Slovní hodnocení z dotazníků spokojenosti
HOSPITALIZOVANÝCH pacientů 1 - 4 / 2014*
GYN
-

-

-

Byla jsem v této nemocnici velice spokojená. Personál moc milý, ochotný a usměvavý.
Kdybych se měla znovu rozhodovat kde rodit, tak si určitě vyberu znovu Vaši porodnici.
Veškerý personál na gynekologickém oddělení si zaslouží nejvyšší hodnocení, velice ochotní,
obětaví, milí, slušní.
Spokojenost - všichni jsou tu hodní a moc ochotní!
Veliké díky! (p. primáři)! Byla jsem spokojená a šťastná, že už je má dcerka na světě, moc
jsme se na ni těšili i její 7-letá sestřička, která na ni čeká doma. Ještě jednou moc děkuji . . . . .
. ..
Děkuji celému gynekologickému oddělení za vzornou a laskavou péči.
Pochvala celému personálu od A až po Z. Doktoři příjemní, milí též kolektiv sestřiček - jsou to
sluníčka - usměvavý, hodný, veselý a vstřícný kolektiv. Dávají pohodu a klid pacientům, cítila
jsem se tu jako doma!Díky nim, ale i lékařům na sále, milí a ochotní. Děkuji všem!
Děkuji celému personálu gynekologie za krásný pobyt.
Velmi děkuji, skvělý přístup sestřiček i dalšího personálu nemocnice. Byla jsem spokojena.
Pochvala lékařům a sestrám.
S péčí jsem velmi spokojena. K personálu nemám žádné výhrady.
Nejmilejší sestřičky na gyn. odd.
Chci poděkovat celému ošetřujícímu personálu.
Pochvala všem sestřičkám i doktorům.

CHIR
-

Jsou zde všichni vstřícní a ochotní
Chválím kolektiv sester a lékařů za trpělivost a ochotu k pacientům.
Děkuji všemu personálu, pánům doktorům, sestřičkám i sanitár. pracovníkům za jejich
přístup, pochopení a milé jednání, upřímně z celého srdce. . . . . . . .. , Stříbro
Spokojenost na všech stranách, sestřičky hodné, paní doktorka úžasná.
Sestřičky se o mě staraly dobře, byly ochotné - milé - hodné. Děkuji
Chci srdečně poděkovat celému kolektivu a vedení nemocnice za příkladný přístup k mému
léčení po operaci po apendixu. Děkuji všem lékařům a sestřičkám, kteří mně ošetřovali.
Chválím čistotu pokojůi oddělení paní uklízečky jsou velmi pečlivé, milé a strašně ochotné.
Dále sanitář p. Petr. H. a jeho kolegyně odvádějí výbornou práci, jsou ochotní, pracovití, milí
a mají pochopení! Moc celé chirurgii děkuji za péči.
Chtěla bych poděkovat všem sestrám pod vedení paní vrchní za kvalitní péči, lidskost,
ochotu! Jídlo bylo výborné a kvalitní - velká chvála!
Byl jsem tady hodně spokojený, jak od sestřiček tak až doktorům . Moc děkuji
pochvala sestřičkám chovají se profi, nejsou hubaté! nemocniční personál 1-.
Sestřičky, které jsem tu během pobytu potkávalas jsou velmi vstřícné, laskavé, usměvavé a
obětavé. Pomocný personál je tu také na jedničku. Doktory jsem moc nepoznala, nemůžu

-

hodnotit jejich práci, ale určitě jsou to lidé na svých místech. Myslím, že každému pacientovi
všemi svými znalostmi a dovednostmi jejich bolístky s nejlepším svědomím odstraní (ať
léčbou, nebo operací).
Pochvala personálu za velice příjemnou, skoro domácí atmosféru. Díky
Moc děkuji, starali jste se o mě moc hezky.
Výborná péče
Pochvala sestřičkám za ochotu a zpříjemnění pobytu v nemocnici.
Byl jsem spokojen. Výborná sestra Petra Votrubová byla skvělá a zasloužila by pochvalu a
nejen ústní, jinak ale celý personál byl fajn.
Nádherné jednání Dr. Zoubkové.
Sestry i lékaři jsou velice příjemní a ochotní.
Jsem spokojen . . . . . . .. Černošín
Byla jsem moc spokojená s pokojovým lékařem.
Pochvala všem, spokojenost nade vše. Děkuji
Tato nemocnice nemá chybu.
Bol som spokojny
Chválím wifi připojení, TV na pokoji a zbytečné neomezování návštěv a pohybu pacientů. :-)
Jsem velice spokojen s Vaší nemocnicí. Děkuji . . . . . . .. . . . . . .
Byl jsem velmi spokojen s tímto oddělením. Po mé zkušenosti ho mohu doporučit svým
známým. Děkuji za vše.
Profesionální, milý a lidský přístup personálu. Čisté a na nemocnici útulné prostředí.
Spokojenost se sestrami
Sestry a čistota - OK Komunikace s lékaři hodnotím známkou 5
Jiné připomínky nemám
Všem děkuji. . . . . . . ..
Naprostá spokojenost. . . . . . . . . - Holýšov
Kdybych řekl něco špatného na tuto nemocnici, musel bych se propadnout hanbou, protože
by to nebyla pravda !!
Příjemný a ochotný personál.
Velké poděkování panu primáři chirurgie za citlivý přístup k pacientům.
Děkuji personálu za vstřícnost a ochotu.
Velmi chválím jak doktory, tak sestřičky.
Jsem spokojení, nic mi tu nescházelo.

INT
-

Byl jsem velice spokojen, veškeré přístupy sester a doktorů byly na vysoké úrovni.
Děkuji
Jsem velmi spokojena s péčí a léčbou personál je velmi ochotný a vlídný.
Personál je velmi dobrý, ochotnýa hodný.
Pochvala sestřičkám

*Dotazníky spokojenosti může vyplnit každý pacient nemocnice po návštěvě ambulance nebo po či
při hospitalizaci.

