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S ochotou personálu i lékařů jsem byla velmi spokojená.
Velmi pěkný přístup zdravotního personálu a to všech. Lékaři vynikající. Všem dávám 1*.
Stodskou nemocnici chválím !!! Personál byl moc fajn !!!
Chtěla bych veškerému personálu udělit pochvalu za jejich trpělivost k nám pacientům. Blíží se
čas Vánoc, takže všem přeji Šťastné a veselé vánoce a Nový rok. Děkuji za dobrou péči a
obětavost.
Velká pochvala sestrám z gynekologicko-porodnického oddělení a sestrám u novorozenců.
Pochvala patří všem na gynekologicko - porodnickém oddělení. Celý personál je výborný.
Moc bych chtěla poděkovat lékařům, lékařkám a hlavně sestrám za jejich pomoc, velice dobré
chování vlastně celého gyn. personálu, též i dětským sestrám. Jejich přístup k lidem je velmi
krásný, laskavý. Děkuji za krásné chování a přístup celkově. Ráda doporučím tuto nemocnici i
dále.
Je to porvé co ležím v nemcnici a můžu říct, že jsem velmi spokojená. Doktoři i sestřičky jsou
velmi ohleduplní, ochotní a milý. Opravdu jsem spokojená !!
Jsem velice spokojená s lékaři, sestřičkami i ostatním personálem. Jsou milí, usměvaví a velice
ochotní. Budu tuto nemocnici určitě doporučovat.
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Příjemný a ochotný personál.
Skojenost.
Pochvala.
Děkuji personálu za vstřícnost a ochotu.
Velmi chválím jak doktory, tak sestřičky.
Jsem spokojení, nic mi tu nescházelo.
Chválím sestry i lékaře - uklízečky, byla jsem spokojena.
Jsem s nemocnicí spokojen velice.
Chválím oddělení u všech s kterými mluvím o svém zdravotním stavu.
Pochvala všem doktorům, sestřičkám a všem ostatním za krásný a milý přístup. Děkuji ..........
Staňkov
Spokojenost
Hodnotím velmi kladně přístup s.Jílkové, s.Duffkové
Personál byl perfektní








Hodnotím kladně, bez připomínek, pochvala celému personálu i lékařům.
Příjemný, ochotný personál.
Pochvala.
Méte zde moc hodné sestry!
Byla jsem spokojená a chválím zdravotnický personál hlavně sestřičky, byly moc fajn.
Pro celý personál pochvala, byl jsem velice spokojen a za jejich chování a vstřícnost velice
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děkuji.








Poděkování personálu (lékaři, sestry, pomocný personál) za vstřícnost a ochotu. . . . . . . . . . .
Jsem spokojena s přístupem personálu, hlavně sestřiček a ošetřovatelek. Také se mi líbí
domácké prostředí této nemocnice a osobní přístup.
Moc příjemný personál v celé nemocnici.
velmi spokojený
s personálem jsem velice spokojená.
Pochvala.
Po dobu hospitalizace jsem byla spokojen.



Všechny sestry jsou zlaté! I paní doktorky :-), vše v klidu a pohodě.
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