Děkovné dopisy FN Plzeň za rok 2016
PROSINEC

Klinika pneumologie a ftizeologie
Vážený pane řediteli, dovolte, abych Vám těmito svými řádky, ke kterým mě nasměroval tento
předvánoční čas, odebrala pár minut Vašeho drahocenného času. Pokud pravým smyslem dnů
adventních je zastavení, zamyšlení, zabilancování, tak má mysl musí být jednoznačně vedena směrem
k Vámi řízenému zdravotnímu zařízení a když vidím to množství lidu u bran do jejího vstupu, tak
určitě nebudou mé myšlenky osamocené. V letošním roce jsem se stala bohužel častým
návštěvníkem prostor Vašeho ústavu v podobě doprovodu jedné z Vašich pacientek, a byť se jedná o
důvod velmi, velmi nepříjemný – onkologický nález plicního tumoru, tak prozatím mám v rámci
možností pocit zvládnutí situace jak postiženým samotným, tak námi, širším rodinným okolím. A za
jednoznačného spolutvůrce tohoto našeho postoje vnímám personál plicní kliniky FN, u něhož se
opakovaně setkávám s obdivuhodnou mírou odborné péče v kombinaci s lidským přístupem
zahrnujícím psychickou podporu a lidský přístup, který nám všem dává tolik potřebný pocit důvěry a
víry, že je v záležitosti činěno maximum, od čehož se odvíjí i psychický stav pacienta, tolik důležitý pro
zdárný průběh léčby či stabilizaci jeho stavu fyzického. Téměř při každém kontaktu s Vaším
personálem této kliniky jsem svědkem úkazů, které mě „šokují“, a to v nejpozitivnějším významu
tohoto slova. Bylo by nespravedlivé vyjmenovávat zde jména jednotlivých osob, neboť na mnohé by
bylo neprávem zapomenuto, nicméně nad všemi těmi jmény se do mého vědomí vepsala MUDr.
Růžičková, jejíž schopnost sdělit pacientovi napřímo jeho onkologický ortel v sobě zahrnuje
nespornou míru empatie, síly a rozvahy, s níž vede rozhovor velmi přímou formou a tímto pacientovi
i jeho okolí dopřává odhodlání nelehký boj započít a zvládnout, s vědomím všech rizik a komplikací.
Tento rozhovor byl ale jen úvodem intenzivní a dlouhodobější „spolupráce“ se zdravotnickým
personálem této kliniky a dny další mi objasnily, kde se tento přístup vzal – je podporován a tvořen
napříč teamem primářky MUDr. Krákorové. Já sama se pracovně etabluji v oblasti obchodu a řídím
team několika regionálních zástupců a tak vím, jak těžké je držet své podřízené v tvořivé atmosféře a
zajistit, aby nedošlo k jejich vyhoření, což je velkou personální hrozbou Vašeho i mého oboru. Ale v
pavilonu č. 7 FN Bory i na denním stacionáři onkologické kliniky na Lochotíně mám pocit, že zde se
proti tomuto jevu konzumuje nějaká „zázračná pilulka“, Vaše sestry pod vedením vrchní sestry Mgr.
Neklové jsou při své každodenní nelehké a rutinní práci plny nejen empatie, soucitu, ale i úsměvu,
komunikace, pozitivního náboje. Což je pro pacienta, který se ve fázi léčebného procesu často
nachází jen na svém domácím lůžku a hlavním kontaktem s okolním světem zůstávají právě jeho
návštěvy Vašich ambulancí, nesmírně posilujícím životabudičem. Na úvod jsem neuvedla, že
zmíněnou pacientkou je osoba, s níž jsem svázána pupeční šňůrou, čili svazkem celoživotně niterním,
v našem případě pevným, srdečným. Za téměř 45 let společné životní cesty mám „přečtené“ každé
mamčino gesto, čili logicky rozeznávám její výrazy obav i radostí, a o to víc obdivuji, když totéž dokáží
Vaši podřízení a v pravou chvíli zareagují vysvětlením zákroku či jeho následku, příp. fyzickým stiskem
ruky. Ráda bych tedy touto formou poděkovala všem, kteří se na výkonu plicní kliniky podílejí, slova
při výrazu díků nedostačují. Kdybych disponovala kouzelným měšcem, předala bych Vám jej, abyste
mohl každou jednotlivou osůbku finančně odměnit, neboť vnímám ne úplně jednoduchý ekonomický
stav zdravotního sektoru a zdrojů není nikdy dostatek. Ale snad slova pochvaly mířená odspodu, z
řadů pacientů, i z vrchu, z Vašeho vedení, mohou být alespoň částečnou satisfakcí a milým
nemateriálním oceněním. Přeji Vám všem příjemné adventní dny a pohodové vánoce. S úctou a díky
I. K. (částečně v zastoupení pacientky I. F.

Klinika zobrazovacích metod, Chirurgické oddělení, Urologická klinika, Gynekologicko –
porodnická klinika
Vážený pane řediteli. Dovolte mi, abych Vaším prostřednictvím poděkovala lékařům, kteří se
o mě již několik let starají. Konkrétně, dnes mně velmi pomohl MUDr. Beneš z RTG bývalé
vojenské nemocnice, kde sloužil pohotovostní službu. Jsem pacientka se třemi stomiemi a
dnes mě přestala odvádět moč z nefrostomie (vypadlá hadička). Protože na příslušném
oddělení byl rozbit přístroj, pan doktor okamžitě vyjednal na 22. na RTG náhradní řešení.
Dokonce mě tam odvezl vlastním autem, provedl výkon a odjel zpět na svoje pracoviště. Dále
bych chtěla poděkovat prim. MUDr. Karnosovi a jeho oddělení, kde jsem prodělala několik
operací, včetně první stomie. Pan primář mně doslova zachránil život. A když už jsem v tom
děkování, tak děkuji MUDr. Mrkosovi, Tomešovi, MUDr. Hrdonkové a mnoha dalším, kteří se
o mě starají. Přeji Vám krásné vánoce a ještě jednou veliké poděkování chirurgii a RTG bývalé
voj. nemocnice, urologii, gynekologii a onkologii. Totéž přeji i vám a k tomu kopec zdraví. M.
P.

Neurologická klinika
Dobrý den. Byla jsem v období od 22. do 28. listopadu hospitalizována ve Vaši nemocnici na oddělení
Videomonitorace EEG. Chtěla bych tímto mailem poděkovat především paní doktorce Vacovské za
její profesionální, ale především lidský přístup k pacientům, čehož si moc vážím, dále paní doktorce
Rytířové a všem sestřičkám, které se o mě moc hezky staraly. Všichni mi můj pobyt v nemocnici svým
chováním a jednáním velice usnadňovali. Ať se Vám všem daří a ještě jednou moc děkuji. Se
srdečným pozdravem H.P.

1. interní klinika
prof. MUDr. Martinu Matějovičovi, Ph.D. , přednostovi kliniky, je určeno toto poděkování: Vážený
pane profesore, chtěla bych touto cestou vyjádřit obrovský dík MUDr. Janě Machové, která při
včerejší službě na CP věnovala velkou péči mé mamince J. Hájkové. Chtěla bych poděkovat za úžasný
přístup a vstřícnost, když jsem ji prosila, zda by bylo možné vyšetření a ev. hospitalizace na Vaší
klinice i přes to, že spádově na I. IK nepatřila. Vaše klinika je pro mě zárukou vysoce kvalitní a
odporné péče, a proto si moc cením, že se jí mohlo dostat i mé mamince. Věřím, že hospitalizace na
MJIP bude jen přechodná a maminka bude zase brzy fit. Ještě jednou moc a moc děkuji a přeji Vám i
všem Vašim kolegům co možná nejklidnější předvánoční čas. P. J.

Oddělení plastické chirurgie
Vážená paní Levorová, chtěla bych tímto vyjádřit své poděkování zatím alespoň touto formou za
vzornou péči, velmi příjemný a lidský přístup všech pracovníků oddělení plastické chirurgie FN Plzeň,
kde jsem byla hospitalizována ve dnech 30.11. až 05.12.2016. Velmi nadstandardně lidský přístup
MUDr. Kydlíčka mi pomohl překonat strach z operace, což bylo pro mne nesmírně důležité, jelikož
mám velkou fantazii a každý takovýto zákrok velmi prožívám. Též anestezioložka byla opravdu velmi
laskavá. Totéž lze říci i o obsluze CT a v podstatě všech pracovnících Vaší nemocnice, se kterými jsem
přišla v rámci mé hospitalizace do kontaktu. Zvláštní poděkování patří též všem zdravotním
sestřičkám daného oddělení, které dokážou pacienta nejen profesionálně ošetřit, nýbrž mu kdykoliv a
vždy s ochotou pomoci, což jsem si cenila především v den po operaci, kdy jsem nemohla vstávat a
byla zcela na jejich pomoci odkázána. Nikdy jsem neměla pocit, že bych je obtěžovala. Velmi

spokojena jsem byla i se stravou a čistotou pokoje, kterou člověk doma jen stěží dosáhne. Pokud si
dovolím porovnat péči v jiných nemocnicích (mohu posoudit, neboť mi minulý rok zemřel na rakovinu
můj bratr, kterého jsem doprovázela do jeho posledních dní), musím potvrdit, že péče ve Vaší
nemocnici je v mých očích obecně nejlepší. Pro mne osobně je zárukou, že zdejší lékaři jsou opravdu
odborníci, kterým může pacient opravdu důvěřovat. Též organizace, čistota a kvalita stravování
vypovídá o dobrém vedení daného oddělení a Vaší nemocnice jako takové, za což Vám upřímně jako
pacient
děkuji.
S
přáním
mnoha
dalších
spokojených
pacientů
J.
J.

Hematologicko – onkologické oddělení
Vážená paní doktorko, dovolte mi, aby Vám a celému Vašemu personálu transplantačního oddělení
poděkovala za vzornou péči a úžasný lidský přístup k mé nemocné mamince paní J. S. I přes to, že se
léčba nezdařila tak, jak bychom si všichni přáli, byli jste skvělí a vím, že jste pro záchranu života mé
maminky udělali maximum. Děkujeme a přejeme Vám mnoho úspěšných dnů. A. H., dcera s rodinou.

Klinika pneumologie a ftizeologie
Přednostovi kliniky prof. MUDr. Miloši Peškovi, CSc. a vrchní sestře Mgr. Lence Neklové patří
následující řádky: Vážený pane profesore, vážená paní magistro. 10. 12. 2016 na Vašem oddělení B
zemřela po dlouhé nemoci moje matka paní M. K. Byla u Vás hospitalizována již několikrát, tentokrát
pouze 9. - 10. 12. 2016. Děkuji Vám touto cestou za péči o moji maminku, při každé hospitalizaci si
pochvalovala jak péči lékařů, tak hlavně obětavou péči a lidský přístup všech sestřiček. I při poslední
krátké hospitalizaci, kdy už opravdu byla v hodně špatném stavu, mi při obou návštěvách
nezapomněla vychválit, jak vzorně a obětavě se o ni sestřičky na oddělení staraly. Děkuji Vám, že jste
mojí mamince ulehčily, ba i zpříjemnily poslední hodiny života, kéž by takových lidí na svých místech
bylo v našem zdravotnictví více. S úctou a pokorou M. K. s rodinou.

1. interní klinika
Vážený pane profesore, tento týden jsme si po přibližně měsíčním pobytu na Vaší klinice odvezli
domů našeho tatínka – K. M. Jeho i nás teď čeká dlouhá doba rekonvalescence a rehabilitace, o
kterou se ale můžeme pokusit jen díky tomu, že jste mu u Vás zachránili život. I když jsme již, jak na
metabolické JIP i na lůžkové části B vyjádřili své díky, moc ráda bych Vám poděkovala i touto cestou
jak skvělou práci odvádíte s Vaším kolektivem lékařů, zdravotních sester a ostatního personálu. Byli
jsme za tatínkem v nemocnici denně, a i kdybychom měli profesionální zdravotnickou péči považovat
za samozřejmou, zvláště na tak špičkově vybaveném pracovišti jakým JIP je, měli jsme možnost toto
vidět v praxi, a ocenit i tu neméně potřebnou "nadstavbu" přístupu a vstřícného chování všech Vašich
spolupracovníků. Děkujeme i za vyčerpávající informovanost v průběhu celé hospitalizace na
lůžkovém odd., zejména MUDr. Sobotkové a MUDr. Boudovi. Přejeme Vám všem hezké vánoční
svátky a do dalších let hodně zdraví a sil k Vaší práci. S úctou a díky za rodinu pana M., dcera H. B.

Neurochirurgická klinika
Upřímné poděkování pro všechny, kteří se o nás ve FN Plzeň starají.
Pánům doktorům občas jim některé nemoci nejdou na rozum.
Přesto dělají, co můžou a všem pacientům pomůžou.
Sestřičky jim pomáhají a na všechny se usmívají.
Pokud chmury máme, s paní psycholožkou si popovídáme.
Chodby a pokoje jsou vždy čisté díky paní uklízečce.
Kuchaři zde vaří skvěle, že se pak těžce leze do postele.
Do této nemocnice, kdo se dostane, ze spárů smrti unikne.
Upřímně za všechnu péči děkuji a krásné a pohodové Vánoce přeji.
Já, znovuzrozená, B. P.

Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny
Vážený pane řediteli, dovolte, abych touto cestou poděkoval Všem pracovníkům Vaší nemocnice,
zejména personálu Traumacentra a odd. KARIM a také personálu rychlé záchranné služby. Začátkem
prosince se stala moje matka E. M. obětí dopravní nehody v Tachově do Vaší nemocnice byla
dopravena vrtulníkem ve vážném stavu. V současné době je přeložena na ARO Domažlice, matka má
stále poruchu vědomí, ale v posledních dnech se objevují náznaky toho, že je šance, aby toto
překonala. Shodou okolností jsem byl přítomen při příjmu maminky do Vaší nemocnice a potom jsem
jí chodil pravidelně navštěvovat. To co jsem viděl, byly výkony naprostých profesionálů. Rád bych
také ocenil přístup jak lékařů, tak i sestřiček k nám příbuzným, vždy si našli čas pro vysvětlení stavu a
toho co bude následovat, navíc to dokázali s laskavostí, která nás i uklidňovala. Těžko se dá popsat
slovy, co jsme prožívali, díky Vašemu personálu to však pro nás bylo lehčí. Výše uvedené platí v plné
šíři i o personálu ARO Domažlice. Proto ještě jednou děkuji lékařům, sestrám i dalšímu personálu. Rád
bych také všem popřál klidné svátky, hodně osobních i pracovních úspěchů a pevné zdraví. K. M.

Kardiochirurgické oddělení
Vážení, přeji Vám příjemné Vánoce a jen to nejlepší v novém roce 2017! V. Z. Moc děkuji týmu lékařů,
sester a pomocnému personálu na kardiochirurgickém oddělení primáře MUDr. Tomáše Hájka FN
Lochotín, 4. patro, za skvělou práci při operaci by-passů srdce a péči v pooperačním stavu v době
hospitalizace ve dnech 26.9. - 6.10.2016. Se srdečným pozdravem V. Z.

1. interní klinika, Ústav biochemie a hematologie
Dobrý den, chtěl bych tímto moc poděkovat za vzornou péči, vlídný přístup a obětavost panu doktoru
Karlu Baliharovi, paní doktorce Aleně Lavičkové z hematologie a paní doktorce Evě Jánské a sestřičce
Heleně Svobodové z gastro. Prosím o jejich pochvalu. Děkuji. S pozdravem M. N.

Hematologicko – onkologické oddělení
Vážená paní doktorko, jmenuji se E. M., jsem sestra pacientky P. B. Chtěla bych touto cestou celému
sehranému týmu na oddělení velmi poděkovat za vaši odpovědnou a těžkou práci. Tak nadstandardní
péče a skvělý přístup k pacientům se vidí málokdy. A že ještě najdete sílu a chuť i na sváteční vtipné
vylepšení uniforem (půvabné sestřičky a "sobí" pan doktor) je obdivuhodné. Přeji vám všem klidné a
spokojené prožití zbytku vánočních svátků. Do nového roku hlavně pevné zdraví, štěstí, hodně
úspěchů v osobním i pracovním životě a co nejvíc uzdravených pacientů.
S úctou a pozdravem E. M.

