
 
 

Pochovaly a poděkování pacientů z dotazníků červenec – prosinec 2022 

 
Absolutní spokojenost, sestřičky ochotné i ostatní personál. Paní doktorka B. úžasná (anděl). Moc děkuji 
všem, hlavně vedení nemocnice za výbornou práci při výchově a výběru personálu. Přeji hezké vánoce a 
do nového roku hodně zdraví a štěstí všem pracovníkům nemocnice. Moc děkuji a s pozdravem. 

Rehabilitace výborná, personál také. 

Sestřičky příjemné, ochotné, s lékaři jsem byla spokojená, vše vysvětlili. 

Byla jsem velmi spokojena, všem moc děkuji 

Ochota ze strany personálu byla výborná, děkuji. 

Chválím sestry, ošetřovatelky, sanitáře, fyzioterapie - dobrá, lékaři vysvětlí diagnózu, jsou ochotní. 

100% spokojenost od všech zaměstnanců, od sestřiček, reh. sestřiček a lékařů. Děkuji za všechno. 
Nemocnice a park moc hezké, sestřičky byly velice příjemné, ochotné, usměvavé, což pacienti vyššího 
věku potřebují, za mě velká pochvala 

Velmi milý personál. 

Výborný personál, všichni milí, vstřícní, usměvaví, úplná spokojenost, 

Velice děkuji všem za ochotu a slušnost. 
Velká pochvala patří jak p. doktorce, tak zdravotním sestrám i ostatnímu personálu nemocnice. Jejich 
přístup k pacientům je velmi vstřícný a jejich chování je příkladné. Za to jim patří velký dík za rovněž 
abnormální přístup, chování a cit ke starším pacientům patří též paní primářce. Ještě jednou všem moc 
děkuji a nikdo přede mnou nesmí říct špatné hodnocení na vaší nemocnici. 

Pochvala patří úplně všem. 

Vaše rehabilitace na vysoké úrovni. 

Péče výborná, zájem o pacienty. 

Pochvala na jedničku. 
Velká spokojenost, perfektní přístup k pacientům ze stran zdravotnického personálu. Děkuji za péči, 
která mi zde byla poskytnuta. 

Pochvala celému oddělení za vstřícnost a porozumění. 

Při pobytu v nemocnici jsem byla s přístupem všech spokojená 

Jsem velmi spokojen s chováním personálu. 

Velká spokojenost s rehabilitací. 

Spokojenost se vším, poděkování. 

Velká pochvala celému personálu. 
Děkuji všem lékařům, sestrám, sanitárkám a rehabilitaci za přívětivé a milé jednání. Velký dík i žákyňce 
Lucce. Byl jsem nadšen procesuálním přístupem. 

Děkuji za péči lékařům, zdravotníma rehabilitačním sestřičkám a ostatnímu personálu 
 

 

 


