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Podûkování / i*

Velké podûkování Nemocnici Boskovice
Ve stﬁedu 20. dubna 2016 pﬁi‰la do boskovické nemocnice osobnû podûkovat
panu primáﬁi Janu Machaãovi paní Romana Bednáﬁová z Ti‰nova.
Dne 26. prosince loÀského roku zachránil primáﬁ Machaã a doktorka
Chroustová paní Bednáﬁové Ïivot pﬁi
komplikovaném porodu a jejím tﬁem dûtem matku. Paní Bednáﬁová pﬁinesla dûtské obleãení a hlavnû nádherné obrazy
k vyzdobení porodního oddûlení a pokojÛ, jejichÏ autorkou je její teta Jana
Sedláková. Na fotoobraze, kter˘ dostal
osobnû primáﬁ Machaã, jsou v‰echny tﬁi
dûti paní Bednáﬁové, vãetnû Pavlíka, kter˘ se narodil o mûsíc dﬁíve pﬁi zmiÀovaném komplikovaném porodu.
Podûkování byl pﬁítomen i jednatel nemocnice Milo‰ Janeãek, námûstek pro
LPP Vladimír Zemánek a vrchní sestra
z porodního oddûlení Jana Havránková.
Romana Bednáﬁová za‰la s Pavlíkem
podûkovat i sestrám na porodní oddûlení,
kam pﬁinesla dûtské obleãení a fotoobrazy.
Text a foto: Jaroslav Parma

Romana Bednáﬁová, MUDr. Jan Machaã s Pavlíkem a prof. MUDr. Milo‰ Janeãek, CSc.

Redakãnû zkrácené podûkování, které pﬁedala Romana Bednáﬁová vedení Nemocnice Boskovice s.r.o.

V‰em lékaﬁÛm, sestﬁiãkám a pomocnému personálu JIP, porodního a novorozeneckého oddûlení
Jmenuji se Romana Bednáﬁová, je mi
40 rokÛ a díky Vám v‰em oslavím i své 41.
narozeniny. Mám tﬁi dûti Adélku nar. 2001,
Vendulku nar. 2006 a Pavlíka nar. 2015
v‰echny tﬁi narozené v Boskovické nemocnici. Pro tyto tﬁi dûti jsem tu zÛstala právû
díky lékaﬁÛm Boskovické nemocnice.
… kdyÏ jsem pﬁed Vánocemi byla na
kontrole v poradnû u paní doktorky Ley
Chroustové a ona ﬁíkala: „Paní
Bednáﬁová, kdyÏ byste potﬁebovala nebo
se nûco dûlo, tak slouÏím 25. 12. a na
Nov˘ rok”, vÛbec jsem netu‰ila, Ïe obû nabídnutá data se uvidíme. 26. 12. 2015
v pût hodin ráno jsem zaãala pﬁedãasnû
o mûsíc dﬁív rodit, volala jsem ihned do
boskovické porodnice, kde mû ochotnû
pﬁepojili na doktorku Chroustovou. ¤ekla,
Ïe mnû odtéká plodová voda, abych dojela, Ïe to zvládneme, Ïe sice ráno konãí
a odjíÏdí na dovolenou, ale mÛj porod je‰-
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tû zvládne. Dorazila jsem do porodnice,
kde se mne ihned ujaly sestﬁiãky porodního oddûlení, v‰e ‰lo jako po másle, uÏ
jsem se tû‰ila na mého chlapeãka… jenÏe
porod byl plánován sekcí, vzhledem k dvûma pﬁedchozím, ale nûco bylo jinak...
Probudila jsem se v obrovsk˘ch bolestech,
bﬁicho v jednom ohni, kolem mû pﬁístroje,
sestﬁiãky, lékaﬁ, nebyl to poporodní pokoj... netu‰ila jsem co se dûje, co se stalo.
SluÏbu konající lékaﬁka, jejíÏ jméno si
bohuÏel nepamatuji, za coÏ se omlouvám,
mnû sdûlila, Ïe bohuÏel na sále nastaly
velké komplikace. Z plánované krátké
sekce jsem nakonec byla na sále 2,5 hodiny. Doktorka Chroustová, která vedla porod jiÏ mého tﬁetího dítûte, zjistila, Ïe jsem
zaãala masivnû krvácet. Bylo to tak velké,
Ïe pﬁivolala k operaci primáﬁe MUDr.
Jana Machaãe a zaãal boj o mÛj Ïivot,
o Ïivot maminky tﬁí dûtí, maminky, která
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je‰tû ani nevidûla svého malého chlapeãka. Díky obrovské profesionalitû a zku‰enostem lékaﬁÛ a jak mi bylo dodateãnû
ﬁeãeno, pﬁedev‰ím díky panu doktorovi
Machaãovi, jsem pﬁeÏila. Pozdûji sestﬁiãky i ostatní lékaﬁi ﬁíkali, Ïe to bylo opravdu o fous, Ïe bylo obrovské ‰tûstí, Ïe mûl
pﬁísluÏbu pan doktor, Ïe tak nároãnou
operaci jeden zku‰en˘ operatér nezvládne.
Pﬁi velké vizitû mi pan doktor Machaã
pevnû stisknul ruku se slovy: „Îenská vy
podûkujte tomu nahoﬁe... bylo to o fous”.
Já jsem mu podûkovala, ale pﬁedev‰ím
musím podûkovat v‰em lékaﬁÛm, v‰em
sestﬁiãkám a pomocnému personálu.
Nemûli to se mnou lehké, mûla jsem
obrovské bolesti, nadávala jsem, breãela,
byla jsem zoufalá, pﬁidalo se mi nûkolik
dal‰ích komplikací, ale sestﬁiãky, ty pﬁedev‰ím, mûly se mnou svatou trpûlivost,
ochotnû mi pomáhaly, vÏdy s úsmûvem,

vlídn˘m slovem a s laskavostí. V dne‰ní
dobû bohuÏel není takov˘ pﬁístup samozﬁejmostí. Já mohu jenom chválit jak lékaﬁe tak sestﬁiãky, protoÏe mají opravdu psychicky a fyzicky nároãnou práci ne vÏdy
dobﬁe ocenûnou a pﬁesto zde v boskovické
nemocnici mají lidskou tváﬁ plnou pochopení, ochoty porozumûní a pﬁedev‰ím jsou
to profesionálové na svém místû ...
Dûkuji v‰em a budu do smrti vdûãná,
26. 12. budu vÏdy slavit druhé narozeniny.
Omlouvám se doktorce Chroustové,
která díky mnû málem nestihla dovolenou a beztak ji mûla právû kvÛli mnû neklidnou. Vím, Ïe nûkolikrát telefonovala
do nemocnice, jak se mi daﬁí... a to je
známka naprosté profesionality, oddanosti své profesi a velké lidskosti. Dûkuji,
paní doktorko Chroustová, dûkuji, pane
doktore Machaãi, dûkuji sestﬁiãkám.
Romana Bednáﬁová, Ti‰nov
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