
Dobrý deň, 
  
     chcel by som sa dodatočne poďakovať pracovníkom Vašej nemocnice. 
  
     Večer 10-eho augusta sme sa so synom (10r) vracali z Čiech a pretože mu bolo už dosť zle, 
rozhodol som sa nepokračovať domov do našej nemocnice, ale zastaviť na polceste na Vašej 
pohotovosti. 
  
     Na pohotovosť nás prijali skoro okamžite po vstupe do čakárne. Pani doktorka (prepáčte 
nepamätám si mená) bola veľmi ústretová, citlivo ho vyšetrila a keďže to bolo tesne pred 
zatváračkou, ďalšie úkony odporučila cez chirurgiu. 
     Rovnako pani sestrička bola veľmi milá, všetko obvolala, šetrne vzala krv a tak keď sme na 
chirurgiu dorazili už nás čakali a vedeli o čo ide. Ěšte sme sa na chodbách pár-krát stretli a 
stále sa ujisťovala, že vieme kam máme ísť a kde, čo sa nachádza. 
  
     Tam bol pán doktor a pani sestrička rovnako ústretoví, poslali nás s krvou, na snímky a na 
sono, aby sa na príčinu prišlo čím skôr, keďže syn mal stále silné kŕče. 
  
     Krvné obrazy sme mali k dispozícii dosť rýchlo a roentgen bol vybavený takisto zachvíľu. 
  
    Keď dorazila pani doktora na sono a vybavila pacientku pred nami, žačala s vyšetrením 
syna a tiež musím podotknúť, že som bol jej prístupom milo prekvapený - šetrne a 
materinsky nadviazaním diskusie so synom zmiernila jeho stres. 
  
    Po zozbieraní všetkých vyšetrení nás pán doktor na chirurgii znova zavolal, vysvetlil možnú 
príčinu a na potvrdenie si prizval staršieho kolegu, chvíľu sme museli čakať (keďže druhý 
doktor bol zaneprázdnený - čo nám náš doktor aj hneď oznámil), ale bol som tomu 
naklonený. Starší kolega potvrdil, spolu odporučili, čo do rána a pozvali na kontrolu hneď 
ráno. Keďže sa situácia cez noc výrazne zlepšila, ranná kontrola bola rýchla a my sme mohli 
pokračovať v ceste. 
  
     Týmto by som sa chcel nemocnici a hlavne spomenutým pracovníkom poďakovať. 
Nenavšetvujeme nemocnice na Slovensku často (sme chválabohu relatívne zdraví), ale 
skúsenosť s Vašou nemocnicou bola pre nás veľmi príjemná a musím priznať, že prístup 
Vašich pracovníkov tej noci nijako (a snáď aj prevýšil) nezaostal za štandardom nemocníc 
západnejších krajín. 
  
    Prosím predajte toto poďakovanie tímu v službe tej noci. 
  
S pozdravom a ďakujeme 
Vislocký 
 