Hematologicko – onkologické oddělení
Vážený pane primáři, děkuji Vám i celému kolektivu lékařů, především mým ošetřujícím lékařům na
standardním oddělení (MUDr. Steinerové, MUDr. Bergerové, MUDr. Šrámkovi), lékařům
transplantační JIP (MUDr. Karasovi a MUDr. Hrabětové) i ostatním službu konajícím lékařům hematoonkologického oddělení FN Plzeň za péči, kterou jste mi věnovali při opakovaných hospitalizacích a
léčení mého onemocnění mnohočetného myelomu v roce 2015 a 2016. Samozřejmě děkuji za péči i
kolektivu zdravotních sester a pomocného personálu vašich oddělení a velmi si vážím jejich práce i
přístupu k pacientům. Moc dobře vím, jak náročná je tato práce z vlastní zkušenosti a 30-ti let praxe v
nemocnici, ale člověk si toto vše plně uvědomí, až když se dostane do pozice pacienta. Děkuji rovněž
za péči MUDr. Jungové a kolektivu sester ambulantní části hemato-onkologického oddělení při léčení
a kontrolách při dispenzární péči mého onemocnění. Ještě jednou vám všem děkuji a přeji klidné a
pohodové prožití vánočních svátků, mnoho pracovních úspěchů a spokojených pacientů, životní
pohody a hlavně hodně zdraví v roce 2017. S přáním hezkého dne S. K.

Chirurgická klinika
Vážený pane řediteli, v polovině prosince jsem byla přijata k plánované operaci na chirurgické
oddělení C. Chtěla bych vyjádřit své poděkování a uznání všem pracovníkům FN Lochotín, se kterými
jsem během svého pobytu přišla do styku. Všichni byli milí, ochotní a vstřícní. Jmenovitě děkuji
MUDr. Andree Ňaršanské, se kterou jsem se poprvé setkala v ambulanci a následně mě operovala.
Vše mi podrobně a ochotně vysvětlila a značně uklidnila mé obavy. Děkuji a jsem s pozdravem M. H.

Klinika pneumologie a ftizeologie
Vážený pane profesore, v tento předvánoční čas si více než v jiné dny uvědomujeme, co jste pro
mého manžela M. T. spolu s paní MUDr. Důrovou udělali. Bez Vašeho profesionálního přístupu by
nedošlo ke stanovení správné diagnózy jeho nemoci, nedošlo by k urychlené operaci, a tudíž by už
mezi námi nemusel na tomto světě být, což si nedovedeme vůbec představit. Stanovení chybné
diagnózy v Klatovech a následné zprávy během léčby, které byly každý den jako na houpačce, byly
pro mého manžela i celou naší rodinu psychicky velmi náročné. Tímto zároveň děkujeme za
projevenou péči zdravotnickému personálu plicního a chirurgického oddělené FN Plzeň, i když se
každý nechoval k nám tak jako vy. Díky mé dceři, která vše s Vámi a s MUDr. Důrovou po celou dobu
léčby manžela zařizovala a manželovi se plně věnovala, jsme kritické dny zvládli. Snad se mu již tato
těžká nemoc nevrátí. Přejeme Vám příjemné prožití svátků vánočních, bohatého ježíška a šťastný
nový rok 2017. Za celou rodinu M. T., manželka.

Chirurgické oddělení
Měl jsem jakousi představu o práci zdravotních sester. To co jsem prožil osobně u Vás na A mě
utvrdilo v přesvědčení, že jste to právě Vy, které by měly stát na Hradě a přebírat státní vyznamenání.
Třeba od někoho jiného a celý národ povstat a mohutně tleskat. Každá hodina – to byl koncert.
Pokud možno krásné Vánoce a dobrý rok 2017 přeje sestrám na oddělení A pacient M.

Neurochirurgická klinika
Děkuji lékařům odd. NCH B, kteří mě odoperovali a zvlášť sestřičkám, které se o mě staraly. Takovou
péči jsem nikde neměl a moc děkuji. Pan N. K.

Chirurgické oddělení
Chtěla bych tímto popřát veškerému personálu CH JIP pokojné prožití vánočních svátků, do dalšího
roku hlavně hodně zdraví a lásky. Zároveň chci opět poděkovat za vzornou péči v roce 2015,
kterýmžto počínaje se mi úplně změnil život v tom dobrém slova smyslu. M. a M. B.

2. interní klinika, Geriatrické oddělení
Vážený pane řediteli, dovolte, abych Vám jménem celé rodiny poděkovala za vyřešení nesnadné
životní situace mojí maminky J. B. Zároveň bych chtěla moc poděkovat za příkladnou práci a lidský
přístup vašich lékařů, sestřiček a ostatního personálu na oddělení geriatrie A a interny FN. Ještě
jednou děkuji a přeji Vám a Vašim spolupracovníkům krásné Vánoce a úspěšný rok 2017. S úctou J. E.,
dcera.

Neurochirurgická klinika
Vážený pane přednosto, byl jsem hospitalizován na lůžkovém oddělení neurochirurgie B v letošním
roce v období od 20.3. 2016 – 31.3.2016. Zde jsem se podrobil operaci páteře (laminektomii Th 10 a
transpedikulární fixaci Th 9-11), kterou provedl operatér MUDr. Slavomír Žídek. Chtěl bych tomuto
lékaři a všem lékařům v operačním týmu, jejichž jména nevím, srdečně poděkovat za jejich
profesionálně provedený zákrok. Bohužel jsem byl opětovně hospitalizován na stejném oddělení
v období od 23.5. – 7.6.2016, kde jsem se podrobil další operaci páteře (rozšíření původní
laminektomie), kterou provedl operatér MUDr. Milan Choc, CSc. Tomuto lékaři a jeho operačnímu
týmu bych chtěl rovněž srdečně poděkovat za profesionálně odvedenou práci. Dále bych chtěl
poděkovat lékařům MUDr. Ivanu Škúcimu, PhD., a MUDr. Davidu Štěpánkovi, Ph.D. za jejich lidskost,
ohleduplnost, vstřícnost a profesionalitu. Vyzdvihl bych i velmi lidský, obětavý, ohleduplný a
nadstandardní přístup všech zdravotních sestřiček, sanitářek, sanitářů, k nám pacientům. Jejich
profesionalita umocněná vždy dobrou náladou a úsměvem na rtu na mě vždy velice dobře působila a
d facto i uzdravovala. Nemohu opomenout píli, svědomitost, obětavost a vytrvalost, kterou nám
věnovaly paní fyzioterapeutky, za což jim patří veliký dík. Nakonec bych shrnul vše asi tak, že FN Plzeň
Lochotín – neurochirurgická klinika patří právem mezi špičková zdravotnická zařízení v české
republice. Bylo mi velikou ctí být Vaším pacientem. Pane přednosto, laskavě Vás žádám, poděkujte za
mne všem vašim podřízeným zaměstnancům za jejich velmi kvalitně odvedenou práci. Přeji Vám
všem v nadcházejícím roce pevné zdraví, mnoho úspěchů v osobním i profesním životě. S úctou a
pokorou D. Ř. s rodinou.

Interní oddělení, LDN
Poděkování za péči zdravotních sester v budově Interního oddělení FN Plzeň – Bory
Dne 14. 9. tohoto roku jsem byl přivezen RZP na chirurgické oddělení s tříštivou zlomeninou kolenní
čéšky. Následující den proběhla náročná operace pod vedením skvělého chirurga MUDr. Šandy a jeho
kolektivu. Po několika dnech jsem byl přeložen na oddělení LDN ve 4. poschodí interní budovy na
úseku zdravotního personálu pod vedením vedoucího lékaře MUDr. Kopeckého, MUDr. Hyndrákové a
staniční sestry Bc. Pavly Kotálové. Musím konstatovat, že jak práce všech zdravotních sester a
zdůrazňuji všech, tak i pomocného personálu byla pro mne milým poznáním. Jejich laskavý přístup
k pacientům, vstřícnost, ohleduplnost, obětavost a zejména empatie k nám, seniorům, je příkladná.
S každým dnem musím obdivovat jejich vysokou profesionalitu a zkušenosti starších, které neokázale
předávají mladším ročníkům, jež si rovněž počínají velmi zdatně. O to více mrzí soudného člověka,
obeznámeného s celkovou nezdravou a rozháranou situaci ve zdravotnictví, především na úseku
finančního odměňování. Dnešní společnost, zejména ministerstva by měla lékařský stav postavit tam,
kam odjakživa patří, totiž na piedestal nejvyššího respektu, úcty a patřičného ocenění. Nejsem ovšem
kompetentní k jakékoli analýze výše uvedeného problému, ale nemohu si tuto poznámku odpustit.
Jako výkonný profesionální hudebník jsem s Plzeňským rozhlasovým kvartetem rád hrával na různých
lékařských sympóziích, ať to byli oční lékaři na Kozlu ve Šťáhlavech, mezinárodní sympozium
v Karlových Varech, či imunologům v Bechyni. Děkuji tedy těmito řádky všem sestrám, jmenovitě s.
Recové, s. Gavorové, s. Čapkové, s. Kolářové, s. Rybové, s. Benešové, s. Jonášové, dále
ošetřovatelkám: s. Bultasové, p. Traxmandlové, p. Hubálkové, p. Zahradníkové a fyzioterapeutce
Soně Krhounkové, za jejich bezmeznou trpělivost, pokoru a skláním se v úctě před jejich povoláním,
které berou mnohé z nich jako poslání. Všem jim přeji do další práce jen to dobré, mnoho pevného
zdraví a osobní spokojenosti. S pozdravem spokojený pacient L. P.

Chirurgická klinika
Dovolte mi, abych byť pouze slovy díků a s velikou pokorou vzdal tímto obdiv kolektivu lékařů a
zdravotních sester chirurgické kliniky – oddělení B vedeného panem doc. MUDr. Tomášem Skalickým,
Ph.D. za vysoce profesionální a přitom obětavý a lidský přístup k pacientům na tomto náročném
pracovišti. Jako důchodce, a již ve více než zralém věku, jsem byl nucen opakovaně se podrobit
lékařskému zákroku z důvodu zákeřné diagnózy. Jsem povahou životní optimista a pořád mám
důvody radovat se ze života v kruhu své rodiny. Nebudu zastírat, že jsem se obával nejen samotného
operačního zákroku, ale upřímně – i toho, zda vzhledem k mému věku se zase vrátím mezi své blízké
a kamarády.
Po celou dobu mé hospitalizace na Vaší klinice ve dnech 8.- 12. 12. 2016 jsem musel obdivovat
vysoké pracovní nasazení všech lékařů a sester, jejich opravdový zájem o pacienta, ochotu kdykoliv
pomoci, trpělivost vysvětlit diagnózu a další postup léčby. Všichni na oddělení dávali do své
každodenní práce něco navíc ve prospěch pacientů a tím jim dodávali naději na brzké a úplné
uzdravení. Nechápu proto všechny ty nářky na úroveň českého zdravotnictví, naopak jsem si odnesl
ten nejlepší dojem a chtěl bych Vám tímto poděkovat za práci vašich lékařů a sester. Dále bych chtěl
velmi poděkovat panu MUDr. Hynkovi Mírkovi, PhD. z Kliniky zobrazovacích metod, který provedl RFA
výkon pod CT, a panu MUDr. Janu Zatloukalovi z Kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny,
za vedení anestezie při samotném výkonu, a všem ostatním, kteří při výkonu asistovali. Mám osobní
důvod mít slabost pro práci zdravotních sester a tak mé velké poděkování patří i celému jejich
kolektivu pod vedením staniční sestry Jaroslavy Kašparové. Jsem si plně vědom, že toto malé
poděkování nemůže ani zdaleka docenit, jak velký význam má práce Vašich lékařů a sester pro
každého pacienta, který je zcela odkázán na jejich pomoc a péči, když má díky nim pocit, že pro něho
dělají s plným nasazením vše, co mohou a umí. i proto mi stálo za to, abych si zapamatoval jejich
jména a jejich práci, protože jim i Vám navždy zůstanu vděčný za to, že jste mě vrátili zpět do
plnohodnotného života, který mám tak rád. Váš vděčný pacient V. V.

LISTOPAD

Interní oddělení
Vážená vrchní sestro Mgr. Lucie Čadová, věřím, že v současné době musíte věnovat spoustu času a
řešení závažných problémů spojených s řízením tak složitého organizačního celku, jakou je oddělení
LDN 2. Přesto si Vás dovoluji oslovit, neboť se domnívám, že potěší každého řídícího pracovníka
ocenění jeho podřízených. Osobně jsem měl možnost empiricky posoudit profesionalitu a kvalitu
lékařského zákroku a následné péče i práce ošetřujícího personálu při hospitalizaci na lůžkové části
LDN 2., kde jsem byl hospitalizován ve dnech 10. 8. – 7. 10. 2016 Vámi řízeného oddělení. Bylo pro
mne velmi milým překvapením, že v době, kdy se stále hovoří o špatném stavu našeho zdravotnictví
jsem se utvrdil ve faktu, že skutečně „vše záleží na lidech“. Proto si nesmírně vážím všech lidí, kteří
mají rádi svou profesi a jsou profesionály v tom pravém slova smyslu. Jsem rád, že jsem měl možnost
se s takovými lidmi setkat ve vaší nemocnici i v tak nepříjemné situaci, do které jsem se dostal.
Paní Mgr. Lucie Čadová, dovolte mi prosím, abych vaším prostřednictvím srdečně poděkoval ještě
jednou za vynikající péči, a především za milý a lidský přístup, kterou mi věnovali lékaři, sestřičky,
rehabilitační a veškerý zdravotnický personál během mého pobytu na LDN 2.
Současně mi dovolte Vám i všem vašim podřízeným popřát příjemné prožití svátků Vánočních a
hodně štěstí v Novém roce. V. K.

Gynekologicko – porodnická klinika
Poděkování je určeno MUDr. Jaroslavě Karbanové: Vážená paní doktorko, ráda bych Vás informovala,
že jsem byla na kontrole u gynekologa Dr. Anděla a jizva po cs srostla díky Vaší perfektní práci skvěle.
Sám Dr. Anděl před Vámi smekl (a nejen on), jak jste se o mě postarala. Ještě jednou moc děkuji, ač
slova to nikdy nevyjádří. Zároveň máme po kontrole mozku V. u Dr. Dortové. Mozkové komory stále
zvětšeny, ale rostou s věkem, tudíž pokud bude neurologický vývoj probíhat dobře jako dosud,
nemělo by to V. nijak omezovat. S manželem i V. moc děkujeme za vše, co jste pro nás udělala a
přejeme i Vám hodně štěstí nejen v práci, ale i osobním životě! Pro mě už navždy zůstanete mým
andělem. S pozdravem M. M.

Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny – Emergency, Klinika ortopedie a
traumatologie pohybového ústrojí
Dobrý den, chtěl bych touto cestou poděkovat za záchranu mého života všem lékařům a sestřičce z
Emergency FN Lochotín, před jejichž budovou jsem 4. 11. 2016 v dopoledních hodinách
zkolaboval. Dále můj velký DÍK patří panu doktorovi a sestřičkám z úrazové ambulance ortopedie a
traumatologie (vchod C), kteří tento den měli ambulanci, za jejich okamžitou pomoc a ošetření mých
zranění, které jsem si oním kolapsem způsobil. Ač v tuto chvíli byla plná čekárna pacientů, byl jsem
okamžitě přijat a ošetřen. S takovýmto milým a vlídným jednáním, jakého se mi v ambulanci dostalo,
jsem se už hodně dlouho nesetkal. Ještě jednou všem MOC a MOC děkuji. S pozdravem R. K.

