Ευχαριστήρια Επιστολή
για την Μαιευτική Κλινική Νοσοκομείου Χατζηκώστα Ιωαννίνων
ΠΡΟΣ
Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων “Χατζηκώστα”
Μη ξέροντας από που να αρχίσω και πώς να δομήσω αυτά που πραγματικά θέλω να
εκφράσω για σας, θα γράψω απλά αυτό που νιώθω..
Ευχαριστώ πολύ όλους τους εργαζόμενους για ό,τι προσφέρετε στην κοινωνία και
ό,τι προσφέρατε σε εμένα και την οικογένειά μου… Δεν είναι ένα τυπικό ευχαριστώ,
είναι μια εμπειρία συνειδητοποίησης για το πώς εμείς οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι,
διαμορφώνουμε τις συνθήκες στους χώρους δουλειάς, παρά τις όποιες ελλείψεις και
παραφωνίες του εκάστοτε συστήματος… Η αυταπάρνηση σας, η ευσυνειδησία και
αυτό το χαμόγελο μετά από τουλάχιστον 12 ώρες συνεχόμενων τοκετών, είναι λόγος
να ελπίζουμε… Για εμάς ήταν η πιο σημαντική στιγμή της μέχρι τώρα ζωής μας, για
εσάς ήταν μια Δευτέρα απόγευμα, την οποία ήρθατε το πρωί για δουλειά και δεν
φύγατε μέχρι όλα να έχουν πάει κατ΄ευχήν. Ο κάθε επόμενος που προστίθοταν στην
βάρδια δρούσε με ακριβώς τον ίδιο τρόπο… Δεν σας ξέρω προσωπικά, αλλά ξέρω ότι
δώσατε ένα κομμάτι του εαυτού σας για όσες γυναίκες γέννησαν εκείνη την ημέρα…
Δώσατε ζωή σε εμάς και όπως προανέφερα ελπίδα. Ελπίδα, ότι με τέτοιους
εργαζόμενους ο κόσμος είναι πιο σίγουρος! Ο κόσμος μοιάζει ασφαλέστερος στα
χέρια σας και σας αφήνει με σιγουριά να φέρετε στην ζωή μικρά καινούργια
ανθρωπάκια.
Όντας εργαζόμενος στον δημόσιο τομέα, γνωρίζω πολύ καλά ότι ποτέ κανείς δεν
περιμένει την επιβράβευση και την επικρότηση της όποιας μορφής
επαγγελματισμού. Θεωρώ χρέος μου ως άνθρωπος και εργαζόμενος να σας πω το
μεγαλύτερο ευχαριστώ για τον επαγγελματισμό σας και τον τρόπο που ακόμα και την
πιο δύσκολη και δύστροπη περίπτωση καταφέρατε να την φέρετε εις πέρας με
χαμόγελο… Με διδάξατε πολλά, χωρίς να μου πείτε τίποτα! Η δημόσια και δωρεάν
υγεία είναι η ασφάλειά μας και η δική σας συμβολή είναι η ελπίδα όλων μας… Να
είστε πάντα περήφανοι για τον εαυτό σας και μη σταματήσετε ποτέ να ζητάτε το
καλύτερο για εσάς και την εργασία σας.
Γιατροί, νοσηλευτές/τριες, μαίες, διοικητικό και λοιπό προσωπικό της Μαιευτικής
Κλινικής του Νοσοκομείου Χατζηκώστα Ιωαννίνων,
εκ μέρους της οικογένειας μου,
σας ευχαριστούμε και πάλι από τα βάθη της καρδιάς μας!
Α.Γ., ένας νέος πατέρας.

