Ewelina i Lesław Filipczykowie
Lekarz medycyny Ewelina Kot- Filipczyk – specjalista chorób wewnętrznych oraz
specjalista medycyny paliatywnej
Lekarz medycyny Lesław Filipczyk- lekarz specjalista chorób wewnętrznych,
specjalista nefrolog, kierownik NZOZ Eskulap.
Mieszkańcy Gminy Dobrodzień wnioskują o nadanie odznaki Srebrna Róża
Dobrodzienia dla małżeństwa wspólnie prowadzącego przychodnię „Eskulap” przy ul.
Moniuszki 2 w Dobrodzieniu.
Mieszkańcy pragną docenić fakt, iż młode małżeństwo lekarzy zdecydowało się
na pracę w Polsce i to w rodzinnej miejscowości Pani Eweliny, która tu się wychowała
i tu chodziła do szkoły. Szukając własnej drogi, w myśl zasad życiowych, które
wyznaczają kierunek ich życia zawodowego i prywatnego, postanowili poprowadzić
przychodnię w czasie kiedy mieszkańcy tego potrzebowali.
Na podkreślenie jednak zasługuje fakt, iż nie było to tylko twz. wstrzelenie się
w rynek wtedy kiedy takie usługi w gminie były potrzebne, ale prowadzenie od
samego początku przychodni tak by każdy pacjent czuł się w niej zaopiekowany i
bezpieczny. To nie dokumenty i bariery wynikające z przepisów są tu najważniejsze,
ale człowiek! Empatia, którą małżonkowie, będąc lekarzami, otaczają swoich
pacjentów powoduje, że lista osób których mogli objąć opieką medyczną zamknęła się
bardzo szybko, a przychodnia przepełniła. Każdy kto jest pacjentem Państwa
Filipczyków wie, że badania będą prowadzone dopóki nie zostanie znaleziona
przyczyna choroby!
Pacjenci wiedzą, że nie zostaną zostawieni sami sobie, ale będą obdarzeni
poradą i pokierowani na dalsze leczenie czy rehabilitację. Tak pacjenci, którzy mogą
samodzielnie zgłosić się do przychodni, jak Ci którzy wymagają wizyt domowych.
Jedną z najbardziej docenianych form opieki jest opieka paliatywna – wtedy
kiedy szpital już nie może hospitalizować pacjenta i oddaje go rodzinie - w tym
strachu i bezradności pomaga Pani doktor Ewelina Kot-Filipczyk jako przedstawiciel
Caritas wraz z pracującymi tam pielęgniarkami.
Mieszkańcy pragną podziękować lekarzom, o których można bez wahania
powiedzieć, że nie pracują, a pełnią służbę i mają pełną świadomość tej właśnie służby
dla swojej lokalnej społeczności.
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