2. interní klinika
Vážený pane řediteli, dovolte mi poděkovat týmu lékařů a zdravotních sester, pod vedením staniční
sestry Bc. Ladislavy Švihlové, z II. interní kliniky za vysoce profesionální a obětavou péči o moji
maminku J. F., která byla v říjnu 2016 čtyři týdny hospitalizována v prvním patře této kliniky. Zejména
oceňujeme lidský přístup k mamince, jež byla ve velmi těžkém stavu, i nám, rodině. Díky citlivé
podpoře v těžkých chvílích nám všichni pomohli se připravit na to nejtěžší. I když maminka zemřela,
věděli jsme, že pro ni tento tým udělal maximum a že byla v nejlepších rukou.
za rodinu M. F. R., dcera

Gynekologicko – porodnická klinika
Dobrý den, ráda bych vyjádřila své poděkování za skvostnou péči, která byla poskytnuta mé matce L.
K. během hospitalizace na Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice Plzeň ve dnech 09.
11. - 15. 11. 2016. Dne 10. 11. 2016 ji byla provedena plánovaná operace - laparoskopická sakrohystero-kolpopexe. Měla jsem o maminku obavy, ale hned po příjezdu, když jsme vstoupili na
oddělení, mé obavy se rozplynuly. Obrovské díky patří primáři oddělení MUDr. Vladimíru Kališovi.
Pán primář provedl vstupní vyšetření a poté nám řádně vysvětlil všechny možnosti a objasnil detaily
týkající se operace. Byl velmi milý a pozorný. Operaci, z důvodu své účasti na kongresu, nemohl
provést. Operoval tedy MUDr. Josef Tihlařík, kterému patři též velký dík. Dále bych chtěla poděkovat
sestrám gynekologické-porodnického oddělení za bohatou péči a vlídný přístup. Celé oddělení, pod

vedením pána primáře MUDr. Vladimíra Kališe, je špičkové a má velmi profesionální tým. S
pozdravem a srdečným poděkováním, S. O.

Interní oddělení
Poděkování za péči zdravotního personálu interního oddělení, LDN III., FN Plzeň
Ošetřující lékařka MUDr. Hrinčáková, kolektiv sester Kamila Randličičová, Renata Suchá, Renata
Oščatková, Lucie Vandrovcová, Marcela Štichová, Talmanová Štěpánka, Talmanová Karolína,
Řezánková Markéta a sociální pracovnice FN Plzeň paní Ivana Šuryová a rehabilitační pracovníci
---------------------------Vážený pane řediteli, Vážená paní náměstkyně, chtěla bych touto cestou poděkovat za péči, které se
dostalo mému 82letému otci od výše uvedených pracovnic FN Plzeň. Tatínek, pan V. B., byl přijat dne
20. července 2016 na interním oddělení FN Plzeň, kdy na ulici zkolaboval. Bohužel, jeho zdravotní
stav byl poté takový, že musel být hospitalizován dne 1. srpna 2016 na oddělení LDN III, kde setrval
několik měsíců. Na tomto oddělení byl svěřen do péče ošetřující lékařky MUDr. Hrinčákové, která po
dohodě s psycholožkou změnila jeho medikaci a jeho psychický i zdravotní stav se díky tomu rychle
zlepšil. Díky pravidelné vynikající péči rehabilitačních pracovníků, kteří denně docházeli s pacienty
rehabilitovat, se tatínkův stav brzy zlepšil natolik, že byl schopen sedět a chodit nejprve s chodítkem
a poté jen s hůlkou. Chodili jsme denně za tatínkem do nemocnice a mohli tak sledovat každodenní
péči sester a ošetřovatelek o pacienty. Zanechalo to v nás hluboký dojem. Všechny se věnovaly
pacientům s velkou empatií a s neúnavným nasazením. Strávili jsme na tomto oddělení dost času na
to, abych mohla bez nadsázky říci, že sestry i ošetřovatelky jsou neustále v jednom kole. Přestože
jednání s pacienty v tomto věku a zdravotním stavu je velmi namáhavé a vyčerpávající, výše
jmenované sestry k nim přistupovaly s laskavostí a vřelostí a snažily se povzbudit pacienty a udržet je
v pokud možno dobré kondici, náladě a čistotě, což byl v mnoha případech úkol takřka nadlidský. Paní
doktorce i všem sestřičkám velmi děkuji jak za odbornou péči, tak za ohleduplný přístup k mému otci.
Mají moji úctu a obdiv. Ráda bych též poděkovala sociální pracovnici paní Ivaně Šuryové, která
napomohla s nebývalou ochotou dořešit následnou péči po propuštění z LDN – od začátku listopadu
je tatínek s diagnostikovanou Parkinsonovou nemocí na oddělení Pobytové sociální péče ve FN Plzeň,
kde se mu kolektiv sester věnuje rovněž s veškerou péčí a opravdovým zájmem. Přeji Vám i Vašim
kolegyním a kolegům vše dobré a prosím Vás o vyjádření uznání a poděkování všem jmenovaným.
S pozdravem I. V.

Otorhinolaryngologická klinika
Vážená paní primářko Jedličková, tímto sdělením bych chtěl projevit svůj názor na práci Vaší kliniky.
Dne 16. listopadu 2016 byla hospitalizována moje přítelkyně na Vaší klinice na plánovanou operaci
štítné žlázy. I když byla velmi nervózní (já snad ještě více) a měli jsme strach, personál nás velmi
podpořil, vše postupně vysvětlil a pomohl operaci podstoupit. Všichni byli neskutečně milí a ochotní.
Nyní je v domácí péči a daří se jí dobře, především díky Vašemu týmu. Prosím, přijměte touto cestou

mé uznání za to, jak dobře vedete svůj zdravotnický tým a předejte poděkování Vašemu personálu za
jejich každodenní a profesionální nasazení v péči o pacienty. S úctou M. Š.

2. interní klinika
Vážená paní Ing. Bc. Mašínová, dovolte mě poděkovat Vám osobně, za skvělý tým, který vedete, a
jehož zásluhou a skvělou péčí o pacienty mě byla velice pravděpodobně zachráněna moje pravá noha
v lýtku, před amputací. Do péče FN Plzeň jsem byl přijat na základě doporučení nemocnice Teplice,
odd. ARO hojení ran a bolestí, dohodou mezi Bc. Kuželovou a sestřičkou Vaší FN Plzeň paní
Miroslavou Jílkovou a souhlasem MUDr. Ivany Flanderové. Pobyt ve FN Plzeň jsem absolvoval 25. 5.
16 až 9. 6. 16. Během této doby, mně byla věnována opravdu dobrá a profesionální péče jak od všech
na odd. interny kde jsem ležel, tak i a to hlavně od sestřičky, paní Miroslavě Jílkové, která vynaložila
značné úsilí a profesního odhodlání, aby se léčba hnisající rány pomocí larev mouchy bzučivky
podařila. A věřte, podařilo se! Rána byla čistá a granulovaná! Zázrak? Ne! Je to "DOBRÁ PRÁCE"! A za
tuto jsem vám všem, a zvláště sestřičce Mirce Jílkové velice vděčný. Díky všem z vás profesionálům,
kteří ještě stále odvádějí kvalitní práci a uzdravují lidi, mám zachráněnou PN pod kolenem, za
profesionálního výkonu týmu odborníků i Teplické nemocnice a zvláště sestřičce Bc. Šárce Kuželové.
Děkuji vám všem za humanitu, a za vaše skvělé úspěchy v práci, a též úspěchy v osobním životě!
Pochvalte sebe, ale i ty, které jsem hlavně zmínil! Snad vás moje poděkování potěší. S úctou váš
vyléčený a bývalý pacient V. K.

Dětská klinika
Vážený pane přednosto, vážená paní přimářko, před 2 lety byl naší T. diagnostikován osteosarkom
levé tibie. Strašně moc jsme bojovali. Ale bohužel nemoc byla silnější. T. jsme dochovali s láskou
doma do posledního výdechu. Nevím proč se léčení nepodařilo, všichni jsme se snažili, lékaři, my a
nejvíce T.. Na dlouhé cestě léčení jsme poznali velké množství lékařů v Praze Motole i v Plzni - z
různých oborů nejvíce onkologů. Víte, každý uchazeč o medicínu u přijímacích zkoušek říká, že chce
pomáhat lidem, ale v praxi to bohužel neplatí. V té obrovské nepřízni osudu a velkého trápení nám
pomohli nejvíce dva Vaši lékaři, kteří s námi byli od začátku až do konce. MUDr. Ing. Votava, Ph.D.
pro nás byl výjimečný lékař jakého už asi nikdy nepotkáme. Moc mu děkujeme, že nám pomohl
zvládnout poslední dny života Terezky. Strašně jsme se toho okamžiku odcházení báli, ale zároveň
jsme si přáli, aby se to stalo doma. Pan doktor byl s námi osobně až do konce a staral se o to, aby T.
netrpěla. MUDr. Kreslová - s paní doktorkou se znám osobně, ale to nic nemění na skutečnosti, že
nám sama od sebe pomáhala vždy, když nám bylo nejhůř. Po celou dobu léčby se o T. zajímala a byla
nám v těch těžkých časech velkou oporou. Byla u T., když naposledy vydechla a bez ní bychom to
psychicky nezvládli. Děkujeme a jsme rádi, že Vám tohle můžeme napsat. Z.

Geriatrické oddělení
Poděkování je adresováno náměstkovi pro léčebně preventivní péči, Doc. MUDr. Eduardu Kasalovi,
CSc. a Ing. bc. Andree Mašínové, MBA, náměstkyni pro ošetřovatelskou péči: Vážený pane docente,
vážená paní inženýrko, chtěla bych tímto poděkovat všem pracovníkům Geriatrického oddělení, kteří

se starali o mou maminku paní V. K. Především ošetřovatelkám, které byly v častém kontaktu s mojí
maminkou, sestrám a lékařům. Moje maminka pobývala v jiných zařízeních pro starší lidi, ale s
takovou vstřícností a milým přístupem jsem se jinde nesetkala. S poděkováním, V. Ü.

Gynekologicko – porodnická klinika
Dobrý den vážený pane přednosto a pane řediteli, chtěla bych touto cestou srdečně poděkovat
celému zdravotnickému týmu, který se o mne a našeho synka staral v období 16. 11. - 21. 11. 2016.
Od 16. 11. jsem byla na gynekologicko-porodnickém oddělení hospitalizovaná s tím, že 17. 11. jsem
díky perfektní péči Vašeho týmu v pořádku porodila zdravého chlapečka. Z celého srdce děkuji
porodní asistentce Šlehoferové a doktoru Preslovi, kteří svou profesionalitou umožnili to, abych
porodila našeho synka v pořádku. Jsem si jistá, že jim vděčím za zdraví nás obou a možná i životy.
Chtěla bych jim proto touto cestou poděkovat - velice si jich vážím. Poporodní péče na oddělení
šestinedělí a instruktáž jak od sestřiček, tak lékařek byla také skvělá. Pomocný personál byl také
velice vstřícný a ochotný. Shrnu-li to pár slovy: Váš tým na mne udělal ten nejlepší dojem a všude,
kam přijdu, jej chválím o sto šest. S přáním pěkného dne, H. P.

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Právě uplynulo ½ roku od mé operace kyčelního kloubu na KOTPÚ FN Plzeň (26. 5. 2016). Při této
příležitosti bych chtěla poděkovat panu Doc. MUDr. Tomáši Pavelkovi, Ph.D. za velkou pomoc při
stanovení termínu operace a také a paní MUDr. Kristýně Krakorové i panu MUDr. Karlu Koudelovi za
vstřícnost a pohospitalizační pomoc. Poděkování patří také všem sestřičkám v lůžkovém oddělení
pav. B, 6. poschodí za velkou ochotu i empatii s jakou mi pomáhaly. Po operaci mi noha otekla do
obrovských rozměrů a byla pro mě naprosto neovladatelná. S vynaložením značné fyzické síly mi
pomáhaly z lůžka i zpět a vždy nezapomněly přidat povzbudivé slovíčko a úsměv. Rychle přicházely na
každé zavolání ve dne i v noci. Pomohly i drobnou radou. Milé sestřičky, moc vám všem děkuji. Velký
dík také náleží úžasné sestřičce z JIP, paní Bc. Evě Rumlové (Evince). Byla to první a jediná osoba,
kterou jsem spařila po probrání z narkózy a po celou dobu na JIP. Uvítala mne milým úsměvem a bylo
to jako kdyby právě vyšlo sluníčko. Její trvale povzbudivá a hřejivá slova mi pomohla překonat první
chvíle i brnění v prstech. Milá sestřičko, moc Vám děkuji. Operaci provedl pan MUDr. Martin Linhart.
Vzniklé zdravotní problémy trvají. E.P.

1. interní klinika
Dobrý den. Chtěl bych poděkovat MUDr. Štěrbákové za nevšední péči na interním oddělení a super
přístup při léčení embolie plic. Moc děkuji touto cestou a přeji krásné vánoce. J. J.

Chirurgické oddělení

Vážený pane primáři, Chtěl bych moc poděkovat Vám a všem lidem na Chirurgickém oddělení, kteří
se podíleli na zákroku a péči o moji neteř A. H., za přístup a poskytnutou péči. Moc děkuji a přeji
všem hodně úspěchů a pohody jak v osobním tak pracovním životě. Přeji hezký víkend. V. H.

Anesteziologicko – resuscitační oddělení - DIP
Chtěla bych touto cestou poděkovat sestřičkám a jejich pomocníkům na oddělení DIP, za vzornou a
obětavou péči, kterou mi při mé nemoci věnují. Z. M.

Chirurgické oddělení
Dobrý den přeju, chtěl bych upřímně poděkovat celému personálu na chirurgii A , na Borech, a hlavně
sestřičkám , za jejich profesionální a hlavně lidský přístup, a pozitivum a radost, jakou vkládají do své
práce, to je opravnu něco tak krásnýho, s čím sem v nemocnici ani nepočítal, opravdu se jim klaním a
moc děkuju, kéž by bylo takových úžasných lidí více, celkový přístup, od přijmu, doktory ,sestry ,
kdybych měl právo dát vysvědčení, máte vyznamenání, děkuju, pacient P. S., jinak znám pod novým
jménem Drápalík.

Dětská klinika, odd. kojenců a batolat
Chtěli bychom poděkovat celému oddělení jipky a oddělení kojenců a batolat. Děkujeme za
profesionální péči, ochotu a hlavně za lidský přístup. Za všechno, co jste pro nás udělali pro našeho
syna T. Zvlášť děkujeme všem lékařům a sestřičkám. S velkým poděkováním T. H., otec V. M. a matka
M. H.

Chirurgická klinika
Chtěla bych touto cestou poděkovat za vzornou péči a krásný přístup k pacientům celému oddělení
chirurgie – ženy, včetně pracovníků anesteziologie a myologické poradny. Jeden veliký dík všem!.
Vaše vděčná pacientka B. B.

Kardiochirurgické oddělení
Vážený pane řediteli Šimánku a vedení FN v Plzni na Lochotíně, nedá mi to, abych nevyzdvihla práci
celého Kardiochirurgického oddělení FN v Plzni na Lochotíně – pod vedením primáře MUDr. Tomáše
Hájka a ved. lékaře MUDr. Petra Loskota. byla jsem na tomto oddělení operována dne 23. 9. 2016,
kdy mi byla provedena plastika 2 chlopní a poté jsem byla překladem odvezena na doléčení na 4
týdny do Konstantinových Lázní (proto píši poněkud opožděně). všichni zaměstnanci na
Kardiochirurgickém oddělení – lékaři, zdravotní sestry i ostatní členové personálu pracovali vysoce
odborně a lidsky při práci s námi pacienty. Veškeré postupy před operací nám vysvětlovali. Velkým

přínosem je i příručka pro pacienty „ Co byste měli vědět před operací srdce od MUDr. Tomáše Hájka,
která nám vysvětlila vše kolem operace. Chci proto tímto způsobem poděkovat celému týmu
kardiochirurgie za nelehkou a vysoce záslužnou práci při záchraně a prodlužování života nás pacientů.
Hluboce před nimi smekám. Výborně promyšlené je i doléčování pacientů v Konstantinových Lázní. V.
Š.

Oddělení geriatrie
Vážená paní doktorko Kučerová, rád bych Vám i celému ošetřovatelskému týmu oddělení geriatrie B
poděkoval za péči, kterou jste věnovali mojí babičce D. N. po celou dobu její hospitalizace. Díky
vašemu profesionálnímu nasazení, ochotě, pečlivosti a starostlivosti si moje babička může dodnes
užívat svého života. Děkuji. S úctou R. L.

Oddělení krizového managementu
Vážený pane řediteli, ráda bych Vám poděkovala jménem naší školy za perfektní přednášku Ing. M.
Beneše a exkurzi v krytu Vaší nemocnice na Borech v říjnu letošního roku. Pan Ing. M. Beneš si pro
studenty oboru diplomovaná všeobecná sestra připravil velice zajímavý program a maximálně se jim
věnoval. Vážíme si jeho přístupu a zájmu a proto děkujeme i Vám. Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem Mgr. Bc. Ladislava Skopová, koordinátor oboru DVS SZŠ a VOŠŽ Plzeň.

