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В цей нелегкий для України час, весь світ єднається у відчайдушній
боротьбі. Небайдужі громадяни і країни роблять все, щоб забезпечити
населення нашої України усім необхідним та допомогти тим, хто цього
потребує.
Ми, персонал комунального некомерційного підприємства «Сарненський
центр первинної медико-санітарної допомоги» в особі головного лікаря,
висловлюємо слова щирої вдячності за надану гуманітарну допомогу та
координацію медичної допомоги у вигляді медичних товарів та медичного
,
обладнання для забезпечення надання медичної допомоги всім верствам
населення нашої держави. Хочемо зазначити, що Ваша допомога, яку Ви
надали вчасно та від щирого серця, наразі є вкрай необхідною та корисною.
Дякуємо за турботу і участь, підтримку та Ваші щирі і чуйні серця.
Завдяки Вам ми маємо змогу лікувати і рятувати життя українців навіть в
умовах війни.
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In dieser für die Ukraine schwierigen Zeit ist die ganze Welt im verzweifelten
Kampf vereint. Bürger und Länder, denen dies nicht gleichgültig ist, tun alles, um die
Bevölkerung unserer Ukraine mit allem Notwendigen zu versorgen und denen zu helfen,
die Unterstützung brauchen.

Wir, die Mitarbeiter des kommunalen gemeinnützigen Unternehmens "Primäres
Gesundheitszentrum in Sarny", vertreten durch die Chefärztin, bedanken uns herzlich für
die humanitäre Hilfe und Koordinierung der medizinischen Versorgung in Form von
Medikamenten und medizinischen Geräten, die für die medizinische Versorgung aller
Bevölkerungsschichten benötigt sind. Wir möchten betonen, dass Ihre Hilfe, die Sie
frühzeitig und aus tiefstem Herzen leisteten, derzeit sehr notwendig und nützlich ist.
Wir danken Ihnen für Ihre Fürsorge und Teilnahme, Ihre Unterstützung und Ihre
aufrichtigen und einfühlsamen Herzen.
Dank Ihnen haben wir Möglichkeiten, das Leben der Ukrainer zu behandeln und zu
retten, sogar in Kriegszeiten.

Mit freundlichen Grüßen
Chefärztin Olga Maksimuk

