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Θέμα:: Συγχαρητήρια- Ευχαριστήρια επιστολή για τη νέα Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας Παίδων
Με πολύ χαρά ενημερωθήκαμε ότι λειτουργεί , μετά από την ευγενική σας
δωρεά, στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου η νέα
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.
Πριν από δύο χρόνια νοσηλεύτηκε η κόρη μου, στην Εντατική Μονάδα
Θεραπείας Παίδων για 56 μέρες σε καταστολή και ήταν απαραίτητο να γίνει
πλασμαφαίρεση, δεν υπήρχε το ειδικό μηχάνημα στην Κρήτη και το έφεραν από
την Αθήνα, και τα ειδικά φίλτρα τα παρήγγηλαν οι ιατροί από τη Σουηδία και
καταλαβαίνετε την αγωνία μας όσο περίμεναμε, τα φίλτρα
Τελικά πήγαν όλα καλά με τη βοήθεια της Παναγίας και του πολιούχου
μας Αγίου Μύρωνα ο οποίος έζησε , ασκήτεψε στο χωριό μας και η σκήτη του
σώζεται μέχρι και σήμερα και είναι θαυματουργός και στις μέρες μας καθώς και
με την πρόθυμη και άριστη συνεργασία των γιατρών και του νοσηλευτικού
προσωπικού.
Γνώρισα, προσωπικά, ένα εξαιρετκά εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο
προσωπικό το οποίο με τη βοήθεια του κατάλληλου μηχανοτεχνικού εξοπλισμού
μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα στους ασθενείς.
Μέσα στο νοσομείο είχα γνωρίσει παιδιά από τα Χανιά , από τη Κω και
Ρόδο τα οποία έμεναν σε ξενώνες οι οποίοι έχουν φτιαχτεί μετά από δική σας
ευγενική δωρεά.

Εύχομαι ο Άγιος Μύρωνας να σας χαρίζει υγεία και δύναμη
καθώς έργα σαν τα ανωτέρω είναι πολύ σημαντικά και χρήσιμα, σε
καιρούς εξαιρετικά δύσκολους.
Τόσο πολύτιμες δωρεές σε ιδρύματα που αφορούν την υγεία και
κυρίως των παιδιών δε είναι δυνατόν να περιγραφούν με λόγια.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Αγίου Μύρωνος
Σηφάκης Ιωάννης