2. interní klinika
Vážený pane řediteli, dovolte mi poděkovat týmu lékařů a zdravotních sester pod vedením staniční
sestry Bc. Ladislavy Švihlové z 2. interní kliniky za vysoce profesionální a obětavou péči o moji
maminku J. F., která byla v říjnu 2016 čtyři týdny hospitalizována v prvním patře této kliniky. Zejména
oceňujeme lidský přístup k mamince, jež byla ve velmi těžkém stavu, i nám m rodině. Díky citlivé
podpoře v těžkých chvílích nám všichni pomohli se připravit na to nejtěžší. i když maminka zemřela,
věděli jsme, že pro ni tento tým udělal maximum, a že byla v nejlepších rukou. Za rodinu M. F. R.,
dcera.

Chirurgická klinika
Vážený pane řediteli, v říjnu jsem byla hospitalizována na oddělení A chirurgické kliniky na Lochotíně.
Chtěla bych Vaším prostřednictvím poděkovat za vzornou péči všem sestřičkám, staniční sestře Haně
Šimandlové, panu docentovi Čertíkovi, který byl velmi ochotný a vše mi trpělivě vysvětlil, panu
docentovi Moláčkovi, který rozdával dobrou náladu, panu doktorovi Houdkovi, který se o mě pečlivě
staral a sanitářům Emilce a Honzíkovi. Jistě jste na taková personál vy i přednosta kliniky pan profesor
Třeška hrdí. S velkým poděkováním M. H.

1. interní klinika, Gynekologicko – porodnická klinika, Neurochirurgická klinika
Vážený pane řediteli, na doporučení ošetřujícího lékaře v Praze jsem v červnu ve zdejší nemocnici
absolvovala specializované vyšetření na gastroenterologii u paní doktorky Koželuhové a konziliární
vyšetření na gynekologicko – porodnické klinice u pana primáře Kališe. Na doporučení pana primáře
dojíždím jednou týdně na léčbu neuromodulace do elektrofyziologické laboratoře na
neurochirurgické klinice. V laboratoři mě vyšetřovala MUDr. Holečková a sestřičky Minářová a
Čítková. V neznámém prostředí má člověk co dělat, aby se zorientoval. Díky dobrému značení i zdrav
otnickému personálu vchodu C jsem vše lehce našla a neztrácela čas. Musím Vám, pane řediteli říct,
že jsem se zde setkala s velmi profesionálním a zároveň lidským přístupem se zájmem o pacienta jako
člověka. Měla jsem pocit, že nejsem jen další pacient. Všichni byli a jsou velmi milí a ochotní. Touto
cestou děkuji všem a přeji hodně pracovních i osobních úspěchů. Samozřejmě i celé nemocnici.
S úctou Š. D.

Kardiochirurgické oddělení
Slovy básníka jsem se s FN Lochotín loučil, při mé první operaci srdce 10. 3. 2007… Vám poděkování a
lásku, kéž zněly by zvony, vždyť já ne sám – jsou nás miliony! Nyní jsem před (doufám, že i po)
reoperaci mého velkého, ale neposlušného srdce! Obrátil jsem se na FN Lochotín znovu v měsíci září
2016. bez rozmýšlení jste mi opět podali nezištně pomocnou ruku. Poděkování patří celému týmu
chirurgů kardiochirurgického oddělení vedeného primářem MUDr. Tomášem Hájkem, paní MUDr.
Zárybnické, panu MUDr. Patriku Roučkovi a v neposlední řadě paní sestřičce Pinkasové, atd. – formát
papíru už víc „neunese“! Díky J.K.
P.S. Sbohem a šáteček? Ne! Přeji Vám a tím i sobě hodně štěstí a hodně krásných dnů, měsíců a roků.

Hematologicko – onkologické oddělení
Vážený pane primáři, opět se po sedmi letech potvrdilo, že péče a vše související je na Vámi vedeném
oddělení na té nejvyšší úrovni. Vzhledem k tomu, že jsem věděl z roku 2009 co mě a s kým čeká,
neměl jsem příliš velký strach. Byl jsem velice mile překvapen, že přátelské a zároveň vysoce odborné
jednání s námi nemocnými, je pro všechny vaše podřízené přirozenou samozřejmostí i nadále. Já
tvrdím, že pokud si s lékařem, třeba jedinou a největší kapacitou nekápnem do noty, tak mě lépe
pomůže „obvoďák“, kterému věřím. To rozhodně není zdejší případ! Dokonce mě přepraly i velké
porce jídla. Z těchto důvodů jsem Vám při velké vizitě řekl, že si připadám jako v sanatoriu a vy jste se
přes vysokou funkci choval jako každý rozumný člověk, tedy nepovýšeně. Prosím vydržte nám všichni
takto i nadále!. Budu velice rád, když mé uznání z vašich úst uslyší všichni od uklízečky výš, protože
jim všem náleží. Děkuji Vám a držme se! S pozdravem J. L.
P. S.:Protože po přečtení se mnou souhlasí i A. J. a M. K., tak Vám děkují tři „chlapci“ z chalupy č. 10.

1. interní klinika, diabetologické a nutriční centrum
Vážený pane řediteli, dne 20. - 23. 10. 2016 se konal edukačně rekondiční pobyt pro diabetiky
v Konstantinových Lázních. Rekondici pořádal Svaz diabetiků v Plzni spolu s Diabetologickým centrem
FN Plzeň Lochotín. Tato rekondice byla určena pacientům s inzulinovou pumpou. Učili jsme se
používat všechny možnosti, které pumpa poskytuje. Každý účastník dostal senzor a během pobytu
kontroloval, jak si umí s nově nabytými znalostmi poradit v praxi. Tři dny přednášek, workshopů a
diskuzí byly pro nás pacienty velkým přínosem. Tato rekondice byla čtvrtou v pořadí v letošním roce.
Celkem se za rok účastní edukačních pobytů kolem 120 pacientů. Cukrovka je celoživotní a velmi
nesnadný úděl. Pro nás diabetiky, věčný boj. Proto je velmi důležité se celoživotně vzdělávat a učit se
zvládat všechny životní situace vlastními silami. Diabetické rekondiční pobyty mají v Plzni už
padesátiletou tradici. Sama jsem byla na své první rekondici v roce 1971. V šedesátých letech je
založil MUDr. Piroch a vletech devadesátých na ně navázal MUDr. Rušavý. Celá ta léta se stále
zdokonalují a mají pro nás pacienty, obrovský přínos. Nejenže se dozvídáme co je v léčbě nového, ale
vše co potřebujeme, můžeme probrat s lékaři, sestrami i spolu navzájem. Tady na Plzeňsku je velká
skupina diabetiků, kteří začínali s diabetem v šedesátých letech. Mnozí z nich už žijí s cukrovkou 50
let. Jsou to edukovaní pacienti, kteří žijí v podstatě normální život. A stále se snaží vzdělávat. Jsou to
bývalí pacienti MUDr. Pirocha. Dnes jeho místo zaujalo Diabetologické centrum FN. Věřím, že v naší
republice je dost dobrých diabetologů. Ale to bohužel nestačí. Před nedávnem jsem měla rozhovor
s panem Kasíkem, který dělal edukátora pro inzulinové pumpy. Ten se mimo jiné zmínil, že u nás na
Plzeňsku jsou diabetici jiní, než výbytku republiky. Nemáme tu tolik těžce postižených mladých lidí a
jsem obecně diabetologicky vzdělanější. I to mají na svědomí rekondice. Proto bych chtěla za Svaz
diabetiků, pobočný spolek Plzeň, poděkovat hlavně Vám, že umožňujete pokračování tak záslužné
činnosti, že stále pokračuje úžasná padesátiletá tradice něčeho, co v našem státě nikdo jiný
nedokázal. A také bych chtěla ocenit lékaře i sestřičky Diabetologického centra. Oni jsou pro nás
nejen obrovskou autoritou a vzorem, ale zároveň se chovají velmi lidsky, jako naši přátelé. I proto
dokážou pacienty strhnout a přesvědčit o tom, aby se o sebe starali. Ještě jedno Vám moc děkuji.
S úctou a pozdravem dlouholetý diabetik a místopředsedkyně Svazu diabetiků Růžena Limburská.

ŘÍJEN
Kardiochirurgické oddělení
Vážený pane řediteli, chtěl bych tímto poděkovat lékařům – operatérovi MUDr. Petru Loskotovi,
anesteziologovi MUDr. Janu Zieglerovi a všem, kteří při operaci asistovali, sestrám pooperačního
oddělení které se o mě po operaci příkladně starali. Dále lékařům kardiochirurgického oddělení,
zejména primáři MUDr. Tomáši Hájkovi, MUDr. Martě Zárybnické, staniční sestře Bc. Heleně
Bicanové, vrchní sestře Mgr. Dagmar Pinkasové a sestře Mgr. Pavle Zemanové za péči o mě na
pooperačním oddělení. Zároveň bych chtěl poděkovat lékařům a sestrám na JIP oddělení FN PlzeňBory,
kteří
se
i
mě
starali
několik
dní
před
operací.
V. Č.

Neurologická klinika
Dobrý den, cca před měsícem jsem byla hospitalizovaná na oddělení neurologie. Chtěla bych tímto
vyjádřit vděk celému kolektivu, jak lékařů, tak sester. Už na příjmu jsem se setkala s profesionálním
přístupem lékaře, byl vůči mně empatický, vše mi trpělivě vysvětlil. I na oddělení jsem byla mile
překvapená jednáním jak lékařů, tak sester, byli trpěliví a empatičtí. Paní doktorka a službu konající
sestra mi byly oporou při zákroku, který mě čekal, jednalo se o punkci míchy, nebýt jejich trpělivého
přístupu, nevím, jen díky tomu jsem zákrok psychicky zvládla líp, jsem hodně citlivá na bolest, bála
jsem se. Ještě jednou díky celému kolektivu. S pozdravem a přáním všeho hezkého J. M.

Neurologická klinika
Dobrý den, ráda bych jménem své babičky, paní M. B., poděkovala za skvělou péči na oddělení
neurologie B. Velice ocenila příjemné a ohleduplné jednání lékařů, sestřiček a ošetřovatelek.
S pozdravem M. Z.

1. interní klinika
Vážený pane řediteli, je mou milou povinností informovat Vás o tom, jak bezvadně a na vysoké
profesionální a zároveň lidské úrovni funguje pod Vaším vedením Fakultní nemocnice v Plzni.
Konkrétně mám na mysli personál I. Interní kliniky na Lochotíně. Zde je pečováno o mého syna J. B.,
který má v akutním stavu Crohnovu chorobu. Především chci pochválit paní doktorku MUDr. Evu
Jánskou za její skvělý přístup a odbornou pomoc, ale nesmím vynechat ani nepostradatelnou práci
všech sester. Syn v současné době leží na oddělení interny A, kde se o něj rovněž bezvadně starají i
odborníci přes nutriční výživu. Nemám lékařské vzdělání, ale i jako laik si velice cením přístupu a
jednání veškerého odborného personálu ve Vaší nemocnici – lékaři počínaje a nejnižším zdravotním
personálem konče. Po celou dobu, kdy jsem se synem absolvovala četná vyšetření na různých
odděleních FN, jsem nenarazila na jediného zaměstnance nemocnice, který by byl neochotný,
naštvaný, otrávený či jinak nepříjemný. Všichni prostě dělají perfektně svou práci; lékaři chtějí léčit a
uzdravovat a mají o pacienta zájem, sestry rovněž tak, dokonce i paní z přijímací kanceláře pokaždé
sama vyjde, ještě než si vytisknu pořadové číslo a zeptá se, s čím mi může pomoci… prostě jiný svět –
absolutní opak, než na co jsme zvyklí z místa našeho bydliště. Děkujeme, že jste takový „svět“ pomohl
stvořit a že existuje. V takovém prostředí se jinak uzdravuje. Nevím, jakými metodami vedení jste
dosáhl tak skvěle fungující nemocnice, každopádně Vám za to patří veliký dík a můj obdiv. S přáním
všeho dobrého I. D.

1. interní klinika
Dobrý den, předem se omlouvám, pokud se na Vás obracím nesprávně, ale nejsem si jist, na koho se
mám přesně obrátit. Chtěl bych tedy touto cestou vyslovit velké poděkování lékaři z Vašeho týmu,
panu MUDr. Janu Kotyzovi z gastroenterologie I. interní kliniky. A to za jeho vysoce profesionální,
lidský a přátelský přístup při vyšetřování mých žaludečních obtíží. V tomto roce jsem se potkal s
panem doktorem již potřetí v rámci různých vyšetření a mohu říci, že jsem se zatím s tak vstřícným

přístupem nikde jinde nesetkal. Dnes jsem absolvoval u pana doktora endoskopické vyšetření žaludku
a dík patří i zdravotní sestře Janě Činovcové, která u vyšetření asistovala a i díky ní bylo vyšetření
snesitelnější a lépe se mi zvládalo. Pokud by to tedy bylo možné, poděkujte jim mým jménem, mají
můj velký obdiv a úctu! Určitě bych se přimluvil i za nějakou formu odměny. S přátelským pozdravem
a poděkováním T. H.

Psychiatrická klinika
Ve shora uvedené věci bychom chtěly vyjádřit velké díky panu doktorovi Benišovi, když jsme dne 15.
10. 2016 přivezly naší maminku, babičku paní A. Z., r. 1928 k ošetření na psychiatrickou pohotovost, a
to zejména za jeho vstřícnost a jeho velkou snahu nám i babičce pomoci. Pan doktor se choval
profesionálně a přitom lidsky a celkově jsme z něj měly velice pozitivní pocit. Ještě jednou děkujeme
a přejeme mu spoustu úspěchů. S pozdravem J. M. st. + ml. dcera s vnučkou.

Kardiologické oddělení
Vážený pane řediteli, naše maminka paní J. M. byla ve dnech od 3. října do 7. října hospitalizována ve
Vaší nemocnici se srdeční příhodou. Vaši lékaři jí zachránili život a následně se o ni velice pečlivě
starali. Touto cestou bychom chtěli Vám, Vaší nemocnici a lékařům a sestrám Vaší koronární jednotky
co nejsrdečněji poděkovat za Vaši péči a popřát Vám do další práce mnoho úspěchů a mnoho
spokojených pacientů. Ještě jednou vám z celého srdce děkujeme. J. M., J. K., D. V.

Urologická klinika
Ve dnech 17. 10. 2016 – 20. 10. 2016 jsem byl hospitalizován ve Fakultní nemocnici Urologická klinika
lůžka B. Chtěl bych touto cestou poděkovat za péči, která mi byla věnována kolektivu lékařů
Urologické kliniky oddělení B a ošetřujícímu lékaři MUDr. Petru Běhounkovi. Kolektivu zdravotních
sester za jich vstřícný a příjemný přístup k pacientovi, zejména ošetřovatelce paní Janě Žákové. P. J.

Neurologická klinika
Tímto bych chtěl poděkovat neurologickému lůžkovému oddělení. Strávil jsem zde 3 týdny a děkuji za
profesionální a lidské jednání. Děkuji MUDr. Polívkovi a Řepíkovi, který mi ve čtvrtek v 22.15 hod
oznámil, že zařídil CT + opíchání páteře ráno v 7. 00 hod. Moc mi to pomohlo a postavilo mě to na
nohy. Nedílnou součástí jsou sestry. Když mi bylo nejhůř, dostal jsem morfin v 1.00 nebo 2.00 hod.
ráno. Mají těžkou a náročnou práci. Moc děkuji. A kuchyň – moc spokojený, děkuji. Snad jsem
neztloustl. G. M.

Chirurgická klinika

Vážený pane řediteli, byla jsem 2. 9. 2016 na operaci na Vaší chirurgické klinice, jednalo se o zanoření
stomie. Operatér byl pan doktor Rupert a já bych mu touto cestou chtěla poděkovat za skvěle
provedenou operaci a pooperační péči. Chtěla bych též poděkovat těm, kteří se o mě při operaci
starali, celému týmu. Byla jsem hospitalizována na pátém poschodí vaší kliniky a též chci poděkovat
jak lékařům, tak sestřičkám za péči a vlídnost. Já Vám přeji pevné zdraví a úspěchy ve Vaší náročné
práci. Děkuji. J. G.

