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PoDZlĘKo\\ANIE

sZano*,na Palri Dvrcktor.

Mając taką możli\\,ość chcie lib) śln\,, \r_YIaZić podziękorvanie rł,inieniu 1u\ż\nr 1n3sze!(,
s),na Błażeja, atakże złożyć u,yrazy użnania dla całcgo personelu 1ekarskiego. iŃ i 1,ó\l,nież
piclęgniarskiego Oddziału Dziecięccgo.
Jest to iuż nasz drugi pob),t na tutejsz,Yn oddziale i zarórrno rvtedy,..jak i telaz doślviadcz,vliśrn1,
prolis.jorralne j pomoc1,.
Bll'skau'iczna decrzja. znlinill,ia]jzortane lblnrairrości plzl.j.-cia. źvczlirl1,. spoliojrr1 pelsorrel,
Na tl,nr Oddziale dzieci są szano\rane. rozumiane i koc]rane.
Lekarze i pielegnialki do dyspozl,cji calą dobę. bcz r.r,zgiędu na oglon prac1,, czl.porę dnia.
Dziękujelny za ż},czli\\ość. uśmiech. \\spanialą opiekę i oddanic. któr},mi nas tc Panie obdaro\Ą,al}
oraz za oeronr pracy jaką rvkładaja każdego dnia rra każdl,nr szczeblu.
Na rLrł,agę zasługu.je fakt, iż dzieki miłej i przl,jaznej atmosferze pirnr|ącej rra Oddziirle. nie
odczurr,'a sie str'esu zrriązanego z clrolobą.jak rrirł,niez nigd).njc zdarz,l1a się gmlna g1,1 naslcz1
zl1,1gczcnia na trtatzach pań pielęgniarek olaz lekarz1. ponlimo ciężkiej, cabdob,l\ e] plir(),
T. D:lllic .., ,lic/:l5l. liu1.,. I-inlo /lll§c/e ) _ /!s./ś Jo]llLJullś,
Niesanrowite podejście do dzicci ( z niłościa ) to perłnie zasluga Pani Oldl.natol Glażu1. Cabor,
\\,l az Z cał\t1 pelsonelem,
GfatulujcnlJ, PaDi ord),nator ca}ego pclsonelu, bez riljątku,
Dziękujem1, rórłnież za plolćsjonalną opickę. \\,sparcie ( także dla opiekma rlziecka ). ] oczttcic
bezpieczeństlva oraz pomoc \\ t!,ch trudn},clr ch\Ą,ilach lcc7cnia.
D7iękuj §tn}, ló!!nież Za cod7jcnnc dolrle sło\\,o i dużą doze serdecznego UśniechLl
rr, nierr,ł obl azalnej i]ości,
Zvczym}, \rytr\rałości w pe}nieniLL codziennlch oborliazkórr rvszl,stkitn leltalzorn. plrrit,nr
pielęgniarkonr, pani Ordvnator otaz całenu penone]olvi.

.Icst to napra§dę \!spania}e i godne podzilr-tr. że zaskoczon!,s)llracja i zagrrbiony r'odzic
znajdLrje tutaj_ na oddziale Zożun,ienie i Wsparcie oddanego s\\ej pracy pelsonelrr.
Duź!,nl p]usen lego oddziału są kolororle ścii y pełne rysLlnkó* Z bajek. półeczka
z ksiażecżkami i kolololł,e fartuszki pan pielęgniarek i lekarzy,
\\rsż}stko to dodajc duźo radości, odganiając snlutek z twalĄ,d7iecka,

Pani D,vrcktor. Iazjeszcze plagniemy pogratu]orvać Pani za c]oból tak facl]o\\,ego p§rsonelLl
i składam_r, wl,raz1, lr ielkiego Llznania i szacunku d]a Państr'r,a plac\,,
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