Dobrý večer / dobrý den, záleží, kdy budete číst. :)
Chtěla bych touto formou ještě jednou poděkovat všem, se kterými jsem se v nemocnici setkala.
Od 21.6. do 23.6. jsem byla v rukou vrchní sestřičky, paní Dr. Brachaczkové, a celého týmu sestřiček na chirurgickém
oddělení ortopedie, u vás, v nemocnici Karviná Ráj.
Od začátku procesu působili všichni naprosto úžasně. Pan doktor na ARO, profesionál, vše perfektně vysvětlil, řekl mi
rozdíly mezi anesteziemi, doporučil tu nejvhodnější a zároveň působil jako správný chlap, co i závažnější témata dokáže
vysvětlit s humorem. Rovněž sestřička byla velice příjemná.
Po nástupu na lůžkové oddělení ortopedie jsem opravdu „zírala“. :)
Sestřičky ze všech směn byly naprosto úžasné!! Celková péče opravdu na 1*!
Ihned mě zkontroloval pan doktor, popsal, jak bude operace probíhat a ptal se, zda všemu rozumím a je vše v pořádku
apod. Opravdu velmi příjemný pocit, protože i když je to součástí jejich práce, ne vždy je tenhle milý a vstřícný přístup
automatický.
Abych se vrátila k sestřičkám, hrozně se stydím, že si nepamatuji jména, všechny bych vám je perfektně popsala podle
vzhledu, ale na jména jsem prostě jouda. :)
Každopádně na druhou stranu si myslím, že není potřeba nikoho oddělovat zvlášť, protože všechny, ale opravdu
všechny sestřičky byly doslova úžasné.
Skládám obrovskou poklonu a respekt těmto andělům v bílém, protože pozorovat, jak dennodenně opravdu létají od
pacienta k pacientovi, starají se jak o ty nejzákladnější lidské potřeby, tak o všechno ostatní... V podstatě se nezastaví, ať
je den, či noc. Musejí se potýkat s všemožným typem lidí a zvládají to s úsměvem na tváři, i když věřím, že často téměř
padají vyčerpáním. To je něco naprosto úchvatného.
Musím říct, že takovou péči jsem opravdu v životě nezažila a že to bylo chvílemi až dojemné.
Co se týče samotné operace, velice děkuji celému operačnímu týmu, pan primář Holinka, který je zároveň „mým“
panem doktorem, co se týče ortopedie obecně, je naprosto úžasný muž. Vyhledala jsem jej právě na základě kladných
zkušeností přátel a známých a nikdy toho nebudu litovat.
Snažil se, aby se koleno uzdravilo pokud možno přirozenou cestou a operaci bral opravdu jako poslední možnost,
protože vždy je to přeci jen větší zákrok do těla. Je velmi lidský, příjemný a milý a zároveň si dovolím říct, že špička ve
svém oboru.
Každopádně pochvalu si zaslouží naprosto všichni, od sestřiček, které byly úplně perfektní, držely mě za ruce, když
jsem byla krapet více nervózní. :) Bavily se se mnou a vtipkovaly, když viděly, že jsem se bála (ačkoli vůbec nebylo proč).
Přes pana doktora, který mi podával anestezii a měl se mnou svatou trpělivost, přes všechny ostatní, kteří při operaci
byli velmi nápomocni a udržovali nejen mě v dobré náladě, a celou dobu operace se o mne se vším všudy starali, až po
skvělé milé a pečlivé sestřičky na dospávacím oddělení. :)
Moc se omlouvám, že je dopis takto dlouhý, ale upřímně, kdybych měla vypsat vše, co na všech obdivuji, asi byste
četli ještě hodinu.
Ještě jednou tedy tímto děkuji všem, nejen za sebe a za úžasnou péči, kterou jste celou dobu poskytovali, ale za
všechny pacienty. Za to, že jste všichni neuvěřitelně pracovití, opravdu se vyznáte v tom, co děláte a zároveň to děláte
s láskou a úsměvem na tváři.
Mockrát děkuji a přeji jen to nejlepší, jak v práci, tak osobních životech. :)
Stoprocentně spokojená pacientka,
Nikol Chotárová.