Kardiologické oddělení
Vážený pane řediteli, dne 1. října 2016 se v Plzni v areálu Božkovského ostrova za podpory
Plzeňského kraje, uskutečnil 1. seminář prevence proti kriminalitě, kde byla dále prezentována
protidrogová tématika, bojové sporty, základy sebeobrany a první pomoc. Touto cestou bych chtěl
moc a moc poděkovat Vašim zaměstnancům z FN Plzeň MUDr. Milanovi Hromádkovi a Lucii Kubové,
DiS. (oba pracují na Kardiologickém oddělení – kardiologická JIP) za jejich velmi poučnou a praktickou
přednášku o první pomoci a laické resuscitaci. Svého úkolu se zhostili skvěle a zpětná vazba ze stran
zúčastněných byla velice pozitivní. Většina návštěvníků akce, včetně dětí, si na resuscitační figuríně
prakticky vyzkoušeli resuscitaci a také se dozvěděli o existenci automatizovaného externího
defibrilátoru a jeho využití při laické pomoci. Díky této přednášce se alespoň malá část laické
veřejnosti trochu zdokonalila v první pomoci a rádi bychom tímto způsobem dále edukovali další části
veřejnosti. Do budoucna plánujeme mnoho podobných akcí na podporu handicapovaných sportovců
a podporu Nadačního fondu šance školáčkům. Ještě jednou moc děkuji výše uvedeným osobám.
S pozdravem Radek Seman, pořadatel akce.

ZÁŘÍ
Urologická klinika
Dobrý den. Rádi bychom poděkovali dr. Koubovi a celému kolektivu oddělení A Urologické kliniky za
vzornou péči o našeho syna R., který zde byl hospitalizován od 5. do 7. 9. 2016. Celý pobyt včetně
operačního výkonu pro něj byl příjemným zážitkem. A sestřičky byly prostě báječné. Je vidět, že je
jejich práce baví a že se o pacienty starají s láskou a jak nejlépe dovedou.
Manželé P.

Neurochirurgická klinika
Rád bych ještě jednou poděkoval všem, kteří se o nás starali při hospitalizaci na
Neurochirurgické klinice Fakultní nemocnice Plzeň. Byl jsem zde hospitalizován od 1. září do 9. září
2016. Mohu jen potvrdit, co jsme říkali na pokoji č. 4, že lékařský kolektiv je velmi kvalitní, s pacienty
komunikuje a je přístupný k jejich požadavkům. Také zdravotní sestry i ostatní personál nám vycházel
ve všech našich požadavcích k naší spokojenosti vstříc, i když zdravotní sestry to vždy neměli s
některými pacienty jednoduché. Děkuji Vám všem, přeji mnoho úspěchů, zdraví a spokojenost ve
Vaší bohulibé činnosti. Jsem s pozdravem. K. K.

Infekční klinika
Dobrý den, chtěla bych Vám touto cestou ještě jednou poděkovat za podporu, péči a zvýšený dohled,
který jste nám zajistil při hospitalizaci mého 4letého syna J. na infekčním oddělení FN Plzeň, kam byl
převezen s meningoencefalitidou z Klatovské nemocnice. Protože převoz z Klatov neproběhl
nejšťastněji (i přes mé námitky byl vezen po lumbální punkci v sedě) a syn měl velké bolesti, měla
jsem velký strach, jak to vše zvládne a vědomí že jsme pod zvýšeným dohledem mi moc pomohlo.
Ještě bych ráda zmínila, že péče sester a lékařů byla perfektní. Hned od začátku naší hospitalizace byli
velmi milí, pečliví, ochotní, trpěliví, vždy dokázali vše vysvětlit, a pokud to bylo jen trochu možné,
snažili se vyjít vstříc. To se bohužel nedá říci o každé nemocnici a i za to Vám myslím patří velký dík.
Ještě jednou Vám mnohokrát děkujeme za Vaši pomoc a za Váš čas. S pozdravem M. M. a J.

Chirurgické oddělení
Poděkování je určeno primáři oddělení MUDr. Václavu Karnosovi: Vážený pane doktore, minulý týden
jsem na Vašem oddělení absolvoval operaci tříselné kýly, a přestože ještě nejsem úplně doléčen,
chtěl bych Vám a Vašim kolegům poděkovat za skvělou práci a přístup k pacientům, a to jak Vám
osobně, tak i dalším lékařům a sestřičkám. Já, díky Bohu, moc nemarodím, takže mám jen velmi
špatný přehled o tom, jak to chodí v nemocnicích, ale co jsem viděl, mě znovu přesvědčilo o rozdílu
mezi lidmi, kteří dělají svou práci doopravdy, a těmi co drhnou jen pro obživu. Váš personál patří bez
výjimky do první skupiny. Tak ještě jednou díky všem, kdo se o nás starali a přes neuvěřitelně tvrdou
a i psychicky náročnou dřinu neztráceli dobrou náladu. Jména veškerého personálu si nepamatuji, ale
aspoň za všechny – ztělesněné dobro Andrea, staniční Ivana, Jana, Jaruška, Pavla… omlouvám se těm,
jejichž jména jsem si za těch pár dní nestačil zapamatovat – všem velký dík a ještě jednou i Vám
doktore. S pozdravem V. F. Ch.

2. interní klinika
Vážená paní Mašínová, velmi rád bych poděkoval p. Dr. Flanderové z oddělení diabetologické a
interní ambulance. Oceňuji její profesionalitu, vstřícnost k pacientovi a její komplexní přístup od
prvního vyšetření stanovení léčebného postupu až do vyléčení. Přeji nemocnici v Plzni, aby takových
lékařů jako je p. Flanderová měla co nejvíce. S pozdravem Š. J.

Neurologická klinika
Poděkování za péči - ve dnech 2. 9. 2016 – 6. 9. 2016 jsem byl hospitalizován ve Fakultní nemocnici
Neurologická klinika. Chtěl bych touto cestou poděkovat za péči, která mi byla věnována jak lékaři,
tak hlavně ze strany sester, jejich vstřícného a příjemného přístupu k pacientovi. P. J.

1. interní klinika
Dobrý den, dne 18. 8. 2016 mi na JIP interna (Lochotín) zemřela babička, paní K. B. Bohužel jsem si v
té, pro mě nesmírně vypjaté situaci, nezapamatovala jméno sestřičky, která tam s námi byla (která ji
měla "na starost"). S tak nesmírně lidským, milým a vstřícným přístupem jsem se snad ještě
nesetkala. Chtěla bych jí tímto velmi poděkovat a věřím, že pro vás nebude problém její jméno
dohledat a poděkování jí vyřídit. Je to opravdu člověk na pravém místě a moc si jí vážím.

Předem děkuji a přeji krásný den. S pozdravem M. H. S.

Oddělení léčebné rehabilitace, Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Vážená paní magistro Levorová, omlouvám se předem, jestli se obracím na nesprávné oddělení.
Obracím se na Vás s prosbou o předání poděkování za odbornou péči. Dne 7. 6. 2016 jsem utrpěla
vinou nezodpovědných majitelů psa úraz na kole - mnohonásobnou zlomeninu pravého kotníku. Díky
rychlému zásahu záchranné služby a profesionalitě týmu jsem byla už bez velikých bolestí dopravena
do Fakultní nemocnice na Lochotíně. Tam se o mě opět velice dobře staral tým lidí, který mě připravil
na operaci, která byla provedena tentýž den v 17 hodin. Všech těm neznámým, kteří se o mě až do
operace starali, bych ráda poděkovala - jejich přístup i zacházení se mnou jako s člověkem mě zcela
uklidnilo. Operace byla, pevně věřím, úspěšná ... ale od ní tak trochu vázla jakákoliv komunikace se
mnou jako s pacientkou. V podstatě jsem nevěděla, co a jak mi bylo "spraveno". I přesto děkuji
zaměstnancům Kliniky ortopedie a traumatologie. Vím, že mi pomohli. Můj největší dík patří
Oddělení léčebné rehabilitace. Nikdy jsem ani na cvičení ani na kontroly nemusela dlouho čekat.
Všechny zaměstnankyně, se kterými jsem se tam setkala, byly vstřícné, ochotné poradit a velice milé.
Jmenovitě bych ráda poděkovala následujícím fyzioterapeutkám: paní Pavle Marešové, která se
mnou několik týdnů denně cvičila a řadu cviků mě naučila, naučila mě chodit o berlích a lidsky i
odborně se mnou komunikovala. Věděla jsem, co a proč dělám, což mě i psychicky (nejen fyzicky)
opět postavilo na nohy. Velikou pomocí pro mě bylo i cvičení v bazénu pod vedením paní Dany
Vackové. Z jejího vedení je patrné nejen to, že to co dělá, perfektně zvládá, ale i to, že ji práce baví ...
Stejně tak jsem byla ráda, že jsem mohla cvičit pod vedením paní Markéty Platzerové a Soni
Jarošíkové. Jsou to všechno ženy na správném místě. Dovedou pomoci - jsou to profesionálky, ale
dovedou i vytvořit příjemné "lidské" prostředí, kde má člověk pocit, že nikoho neobtěžuje. Kéž by se s
takovými zaměstnanci člověk mohl ve zdravotnictví (i bez jakékoliv protekce) setkávat častěji.
Předem děkuji za tlumočení mého poděkování. S pozdravem, D. H.

Urologická klinika, lůžka A
Dobrý den, v současnosti jsem hospitalizován na Urologické klinice po operaci zbytnělé prostaty a to
na oddělení A. Chtěl bych touto cestou moc a moc poděkovat oběma kolektivům zdravotních sester,
které o mne pečují. Jmenovitě paní Mgr. Petře Pecháčkové na pooperačním pokoji a také celému
kolektivu oddělení A. Jejich práce je těžká ale přesto vždy najdou vlídné slovo a ochotu pacientovi
poradit a pomoci. Sám působím dlouhé roky v manažerské pozici, takže vím jak těžké je vytvořit a
hlavně - udržet, kvalitní pracovní kolektiv. Zde se to managementu kliniky jednoznačně podařilo a
moc bych přál všem dalším pacientům, aby to tak bylo i nadále! S pozdravem Z. S.

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Dobrý den, od 7. 9. 2016 do 19. 9. 2016 jsem byl hospitalizován ve vaší nemocnici na Lochotíně na
Klinice ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí u paní doktorky Markéty Kottové. Touto cestou
jsem vám chtěl poděkovat za profesionální přístup celého kolektivu tohoto oddělení. Byl jsem moc
spokojen s přístupem, když měl člověk nějaký problém, ve všem vyšli všichni vstříc.
S pozdravem váš pacient F. S. Děkuji za vše.

Klinika pneumologie a ftizeologie, Onkologická a radioterapeutická klinika

Vážený pane řediteli, můj otec, pan K. B., byl od dubna letošního roku v péči lékařů FN Plzeň, a to na
Plicní a Onkologické klinice, kde s příznivým výhledem podstoupil léčbu své nemoci.
Dovolte mi, abych touto cestou vyjádřila FN Plzeň i výše uvedeným klinikám velké poděkování za
otevřený, ale zároveň citlivý, lidský a vlídný přístup všech lékařů, kteří se na léčbě, a věříme i vyléčení,
mého tatínka podíleli. Příjemná verbální komunikace, empatie i smysl pro humor byly cenným
přívlastkem jejich práce. Mé velké díky patří především následujícím lékařům, jejichž péčí tatínek
procházel: MUDr. Důrová, MUDr. Kulhánková, MUDr. Vojtíšek, MUDr. Ježková. Chtěla bych ale
poděkovat také celému zdravotnickému týmu, tj. sestřičkám, laborantům i pomocnému personálu za
vysokou úroveň poskytované péče, přičemž jejich práci dokážu posoudit i z profesního hlediska,
neboť vzdělávání zdravotních sester je shodou okolností mojí profesí. Děkuji Vám, že řídíte takový
tým profesionálů a přeji Vám šťastnou ruku při výběru dalších takových spolupracovníků i hodně
spokojených vyléčených pacientů. H. Š.

Kardiochirurgické oddělení
Poděkování lékařům a sestrám Kardiochirurgické kliniky
Vážený pane řediteli, chtěl bych tímto poděkovat lékařům – operatérovi MUDr. Petru Loskotovi,
anesteziologovi MUDr. Janu Zieglerovi a všem, kteří při operaci asistovali, sestrám pooperačního
oddělení které se o mě po operaci příkladně starali. Dále lékařům kardiochirurgického oddělení,
zejména primáři MUDr. Tomáši Hájkovi, MUDr. Martě Zárybnické, staniční sestře Bc. Heleně
Bicanové, vrchní sestře Mgr. Dagmar Pinkasové a sestře Mgr. Pavle Zemanové za péči o mě na
pooperačním oddělení. Zároveň bych chtěl poděkovat lékařům a sestrám na JIP oddělení FN PlzeňBory,
kteří
se
i
mě
starali
několik
dní
před
operací.
V. Č.

Gynekologicko – porodnická klinika, Neonatologické oddělení
Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat paní Sukové a sestřičce z neonatologického oddělení
(bohužel si ze včerejšího dne nepamatuji její jméno) za předporodní kurz, kterým nás v období 30. 8. 20. 9. provedly. Na kurzu jsem se dozvěděla spousty zajímavých informací, díky zkušeným a vstřícným
zdravotnicím a jejich k účastníkům kurzu přístupu jsem se přestala bát mnoha věcí spojených s
porodem - celkově kurz hodnotím jako perfektní přípravu na mateřství. Těší mne, že podobné kurzy
pořádáte a za sebe mohu říci, že kurz budu určitě všem nastávajícím maminkám ze svého okolí vřele
doporučovat. Přeji hodně úspěchů a ještě jednou děkuji. H. P.

Kardiochirugické oddělení
Dobrý den pane primáři, jmenuji se J. M. narozen 1. 12. 1976 pro upřesnění jste mi zachránili 30.
listopadu 2014 a po třech a půl měsíci jste mě přeložili na neurorehabilitační oddělení. Měl bych
velkou prosbu. Myslím, že to bude určitě moc potěšující. Chtěl bych sice z dost velkým časovým
odstupem Vám a Všem co se podíleli na mé záchraně velmi poděkovat. Jsem moc rád, že jsem se
dostal k Vám a Vy jste mi věnovali takovou obrovskou péči. Určitě se vám podařilo, oč jste se snažili a
já jsem opět mezi živými a v relativní pohodě. Myslím, že se nedá slovy vyjádřit, jak jsem vděčný, to
žádná slova neumí, ale doufám, že vás alespoň trochu potěší, těchto mých pár slov. Moc prosím, zda
byste mým jménem Všem poděkoval a povzbudil je ve všem, co dělají, má to obrovský význam. Moc
děkuji J. M.

Oddělení geriatrie
Dobrý den, ráda bych touto cestou ještě jednou za naši rodinu poděkovala za perfektní péči, která
byla poskytnuta naší babičce paní Z. S. na oddělení Geriatrie B pavilon 7 ve FN Plzeň Bory v
posledních dnech jejího života. Zemřela tam minulou středu ve věku 91 let. Denně jsme za ní chodili.
Tedy hlavně moje maminka. Babička měla velmi rozsáhlé dekubity, ale vždy perfektně ošetřené a
převázané. Personál se choval velmi vstřícně a značně nám tím usnadňoval tuto nelehkou situaci,
hlavně pak babičce, která díky tomu méně trpěla a odešla v klidu. Velmi si vážíme jejich nelehké a
mnohdy ne zrovna příjemné práce, proto bychom chtěli, aby i vedení FN vědělo, že pro ni pracuje
výborný personál. Dobře víme, že to není samozřejmost. S pozdravem M. B.

Neurologická klinika, Interní oddělení
Dobrý den, vážený pane řediteli, ráda bych touto cestou vyjádřila upřímné poděkování za záchranu
života mého tatínka J. K., kterému rychlým a naprosto profesionálním zákrokem p. dr. Petr Šrámek
zachránil po těžkém ischemickém iktu život a jeho kvalitu. Nelze vyjádřit slovy, jak moc jsme vděční a
jak si vážíme, na jaké úrovni jsou lékaři vaší nemocnice a poskytovaná zdravotní péče. Jsme vaší
nemocnici zavázáni. Rádi bychom poděkovali samozřejmě i celému týmu a iktové jednotky
neurologie, interny a neurorehabilitace, kde se o tatínka vzorně starali. Jménem celé naší rodiny s
úctou a vděčností, I. M.

