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Dragi moji… 
 
...moji bolniki, moji varovanci. Kadarkoli sem razlagala o svojem delu, ste bili vedno moji. Tako 
sem čutila in le na tak način sem lahko opravljala svoje delo. Veselje do dela in poslanstva mi je 
omogočilo, da sem zdrava in vitalna dočakala dan, ko se poslavljam od vas kot patronažna sestra 
in odhajam v pokoj. 
 
V občinah Trnovska vas in Vitomarci sem 30 let obiskovala vaše domove, spremljala vas in vaše 
najbližje ob boleznih in težavah, tudi smrt je bila naša sopotnica. A radost rojstev in spremljanje 
mladih družin je krasna nagrada za moje delo. Morda sem več pozornosti pri delu posvečala tistim 
bolj ogroženim in nemočnim, vendar je moje vodilo bilo zmeraj spoštovanje vsake družinske 
skupnosti in posameznika, šele nato je prišlo moje strokovno delo in odnos. Vsak dom je 
kraljestvo in zatočišče za posameznika. Trudila sem se, da nisem nikogar sodila in sem vsakemu 
posebej pomagala na svoj način. 
 
Seveda pa moje delo ne bi bilo uspešno, če me ne bi tako lepo sprejeli, me večkrat vzpodbudili in 
prijazno pohvalili. Marsikatero znanje in modrost sem se naučila od vas, od praktičnih 
gospodinjskih receptov, nasvetov za vrt in še posebej dragocena vedenja o medsebojnih odnosih 
in medgeneracijskem sobivanju, o skromnostih in radostih življenja. 
 
Tako vam vsem skupaj ter vsakemu posebej želim vse dobro, v teh posebnih časih pa še posebej, 
vzdržujte dobre odnose v družini in v širši skupnosti, saj so le ti temelj za dobro zdravje. Ohranjajte 
stare običaje, vendar se ne bojte sprejemati novih. Kot bo sedaj, po dolgem obdobju, med vas 
prišla nova patronažna sestra. Sprejmite jo tako prijazno, kot mene. Prinesla bo kaj novega, tudi 
nova znanja in želim vam obojestransko zadovoljstvo. 
 
Tako vas prosim, da za vsa naročila patronažne sestre od 01. 06. 2020 dalje, pokličete v:  

- ZDRAVSTVENI DOM PTUJ, telefon: 02 787 15 00 ali 
- PATRONAŽA, telefon: 02 787 15 90 

 
 
Hvala, da sem bila lahko del vaših življenj in ostanite zdravi! 
 
 
                                                                                                                    Martina patronažna sestra 
 


