Vážený pane řediteli,
dovoluji si napsat Vám ve věci mé maminky p. Marie Skalské. Když jsme ji nechali přeložit,
na doporučení lékařů z LDN v Moravské Třebové k Vám, měli jsme vzájemné starosti
a pochyby, jak se bude adaptovat na nové prostředí, jak oni bude postaráno, jestli se jí tam
bude líbit apod. S velkou radostí musíme konstatovat, že všechny tyto starosti byly liché.
Babičce se nejen u Vás velice líbí, je spokojená a šťastná, ale je nutno také zdůraznit, že je o
ni ve všech ohledech stoprocentně postaráno. Služby, které svým klientům poskytujete, jsou
na vysoké úrovni, velmi kvalitní, vyvážené a hlavně poskytované trvale. Je to samozřejmě
především zásluhou nejen Vaší, ale celého kolektivu pracovníků, které vedete. Počínaje
administrativou, přes technický a hospodářský úsek a hlavně vynikající zdravotní personál,
který je s našimi blízkými v každodenním styku. Jsou to opravdoví profesionálové obdaření
navíc velkou trpělivostí, ochotou a lidé, kteří svoje povolání berou jako poslání. A tohle
všechno se velice kladně podepisuje i na zdraví, psychice a náladách nejen starých lidí.
Babičce je téměř 90 let a my můžeme s radostí konstatovat, že se u Vás velmi zotavila, je
relativně
v pořádku a zdravotní problémy, které ve svém věku má jsou dobře tolerovány především
vynikající péčí a starostlivostí. Jenom malý příklad. Několikráte se stalo, že jsme ji chtěli vzít
domů na volné dny. Museli jsme však akceptovat, že babička nepojede, protože má právě
spoustu aktivit, o které nemůže přijít a protože se jí tam prostě líbí. A tohle i nás naplňuje
pocitem, že jsme pro ni udělali dobře.
Pane řediteli, proto se s úctou a poděkováním obracíme na Vás a prosíme, abyste je tlumočil
i svým pracovníkům a především zdravotnímu personálu odd. A2. Vám osobně přejeme
pevné zdraví a pevnou vůli v odhodlání vydržet a hodně úspěchů v této složité ekonomicky
náročné době.
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