуални, такива хора върнаха съпруга ми у дома, върнаха 

таткото Михаил Михайлов при децата ни. За нас, хората извън медицинската сфера, спа-

сението на живота е нещо изключително, за медицинските екипи е ежедневие, което оба-

че те не го превръщат в безразлична рутина, а са научили и ни показват нещо голямо – как-

во е да се отнасяш към задълженията си като човек с велика мисия! Скъпи медици, сърдеч-

но благодаря от свое име и от името на всички, които поверяват близките си в ръцете ви! 

Нека Бог да ви закриля, както вие се грижите за нас!“ 

 
 
Благодарствено писмо до екипа на Отделението по реанимация в МБАЛ "Д-р Иван Селиминс-

ки"- Сливен изпратиха на 18.03.2021 г. близките на Мария Николова Димитрова-Радева, лекува-

на в лечебното заведение: 

 

„С настоящото писмо искаме да изкажем своите големи благодарности към екипа на От-

делението по реанимация и интензивно лечение към МБАЛ "Д-р Иван Селимински”- Сли-

вен. Тези хора, със своята човечност и огромен професионализъм, върнаха живота на една 

майка, която занапред ще може да отглежда и възпитава двете си прекрасни деца и да из-

питва всички радости в живота заедно с тях и своя съпруг. Не намираме думи, с които да 

изразим голямата си благодарност и уважение за вниманието и грижите, оказани от це-

лия екип за това, че всички заедно успяхме да преминем през този толкова труден период в 

живота ни. 

 

Благодарим Ви за неуморния труд и благородство, за компетентните грижи към пациенти 

и близки и за безкористното внимание, което ни отдавате без да се щадите. Има мигове, 

които променят целия ни живот, има и такива, които ни карат да преосмислим всичко, 

да живеем по-пълноценно, по-мъдро, по-смислено... В един от тези мигове от нашия жи-

вот до нас и нашата снаха се оказа споменатият екип на реанимационно отделение. 

 

  
 
 
 
 

ТОПЛИ ДУМИ ЗА МЕДИЦИТЕ НА ПЪРВА ЛИНИЯ 
 
 

ОНЕЗИ, КОИТО НИ ЛЕКУВАТ В ТАЗИ ТЕЖКА ЗА ВСИЧКИ СИТУАЦИЯ,  

ЗАСЛУЖАВАТ ИСКРЕНИ ПОКЛОН И БЛАГОДАРНОСТИ,  

ЗАЩОТО ДОБРОТАТА И ПРОФЕСИОНАЛИЗМЪТ  

ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОСОЧВАНИ И НАСЪРЧАВАНИ! 

 



  
 
 
 

 
В трудната за нас ситуация те проявиха много разбиране и човещина. С отношението си 

сякаш ни помогнаха психологически да преодолеем по-лесно случилото се. Те запазиха 

хладнокръвие и извършиха своите професионални задължения, като нито за миг не забра-

виха, че преди всичко трябва да бъдат ХОРА. Искрено се надяваме в системата на здравео-

пазването да има все повече такива достойни и етични лекари, медицински специалисти 

и обслужващ персонал. 

 

Впечатлени сме от бързата реакция на екипа, но още повече от проявените на място 

етичност, дълбоко човешко отношение по случая. 

 

Те са безкрайно необходими на нас, пациентите, в моменти на надежди и упование. Със 

своята сърдечност лекарите ни карат да забравяме страховете и болката и да вярваме, че 

болестта е победима. Пожелаваме здраве на Вас и Вашите семейства, много късмет и 

професионални успехи и дано във всяко лечебно заведение в страната има хора като Вас, 

за да бъдем всички останали спокойни за живота и здравето си. 

 

Бъдете благословени!" 

 

 


