БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
От старша медицинска сестра на Отделение по Спешна медицина при
МБАЛ „ Света Петка“ АД гр. Видин - Паулена Димитрова

Уважаеми - Г-жо Изп. Директор - Д-р Найденова
и Главна медицинска сестра Анна Георгиева,

Искам, да изкажа моята голяма благодарност към лекарите,
медицинските сестри и санитарите от Ковид отделението в поверената Ви
болница МБАЛ „Св.Петка“ АД Видин, за грижите, съпричастността и
професионализма при лечението ми.
В това отделение постъпих на 01.10.2021 г. до 07.10.2021 г. в
пръдължение на тези дни, аз бях едновременно пациент и колега който
вижда истината, за този голям враг-КОВИД -19. Видях голямата отдаденост
на целия персонал-лекари, сестри, санитари, шофьори, болката в очите,
когато въпреки грижите и лечението края е летален. Видях, колко усилия
почти до изтощение, колко трудно им бе да работят с тези предпазни
дрехи.
Аз бях на I-вия етаж,чувах почти ежечасно, как този персонал тичаше
непрекъснато припряно на втория етаж-явно имаше проблем и много
болни, които имаха нужда от тях. Искам да се обърна и към гражданите на
гр.Видин и областа.
Мили хора, не е вярно, че не влизат медицински екипи при
болните, аз бях там и видях непрекъснато обгрижване, смяна на
памперсите, хранене, вода, профилактика против декубитус, стриктно
изпълнение на назначената медицинска терапия. Това, което се правеше
на мен, се правеше на всички болни от това заболяване. Като
допълнително се прецизира лечението на по тежките случай и на
критичните пациенти.
Истината е, че това е много тежко, почти смъртоносно заболяване.
Много от хората, бяха на кислород- млади и стари, много от хората, бяха
на ктислород-младии стари, много от пациентите бяха в тежко състояне,
буквално между двата свята, този видимия и другия невидимия, те само
гледаха, през кислородните маски и стенеха. Тези хора, едва ли си
спомняха персонала, който идваше при тях , окуражителните думи на

санитарите, нежните и всеодайни ръце на медицинските сестри и
загрижеността на лекарите. Иска ми се, тези хора да се преборят с това
коварно заболяване, да намерят сили в себе си и кураж и да се излекуват,
с помощта, грижата и професионализма на всички по веригата, като
почнем от колегите от ЦСМП-Видин, Белоградчик, Димиво, Кула, Брегово,
Колегите от Спешно отделение, ПФО, Вътрешно отделение, рентген,
клинична лаборатория, микробиология и саможертвата на колегите от
Ковид отделението. На всички тях искам да благодаря от сърце и душа. Да
се поклоня пред професионализма и всеотдайността им. Да им пожелая,
да са здрави и силни те и техните семейства и да преборят това страшно
заболяване Колид 19, заедно със свойте пациенти.
Мили хора на гр.Видин и на областта, спазвайте противоепидемичните
мерки, носете маски, спазвайте дистанция, бъдете разумни. Нещата са
найстина сериозни и никои не е застрахован да попадне за лечение
амбулаторно или стационарно, вследствие на Колид 19.
Искам, да призова медицинските специалисти от другите ключови
отделения в тази борба, да станат по-съпричастни, да помогнат като се
влеят в редиците на Спешно отделение или защо не в Ковид отделението,
за да дадат своя принос на Човечност, грижа и професионализъм.
Заедно може да се справим, може да победим, да помогнем да се
излекуват повече пациенти, да намалим до минимум смъртните случай.
Днес почитаме, Св.Петка“ покровителката на нашата болница, нека като
нея бъдем милосърдни, към нуждащите се и следвайки христовата повеля
с любов и грижа за болните да победим болестта Ковид-19.
ОЩЕ ВЕДНЪЖ ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ !!!!
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