
Dobrý den vám všem! 

 

Všude čteme a  slyšíme o tom, jak čas běží. Přímo letí. V mé rodině se zastavil. 

Už neměříme čas na hodiny a dny, ale na dobu od jednoho telefonu k druhému, od jedné 

návštěvy k druhé. Můj manžel je v péči vaší nemocnice již více jak čtvrt roku. 28. září 

loňského roku k vám byl transportován vrtulníkem z Chomutova s výdutí aorty. A od toho 

data se náš život změnil a dostal jiný směr. Jediným přáním mé i mé rodiny je, aby se 

uzdravil. 

Je to velké a obtížně splnitelné přání, ale díky vám stále máme naději, díky vaší 

obrovské péči, díky vašim znalostem, vašemu přístupu k pacientovi jako k člověku, nám všem 

stále dáváte naději. Nechci psát o kvalitě lékařské práce a o kvalitě zdravotního personálu, ta 

je na špičkové úrovni. Chci napsat o něčem jiném. O něčem, co jsme nikde ještě neviděli a 

nezažili a věřte, že srovnání bohužel máme. 

Mezi "stovkami" přístrojů se vám nikdy neztrácí pacient jako člověk. To co musím 

vyzdvihnout ze všeho nejvíce, je lidský přístup, vnímání pacienta i jeho rodiny. Musím 

poděkovat chirurgům, lékařům na anesteziologicko-resuscitačním oddělení, sestřičkám a 

všemu personálu tohoto oddělení. Tisíce denních drobností, které nám zdravým lidem 

nepřijdou jako něco zvláštního, pobytem v nemocnici ztrácíme.  Vy se ale snažíte ze všech sil 

pacientům zlepšit a usnadnit jejich nucený pobyt, zpříjemnit čas trávený v nemoci. 

Bylo toho tolik, co mi vehnalo často slzy do očí, někdo by řekl maličkost, ale já si 

uvědomuji, že to není maličkost a že to není vůbec samozřejmost. Lékař, který pohladí 

pacienta, sestřička, která vždy s úsměvem přispěchá, nalepení obrázků, televizní program, 

strava podle přání pacienta a další a další. Neuvěřitelné a úžasné. Je toho hodně co jsem 

viděla a co ani nelze vypsat. Není to běžné a není to samozřejmostí. 

Nesmírně si vážím vaší péče a laskavosti a nevím jak jinak poděkovat. Náš boj se 

závažnou nemocí stále pokračuje a nikdo nemůže předvídat jak dopadne. Ale dnes už vím, že 

víc v lidských silách opravdu není. IKEME děkuji !!!! 

 

Danuše Hrbková s dcerou Danuší. 

V Chomutově dne 9.1.2009 


