Vážená paní ředitelko, pane primáři.

Přijměte ode mě velký dík, uznání a vděk za péči, kterou mi pracovníci Vaší nemocnice dopřáli vpo
celou dobu mého pobytu ve Vaší nemocnici.
Od 12. do 18. července 2016 jsem byla hospitalizována na gynekologickém oddělení Nemocnice TGM
Hodonín, p. o. Nebyl to sice můj první pobyt, ale doufám (a prosím, neberte to ve zlém, ani nijak
osobně), že na delší dobu poslední.
Myslím si, že žádný člověk pobyt v nemocnici nevyhledává, ba naopak. A nezáleží na tom čím je, nebo
kým je. Přiznám se, že jsem se operace trošku bála, a také toho, jak to ve svém věku zvládnu, ať už
fyzicky, tak i psychicky.
Nastoupila jsem na plánovanou operaci v úterý 12. 7. 2016. Byla jsem umístěna na dvoulůžkovém
pokoji a část mých obav se rozplynula, připadala jsem si jako na interhotelu. Vybavení pokoje včetně
sociálního zařízení a televize, služby… Zdravotní personál se o nás (byly jsme tam samozřejmě dvě)
staral a neustále se zajímal, zda máme všechno, nic nám nechybí. Stačilo se jen zmínit a všechno nám
zajistili, čaj, informace a rady, každý den čisté prádlo.
Velmi jsem ocenila lidský přístup, kdykoli jsem se potřebovala na něco zeptat, byť možná z hlediska
lékaře či sestry malicherného, nikdy mě nikdo z nich neodbyl. Vždy jsem se mohla na cokoli zeptat,
požádat o vysvětlení a utišení bolesti, i celkové uklidnění.
Když jsem v pondělí odcházela, rozloučila jsem se pouze s personálem, který měl zrovna službu a
poděkovala jim za péči.
Ráda bych poděkovala všem, kteří mi usnadnili a zpříjemnili pobyt v nemocnici, Kde jsem se cítila
„jako v nebi“. Také mi záleží na tom, abyste i Vy věděla, že si cením špičkovou práci všech pracovníků
gynekologickéého oddělení, a pokud možno jim mým jménem vyřídila poděkování a úctu.
Přeji Vám hodně zdraví, pracovních úspěchů a radost z práce jednotlivých oddělení a vůbec – krásné
léto.

S pozdravem
Ing. Dana Vilímková
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