Wieści z nad Nilu…

Witajcie!
Minęło trochę czasu od mojego poprzedniego listu, ale wiele się
działo i był to bardzo intensywny czas. Czas dostrzegania Boga w
małych i wielkich sprawach, uczenia się budującego kompromisu i
zasady, że lepsza jest relacja niż racja.

Ponownie w roli nauczyciela
Po ponad 20 rozmowach kwalifikacyjnych wybraliśmy pięć osób do
szkolenia. Szkolenie trwało miesiąc, a obecnie cztery osoby z kursu
są na okresie próbnym na OIOM-ie. Zdobywają doświadczenie, uczą
się odpowiedzialności i pracy w zespole.

Praca zespołowa
Duży nacisk z naszym lekarzem kładziemy także na pracę
zespołową. Bez dobrego zespołu, który lubi ze sobą pracować,
którego członkowie mają do siebie zaufanie, polegają na sobie
nawzajem oraz troszczą się, nie można osiągnąć sukcesu ani się
rozwijać. Po pierwsze ludzie (pielęgniarki i pielęgniarze)! Bez nich
szpital nie jest wstanie funkcjonować! Dzięki Bożej łasce, Jego
prowadzeniu i mądrości chcemy tworzyć taki zespół na OIOM-ie.
Modlimy się wspólnie jako zespół, uczymy się razem wersetów,
rozmawiamy o problemach, uczymy się wzajemnie szacunku i
ponoszenia odpowiedzialności za nasze czyny, przyznawania się do
błędów i przebaczania sobie nawzajem, ale też razem świętujemy
urodziny i wspólne wyjścia. Bóg dał mi piętnastu wspaniałych ludzi,
za których jestem odpowiedzialna. Są dla mnie często wielkim
wyzwaniem, ale też radością, kiedy widzę, jak się rozwijają nie tylko
w pracy, ale i w życiu osobistym. Czasem pacjenci nie chcą
opuszczać naszego OIOM-u i wiem, że jest to zasługa zespołu i miłej
atmosfery
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Pisałam w poprzedniej wiadomości, że nasz OIOM będzie się
przenosił na 4 piętro, gdzie będziemy mieć więcej miejsca. Niestety
plan ten nie może być zrealizowany ze względów budowlanych.
Pozostajemy na naszym miejscu. Było to dla mnie wielkie
rozczarowanie, ale staram się patrzeć z nadzieją w przyszłość i
udoskonalać nasze obecne miejsce.
A piętro niżej tworzy się oddział radiologiczny z długo
wyczekiwanym przez nas tomografem. Oprócz pracowni USG
rentgena, pracowni echokardiograficznej powstaje także pokój do
mammografii. W kolejnym liście pojawią się już zdjęcia.
W międzyczasie dopadł mnie półpasiec. Walczyłam z nim ponad 2
miesiące, ale teraz, dzięki Bogu wszystko jest w porządku. Także
żadnych problemów z moim dyskiem czy kolanami. Chwała Panu!

Nowi pracownicy
Niedawno dołączyło do naszego grona małżeństwo z Holandii. Ona
– nauczyciel pielęgniarstwa będzie odpowiedzialna za uczenie i
szkolenia (obecnie prowadzi 6-miesięczny kurs dla 10 nowych
przyszłych pielęgniarzy i pielęgniarek), on – będzie zaangażowany
w Centrum dla dzieci niepełnosprawnych.

DZIĘKUJ:
- za wspaniałą konferencje w Hurgdzie
- za nowych pracowników na OIOMIE i
nowych studentów
- za nowe osoby, które dołączyły do
naszego grona
- za realizacje naszych marzeń, aby
posiadać tomograf
- za zdrowie

PROŚ:
- o mądrość w nauczaniu
- o dobre prace zespołowe na każdym
oddziale
- o dobre komunikowanie się pomimo
barier językowych czy kulturowych
- o zdrowie i bezpieczeństwo

Szpital nad Morzem Czerwonym
Bóg jest dobry i pobudził serca ludzi z poza Egiptu, aby
zasponsorować dla pracowników całego szpitala 4-dniową
konferencję nad Morzem Czerwonym (Hurgada). Pojechaliśmy w
dwóch grupach, około 200 osób. Był to czas uwielbienia, słuchania
rozważań, ale także odpoczywania na plaży, szukania kolorowych
rybek w morzu czy po prostu spędzanie czasu „z dala od pracy i
obowiązków”. Udało mi się znaleźć przepyszne ciasto Tiramisu
(jedno z moich ulubionych) w jednej z kawiarni. Było to jak wisienka
na torcie.

Dziękuję za Wasze wsparcie modlitewne i
finansowe. To bardzo dla mnie wiele
znaczy i dziękuję z całego serca.
Zapraszam także do zaglądania na mojego
bloga, gdzie poruszam głównie kwestie
kulturowe i językowe.
www.odkrywanie-afryki.blogspot.com
Zapraszam także do obejrzenia krótkiego
filmiku z naszego szpitala
https://www.youtube.com/watch?v=O
7swrVaDcqs

Niech Bóg Was obficie błogosławi,
prowadzi i strzeże!
Z modlitwą,
Ania

