Vážená pani riaditeľka a všetci nižšie spomenutí,
touto cestou by som sa chcela veľmi pekne a úprimne poďakovať za starostlivosť,
ktorá mi bola poskytnutá vo vašej nemocnici v dňoch 17.-19.8.2021.
Po príchode moje prvé kroky viedli na traumatologickú amb., kde ma
pravdepodobne prijal pán Dr. Uhrín (žiaľ meno som si nevšimla v tom strese, mal
okuliare, pán v najlepších rokoch :))... ) Bol veľmi príjemný, rýchlo vyhodnotil
môj stav a poslal ma na RTG. Tam ma prijal ďalší milý mladý pán, pán rádiológ.
Moje ďalšie kroky smerovali na chirurgické odd., kam ma na vozíku odviezla
veľmi milá pani (žiaľ meno neviem, ale bola ku mne veľmi zlatá, nakoľko mi aj
slzy začali padať a ona ma povzbudzovala, že to bude dobré).
Na chirurgii u p. primára Ganaja mi bola poskytnutá perfektná starostlivosť, od
umiestnenia na izbu až po zašitie rany na hlave. A aby som nezabudla na sestričku
z traum.amb. - ďakujem, že mi prišla pichnúť tetanovku až na oddelenie. :)
Musím vzdať veľkú pochvalu a poklonu p. primárovi Ganajovi zato, ako to na
jeho oddelení všetko perfektne klape a akých tam má skvelých ľudí. Usmiati
lekári, usmiate sestričky, sanitárky... tam som nevidela jednu odutú, ofučanú,
nahnevanú tvár. Mladí lekári a sestričky dávajú oddeleniu život :) všetci sú
perfektne zohratý tím.
Veľmi pekne im za všetko čo pre mňa urobili ďakujem. Ďakujem aj milej panej
na CT, ktorá mi robila vyšetrenie, ďakujem traumat. ambulancii, ďakujem p.
rádiológovi, ďakujem milej pani doktorke a jej sestričke z internej ambulancie,
ďakujem milému a precíznemu pánovi doktorovi a jeho sestričke z neurologickej
ambulancie, ďakujem sestričkám, sanitárkam a sanitárom. Dúfam, že som na
nikoho nezabudla. Nikdy na vás nezabudnem a napriek tomu, čo sa mi stalo,
budem na vás v dobrom spomínať.
Do ďalšieho života vám všetkým prajem hlavne pevné zdravie, veľa sily, radosti
zo života a veľa spokojných pacientov.
S úctou a vďakou
Milana Pintérová, Bánov
PS.: Prepáčte, že som sa tak rozpísala :))

