Vážené vedení nemocnice Na Homolce,
nevím, zda můj mail dorazí na správné místo, nicméně věřím, že ano. Mám totiž obrovskou
potřebu jakoukoliv formou vyjádřit svůj dík za péči, kterou se mi ve Vaší nemocnici dostalo.
Nechci zatěžovat dlouhým psaním, proto se budu snažit být věcná.
Dne 2.3.2021 jsem byla přijata na covidové oddělení ( oddělení ORL) Vaší nemocnice s
diagnozou COVID-19 , po té co jsem doma od 20.2.2021, kdy mi byl prokázán COVID- 19
pozitivním PCR testem, trpěla vysokými horečkami, bolestmi hlavy a kašlem. Moje praktická
lékařka mi po provedeném rentgenu plic diagnostikovala ještě oboustranný zápal plic a
protože jsem neměla dobrou saturaci, doporučila hospitalizaci.
Ač spádově nespadám do Vaší nemocnice, byla jsem moc ráda, že mě manžel mohl přivézt
právě k Vám.
Zde mi byla nasazena léčba, po které jsem se cítila hned druhý den hospitalizace lépe a dne
7.3.2021 jsem byla propuštěna do domácí péče.
Nyní, po týdnu další rekonvalescence v domácím prostředí, jsem již schopná učinit, co jsem si
předsevzala ještě ve Vaší nemocnici a sice napsat děkovný mail.
Chtěla bych tedy touto cestou velmi poděkovat za péči, kterou jsem na covidovém oddělení
dostala. Vyjádření díků a velkého obdivu ( náročná, vyčerpávající práce ve speciálních
ochranných pomůckách) patří všem lékařům, lékařkám, zdravotním sestrám, bratrům, ale i
ošetřovatelkám a ošetřovatelům, dále též paním uklízečkám a určitě i kuchařům ( strava byla
výborná).
Opravdu všichni byli v jakoukoliv denní i noční dobu velice vstřícní, komunikativní, snažili
se i o humor a nadsázku a za to vše jim patří moje srdečné poděkování a neskutečný obdiv s
jakým nasazením svoji práci vykonávají. Moc mi pomohlo "obyčejné pohlazení" od sestřičky
po ruce, veselé vyprávění setřičky, která nešetřila i vyprávěním o osobním životě..."Platit
zlatem by Vás měli" byla vždy moje reakce. Na to mi jedna sestřička odpověděla :"Největší
odměnou jsou pro nás uzdravení pacienti."
K tomu není, co dodat.
MNOHOKRÁT VŠEM DĚKUJI !
Srdečně a s úctou
Miroslava Žeberová ( 3,.1.1969)
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