Pochovaly a poděkování pacientů z dotazníků druhé pololetí 2019
Hospitalizovaní pacienti
Spokojená na 100%, velká ochota a porozumění s pacientem
Práce zdrav., rehabilitačního personálu, lékaři, vše výborné - pochvala je málo, veliký,
veliký dík. Kuchyně výborná, čistota na výbornou. Nezbývá mně poděkovat za péči,
empatii nezměrnou trpělivost s námi pacienty. Děkuji
Děkuji za léčení
Udělat, zvětšit pokoje a rehabilitace
Celkově spokojena, děkuji za poskytnutou péči a zlepšení hybnosti
Spokojená se vším
Pochvala všemu nemocničnímu personálu, vybočuje z normálu
Chtěla bych poděkovat veškerému personálu za vstřícnost, vlídnost a okamžitou pomoc
S pobytem jsem byla ve všech směrech spokojená
Vřelý dík za přístup a vstřícnost všeho personálu od lékařů, sestřiček, uklízeček. Všichni
dělají vše s ochotou a úsměvem.
Pochvala personálu 1.stanice
Pochvala i uklízečkám a sanitářům
Vše bylo vynikající, není co dodat
Líbí se mi váš park
Sanitáři a sestřičky mají velmi těžkou práci a pracující ještě s úsměvem, porozuměním s
námi pacienty, ale díky i ostatním za jejich služby, úsměvy a ochotu
Jsem ráda, že jsem mohla poznat tak vynikající lidi, kterým jde o dobro a úsměv - ten
nejlepší lék, co nám všem mohli dát. Touto cestou chválím 3.oddělení, kde jsem byla
5.týdnů. Lékařky, které jsem na tomto oddělení měla, byly pečlivé, svědomitě mě prohlédly
a každý problém paní doktorky vysvětlily a následně řešily. Děkuji moc. Co se týče
sestřiček, byla jsem nadmíru spokojena, jsou ochotné, milé, trpělivé i když vím, že tahle
práce je velice náročná a není souzena všem. Mohou ji dělat jen ti nejlepší z nejlepších,
musí mít psychologickou průpravu. Děkuji sestřičkám a pomocnému personálu za
zpříjemnění pobytu. Rehabilitace je zde na vysoké úrovni a jsou profíci. Děkuji moc
Děkujeme za vstřícnou péči všem lékařům a sestrám i ostatnímu personálu.
Příjemná atmosféra, lidský přístup
Chválím celý personál 1.stanice za skvělou péči
Děkuji vám všem
Profesionální úroveň, laskavost všech zaměstnanců
Personál obětavý, vstřícný. Neobyčejně vysoká úroveň fyzioterapeutů ve srovnání s jinými
ústavy.
Personál se snaží, příjemné prostředí
Vyslovuji pochvalu celému zdravotnickému personálu.
Pochvala personálu 1.stanice za péči o pacienty.
Poděkování - lékaři 2.stanice - pozorný, pečlivý, vstřícný, laskavý, kéž by bylo více
takových
Velká pochvala

Dvouměsíční pobyt hovoří za vše, bez ochoty personálu by člověk nevydržel a léčení by
určitě mělo vliv pozitivní
Z mého hlediska dávám velkou pochvalu celému personálu oddělení 4.stanice, vše bylo
perfektní budu na rehabilitaci v dobrém vzpomínat
Obdiv celému personálu, díky
Děkuji za dobrý přístup lékařů, sestřiček, rehabilitačních pracovníků a ostatního personálu
oddělení. Mohu vaši nemocnici doporučit a budu jen chválit pobyt u vás.
Vynikající péče, ochota a vstřícnost zdravotnického a rehabilitačního personálu, všem
doporučím a budu jen chválit
Personál je pracovitý, pozorný a milý.
Děkuji lékařce 4.odd. Za zpívánky, také děkuji za příspěvek na hudební produkce.
Pochvala všem, kteří se starali - doktoři, sestry, uklízečky, ost. Personál.
Stupnice spokojenosti nevyjadřuje ochotu zdejšího personálu. Byl jsem v hodně
nemocnicích, ale žádná nesahá této ani po paty.
Díky za skvělou péči lékařům i ošetřujícímu personálu a děvčatům z rehabilitace.
Touto cestou děkuji veškerému personálu nemocnice, stanice č.4 za příkladnou péči a
ošetřování po celou dobu mojí hospitalizace.
Naprostá spokojenost -lékařský personál, sestřičky, úklid, ostatní personál.
Strávil jsem zde dva měsíce poměrně vesele
Byla jsem velice spokojená s milými sestřičkami, na které budu vzpomínat s láskou a na
ošetřující chlapce.

