
 
 

Pochovaly a poděkování pacientů z dotazníků 2018 

Ambulantní pacienti 

Vysoce profesionální přístup personálu, empatické jednání, odbornost na 1. 
 
Děkuji za hezké chování a přeji hodně štěstí všemu personálu nemocnice. 
 
Chválím personál i vstřícný přístup, jsem velice spokojena i s dřívějšími zkušenostmi. 
 

Hospitalizovaní pacienti 

Chci poděkovat lékařům i sestřičkám a všem kdo se o mě starali, z druhého patra, kde jsem 
ležel na pokoji 2016,2017. Za laskavé chování ke mně. 

Vše v nejlepším pořádku. 
V době mé hospitalizace velmi spokojená se zdravotním personálem včetně paní doktorky a 
paní primářky.  

A++++++ 
Musím vyjádřit celkovou spokojenost s veškerým personálem. Lékaři, sestry, sanitáři, 
uklízečky. Všichni se ke mně chovali skvěle. Pochvalu si zaslouží všichni. Děkuji. 

Děkuji, vážím si celého personálu. Jsem velmi spokojen. 
Velice jsem byla spokojená s personálem, je velice úslužný, milý na pacienty. Všem velice 
děkuji. 
Všechen personál se chová profesionálně od uklízeček, zdr.sester, vrchní sestry, zřízenců a 
lékařů 

Nemocnici budu doporučovat, je to zde na vysoké úrovni, všem zaměstnancům velice děkuji  

 Pooperační rehabilitace můj zdravotní stav velmi zlepšila, budu každému doporučovat, 
všechny sestry i celý personál pracovali s maximální ochotou. 
 
Poděkování zdravotnickému a ostatnímu personálu za vzornou ochotu a péči po operaci 
TEP. Personál IV. stanice je na vysoké úrovni a proto velké díky. 
Nedílnou součástí léčby je perfektní chování kolektivu a jeho vždy dobré nálady. Sestrám 

dodatečně a moc děkuji!!! 

Pochvala patří celému personálu včetně rehabilitačních sester a doktorů na přístup a 

jednání s pacienty. 

Musím udělit pochvalu sestrám, bratrům za ochotu a vstřícnost, pečlivost, kterou prokazují. 

Též doktorce za pečlivost, ochotu, vstřícnost!! 

Celému personálu chci touto cestou moc a moc poděkovat. U vás jsem se totiž ani trochu 
necítila jako v nemocnici. Moje hodnocení je na 1 s hvězdičkou bez výhrad. 



 
 
Pobyla jsem zde 3 měsíce. Jsem velmi spokojená, jak přístupem a chováním sester, 
sanitářů i dalšího personálu. Takový přístup k pacientům jsem ještě nezažila. Velice 
ochotní, laskaví, že se mi od vás ani nechce odjet. Lékařům moc děkuji a přeji všem hodně 
zdraví, štěstí v další práci, Děvčata a chlapci DÍK,DÍK,DÍK. 

Pobyt v nemocnici, přístup a chování veškerého personálu lze ohodnotit jedním slovem: 

super. Srdečně díky. 

Velmi chválím přístup ošetřující lékařky a všech sester k pacientům. Jste výjimečné. 

Poděkování všem sestřičkám (to jsou andělé), poděkování všem lékařům a všemu 
personálu, který zde pracuje, Všem těm, přeji pevné zdraví, spokojenost s námi pacienty a 
hlavně vydržte dělat tuto nelehkou práci! Mnohokrát díky! 

Zítra budu propuštěný, cítím se jako bych na dlouho odjížděl od dobrých známých. 

Pobyt ve zdejším zařízení budu doporučovat všem svým známým. 

Velké poděkování ošetřující lékařce 4.patro! Fantastická lékařka. Poděkování celému 
personálu na stanici č. 4 - II.patro! 

Pochvala p. primářce, lékařům, sestřičce vrchní a ostatním sestřičkám a rehabilitačním a 
všemu ostatnímu co se týče úklidu, sanitářů, všem přeji ať zůstanou jaký jsou = SUPER. 

Personál perfektní bez připomínek, poděkování sestřičkám, zřízencům, rehabilitačním 
sestřičkám, paní co chodí pro nákup, taky uklízečkám, zároveň děkuji pánům doktorům, 
doktorkám a paní primářce za ochotu, laskavost, děkuje pacientka. 

Velká výhoda možnosti vycházek do parku - dobře vybaven-dostačující množství laviček. 

Obdivuhodný vstřícný přístup personálu stanice 1 a RHC. 

Musím pochválit sestřičky, doktory-super moc hodní, nikdy jsem se nikde nesetkala s 
takovým přístupem jak tady, opravdu velká pochvala všem, děkuji. 

Nesmírně obdivuji kuchaře, tak chutně pro mne nevaří ani doma! 

Strava naprosto nadstandartní - pochvala kuchařům! 

 

 

 

 

 
 


