
 

  

Z dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů 

NNP LDN Horažďovice za období  1.– 8. 2016 

respondent vyjádření 

muž 1 957 Uznání pro celý kolektiv 2. patro 4 st. a rehabilitačním sestrám. 

žena 1 938 Sestřičky jsou velice ochotné, všechny. I veškerý personál. 

muž 1 949 
Pochvala patří všem lékařům, sestřičkám, rehabilitačním sestrám, 
uklízečkám a personálu v kuchyni. 

žena 1 950 
S pobytem v nemocnici jsem byla spokojena. Sestřičky i personál byly 
ochotné a slušné k pacientům. Vždy se snažily vyhovět jejich potřebám 
a požadavkům. 

muž 1 945 Děkuji celému kolektivu za vzorné ošetření. 

 1 945 výborný kolektiv, děkuji všem 

žena 1 953 
Co se týká zdr. pracovníků - pochvala k přístupu k nám pacientům, 
příjemnost a ochota. 

žena 1 943 Pochvala lékařům i sestřičkám za hezký přístup k pacientům. 

žena 1 939 Krásný park, příjemné okolí nemocnice. 

žena 1 948 

Z této nemocnice by si měly vzít příklad všechny nemocnice, sestřičky se 
pořád ptají, jestli něco nepotřebujeme, pití pořád dolévají, ledy nosí, 
takže jsme tu jako v nebi. Páni lékaři jsou velice milí, příjemní, můžete 
se jim se vším svěřit, rádi poradí. 

žena 1 949 
Jsem spokojená, bylo mě tu dobře. Výborní lékaři i personál. Žasnu nad 
tím, kde berou tolik trpělivosti s námi pacienty. Svým přístupem 
dodávají sílu a optimismus. Výborná je též zdejší vodoléčba. Děkuji 

muž 1 939 
Lékařský personál - výborný bez komentáře 100% čistota výborná 100% 
kolektiv sester - vynikající -bez komentáře 100% 

žena 1 940 
Byla jsem tady velmi spokojená, nejen s lékaři, ale s celým personálem. 
Tak výborný přístup jsem zažila poprvé v životě. Péče je taky výborná. 

žena 1 940 Od lékařů až po všechny ostatní všechno v pořádku - za 1. 

muž 1 944 
Velmi si vážím vašeho vysoce profesionálního jednání vašeho 
personálu. S úctou a vděčností. 

žena 1 969 
Děkuji za péči MUDr. Horejšovi, který má opravdu skvělý přístup k 
pacientům. Cením si jeho práce. Zdravotnický personál i sanitáři jdsou 
ochotní. Nechybí slova podpory. Díky Vám všem  Holínová Jitka 

žena 1 943 Všem vyslovuji poděkování. 

žena 1 940 
Jsem velice spokojená, ostatní zdravotní zařízení by si měla vzít příklad. 
Moc děkuji celému zdravotnickému personálu, všem lékařům, sestrám i 
ostatním zaměstnancům. 

žena 1 949 
Výborný přístup lékařů, sester a ostatního personálu k pacientům. 
Pochvalu zaslouží MUDr. Horejš, rehabil. sestra Vlaďka a všichni 
zaměstnanci, kteří se o mě starali. 

 1 944 
Děkuji celému personálu za mě, se kterými jsem se setkala po dobu 
celého pobytu.  

žena 1 948 Ppochvala pro všechny lékaře, sestry a ostatní personál. 

žena 1 926 

Byla jsem nadšená přístupem zaměstnanců této nemocnice, od 
nejvyšších funkcí až po všechny ostatní, personál na oddělení, kde jsem 
těch 45 dní prožila je úžasný. Jsou to odborníci, kteří si zachovali lidský 
cit. Děkuji  



 

žena 1 943 
péče o pacienty je vzorná, nemám žádné připomínky. Všude Vás budu 
doporučovat. Odcházím velice spokojená. Moje hodnocení je 1*. 

žena 1 950 
velice kladně hodnotím přístup ošetřující lékařky MUDr. Mašíkové pro 
její milý a srdečný přístup k mé osobě a ostatním pacientům. I já budu 
doporučovat tuto LDN k využití svým známým.  

žena 1 947 

veškerý personál velmi ochotný, profesionální přístup - počínaje paní 
primářkou MUDr. Dundovou, sekundárními lékaři, vrchní a staniční 
sestry, žurnální sestry, sanitářky, sanitáři, pomocný personál. Velký dík 
paní MUDr. Veselovské - obětavost! 

