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POĎAKOVANIE za zdravotnú starostlivosť počas hospitalizácie
O nemocniciach, zdravotníctve ako takom, omyloch a chybách lekárov počúvame
takmer denne, ale ak sa odbornosť a profesionalita zdravotníckeho personálu spojí s ľudskosťou
treba ju vyzdvihnúť a pochváliť. Nemocnica je miesto, ktorému sa každý chce vyhnúť, no
niekedy to jednoducho nejde a nemocnica sa stane miestom poslednej záchrany ľudského
života. Čo by sme v takom prípade bez tej našej nemocnice v Revúcej robili?
Môjmu ťažko postihnutému manželovi a nášmu ockovi a dedkovi, Júliusovi Miartinovi,
ako pacientovi s mnohými zdravotnými problémami s ktorými sa borí už viac ako 10 rokov,
tam pomohli už nespočetne krát. A myslíme si, že i mnohým a mnohým iným pacientom.
Vďaka lekárom, ktorí v tejto nemocnici žijú pre svoju prácu, môžeme s ním v živote fungovať
i ďalej a opäť spoločne stráviť blížiace sa vianočné sviatky. Jeho zdravotné problémy, ktoré ho
naposledy potrápili v týždni od 14.10.2018, sa vo štvrtok 18.10.2018 zhoršili natoľko, že sme
s ním vo večerných hodinách museli navštíviť chirurgickú pohotovosť. Službu mal pán primár
chirurgického oddelenia MUDr. Juraj Ganaj a nariadil jeho okamžitú hospitalizáciu. Náš chorý
ocko a dedko bol v ohrození života a napriek tomu, že bol koniec týždňa na chirurgickom
oddelení mu poskytli veľmi odbornú starostlivosť a opateru a to i počas víkendu. Jeho
zdravotný stav si však naviac pri liečbe vyžadoval i odbornú súčinnosť lekárskeho personálu
interného oddelenia. Ukázala sa tu vynikajúca vzájomná odborná spolupráca rôznych oddelení
nemocnice. V rámci doliečovania bola nutná i jeho ďalšia hospitalizácia na oddelení ODCH
pod vedením pani primárky MUDr. Ivety Ganajovej. Vďaka veľmi profesionálnemu a
ľudskému prístupu kolektívov všetkých týchto jednotlivých oddelení je môj manžel a náš ocko
a dedko medzi nami a našťastie sa pomaly zotavuje. Teraz od 28.11.2018 v domácej liečbe a
pod dohľadom ošetrujúceho lekára MUDr. Jána Maguru, chirurgickej ambulancie nemocnice
v Revúcej a ADOS. Dúfame, že budúcnosť k jeho zdravotného stavu bude optimistická a všetko
bude v rámci možností v poriadku.
Slov uznaní a vďaky nie je nikdy dosť a tak by sme sa celá rodina touto cestou veľmi,
veľmi, veľmi chceli poďakovať celému personálu lôžkovej časti chirurgického oddelenia pod
vedením primára MUDr. Juraja Ganaja, celému personálu lôžkovej časti oddelenia ODCH pod
vedením primárky MUDr. Ivety Ganajovej. Všetkým službukonajúcim ošetrujúcim lekárom,
sestričkám, sanitárom ale i upratovačkám z chirurgie a ODCH. Kolektív týchto ľudí vnímame
ako skvelý tím s ľudským a profesionálnym prístupom k pacientovi aj k jeho rodine.

Ľudia, ktorým sa chceme poďakovať:
MUDr. Juraj Ganaj
za jeho odbornosť a za každé jeho správne rozhodnutie...
Nazar Gavrylko, lekár
za to, že 20.10.2018, keď slúžil, svojim odborným chirurgickým zákrokom v podstate zachránil
môjmu manželovi a nášmu ockovi a dedkovi pravú nohu ako i za jeho ľudskosť a za to, že
rozpráva po slovensky i keď je ukrajinskej národnosti ...
MUDr. Jozef Tvrdoň, MUDr. Pavol Vozár
za ich dôslednosť, trpezlivosť a citlivosť pri ošetrovaní ...
MUDr. Radoslav Hamar, MUDr. Smugalová
za ich odbornosť a za každé ich správne rozhodnutie smerujúce k zlepšeniu zdravotných
problémov po internej stránke ...
MUDr. Iveta Ganajová
za jej odbornosť, dôslednosť, trpezlivosť, ochotu, ľudský prístup a podporu ...
všetky službukonajúce sestričky chirurgického oddelenia a oddelenia ODCH:
za príkladnú starostlivosť a opateru, za ich úsmevy a pekné povzbudivé slová
všetci sanitári oboch oddelení:
za nezištnú pomoc, ľudský prístup a podporu ...
Vieme, že cesta k uzdraveniu je zdĺhavá, ale profesionálny a ľudský prístup týchto
zdravotníkov napomáha pacientom ísť ďalej a všetko zvládnuť. Vážime si, že máme našu
nemocnicu a takýto skvelý tím jej zamestnancov, nech sa im všetkým darí aj naďalej. Veľa
úspechov v ich zmysluplnej práci a veľa, veľa uzdravených a spokojných pacientov. Vám
osobne ako najvyššiemu riadiacemu článku NsP, n.o. Revúca hlavne všestrannú podporu
všetkých kompetentných, dostatočné finančné, materiálne a personálne zabezpečenie, ktoré je
tak potrebné k zdarnému fungovaniu celej nemocnice.
Ešte raz všetkým veľká vďaka.

Ing. Z. Miartinová – manželka
Ing. M. Timková – dcéra pacienta s manželom a deťmi
Ing. M. Miartin – syn s manželkou

Osobitné veľké ĎAKUJEM! za mne poskytnutú včasnú odbornú a hlavne pre môj zdravotný
stav i úspešnú zdravotnú pomoc vyslovujem všetkým už vyššie spomenutým lekárom a za
príkladnú starostlivosť, opateru, trpezlivosť, ochotu, ľudský prístup i za ich úsmevy a pekné
povzbudivé slová i všetkým službukonajúcim sestričkám a asistentom chirurgického oddelenia
a oddelenia ODCH i ja osobne. Prajem im všetkým pevné zdravie a veľa, veľa úspechov v ich
zmysluplnej práci v prospech iných ale i v súkromí.
Július Miartin – pacient

