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SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
Biegańskiego

w Łodzi

ę nad moją żoną CZESŁAWĄ

MOJażona

cierpiąca na nieuleczalną chorobę

Alzheimera 18 lutego 2017 roku trafiła w ciężkim stanie bez przytomności do
Izolatorium Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii WSS im. dr
Władysława Biegańskiego w Łodzi. Zmarła 30 maja 2017 roku w wieku 81 lat.

Po dokonaniu rozpoznania stanu zdrowia chorej lekarze Oddziału
Intensywnej Terapii w mądrej i serdecznej rozmowie udzielili mnie, mężowi i
moim synom informacji, że nie ma żadnych szans na wyleczenie żony i musimy
być przygotowani

na Jej odejście oraz że Ona zostanie tutaj do końca swoich

dni, gdzie zostaną zapewnione Jej godne warunki.

Mając pełną świadomość stanu zdrowia chorej żony, przyjęliśmy tą
smutną wiadomość z żalem i pokorą oraz ufnością zapowiedzianej troski o Jej
dalszy los.

Przez cały okres 100 dni pobytu chorej żony na Oddziale codziennie z
synami odwiedzaliśmy żonę aby przez nasz kontakt z chorą ulżyć Jej w
cierpieniu.

W czasie naszych odwiedzin mieliśmy możliwość obserwacji jak
wspaniałą opieką chora była otoczona przez lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy
oraz salowe dzięki temu żona miała zapewnione wspaniałe warunki do
przeżycia ostatnich swoich dni.
Byliśmy w ciągłym kontakcie z lekarzami, którzy na bieżąco informowali nas o
stanie zdrowia chorej oraz udzielali nam wsparcia w trudnym dla nas okresie.
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ESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII,

LEKARZOM: Dr ANDRZEJOWI MILCZARKOWI
Dr MAŁGORZACIE KLESZCZ
Dr JAKUBOWI KAMIŃSKIEMU
Dr KRZYSZTOFOWI MIRKIEWICZOWI
oraz PIELĘGNIARKOM

I PIELĘGNIARZOM

opiekę oraz zapewnienie
naszej kochan

godnego

oraz SALOWYM za troskę i udzielaną

przeżycia ostatnich

swoich dni CZESŁAWIE

j żony i matki.
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