žena 1 940 Vyslovuji velikou pochvalu všem, kdo se o mne starali. Děkuji Vám 

žena 1 937 
Sestřičky velmi ochotné a všichni lékaři i ostatní personál. Byla jsem 
velmi spokojená.  

žena 1 946 Mám jen slova chvály, na pobyt zde budu v dobrém vzpomínat! 

muž 1 945 

Všechny sestřičky ( a bratři) a zvláště staniční sestra byli nesmírně 
ochotní a nápomocní, prostě profesionálové. Byl jsem nadmíru 
spokojen, že rehabilitace se povedla ve slušném čase.  Děkuji za 
nadstandartní péči všech. Budu všem doporučovat. 

muž 1 952 
S přístupem zdravotního personálu nemocnice jsem velmi spokojen, 
všichni jsou příjemní a snaží se zpříjemnit náš pobyt zde. Děkuji  

muž 1 947 Celková spokojenost jak s ubytováním, tak se stravou a personálem. 

žena 1 957 Děkuji za péči a přeji hodně tak spokojených pacientů, jako jsem byla já. 

muž 1 945 na 1* 

muž 1 975 Děkuji personálu za následnou péči a rehabilitaci. Kadera 

muž 1 962 

Poskytované služby byly na velmi kvalitní úrovni. od doktorů, sestřiček, 
rehabilitace a úklidu maximální spokojenost. někomu jídlo z kuchyně 
nechutnalo, ale já byl opravdu spokojen. mohu jen všem vyseknout 
hlubokou poklonu. Děkuji moc za vše. 

muž 1 941 
Vynikající rehabilitační služby i zdravotnictví. Ne zcela spokojen se 
stravou. 

muž 1 948 Personál hodnotím výborně. 

žena 1 929 pochvala 1* 

muž 1 968 Chválím perfektní personál sester celého odd. 2 patra. 

žena 1 952 

Jsem ráda, že mě byla doporučena tato nemocnice, neboť jsem se 
setkala s velmi příjemným a ochotným přístupem paní primářky a pánů 
lékařů, sestřiček, rehabilitačních sestřiček, sanitářek, sanitářů, 
pomocnic úklidu pokojů. Všem patří mé poděkování. 

žena 1 948 Mohu jen zařízení pochválit. 

žena 1 948 
Byla jsem velice spokojena s péčí. za vše děkuji. Předchází zdejší 
nemocnici velice dobrá pověst. 

muž 1 947 
Vysoká profesionalita sester. Zvláště bych ocenil přístup sestry Ivanky 
na 3 stanici v době květen a duben 2016. 

žena 1 939 
S pobytem ve vaší nemocnici jsem byla velmi spokojená. Doporučím 
každému tady pobyt - léčení. Díky za výborný vztah sestřiček a jejich 
zájem o náš zdravotní stav. 

muž 1 954 Profesionální lékaři, obětavý personál a sestřičky zlatíčka! 

muž 1 949 Děkuji za příkladnou péči v této nemocnici. 

žena 1 938 Děkuji za vše. 

muž 1 948 Vzorná paní doktorka a sestry. 

žena 1 948 
Děkuji za empatický přístup - od prim. MUDr. Dundové, sl. s. J. Duškové, 
rehab. pracovníky, sestry na odd. až po pomocný personál. 



 

muž 1 941 
Děkuji celému personálu, s kterým jsem přišel do styku za vzornou péči 
a ochotu.  

muž 1 957 
Pochvalu zasluhuje veškerý personál. Jsou zde velice milí, ochotní a vždy 
nápomocní k pacientům.  Všem ohromné díky! Myslím, že toto zařízení 
je vzorem pro všechny ostatní nemocnice. 

muž 1 955 Pochvala pro celý personál nemocnice. 

žena 1 941 Pochvala všem za nekonečnou trpělivost a ochotu. 

žena 1 940 
Nemám na co si stěžovat, přístup lékařů a celého personálu hodnotím 
velice kladně. Milí - obětaví - vstřícní. Mohu pouze poděkovat. Děkuji!! 

žena 1 936 Lékaři i ošetřující personál v naprostém pořádku. Děkuji. 

muž 1 957 Uznání pro celý kolektiv 2. patro 4 st. a rehabilitačním sestrám. 

žena 1 938 Sestřičky jsou velice ochotné, všechny. I veškerý personál. 

muž 1 949 
Pochvala patří všem lékařům, sestřičkám, rehabilitačním sestrám, 
uklízečkám a personálu v kuchyni. 

 


