
 ��  �  Krásne poďakovania  od pani Daniely Čičkanovej pre naše Gynekologicko- pôrodnícke  a 
 � Novorodenecké oddelenie : 

Dobrý deň, 
chcela by som sa poďakovať personálu Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, vďaka ktorému 
som na svet priviedla nášho synčeka. Najmä sa chcem poďakovať pani doktorke Baránkovej, 
pánovi primárovi a sestričkám, ktorí bábätko dostali veľmi rýchlo von. Pani sestrička svojimi 
špeciálnymi wrestlingovými ťahmi pravdepodobne potlačila synčeka minimálne tak ako ja. Vďaka 
úžasnej práci doktorov a toho, ako ma pani doktorka pozašívala (a veru sa na mne narobila), som tri
dni po pôrode ani poriadne nevedela, že som rodila. 
Ďakujem Vám za všetko, aj za následnú starostlivosť, Vaša práca robí tento svet lepším a každý deň
pomáha vytvárať šťastné rodiny tak, ako ste urobili v našom prípade. Lepšiu pôrodnicu by som si 
skutočne nemohla priať. 

.�.A pre naše Novorodenecké oddelenie..  

Dobrý deň, 
chcela by som poďakovať personálu Novorodeneckého oddelenia. Na hodnotenie práce pani 
primárky, pani doktorky Struhárňanskej a paní sestričiek nepoznám dosť superlatívov. S takýmito 
kvalitnými službami som sa ešte v živote nestretla nielen vo verejnej, ale ani v súkromnej sfére. 
Oddelenie je dokonalou kombináciou profesionality a láskavého prístupu ku každému maličkému 
pacientovi a jeho po pôrode často vystresovanej mamine. Na to, ako si pani primárka pri jej časovo 
vyťaženom rozvrhu našla čas na každú jednu otázku, ktorú môj mliekom sa zalievajúci mozog 
vyprodukoval, budem vždy s vďačnosťou spomínať. 
Taktiež by som chcela poďakovať aj pani laktačnej poradkyni, vďaka nej nakoniec úspešne kojím, 
keďže mi jej rady pomohli nielen počas hospitalizácie, ale pripravila ma aj na problémy, ktoré 
mohli prísť - a aj prišli - neskôr a vďaka jej radám sme všetko zvládli. 
Ako prvorodička som si nevedela predstaviť, čo si s bábätkom počnem, na oddelení ma však za pár 
dní pripravili na všetky základné úkony a aj keď by môj synček zrejme mal voči mne určité 
výhrady, odišla som vybavená množstvom cenných rád na to, aby sa dožil možnosti ich 
zrozumiteľne vyjadriť. :) 
S pozdravom 
Daniela Čičkánová 

 � Ďakujeme za krásne slová a želáme všetko dobré


