
 
 

Pochovaly a poděkování pacientů z dotazníků první pololetí 2019 

Ambulantní pacienti 

Personál je velice profesionální, příjemný, vstřícný, nemám absolutně žádné výhrady, 

byla jsem maximálně spokojená 

Velká pochvala všem rehabilitačním pracovníkům za milý, příjemný přístup a ochotu, trpělivost,  

velký dík, rozpohybovali mi rameno po operaci, takže není znát, že jsem po operaci. Díky 

 Hospitalizovaní pacienti 

Spokojená na 100%, velká ochota a porozumění s pacientem. 

Personál v nemocnici mohu jen pochválit, všem moc děkuji. 

Pochvala veliká! 

Obrátím se vždy s důvěrou, bylo tu fajn. 

Chtěla bych poděkovat všem lékařům a sestrám, pomocnému personálu za jejich 
obětavost 

nikdy jsem se nesetkala s tak úžasnými sestrami, které jsou na tomto oddělení, jsou 
fundované,  
k pacientům přistupují s citem, vždy udělají vše, co je v jejich silách. 

Myslím si, že personál se velmi snaží a je to fyzicky, psychicky náročné povolání, moc 
děkuji za pomoc i péči. 

Personál nemocnice ochotný, vstřícný - nemám žádné výhrady, příjemné prostředí. 

Byla jsem spokojená (bazén, dílnička keramika), díky za péči, za úsměv. 

Děkuji za vzornou péči a přeji vám, aby všichni pacienti byli spokojení jako já. 

Děkuji všemu personálu za klid, pohodu, čistotu, ochotu, všichni jsou velmi milá, 
profesionální, ještě jednou velký dík!!! 

Poděkování za vzornou péči zdr. personálu (všichni) + kuchyně. 

Celkový pobyt v nemocnici byl velmi příjemný a personál byl od prvního dne skvělý.  
Za celou dobu, co jsem tu byla si nemohu na nikoho ze sestřiček nebo jiného personálu 
stěžovat. Za mě ***** z 5*. 

Ještě jednou chválím kuchařky a kuchaře opravdu za vyhovující jídlo! Sestřičky a veškerý 
personál příjemné vystupování, to samé platí i o doktorech.  

Personál velice ochotný, milý, vždy příjemný, za vše děkuji. 

Celkově jsem tady byla moc spokojená, nemám co vytknout. Lékaři, sestry i reh. 
pracovníci velice příjemní. 

Pobyt v rehabilitačním centru je bezchybný. Naprostá spokojenost, velká pochvala. 



 
 

Pobytem v tomto centru jsem velice spokojená. 

Použiji jen jedno slovo "DÍKY". 

Příjemné prostředí. Milý personál i lékaři. Chválím! 

Pochvala za kladný přístup všech sester (úsměv, ochota, vstřícnost, empatie, rychlost) 
Děkuji mnohokrát, že jsem zde mohla pobývat. Obdivuji práci sester. 

Jelikož mě do budoucna čeká další operace, budu se snažit absolvovat rehabilitaci opět  
ve Vašem zařízení. Velice oceňuji úžasně lidský přístup ošetřující lékařky. 

S úctou a pokorou chválím široký obsah všech profesí. Děkuji mnoho za velkou péči. 

Mám obdiv a pochvalu pro všechny zaměstnance na všech zaměstnaneckých postech.  
Za velmi komplexní a profesionální chválím rehabilitační pracovníky. 

Oceňuji skvělý přístup všech fyzioterapeutů. Všechen zdravotnický personál by zasloužil 
Řád Matky Terezy a velmi dobré finanční ocenění. 

Tuto nemocnici hodnotím na vysoké úrovni a nemám žádné připomínky ani výhrady  
k tomuto zařízení. Děkuji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


