Hodnocení pacientů NNP LDN Horažďovice srpen –
prosinec 2017
Velmi děkuji za léčbu a skvělý přístup personálu.
Naprostá spokojenost. Děkuji.
100% spokojenost
Velice příjemný personál, velmi ochotný, vstřícný pan dr. Návrat, vysoká kvalita péče, nic není
problém
Pochvala za ochotu, přívětivé chování a jednání.
Spokojen se zdravotním personálem.
Výborné sestry.

Pobyt zde je výborný nejen po odborné stránce, ale i vzhledem k přístupu personálu-psychické.
Tady se člověk cítí opravdu perfektně. Kdykoliv bych se sem s radostí a důvěrou vrátil. Prostě dík.
Péče excelentní.

Chci poděkovat - od uklízeček po zdravotní sestřičky a všechen personál zdejší nemocnice za péči,
která mně byla věnována.
Jsem velmi spokojena s celým personálem, který se o mě staral. Děkuji.
Mít klobouk na hlavě, tak smekám. Děkuji za vše.
Pochvala celému kolektivu nemocnice - sekce II. modrá.
Personál nemocnice ochotný, velké díky, ať se všem daří.
Velmi si vážím lidského přístupu veškerého personálu.
Výborný personál, sestry, sanitáři.
Děkuji za skvělý přístup a milé chování všem doktorům a sestřičkám 1. patro.

Obětavý, ochotný personál.

Nesmírně příjemný, vstřícný, empatický veškerý zdravot. personál. Nelze vůbec nic vytknout.

Děkuji všem sestřičkám, lékařům, pomocnému personálu za ochotu a vlídné zacházení.

Chtěl bych pochválit MUDr. Benediktovou za přístup k pacientům, obětavost a svědomitost.
Kolektivu zdravotního personálu 1. stanice pod vedením sestry Machovcové, bych chtěl poděkovat
za jejich práci. Jejich fyzicky i psychicky náročná práce je obdivuhodná. Moc všem děkuji a přeji
mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v náročné práci. Také nesmím zapomenout na rehabilitační sestry,
které díky jejich umění, když někdy trochu bolestivé, se snaží těla pacientů dostat do co nejlepší
formy. Děkuji.

veškerému personálu za jejich péči velice děkuji i za jejich úsměvy a ostatní

Velice si vážím ochoty a vstřícnosti, léčení pacientů - zdravotních sester, provozního personálu.
Velice krásné prostředí, zahrady a okolí, úprava a čistota pěšinek. Hodnotím rehabilitační péči
ochotu se starat o zlepšování pohybu po operaci, chválím p. Jitku Fouňovou
Děkujeme za dobrý a laskavý přístup.
Celková spokojenost pro všechny zaměstnance. Všichni se snaží dělat svojí práci dobře a ochotně.
Moc děkuji.
Děkuji sestrám a ostatnímu personálu II., pochvala. Děkuji paní primářce a také ze srdce děkuji
MUDr. Horejšovi.
Děkuji sestřičkám, byly moc hodné a kdykoliv mi pomohli. Děkuji i panu Dr. Návratovi, ostatním
lékařům.

Chtěl bych vyslovit pochvalu zdejšímu personálu za přístup k mé osobě, za což velice děkuji.
Rád bych poděkoval veškerému personálu, lékařům a sestřičkám a uklízečkám za vstřícnost a
slušné chování

Chtěla bych vážené lékaře, svetříčky i pomocný personál moc pochválit, za všechno co pro
pacienty dělají. Až bude někomu moc špatně a jde do Horažďovic do LDN. Může se každý
přesvědčit, jak výborně se o všechny pacienty starají a nedělají žádné rozdíly, ať je to starý nebo
mladší člověk. Měl by se natočit jeden den, co všechno musí sestřička stihnout, je to až
neuvěřitelné. Myslím si, že by se leckde mohli od nich učit. Děkuji moc všem a nikdy na ně
nezapomenu.

V nemocnici jsem se cítila velmi hezky. Vlídnost lékařů a sestřiček - bylo milé. Je jasné, jak mají
pacienty rádi a s láskou k nim přistupují.
Byla jsem moc spokojená, sestřičky byly skvělé, lékařská péče byla na výborné úrovni, strava
dobrá. Děkuji za péči.
Děkuji všem zaměstnancům za velmi dobrou péči, ochotu pomoci všem pacientům.
Pochvala všem zaměstnancům nemocnice.
Děkuji celému zdravotnímu personálu za péči, kterou se mi dostalo.

Mám jen kladné hodnocení a vyslovuji pochvalu, jak lékařům, tak sestřičkám, pomocnému
personálu, je zde velmi čisto ve všech prostorách. Zároveň děkuji za vřelé přijetí a za veškerou
léčbu, která mi byla poskytnuta. Mohu všem váš ústav doporučit. Všem vám velké díky.
Nevěřil jsem, že něco takového existuje.

S jednám lékařů jsem spokojená, podávanou léčbu vždy srozumitelně vysvětlí. Sestřičky i další
ošetřující personál jsou ochotné, dovedou vycítit pocit pacienta.

Je jasné, že léčba, péče o pacienty v tomto zařízení má systém, všechny pracovníky zajímá jen
jedno - aby byl pacient spokojen po všech stránkách. Já osobně moc děkuji za léčbu, péči i vlídný
přístup.

Co se týká rehabilitace - očekávala jsem více. Chtěla bych poděkovat celému personálu tohoto
zařízení za jejich pěkný přístup ke každému pacientovi. Paní primářce, Dr. Benediktové, Dr.
Cajthamlovi, všem sestřičkám, přes jejich těžkou práci jsou vždy, jak rozkvetlé kytičky. Díky jim za
jejich pilné ručičky. Největší dík patří bratříčkovi Čadkovi, který i třeba 7x za noc přiběhl jak ten
vánek.
Všem zaměstnancům nemocnice známku lepší než 1.
Spokojena, personál velmi příjemný.

Jsem spokojená po všech stránkách. V léčebně nám byly dovoleny procházky parkem, což velice
dobře na člověka působí a dodává chuti k rychlejšímu uzdravení.

