Dobrý den pane řediteli!
Chtěla bych touto cestou poděkovat Vašim zaměstnancům za vynikající práci a chování k
pacientům. Bohužel v našem městě byla zrušena nemocnice (zakoupil ji |Agel, jako
pečovatelské pokoje). Je velmi složité pro občany města a okolí získat odbornou zdravotní
péči.
Měla jsem (při mé smůle zdravotní) štěstí dostat se na |Nemocnici na Homolce. Oslovila jsem
paní primářku MUDr V. Křížovou - interna, která s velkým pochopením, kvalitní odborností a
chováním mě umožnila kontrolu mého zdravotního stavu. Nemám slov, kterými bych jí
poděkovala. Na interním odd. jsem poznala MUDr Beneše, který snad nemá ve zdravotnictví
konkurenci. Příjemný, odborník, lékař, který hledá pomoc pro každého pacienta (i kteří by
rády poroučeli personálu). Kdyby takových lékařů bylo víc. I jeho personál lékaři, sestřičky i
pomocný personál se kterým jsem se setkala. Bohužel jsem se dostala i na chirurgii, kde se
snažil mě pomoci MUDr Martínek, který se snažil mě vysvětlit mou situaci. |Bohužel (k
mému zdravotnímu stavu) docházím na klinickou onkologii. Mám i zde veliké štěstí (v mém
stavu) , kde léčbu řídí MUDr Martin Šafanda PhD.
Je to lékař, který dodává pacientovi sílu, naději. Hledám nejlepší slova, jak poděkovat. Opět i
zde jsem se setkala s tak skvělým, milým lékařem, ale i člověkem. Sestra Bc Eva
Burgersteinová je jako pochodující sluníčko. Moc a moc milá. Předpokládám, že se ta ochota,
odbornost MUDr Šafandy, přenáší i na další sestřičky. (jména jsem opsala z informačních
tabulek) : Dáša. Korbelová,|Rad. Brabcová, Jana Gregorová, S. Hudáková - prostě všechny,
které zajišťují péči nám pacientům. Vykonávají vzornou péči o nás pacienty (i v době, kdy
tam musíme sedět.Podávají i informace na doma) jsou ohromně chápající, usměvavé (snad to
mají od sestry Evičky Burgersteinové). Hledám i další slova pochvaly pro tyto zaměstnance.
Pracovala jsem na kontrolně-právním útvaru, odborným výrazům ve zdravotnictví
nerozumím, ale vždy se najdou ochotní Vaši zaměstnanci, kteří vše vysvětlí. Ještě jednou
moc, a moc děkuji, snad Vás to trochu potěší v této hrozné době. Pracuje se lépe s takovými
zaměstnanci. Můžete být na ně pyšný. Omlouvá se za zdržení. Domnívám se, že je dobré to
vědět.
Přeji hlavně zdraví, to je nejdůležitější- pak jde vše lépe, zvláště s takovými nejen odborníky,
ale i lidmi.
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