Pochovaly a poděkování pacientů z dotazníků leden - červen 2022
Spokojenost a největší pochvala.
Pochvala jak pro zdravotní personál, tak i úklid
Personál skvělý.
Vřele doporučím svým známým. V případě mé další pooperační rehabilitace, bych ráda absolvovala zde.
Velký dík lékařům, sestřičkám, cvičitelkám, ostatnímu zdravotnickému personálu a kuchařkám a
kuchařům.
Velmi oceňuji individuální přípravu jídla.
Celkově jsem zde byl spokojen, speciálně s přístupem personálu a s fyzioterapií, rád vás doporučím dále.
Pochvalu zaslouženě rehabilitačním pracovnicím(pravidelnost a důslednost při cvičení). Dobře, že tímto
způsobem zjišťujete názory pacientů, personál se choval velmi slušně, byl nadmíru obětavý, zvláště u
zdravotních sestřiček, všem píši 1. Udržování čistoty a dezinfekce až úzkostlivá, což při covidu je
potřebné.
Celkově jsem byla velmi spokojená, můj stav se výrazně zlepšil.
Sestřičky jsou ochotné, usměvavé i ostatní personál.
Děkuji všem.
Byla jsem velice spokojena - děkuji první stanici.
Nelze jinak než chválit, hlavně ochota a vstřícnost personálu.
Jsem velmi spokojen s personálem, ochota sestřiček a zřízenců, profesionální přístup.
Děkuji především lékařům za zvládnutou komunikaci.
Veškerý personál se ke mně choval velice dobře. Proto jim patří veliký dík za vše, co mne udělali, ještě
jednou děkuji.
Pochvala.
Jsem velmi spokojený.
Velká spokojenost, děkuji všem za odvedenou práci, za vstřícnost a ochotu.
Vynikající sestry a bratři, kteří nám dávají optimismus. Výborná péče, doktoři/doktorky super. Děkuji
vám všem. Paní primářka super člověk. Zvláštní poděkování patří sestřičce Marcelce, ochotná, rychlá,
příjemná, rehabilitační Lence, díky staniční sestřičce. Všem sestrám a bratrům veliký dík sanitárkám a
sanitářům - za to, že mne rozchodili.
Naprostá spokojenost.
Bylo čisto, a když jsem potřebovala, vždy někdo přišel, s lékaři spokojena.
Sestřičky pracovaly na 100%. Byly velmi ochotné, to samé sanitárky.
Pochvala pro personál rehabilitace pro profesionální i lidský přístup k pacientům.
Po celou dobu pobytu jsem byl spokojen.
Jsem spokojen, děkuji.
Jinak lékaři, sestřičky, celý personál byl výborný. Děkuji.
Klobouk dolů před usměvavým, ochotným, vstřícným personálem při tak těžké službě. Vše ochotně
udělají a ještě dostanou od pacientů vyhubováno. Byla jsem moc spokojená. Také musím pochválit
kuchyni, strava na vysoké úrovni. Také doktoři nepodcení žádné stavy, které nastanou a vše hned řeší
ke spokojenosti pacientů. Péče o nás je opravdu na vysoké úrovni. Moc, moc děkuji za vše.
Pochvala všem.

Musím pochválit personál, hlavně sestřičky, jejich ochotu, usměvavost a vše laskavě provedeno. Také
chválím paní doktorku, je velmi milá a hodná.
Moc se mi líbilo, jak se personál chová k pacientům, i když to kolikrát nemají lehké.
Pochvala ošetřujícímu personálu.