Neurochirurgická klinika, Oddělení léčebné rehabilitace
Vážený pane řediteli, obracím se na Vás, abych vyjádřila svůj velký dík a poděkování na
neurochirurgickou kliniku a Oddělení léčebné rehabilitace. Jsem počtvrté operaci páteře (3x C páteř
s implantátem, 1x dekomprese hernie), a tato čtvrtá operace byla provedena letos v květnu na
Neurochirurgické klinice ve FN Plzeň, operoval MUDr. David Bludovský, asistenci bohužel neznám.
Velký dík patří panu doktorovi Bludovskému za neuvěřitelně trpělivý a povzbudivý přístup od
konzervativních zásahů až po samotnou operaci. Období před operací bylo velmi náročné, patří zde
velký můj dík též panu doktorovi Machartovi z ambulance bolesti za velké úsilí a snahu ulevit a
oceňuji velmi lidský i profesionální přístup celého týmu sester ambulance bolesti při opakovaných
intervenčních zákrocích. Další vyjádření velkého díku patří Oddělení léčebné rehabilitace, konkrétně
paní doktorce Kateřině Kiliánové, která nastavovala rehabilitační fáze s velkým citem k vývoji
pooperačního stavu. Skvělou péči odbornou s úžasným lidským postojem mně věnovaly
fyzioterapeutky Pavla Marešová a Dana Vacková. Velmi bych si přála, pokud je jakýkoliv způsob
možný, aby se moje díky a pochvala dostaly jak ke jmenovaným oddělením, tak k jednotlivým
jmenovaným. Nejen proto, že jsem od fochu, jsem přesvědčená, že v době, kdy se spíše jen kritizuje,
je více než nutné a dobré sdělit i opačné pozitivní hodnocení. Ještě jednou, přijměte poděkování,
věřte, že se mi tento dopis psal velmi radostně! Přeji mnoho úspěchů. S pozdravem V. U.

Dětská klinika
Váženým lékařům, milým sestřičkám (a jejich spokojenému vedení) Dětské kliniky v Plzni, odd.
kojenců a batolat, tímto velmi děkuji za velmi profesionální a přesto lidský přístup k našemu
desetiměsíčnímu synovi i ke mně osobně. Přestože po pádu nejevil známky vážného problému,
nenechali nic náhodě a provedli veškerá ošetření s ochotou. Zejména děkuji, že jsme neustále
dostávali informace o tom, co malého čeká, jak dopadla jednotlivá vyšetření a tak dále. Správní lidé
na správném místě. Gratuluji vedení k jeho štěstí na takové zaměstnance. Vaší kliniku bych

doporučila všem, kteří budou potřebovat lékařskou péči i díky vybavení (lékařskému i pro naše
nejmenší). S pozdravem a přáním mnoha úspěchů. Z.

Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny, Klinika ortopedie a traumatologie
pohyb. ústrojí
Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vás informoval o mé plné spokojenosti s prací všech
pracovníků FN Plzeň, kteří se podíleli na léčbě mých zranění, která jsem utrpěl po svém pádu dne 13.
3. 2016, kdy jsem byl převezen do FN Plzeň. Již od mého prvního ošetření na stavbě, přes Emergency
FN, poté KARIM Lochotín a konče péčí na řadě pracovišť Kliniky ortopedie a traumatologie
pohybového ústrojí (JIP, septická jednotka, lůžková část A a E kliniky), jsem se vždy setkával s vysoce
profesionálním, ale i lidským a citlivým přístupem všech lékařů, sestřiček a dalšího podpůrného
personálu k mé osobě. Jen pro Vaši informaci uvádím, že jsem odešel z pokoje septické jednotky
KOTPÚ, kde jsem byl naposled umístěn, jen s berlemi, ale po svých, dne 22. 8. 2016 k převozu do
Nemocnice Přerov a. s. a bezprostředně poté propuštěn do domácího ošetřování. A nejen já osobně,
ale i řada rodinných příslušníků, kteří mě po celou dobu hospitalizace hojně navštěvovali, to považuji
za zázrak. A proto Vám i všem spolupracovníkům moc a moc děkuji. S pozdravem A. W.

Gynekologicko – porodnická klinika
Dobrý den, dne 2. srpna 2016 jsem u vás rodila svého prvního syna. S nemocnicí a celkovou péčí jsem
byla velmi spokojená. Tímto bych chtěla poděkovat a hlavně vyzdvihnout jméno paní Lenka
Sosnovcová. Nejlepší porodní asistentka, která nás mohla potkat. Tahle paní je na svém místě. S ní
jsem jako prvorodička měla porod nádherný. Je to prostě jednička!! Ani to nejde popsat, jak jsem z ní
byla nadšená. A na druhou stránku bych bohužel chtěla zmínit jméno pana doktora Tihlaříka, který
naopak působil nemile, což by se dalo opomenout. Ale druhý den od porodu jsem ve sprše objevila
zapomenutý tampon od šití, který vyšel ven. Ihned jsem oslovila doktorku při vizitě a provedla
kontrolu. Naštěstí nic dalšího nebylo objeveno. A další komplikace nenastaly. Doufám, že si na to už
dá pozor, pokud se to vůbec od paní doktorky dozvěděl. S pozdravem J. M.

Otorhinolaryngologická klinika
Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vaším prostřednictvím poděkovala Otorhinolaryngologické
klinice pod vedením pana doc. MUDr. Jaroslava Slípky, CSc. za lékařskou pomoc a péči. Byla jsem
přivezena záchrannou službou po bodnutí vdechnutou včelou do měkkého patra a službu konající
lékař pan odb. as. MUDr. Vladan Hrabě byl naprosto profesionální, ale zejména moc milý a
empatický. Také bych chtěla poděkovat MUDr. Sakařovi a sestřičce na příjmové ambulanci a službu
konajícím sestřičkám na 5. patře ve dnech 27. - 28. 9. 2016. Moc všem děkuji a velmi si péče lékařů i
nelékařů vážím. S přáním krásných dní R. P.

Oddělení geriatrie

Vážený pane řediteli, byla jsem hospitalizována ve FN Plzeň – Bory, následně převezena do
Privamedu Plzeň, Kotíkovská ul., což je důvod proč píši. Máte skvělé lékaře, kteří mají velmi hezký
přístup k pacientům, to znamená laskavý a přátelský. Zdravotní personál – ochota pomoct, úsměv,
což je v dané situaci důležité. Vážený pane doktore, nešetřete chválou. Tito lidé při svém náročném
povolání si to plně zaslouží. S úctou a poděkováním H. B.

Chirurgické oddělení
Určeno primáři oddělení MUDr. Václavu Karnosovi: Poděkování za výborné léčení a omluvu za mé
špatné chování k Vám a sestřičkám děkuji Vám. S pozdravem J. K.

Dětská klinika
Tímto děkuji celému oddělení kojenců a batolat ve FN Plzeň za skvělý a profesionální přístup k léčbě
mého syna. Doktoři se snažili vše ochotně vysvětlit. Sestřičky to byly naše hodné tety, co si vždy našly
chvilku si promluvit nebo pohrát s malým pacientem. Děkuji za milý přístup a péči o malého pacienta.
Bohužel, bohudík se zřejmě díky zvláštní nemoci nevidíme naposledy, ale aspoň vím, že tu budeme
v dobrých a starostlivých rukách. H. P. a O.

Kardiochirurgické oddělení
Vážený pane řediteli, dne 4. září jsem byla hospitalizovaná na Kardiochirurgickém oddělení vaší
nemocnice a 7. září mi MUDr. Škorpil, Ph.D. nahradil v mém srdíčku aortální chlopeň a odstranil
výduť aorty. Již po 6 dnech jsem byla v celkově dobrém stavu propuštěna do domácí léčby. Dnes, 17
dní po operaci se cítím dobře a přes můj věk 77 roků se moje kondice stále zlepšuje. Tímto dopisem
chci ocenit profesionalitu chirurgického týmu a poděkovat za lidský přístup a vstřícnost všem lékařům
i sestrám, kteří o mne pečovali. Vždy jsem k nim cítila důvěru. Současně bych ráda ocenila celkově
dobrý dojem z prostředí i organizace nemocnice jako celku. M. Z.

Hematologicko – onkologické oddělení
Vážená paní doktorko, dovolte mi, abych Vám poděkovala za péči o mého manžela V. V. Zemřel 19. 9.
2016 doma, v kruhu rodiny. Víme, že dostal tu nejlepší léčbu a proto děkujeme i všem zaměstnancům
hemato – onkologického oddělení. Jménem celé rodiny Vám přejeme hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti. S úctou J. V.

SRPEN
Psychiatrická klinika
Vážený pane řediteli, chtěla bych Vám i celému týmu pracovníků oddělení dětské psychiatrie A
poděkovat za uskutečnění strukturovaného programu Autismus 2016. Jsem maminkou 8letého
Autisty s ADHD D., který se Vašeho programu zúčastnil a byl velice nadšený ze zážitků, které jste pro
ně přichystali. Pro naše výjimečné děti je málo takových programů, kde se setkají s takovou škálou

zážitků, empatií, porozuměním a profesionalitou. Moc Vám děkujeme a těšíme se na příští rok. S
přátelským pozdravem J. S.

Gynekologicko – porodnická klinika
Dobrý den, chci touto cestou velmi poděkovat lékařům Gynekologicko - porodnické kliniky FN Plzeň
Lochotín za vysoce odborný, skvělý a empatický přístup. Jmenuji se D. K. a byla jsem hospitalizována
ve vaší nemocnici od 29. 6. 2016 do 5. 7. 2016 na G-1. Před operací jsem byla na indikačním semináři,
kde mi byly navrhnuty možnosti řešení mého problému. Už tam jsem byla mile šokována empatickým
a vstřícným jednáním MUDr. Kališe. Všechny dotazy mi srozumitelnou cestou vysvětlil a opravdu
jsem odcházela s dobrým pocitem. Následná operace LSK Sakropolpopexe proběhla úspěšně a já
opravdu vděčím MUDr. Kališovi a jeho spolupracovníkům, celému jeho týmu za to, že změnili můj
život. Jsem vděčná, že jsem se dostala do jejich zdravotní a lidské péče. Moc děkuji. D K.

Gynekologicko – porodnická klinika
Touto cestou bych chtěla poděkovat za vzornou péči zdravotních sester na gynekologicko
porodnickém oddělení a to zdravotním sestřičkám Sloupové, Včalové a Duchkové během mé
hospitalizace, zdraví M. K.

Chirurgická klinika
Dobrý den, asi kolem 23. hodiny v noci z pondělí na úterý jsem musela vyhledat pomoc pro svoji
dceru sice dospělou, ale v silném záchvatu bolestí hlavy trpí migrénou, nebyla schopna sama se
dopravit autem. Po předchozím záchvatu jsem si pamatovala, že jsme byli v nemocnici „Privamed“ s
klidnou myšlenkou, že jí pomohou tak jsem vyrazila. Velké zklamání však nastalo, když se mi sestra
neptala na stav dcery, která měla oči zavázané šátkem a navíc si držela hlavu v rukou pro
nepřekonatelnou bolest. Ale zeptala se, kde bydlíme, to byl první šok, následovalo, že bydlištěm
nespadáme do jejich rajonu a následně jsme byly vyprovozeny se slovy:..“buď budete čekat dlouho
cca 3 hodiny nebo pojedete do fakultní nemocnice Lochotín“. Po neskutečném zklamání jsem
odjížděla směr Fakultní nemocnice Lochotín. Hlavou se mi honily hororové scénáře … bydlíme ve
Lhotě to nespadá pod Plzeň?? Co když nás taky nevezmou?? Hrůza!! K mému velkému překvapení,
když jsem vylíčila vše sestře na ambulanci v přízemí centrálního příjmu oddělení neurologie.
Sestřička… moc mě mrzí, že si nepamatuji jméno, byla velmi příjemná ochotná dokonce ihned zhasla
světlo v ordinaci, když viděla jak to je dceři nepříjemné. Pan opravdu Pan doktor byl také velmi
ochotný příjemný dokonce i dceři poradil co do budoucna dělat, aby nedocházelo k tak velkým
bolestem a jak jim předcházet. Chtěla bych touto cestou velice poděkovat, že máme tak profesionální
personál ve Fakultní nemocnici Lochotín. Je děsivé v dnešní době ten pocit beznaděje bezmoci, když
sama jako matka nemohu pomoci svému dítěti a ta krásná úleva v podobě skvělé sestřičky, která
dokáže pomoci.
Moc děkuji. D. M.

Interní oddělení - neurorehabilitace

Vážená paní primářko, dovolte, abych jménem svým i moji rodiny Vám a celému kolektivu
poděkovala za péči, kterou jste věnovali mému manželovi J. V. Přeji Vám všem mnoho úspěchů ve
Vaši náročné práci. S pozdravem a přáním hezkého dne M. V. a ještě jednou velký dík.

Stomatologická klinika, Otorhinolaryngologická klinika, Oční klinika
Vážený pane řediteli, dne 25. července 2016 jsem byl převezen k odbornému léčení z karlovarské
krajské nemocnice na Stomatologickou kliniku FN Plzeň a zde jsem byl hospitalizován v době od 25.
do 31. července 2016. Chtěl bych touto cestou a Vaším prostřednictvím poděkovat Vašim
zaměstnancům, kteří se po celou dobu mé hospitalizace starali o mé zdraví. Jedná se zejména o
ošetřujícího lékaře MUDr. Lukáše Hauera, Ph.D., který prokázal opravdovou profesionalitu a
rozhodnost při řešení mého zdravotního problému i citlivý lidský přístup při jednotlivých léčebných
procedurách. Dále prim. MUDr. Kristinu Jedličkovou, MUDr. Martina Baumruka a MDDr. Jakuba
Papeže, kteří prováděli dílčí odborné vyšetření a léčení. A samozřejmě všem sestřičkám, které se po
celou dobu mé hospitalizace o mě starali dalšímu personálu, který se staral o bezproblémový chod
Stomatologické kliniky ve složité době dovolených. Všichni tito zaměstnanci nejen, že plnili své
pracovní povinnosti a prokázali svoji profesionalitu, ale dokázali k nim přidat velmi citlivý a lidský
přístup, který podstatným způsobem přispěl ke zlepšování mého zdravotního stavu. Ještě jednou chci
Vám i Vašim zaměstnancům upřímně poděkovat a popřát, aby i v dalším období v současné dost
složité situaci se Vám dařilo plnit své povinnosti pro své pacienty, které nejsou pouze prací,ale
skutečným posláním ulehčujícím život pacientům. Vděčný pacient P. M.

Neurologická klinika
Prosím tímto způsobem o poděkování paní doktorce Haně Vacovské za vzorný lékařský a lidský
přístup ke svým pacientům. Umí být nejenom obětavou lékařkou po odborné stránce, ale i se
neskutečně vcítit a naslouchat osobním problémům lidí, které jim přinášejí jejich různá onemocnění.
Má pro každého slova povzbuzení. Proto má ode mne a mého manžela za dlouholetou péči, kterou
mi poskytuje velký dík. Celé vedení neurologické kliniky včetně všech řadových zaměstnanců a hlavně
pana přednosty MUDr. Polívky za stejný přístup si zaslouží stejné poděkování. Vděčná pacientka A. B.
s manželem.

Dětská klinika, odd. kojenců a batolat
Dobrý den, ráda bych vyjádřila veliké poděkování úžasnému personálu na dětském oddělení kojenců
a batolat. Od sanitářů, ošetřovatelek, zdravotních sestřiček a lékařů po šéflékařku a dětského
kardiologa. Co víc si přát v nemocnici než zdraví a tak skvělý personál, který se stará o mé dítě, jako
by bylo jejich vlastní. Všem přeji zdraví a síly k vykonávání jejich poslání. S obrovským díky A. a J.B.

Klinika pracovního lékařství
Vážený pane řediteli, chtěl bych přes Vás poděkovat celému oddělení Borské KPL pavilon 7 za
vstřícnou péči a ochotu s kterou se o nás každý den starali. Dále bych poděkoval všem sestřičkám v
FN Lochotíně za jejich odbornou pomoc na RHB oddělení v pavilonu F které jsem navštěvoval v týdnu
od 4.8 -12. 8. Byl jsem moc spokojený. M. H.

