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Milano, 4 prosince  2022 

 
K rukám Ředitele Centra 
 
Vážený,  
 
Posílám tento dopis paní Buchtové , kontaktu na webových stránkách Centra s žádostí aby jej předala do Vašich rukou.  
 
Chtěla bych vyjádřit náš hluboký vďek za práci kterou odvedl Váš tým.   
Maminka  Marie Mikšová byla přijata do Vašeho Centra dne 19 října 2022 s diagnózou adenokarcinomu plic a zemřela doma dne 
19.listopadu.  
 
Péče, podrora a porozumění kterého se nám oběma dostalo od Vašich kolegů překonalo mnohokrát jednoduchý popis náplně práce. 
Lidská a laskavá péče byla pro mě osobně úplné pohlazení v této těžké životní situaci.  
Nikdy nebudu dostatečně vděčná za diskrétní přítomnost, péči, radu a povzbuzení sestřičkám Věře Kadeřábkové, Dagmar Šléglové, 
Lucii Trnavské, vrchní setře Alžbětě Markové, podporu a rady MUDr. Miroslavě Slávikové a profesionalitu a lidskost MUDr. Reginy 
Slámové a MUDr. Pavly Navrátilové i ve chvilích největší únavy a bezradnosti. 
Ostatní členové týmu, Kateřina Münzová, Marta Žídková a Petra Kubáčková hrály pak obrovskou roli jak v péči o maminlu tak a v 
péči o mě, o moji psychickou kondici, klid a vyrovnanost. Budu jim za to nadosmrti vděčná a ponesu si s srdci vzpomínku na moje 
setkání s nimi jako na chvíli autentického setkání s chápajícími a pečujícíni lidmi, kteří víc než odborníci svého oboru mi dali pocit 
přítomnosti a připravenosti podpořit ve chvílích bolesti…. a tohle jsou věci které se nedají zařadit do popisu práce…. 
 
Přála bych všem členům týmu Centra Paliativní péče aby bylo jejich vedením plně oceněno to co autenticky a každodenně dávají 
Vašim pacientům a jejich rodinám v jejich těžké žitovní situaci. 
 
Vzpomínka na setkání a Vašimi kolegy mě bude provázet po celý můj život jako setkání s opravdovými lidmi. 
Přeji hodně síly do Vaší práce,  

Kateřina Mikšová s rodinou 

 

 

 

 

PS: poslali jsme malý příspěvek, ale v kontaktu už jsme a daňový doklad nepotřebujeme 😊 

 


