Poděkování e- mail
Předmět: poděkovaní
Dobry den,
jmenuji se Zdenek Rubas a je mi 72 let a bydlím v Klatovech. Nemohu než jinak touto cestou
srdečné podekovat celému personálu teto nemocnice. Byl jsem na 2patre u MUDr. Štěpánové. Velice
si vážím lékařů, sestřiček a veškerého personálu za vzornou a velmi záslužnou práci o mé a veškeré
pacienty.
Jejich práce je velice zodpovědná a velmi náročná. Za 66 dnu jsem zažil vysoké nasazení v této
nemocnici.
Je to jen poděkovaní, ale věřte, zaslouží si mnohem a mnohem víc. Prosím z celého srdce, vedeni teto
nemocnice, aby těmto zlatým lidem moc a moc podekovali.
Se srdečným pozdravem ZR-pacient, KLATOVY

Mé velké díky patří Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Zvlášť poděkování patří paní
primářce Veselovské, vrchní sestře A. Petržilkové a všem sestřičkám na 4. lůžkové části. Jejich
přístup po čas mé hospitalizace a rehabilitace byl téměř dokonalý, kvalitní strava k tomu, zkrátka
super! Takových, hodných a hlavně s lidským přístupem pracovníků ve zdravotnictví by mělo být co
nejvíce.
Přeji Vám zaměstnancům v LDN Horažďovice ve Vaší náročné a zodpovědné práci vždy daří a ať
odcházejí od Vás jen samí spokojení klienti, tak jako já.
MS - Strážov na Šumavě
Vážený pane řediteli,
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní pimářce Mudr Veselovské,panu doktorovi Mudr
Návratovi a celému kolektivu I.stanice,pod vedením staniční sestřičky Hanky Machovcové, za jejich
opravdu vzornou až nadstandartní péči o mého manžela MB, který byl v nemocnici hospitalizován od
29.7.2021 do 10.11.2021.
Na oddělení byl přijat k rehabilitaci, ale po RTG vyšetření se ukázalo, že bude nutná operace
kyčelního kloubu. Jelikož manžel je vážně nemocný, nebylo jednoduché ho zkompenzovat po stránce
fyzické i psychické a udělat předoperační vyšetření. Vše se nakonec díky všem podařilo a manžel byl
přeložen na ortopedické oddělení v Klatovech.
Za všechnu tuto péči vám patří velký dík. Je vidět, že i v dnešní velmi složité době, je péče v
naší nemocnici stále na vysoké úrovni.
Ještě bych chtěla poděkovat i děvčatům z dokumentace, které jsou vždy ochotné a snaží
poradit a pomoci.
Do další, opravdu nelehké práce vám přeji mnoho úspěchů a pevné nervy. Manželka MB

