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Q ailinet Stomato hgiczn1 (Dorota 1 asiłc tg
Stajp op u [amiej s z1 Q ażinet
Stomato[ogitzny
w ś wino uj ś ciu i aowie ciB Kamiłlós Łim

Szanowni Qańst'łao,

Qra11np ser[ecznie pogratu[ować z[o61cia t1tufu ,!,{ajpopu[amiejsz1 Qańinet

ltomlto fogiczn1' w Qfeiisqcie ,,I{ĘoFgates " 
'

to prestiżowe wyróżnienie świ'a[czy o rym, że po[ejmowane przez @alistua

rfziafania prz1noszą wynieme efekg, co znajćuje uznanie w szero(jm gronie 6[i"sĘicń

Qąństwu pacientów i po[opieczn1cft'

Je[nocześnie proszę prz1jąć u1raz1 szacunFjl i uznania a eańst'u)d prdq,

pełrcgo zaangażowanią i wrażfiwości w niłsieniu pomoq osoiom wymagająqn

szczegófnej atencji

Z1cz6 a61l otrz)man) t\tuf sta{ się dk Qatstua inspiacją f,o [alśzego

rozlłoju zalłocfowego i osoźistego. !{a ęanstwd ręce również skla[am ndjfepsze

Ączenia wsz1stĘbgo co ntjpęfuiejsze i najmifsze w ż1ciu, spefnienia marzeń

i uiete sat1sfaFęii z wfasn1cli [oĘgnań.
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Szczecin' f,nią 18 naja 20] 7r.

g dńineE storntto hgicznł

a!'orz e'0 ślnbc ńu w ś winouj ś ciu

T| imieniu oĘgęgowej agĄ Le?lrsfuej w szczeciłLie i u[asn1m sĘ'latam
ser[eczne gratukcje z ofuLzji otrzlruania t]tufu

,t {ajpopuhmiłjsze1 o g dhirrctu stofi,ato togiczneqo "

w p te 6is c1 cb,Tfip o Ę1ate s ".

Qaństrłd t{ziąfania i podejście do pacjenta są powszeclinie znane, cze7o

[owoćem jest uznanie opini pu\[icznej rłyrażone międz1 inn1mi przez cz1tefniĘów

,,Q{osu S zczecińs Ęiego''.

aroszę pn!ąć ż1czenia [a[sz1c|l sutgesów zawodokycli, whwa{ości
i sfułteczności u reafŁacji zamiłrzeń oraz wsze[Ęej pon1ś[ności w ż1cia oso6ist1m.
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