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Vážený pane řediteli,
na základě mého předchozího telefonického rozhovoru s paní Mášovou Vám v
příloze zasílám vyplněnou Darovací smlouvu pro oddělení chirurgie B (Vedoucí
lékař p. MUDr. Vratislav Procházka, CSc.) vaší nemocnice. Smlouva je sice z
praktických důvodů psána na mne, ale na daru se podílíme rovným dílem s mou
sestrou, paní Radkou Jahodovou. V případě, že bude v pořádku, prosím o sdělení
čísla účtu, na který mám peníze přeposlat.
Ráda bych však také při této příležitosti za sebe i za sestru vyjádřila úctu a
poděkování všem zaměstnancům oddělení chirurgie B, na kterém náš tatínek, pan
R. Ch., již několik týdnů leží a ležel tam již i v roce 2017, kdy byla péče o něj
stejně vzorná a příkladná, jako je i nyní. V té době jsme si díky němu a také
mamince, která tehdy také prošla několika odděleními (jedním chvíli i u vás, ale
jinde) mohli udělat obrázek o úrovni péče v různých nemocnicích a odděleních, a
již tehdy jsme všichni konstatovali, že péče na vaší chirurgii B patřila k těm
nejlepším.
Krom profesionálního přístupu, jak paní doktorky Vlachové, tak i ostatních lékařů
a dalšího zdravotnického personálu, velmi oceňujeme ještě jednu věc, která není
všude samozřejmostí, a tou je hluboce lidský a osobní přístup celého týmu
zaměstnanců tohoto oddělení. Vzhledem k tomu, že toto pozitivní klima již na
tomto oddělení vnímáme opakovaně, lze se domnívat, že za tímto bude
nepochybně skryta nejen píle a obětavost lékařů a sestřiček, ale i dobrá a
dlouhodobá manažerská práce vedoucích pracovníků tohoto oddělení.
Vážený pane řediteli, přeji vaší nemocnici co nejvíce takových oddělení, jako je
chirurgie B a celkově v této nelehké době hlavně hodně zdaru a hodně sil.
S pozdravem Ing. Mgr. Z. P. a R. J.