1. interní klinika
Vážený pane řediteli, přednosto a vrchní sestro. Od 13. července 2016 jsem hospitalizován na interní
klinice FN Plzeň /5A/- Lochotín. Jsem diabetik II. typu, kdy mi byl po defektu amputován palec dolní
končetiny. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem lékařům, sestrám /a jednomu bratrovi/,
sanitářkám za velmi profesionální přístup a vstřícnost ke všem pacientům. V daném případě nemohu
jmenovat a vyzdvihovat konkrétní osoby, protože jak jsem uvedl, jedná se o týmovou práci, kde je
vidět z mé strany laika, že se může spolehnout jeden na druhého a já bych mohl někoho opomenout,
což by mi mrzelo. Pane řediteli, vzhledem k tomu, že se v každém děkovném dopise píšou pacienti
pouze o práci lékařů, tak bych chtěl touto cestou poděkovati týmu, který pracuje v kuchyni. Za můj
pobyt, který trval více než jeden měsíc, nebyl ani jednou dán důvod ze strany pacienta ke stížnosti,
nebo kritice. S pozdravem P. K.

Interní oddělení – LDN 1
Dobrý den, dovolte, abych touto cestou poděkoval MUDr. Janě Braunové a kolektivu sester z
infekčního
oddělení
FN
Plzeň
za
příkladnou
péči
v
době
mého
pobytu.
P. V.

Kardiologické oddělení
Vážený pane řediteli, přestože již uplynuly 3 měsíce od úmrtí mého tatínka Z. T., rozhodla jsem se
splnit ještě to poslední, co mu dlužím a co považuji za svoji povinnost pro něj udělat. Jménem mého
tatínka, ale především mým a celé mé rodiny Vám děkuji za péči, která mu byla ve Vašem zařízení
poskytnuta. Mé poděkování patří zejména zaměstnancům kardiologického oddělení, kteří mému
tatínkovi poskytli vynikající péči a udělali vše proto, aby měl ještě možnost se vrátit do normálního
života. Děkuji především MUDr. Milanu Hromádkovi, Ph.D., který měl tatínka v péči na kardiologické
JIP za jeho výborně odvedenou práci a hlavně za jeho profesionální a nadstandardní lidský přístup
nejen k mému otci, ale především ke mně. Velmi si vážím jeho ochoty a trpělivosti při podávání
informací a způsobu, jakým vše vysvětloval, abych i já bez zdravotnického vzdělání pochopila co se s
mým tatínkem děje a jaké jsou jeho prognózy do budoucna. Mé díky patří i staniční sestře Mgr.
Pavlíně Tůmové, která mě svým bezchybným jednáním přesvědčila o tom, že je to člověk
neuvěřitelných kvalit, a ten kdo ji má ve svém pracovním týmu může být právem hrdý na to, že s ní
může spolupracovat. Jsem si vědoma toho, že tato práce je týmová a velmi záleží na komunikaci a
vztazích na pracovišti, proto patří mé velké poděkování veškerému personálu kardiologické JIP a
omlouvám se, že neuvádím další jména, ale je zcela pochopitelné, že si je nemohu pamatovat.
Považuji též za svoji povinnost ocenit i práci zaměstnanců na lůžkovém oddělení kardiologie v 7.
patře, kteří se o mého tatínka po přeložení z JIP starali. Za jejich lidský přístup a péči na vysoké
profesionální úrovni jim též velmi děkuji.
Tatínek byl následně přeložen na doléčení do Privamedu, odkud se již, ne vinou poskytnuté zdravotní
péče, ale nejspíš z důvodu svého onemocnění domů nevrátil. Jeho odchod byl nečekaný, protože měl
být zrovna propuštěn domů, a bylo to pro mne něco, na co jsem nebyla připravená a dodnes se s tím
nedokážu vyrovnat. Bohužel jsou však události, které nelze ovlivnit a mezi ty patří i to, když Vám
odejde někdo blízký. Děkuji Vám za Váš čas, který jste věnoval čtení mého dopisu. S pozdravem
M. K.

Interní oddělení – neurorehabilitace
Valčík na rozloučenou
Končí ten čas, jenž byl plný bezesných nocí a dní, a na cestičku k domovu zvoneček v dálce už zní.
Prožil jsem několik týdnů v klidu a v pohodě, naučil jsem se i pár cviků pro zdraví, ne ke škodě.
Byla to odborná péče, která mě pomáhala naučit se chodit lehce a o všem mě poučila.
Až valčík zas sálem zazní, možná až za dva roky, budu se zas učit s bázní první taneční kroky.
Každá pohádka končívá, už není nač se ptát, a jak slušností bývá. Vám poděkovat!
Dne 15. 8. 2016, V. L.

Interní oddělení – neurorehabilitace
Děkuji – Děkuji – Děkuji – moc! Za příkladnou péči a obsluhu. Děkuji celému kolektivu – ne jako byly
kol. BSP Ale férové partě, na kterou může být pan primář Smetana hrdý. To vše si prožil na vlastním
těle Váš pacient. Díky moc ještě jednou a zdravím. F. J., dne 18. 8. 2016

Chirurgická klinika
Dobrý den. Dne 17. 8. 2016 byl náš syn A. P. po autonehodě přepraven letecky k vám do nemocnice.
Rádi bychom poděkovali celému personálu, který se od prvního přijetí podílel na jeho ošetření. Ihned
po předání synka do péče, až do jeho propuštění, se o něj všichni vzorně starali. Jako rodiče chceme
poděkovat za citlivý přístup a výbornou komunikaci ze strany lékařů a zdravotních sester. Děkujeme.

Chirurgická klinika
Dobrý den. Vážený pane profesore. Ve dnech od 12. 8. do 22. 8. jsem byl hospitalizován na oddělení
C Vaší kliniky. Musím se opravdu hluboce poklonit a velmi poděkovat váženému panu docentovi
Vodičkovi a ostatním lékařům oddělení, zdravotním sestřičkám a sanitářům za veškerou zdravotní
péči a lidsky pozitivní přístup. Ještě jednou velké poděkování s úctou k odpovědné práci Vaší kliniky.
Pacient J. S.

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Dobrý den, 28. 4. 2016 jsem podstoupila artroskopii kolene a následně jsem byla hospitalizována na 2
noci na jednodenním lůžkovém oddělení D-ortopedie. Tímto bych moc chtěla poděkovat v první řadě
panu doktorovi Neprašovi, který mě operoval, za profesionalitu a velmi lidský přístup k pacientům a
také za pohotovost při pooperační komplikaci, která byla velmi nepříjemná. Bohužel po 6 dnech v
domácí péči se komplikace objevila znovu a tak jsem byla hospitalizována na lůžkovém oddělení B,
kde jsem ležela týden ale díky skvělým sestřičkám (které umí opravdu podpořit) a díky panu
Neprašovi, který se o své pacienty očividně stará i když leží na jiném oddělení se to zvládlo. Ještě
jednou všem moc děkuji, moc pozdravuji sestřičky na odd. D a přeji mnoho úspěchů. S pozdravem R.
M.

Neonatologické oddělení

Vážený pane docente, minulé pondělí 15. 8. jsem u Vás porodila zdravého chlapečka. Chtěla bych
Vám touto cestou moc poděkovat za péči, která byla mě a malému poskytnuta od začátku až do
konce našeho pobytu u Vás, Vaše moc příjemné mladé pí. doktorky, které vždy všechno vysvětlili. Ale
nejvíc mých díků patří hlavně dětským sestřičkám. Mají toho opravdu hodně a dokážou přitom být
pořád moc milé, usměvavé a trpělivé. Ještě jednou děkuji, s pozdravem B. K. a D.

Gynekologicko – porodnická klinika
Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala za bezvadný přístup na gynekologicko-porodnické
klinice. 6. 6. 2016 v 1:13 se nám narodil chlapeček. Díky úžasnému a vřelému přístupu
zdravotnického personálu (MUDr. Bartákové a zejména porodní asistentky Bc. Šlehoferové) proběhlo
vše bez problémů v klidu a rychle. Porod je pro každou ženu velikým stresem a jsem vděčná, že jsem
si z něj odnesla pouze příjemné vzpomínky. Přeji Vám, abyste tímto způsobem pokračovali i nadále a
aby z Vašeho oddělení odcházeli jen samé šťastné a spokojené maminky jako já. S díky a pozdravem
A. S.

Dětská klinika
Touto cestou bychom chtěli poděkovat celému oddělení kojenců a batolat. Děkujeme za
profesionální péči, ochotu, vstřícnost a hlavně za lidský přístup. Děkujeme za vše, co jste udělali pro
naši dceru E. Zvláštní poděkování patří MUDr. Evě Sládkové, MUDr. Magdaleně Puchartové a
sestřičce Marii Novákové. S velkým poděkováním rodina P.

Dětská klinika, odd. kojenců a batolat
Chtěla bych pochválit směnu doktorek, sestřiček a ošetřovatelek, které se o nás bezvadně staraly po
dobu celé naší hospitalizace. Speciálně paní Horákovou. Hodně chválím stravu a vybavení pro děti.
S pozdravem a přáním hodně zdraví. E. P.

Onkologická a radioterapeutická klinika
Byla jsem zde léčena od 3. 8. do 19. 8. 2016 ve FN Plzeň. Podle mého názoru je zde perfektní starost
o pacienty, velmi dobrá spolupráce s paní doktorkou Kosnarovou a vůbec se všemi sestřičkami na
oddělení. Když mi bylo špatně od trávení a šla za paní doktorkou a sestřičkami, dostala jsem
uklidňující lék a bylo mi dobře. Snaží se ve všem dle možností vyhovět. Výborná je kuchyňka, kde si
může pacient uvařit čaj, kávu. Rovněž strava je pestrá podle diety, často je ke studené večeři ovoce a
zelenina, sýry, šunka, pečivo. Tímto děkuji všem za příjemné prostředí a jednání. N. N.

Interní oddělení

Vážený pane řediteli, jsem už velmi stará žena, která potřebuje lékařskou péči Již léta chodím do
bývalé VN, kde na chirurgii jsem prodělala 3 operace a na interně jsem se léčila a léčím dodnes. na
interně ve 3. poschodí – oddělení A se mnoho zlepšilo k lepšímu. V červnu jsem tam ležela 14 dní.
Pod vedením pana doktora Miloslava Pecha a staniční sestry Boškové je všude na oddělení čisto,
pořádek a neuvěřitelná pomoc pacientům. Tamní zdravotnický personál nebere pacienty jako staré
lidi, ale snaží se všem nemocným pomoci a vlídným přístupem k nim i bolest zmírnit. Moc bych Vás
prosila, zda byste jim oběma – panu doktorovi a staniční sestře za jejich také vřelý přístup
k pacientům, zdravotnímu personálu za vzornou, namáhavou a obětavou práci v jejich oboru
poděkoval. Já uděluji panu doktorovi za propouštěcí zprávu z nemocnice jedničku s hvězdičkou.
Děkuji a prosím za prominutí, že jsem Vás obtěžovala. Ve Vaší práci přeji hodně úspěchů. Věřím, že
mi přání splníte a oni mi ještě pomohou, abych se dožila 90 let. Děkuje H. Š.

Kardiochirurgické oddělení
Vážený pane řediteli, chceme touto cestou poděkovat celému oddělení kardiochirurgie, kde jsme
podstoupily v červenci 2016 operaci. Všichni lékaři, sestry, praktikanti a pomocný personál zvládají
svou práci – velmi náročnou, mnohdy i v nelehkých podmínkách obdivuhodně. Jejich přístup
k pacientům a péče o ně je příkladná. Ještě jednou moc děkujeme a celou kardiochirurgii srdečně
zdravíme. A Vám přejeme hodně takových skvělých lidí ve Vaší nemocnici. S pozdravem vděčné
pacientky P. Ch., Z. V.

2. interní klinika, Kardiologické oddělení
ve dnech 27. 6. – 1. 7. 2016 jsem byla hospitalizována na 2. interní klinice FN Bory ve 3. patře, kde je
vedoucí lékařkou paní doktorka MUDr. Hana Polívková. A právě této lékařce a jejímu týmu
ošetřujících lékařů chci poděkovat za profesionální přístup a lékařskou péči nám nemocným
pacientům. Mé poděkování patří také všem sestřičkám a zdravotnickému personálu tohoto oddělení
za vzornou péči o nás nemocné. Musím též poděkovat řidičům sanitních vozidel a jejich pomocníkům
za lidský přístup k nám při doprovodu a převozu na specializovaná pracoviště do FN Lochotín. Bez
jejich pomoci bychom velmi těžko toto vyšetření mohli podstoupit. Když už jsem u specialistů lékařů
ve FN Lochotín, tak musím i jim poděkovat za jejich odbornou péči a děkovat i jejich sestřičkám.
Jedná se o MUDr. Václava Beránka na oddělení echokardiografickém, dále MUDr. Štěpána Jirouše a
jeho skvělému týmu zdravotních sestřiček na oddělení koronarografickém. Velmi jsem se obával
nemocničního léčení, protože do svých 81 let jsem nemusela podstoupit takovéto vyšetření. Ale po
setkání s takovou spoustou odborníků, kteří mně vše vysvětlili, strach z dalšího léčení ze mě spadl
s klidněji se budu podrobovat dalšímu léčení. Všem děkuji. S. M.

Urologická klinika
Vážený pane řediteli, jmenuji se J. L. R. Goncalves a jsem státním zástupcem v okrese Faro (jih
Portugalska). Dne 5. srpna během své dovolené v Plzni, kde můj syn studuje medicínu, jsem měl
nečekaný zdravotní problém – alergickou reakci, kterou doprovázela silná ledvinová kolika. ve
velkých bolestech a s hrozným pocitem po celém těle jsem byl sanitkou převezen z ulice kardinála
Berana do fakultní nemocnice Plzeň. Tímto dopisem Vám chci dát na vědomí a zároveň Vám vyjádřit
poděkování za výbornou péči, která mi byla ve vaší nemocnici poskytnuta. Všichni lékaři, zdravotníci a
další zaměstnanci – od pracovníků sanitního vozu až po zaměstnance nemocnice – byli velmi pozorní

a profesionální. Jejich ošetření i léčba byly velmi účinné. Dle jmen uvedených lékařské zprávě se
domnívám, že mě ošetřovali tito lékaři: MUDr. David Šmíd, PhD., MUDr. Tomáš Ürge a MUDr. Martin
Skála. V každém případě, a jelikož neznám s určitostí jména těch, kteří mi péči poskytli, Vás prosím,
abyste jim všem vyřídil mé upřímné poděkování. Se srdečným pozdravem J. L. Goncalves.

ČERVENEC
Interní oddělení - neurorehabilitace
Vážený pane primáři, od 3. 2. 2016 do 1. 4. 2016 jsem byla hospitalizována na Interním oddělení neurorehabilitační lůžka s dg. AIDP. Ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování vedoucímu lékaři
MUDr. Valešovi Jiřímu, sen., ošetřujícím lékařům MUDr. Rytířové Jitce a MUDr. Vítovi Tomášovi za
jejich vysoce profesionální a vstřícný přístup. Poděkování bych chtěla vyjádřit i fyzioterapeutce Pavle
a ergoterapeutce Kláře za jejich úsilí, obětavost a vstřícnost při každodenní rehabilitaci. V neposlední
řadě děkuji za vynaloženou péči veškerému ošetřujícímu personálu pod vedením staniční sestry Mgr.
Kratochvílové. Přeji celému týmu pracovníků Interního oddělení - neurorehabilitační lůžka mnoho
pracovních úspěchů a spokojených pacientů. H. S.

Interní oddělení – LDN 1
Milé sestřičky, ležela jsem u Vás dost dlouho a byla jsem spokojená. Byly jste na mě hodné a daly jste
mi hodně péče. Moc Vám všem děkuji a jsem vděčná. Poděkování vyřiďte i rehabilitační sestře.
Děkuji. M.

Oddělení klinické farmakologie
Srdečně vás všechny zdravím, a za veškerou péči, která mně byla věnována i všem dalším 4
pacientkám na pokoji. Mnohokrát děkuji zvl. paní doktorce H. Brabcové, která mě k vám doporučila a
nadále jsem v její péči (Třemošná) a pánům doktorům: Nader Abu Isbeih za důkladné prostudování
všech mých dokladů o vyšetřeních a léčbách a neustávající péči při této hospitalizaci a Zemanovi,
který mi udělil odbornou přednášku o nemoci. Také děkuji všem sestrám a ostatnímu personálu. Je
tam pohoda klid bezpečí, jako u maminky.. Vše jde hladce. Během života jsem měla možnost vidět v
nemocnicích, kde jsem chodila za příbuznými, co tam byli hospitalizováni, i já sama občas: Planá u
M.L., Karlovy Vary, Praha, dost negativního. Snad je to i tam již dnes lepší. Znovu děkuji, přeji všechno
dobré. Vaše pacientka H. Š.

