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                                                                                                                V Lubeníku 14.3.2021 

Riaditeľka nemocnice 

Mgr.Janette Hrbálová 

 

Revúca 

Vec: poďakovanie sestričkám a lekárom za opateru 

 

     Vážená pani riaditeľka, píšem Vám ako pacient, ktorý bol hospitalizovaný vo vašej 

nemocnici v mesiaci február 2021 na Covid oddelení. Mal som Covid 19 spojený so zápalom 

plúc, z ktorého sa ešte stále liečim. Prostredníctvom tohto listu by som sa chcel veľmi pekne 

poďakovať za príkladnú opateru sestričkám, ktoré sa o mňa starali počas hospitalizácie. Ako 

pacienti citlivo a pozorne vnímame profesionalitu sestričiek a hlavne ich ľudský prístup 

k pacientom. Sestričky a lekári sú hrdinovia dnešnej doby. Riskujú svoje životy a životy 

svojich blizkych, nakoľko už neraz si odniesli domov z nemocnice nebezpečný vírus 

a nakazili aj svoju rodinu.Celú službu byť oblečený v ochrannom obleku a pracovať stále vo 

zvyšujúcom sa tempe, ktoré je spojené s prílevom stále nových pacientov, je veľmi náročne. 

No ešte aj v takejto situácii dokážu niektoré sestričky ukázať vľúdnosť a snahu co najviac 

pomôcť tomu pacientovi, čo je pre pacienta niečo neskutočne ukľudňujúce a veľmi pozitívne. 

Najviac ľudského prístupu a tiež  svoje zručnosti v práci som ocenil u sestričky pani Mičkiovej 

a Vrbjarovej. Tiež s pacientami, ktorí so mnou ležali na izbe, sme sa hneď jednoznačne 

zhodli, že tieto sestričky by si určite zaslúžili pozornosť a veľke poďakovanie.  Mená nám 

veľmi povedať nechceli, no viem, že podľa týchto informácii nebude ich problem stotožniť. Sú 

to skromné ženy s veľkým srdcom. Určite ako vedenie môžete byť veľmi hrdý nato, že vo 

Vašej nemocnici pracujú takéto ženy. Ani neviem nájsť slová vďaky, ktoré by som chcel 

vyjadriť týmto ženám. Myslím si, žeby im dobre padlo, keby ste si našla trošku času 

a povedala im to osobne. Veľmi pekne Vás o to prosím a zároveň Vám ďakujem, lebo dúfam, 

že mi pomôžete. Môj list posielam aj na Ministerstvo zdravotníctva a médiám, nakoľko lekári 

a sestričky sú hrdinovia dnešnej ťažkej doby. 

 

S úctou                                                                                                                   Boris ADAM 