Chirurgická klinika

Přednostovi kliniky prof. MUDr. Vladislavu Třeškovi, DrSc. je určeno následující poděkování: Vážený
pane profesore, chtěl bych Vám velice rád poděkovat za provedení operačního zákroku, po kterém se
až neočekávaně rychle zotavuji. Velké mé DÍKY patří také celému týmu Vaší kliniky za profesionalitu,
vstřícnost, komunikativnost a celkově pozitivní atmosféru, což přispělo k tomu, že mám jako pacient z
celého pobytu na Vaší klinice ten nejlepší pocit. S úctou P. C.

Interní oddělení - neurorehabilitace
Vážený pane řediteli, ležel jsem na neuro-rehabilitačním oddělení FN v areálu bývalé vojenské
nemocnice po mozkové příhodě přes 2 měsíce. Chtěl bych tímto poděkovat celému personálu
tohoto oddělení - tedy všem sestřičkám, fyzioterapeutům a lékařům za jejich snahu postavit mě
znovu na nohy, a hlavně za milý a lidský a přitom velmi profesionální přístup ke mně jako pacientovi.
Nyní jsem již v domácí péči a jsem schopen sice s pomocí, ale znovu chodit. Děkuji. S pozdravem
L. O.

Gynekologicko – porodnická klinika
MUDr. Jaroslavě Karbanové jsou určeny tyto řádky: Dobrý den paní doktorko, dne 27. 6. 2016 v 12:44
se nám narodila M., 2690g, 45cm. Děkuju za podporu na rizikovém oddělení celých 7 týdnů. Děkuju
také porodním asistentkám a sestřičkám. Mějte se dobře. S pozdravem N. B.

Gynekologicko – porodnická klinika
Vážený pane přednosto, vážení kolegové, milé sestřičky! Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za
Vaši péči a vstřícnost, kterou jste mi věnovali v době, kdy jsem na svět přiváděla svého syna M.
Jmenovitě bych ráda poděkovala panu primáři Kališovi, as. Korečkovi, as. Turkovi a sestřičkám paní
Špiralové a zvláště pak mé porodní asistentce paní Hovorové, která mi byla po celou dobu obrovskou
oporou a díky které jsem porod, myslím zvládla, jak nejlépe to šlo. Díky starostlivosti a zkušenostem
těchto lidí, se nebudu obávat si tento neuvěřitelný zážitek jednou ve FN zopakovat! Děkuji Vám a
přeji Vám hodně pracovních i osobních úspěchů ve Vašem životě. S pozdravem L. Z.

Otorhinolaryngologická klinika
Vážený pane řediteli, v červnu jsem byla jako doprovod uživatele DOZP Bystřice P.H. na ORL klinice,
dětské oddělení, po dobu 10 dní. Po celou dobu pobytu se o nás všichni vzorně starali. Nic nebyl
problém, všichni byli ochotní, příjemní. Co se týče stravování, bylo dobré, chutné a vždy bylo vzorně
připravené. Ráda bych prostřednictvím Vás poděkovala za příkladnou péči, vlídnost, laskavost a lidský
přístup kolektivu lékařů, sester a ostatnímu personálu oddělení. S pozdravem J. N.

Chirurgická klinika

Dobrý den, rád bych touto cestou poděkoval celému vašemu týmu za profesionální přístup, když jsem
po napadení skončil na pozorování a ošetření na oddělení A v pátém patře. Vaši lékaři nenechají nic
náhodě, kontrolují každou i minimální neshodu, raději i dvakrát. Sestry jsou velice příjemné, věnují se
každému jednomu pacientovi a podle mého názoru svojí prací žijí. Na odděleních je čisto, a stejně tak
jsem byl velice mile překvapen množstvím a velmi chutnou stravou. Ještě jednou velice děkuji a
celému týmu přeji hodně štěstí a úspěchů v profesionálním i soukromém životě. R. K.

Neurologická klinika
Prosím vedení FN Plzeň o odměnu zaměstnankyně neurologické ambulance MUDr. Hany Vacovské.
Velmi mi pomohla s taškou. Ráda bych jí tímto pochválila a poprosila o odměnění. Myslela jsem si, že
budu hospitalizována, měla jsem sbaleno na měsíc pobytu a paní MUDr.Vacovská mi pomohla
s těžkou taškou na trase asi 150 m. Jsem vážně pohybově postižená a její ochota a pomoc mi velmi
pomohla. Doufám, že jsem příjmení přečetla správně, viděla jsem vizitku jen krátce. v dnešní době je
taková ochota velmi vzácná a výjimečná. Děkuji. S úctou S. Z.

Interní oddělení – LDN 1
Vážený pane řediteli, chtěla bych tímto velmi poděkovat kolektivu sestřiček a lékařů interního
oddělení na pracovišti LDN 1 za velmi kvalitní péči. Mám na tomto oddělení hospitalizovaného
manžela p. Z. R. po úrazu mozku. Po určitou dobu byl hospitalizován v LDN Privamed, kde se jeho stav
velmi zhoršoval, takže mám možnost srovnání. Díky kvalitní péči sester, jejich obětavosti, lidskému
přístupu a vstřícnosti mohu říct, že zdravotní stav mého manžela se v rámci možností výrazně zlepšil
a to jak po psychické, tak i po zdravotní stránce. Nemohu opomenout ani čistotu na oddělení a
příjemnou atmosféru. Ještě jednou děkuji. V. R.

Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny
Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych vyjádřila poděkování a úctu personálu Kliniky
anesteziologicko resuscitační a intenzivní medicíny ve FN Lochotín, 3. patro. Od února do března
2016 zde ležel můj syn pan V. Č. ve velmi vážném zdravotním stavu, kdy docházelo k selhávání
základních životních funkcí. Musím říci, že jsem se při svých návštěvách syna vždy setkával jen
s vysokou profesionalitou a to nejen medicínskou, ale i lidskou – především psychickou podporu jsem
nacházela jak u lékařů, tak i u sestřiček a též i u pomocného personálu. Můžete být s celým
personálem tohoto oddělení spokojen, protože opravdu před jejich přístupem k nám, příbuzným
vážně nemocných, musím jen smeknout. Prosím Vás o předání poděkování na toto oddělení. Možná
si na syna vzpomenou, a proto posílám i informaci, že se syn po 2 měsíční hospitalizaci v jiném
zdravotnickém zařízení 30. 6. vrací do domácího ošetřování. Přeji Vám i celé nemocnici hodně
úspěchů a mnoho vděčných, spokojených a vyléčených pacientů. J. Č.

Chirurgické oddělení, Interní oddělení – neurorehabilitace
Dobrý den vážený pane řediteli, od 11. 7. 2016 jsem pacientem FN Bory, kde jsem se podrobil operaci
kyčelního kloubu. Toto jsem absolvoval na Chirurgickém oddělení, odkud jsem byl převezen na
rehabilitační oddělení, kde se úspěšně zotavuji po operaci. Proč jsem se rozhodl Vám napsat? Chtěl
bych tímto dopisem poděkovat za krásný, lidský přístup, se kterým jsem se setkal na všech
odděleních Vaší nemocnice. Pro mne přístup, s nímž se ke mně pracovníci FN chovají, připadá jak

pohlazení po duši. Svědčí o tom, že zaměstnáváte vysoce kvalitní personál a já bych Vám chtěl
k takovýmto pracovníkům poblahopřát. Věřte mi, že vím, o čem píši, více než 30 let jsem pracoval na
vedoucí funkci. Dovolil jsem si své poděkování vyjádřit v řeči vázané, jehož kopii jsem přiložil
k dopisu. Zároveň jsem se obrátil na Český rozhlas Plzeň s tím, aby mé poděkování uvedli ve svých
pořadech. Bylo mi přislíbeno, že toto bude realizováno 30. 7. v době od 12.00 do 13.00 v pořadu
Hrajeme na přání. Věřím, že tento pořad udělá radost Vám, stejně tak všem pracovníkům FN Bory,
pro které je určen. Doufám, že i v budoucnu (v případě zhoršeného zdravotního stavu, budu moci
využít služeb FN). Děkuji Vám za pochopení, přeji Vám i všem zaměstnancům krásné prožití letních
dnů, pevné zdraví a spokojenost v pracovním i osobním životě. S pozdravem L. V.
Poděkování
Sluníčko vychází nad ta borská pole
po nichž se prochází potěšení moje
prochází se ráno, k nemocnici hledí,
zda její miláček na lavičce sedí.
Když člověk přichází do let,
všechno ho začíná bolet.
Ozývá se srdíčko, kyčle, všechny klouby
smutek plyne i z duše hloubi.
Když Tě celé tělo rozbolí,
jsi ochoten podstoupit cokoli.
Naštěstí fakultní nemocnice
to o tobě poví nejvíce.
Přivítá tě pavilon chirurgie,
kde tě odborník odoperuje.
projedeš Léthé – řeku zapomnění
a zmizí na čas tvoje trápení.
Probudíš se na jednotce intenzivní péče,
odkud sám nikdo neuteče.
A co tě po operaci čeká?
Rehabilitace, ta mě neleká,
vždyť jsou tam hezké sestřičky,
v očích jim svítí hvězdičky,
a lékařský tým odborný
ke každému je pozorný.
Perfektní přístrojové vybaveníprostě: Vše pro zdárné vyléčení.
Chceš –li mít zdravou nožku,
tak se musíš snažit trošku
Berle – nemocná, zdravá,
to bude tvá jízdní dráha.
Za několik nedělí,
rozloučíš se postelí
a při cestě na šumavské hory
vzpomeneš si na plzeňské Bory.
Tam, v nemocnici pracují lidé,
kterým nic zatěžko nepřijde,

i to, co možné není,
aby podpořili tvé uzdravení.
Je tam krásné a čisté prostředí,
které podporuje léčení.
Sestřičky jsou jak manekýnky
a nosí slušivé sukýnky.
A ty, které mají bílé uniformy,
ty by při Miss Plzeň nevypadly z normy.
Ze všech stran domácí pohoda dýchá
a nacházíš se jak v oáze ticha.
Co ještě pacientům chybí k žití?
Strava a spokojené živobytí.
I tuto podmínku nemocnice plní
a žaludky nemocných jsou vždy plny.
Jak dny běží a sny se naplňují,
pacienti se uzdravují
a tak vím, že za znění plzeňských zvonů,
budu se brzy vracet k rodině – domů.
Abychom si ze života užívali co nejvíce,
o to se postará fakultní (borská) nemocnice.
Díky Vám, dámy a páni,
za to, jak plníte své poslání.
Díky za vše, co děláte,
že každému ke zdraví
i radost přidáváte.

ČERVEN
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Dobrý den, v týdnu č. 20/2016, podstoupil jsem na KOTPÚ lůžka „B“ operační zákrok – vynětí několika
šroubů z mého femuru. Pracuji ve FN Plzeň několik let, tudíž beru již jako naprosto normální
skutečnost, že týmy lůžkových oddělení jsou poskládány po stránce odborné velmi kvalitně.
Avšak, nemohu nevzpomenout a nevyzdvihnout jednoho naprosto výjimečného člověka, který vyniká
nad ostatními jak přístupem, tak svým jedinečným osobním potencionálem - skvělou empatií, toliko
potřebnou v těchto oborech. Tímto bych velmi rád poděkoval celému KOTPÚ „B“ a obzvláště pak
Vám, paní KOMŮRKOVÁ Jano! Jsem moc rád, že Vás tam někde máme! Není mým stylem se takto
veřejně vyjadřovat, ale ve Vašem případě jsem musel udělat výjimku, protože si to skutečně
zasloužíte. Děkuji. Hodně úspěchů Vám všem přeje A. L.

Hematologicko – onkologické oddělení

Primáři oddělení, MUDr. Pavlu Jindrovi jsou určeny následující řádky: Vážený pane primáři, ráda bych
touto cestou vyjádřila svůj obdiv k lidskému přístupu lékařky Vašeho oddělení. MUDr. Lekaa
Mohammad vyšetřovala dne 24. 5. 2016 mého strýce J. Š, který byl hospitalizován v Mulačově
nemocnici a u Vás absolvoval hematologické konzilium. Strýc se následně o paní doktorce velmi
pozitivně vyjadřoval. 25. 5. 2016 jsem paní doktorku navštívila osobně, protože strýc byl propuštěn
do domácího ošetřování a já se chtěla ujistit, že pro něj děláme vše potřebné. I když bylo jasné, že
všichni lékaři i sestry mají plné ruce práce, nezaznamenala jsem žádný projev netrpělivosti. Naopak
všichni byli velmi ochotní. MUDr. Lekaa Mohammad mě velmi laskavě přijala, vše podrobně
vysvětlila, zodpověděla všechny dotazy, nabídla pomoc. I když bylo jasné, že strýcův stav je velmi,
velmi vážný a zlepšení se nedá očekávat, odcházela jsem z ordinace klidná a s vědomím, že jsme
udělali vše, co bylo možné. Když jsem procházela oddělením, uvědomovala jsem si, že všude kolem
mne jsou velmi nemocní lidé. Přesto bylo jasné, že všichni působí velmi klidně, statečně. A je také
jasné, že takto se mohou cítit především proto, že se ví, že jsou v dobrých rukách. Ráda bych i touto
cestou vyjádřila svůj dík a obdiv k práci této paní doktorky (ale všech ostatních lékařů a sester). Je
jasné, že svoji práci bere jako poslání a jako člověka mne to velmi potěšilo. S úctou L. M.

Chirurgická klinika
Dne 3. 6. 2016 na sekretariát ředitele FN Lochotín zatelefonovala paní D. Z. a chtěla vyjádřit
poděkování za péči a přístup při léčbě pana I. D. na CHK a zejména děkuje za péči panu MUDr.
Houdkovi.

Oční klinika
Přednostce kliniky, Doc. MUDr. Renatě Říčařové, CSc., FEBO zaslal děkovné řádky spokojený pacient:
Vážená paní docentko, dovolil bych si vyslovit velké poděkování a pochvalu paní MUDr. Michaele
Šaškové za její vysoce nadstandardní, vstřícný, ochotný a pečlivý přístup k vyšetřovanému pacientovi
i péči, kterou mně dnes věnovala a to bez ohledu na svůj i mimopracovní čas. Takových šikovných lidí
jsem ve svém životě mnoho nepotkal a velice si vážím toho, že se mi věnovala právě ona. Odcházel
jsem z návštěvy Vaší kliniky s velmi dobrým pocitem. S přáním příjemného dne a s pozdravem J. H.

Oční klinika
Vážený pane řediteli, dne 19. 5.2016 jsem podstoupila akutní operaci sítnice na Oční klinice Vaší
fakultní nemocnice na Lochotíně. Chci touto cestou poděkovat operatéru MUDr. Štěpánu Rusnokovi,
Ph.D., dalším lékařům, zdravotním sestrám i ostatnímu personálu oddělení za profesionalitu a
odbornou péči, za výborný přístup k pacientům a velikou ochotu, kterou jsem zažívala během celé
své hospitalizace. Děkuji. M. P.

Dětská klinika
Dobrý den, chtěla bych Vás moc poprosit o přeposlání fotek na dětské oddělení kojenci a na dětskou
JIP, kde byla moje dcera. Ještě jednou všem moc za všechno děkujeme a posíláme fotky na památku.
Přivítání mých dětí bylo úžasné a dojemné. Děkujeme Vám za záchranu života naší dcery J. a za

úžasnou péči o ni. Celá dětská klinika je tým opravdových profesionálů s úžasným srdcem.
S pozdravem M.

Interní oddělení, lůžka A
Celému kolektivu zaměstnanců INTO A srdečně děkujeme za vzornou péči o mého manžela V. Š. Za
celou rodinu manželka – V. Š.

Stomatologická klinika
Vážený pane řediteli, ve dnech 25. - 30. 5. 2016 jsem byl hospitalizován na Stomatologické klinice
MUDr. Antonína Zichy, CSc. Po úspěšné operaci vedené MUDr. Lukášem Hauerem se o mne skvěle
staral kolektiv sester, takže 5 dní uběhlo jako voda. Chci jim touto cestou poděkovat a to i těm, se
kterými se pacient nesetká, nebo jen na krátkou dobu, jako jsou anesteziologové, rentgenologové,
pracovníci laboratoří, kteří všichni odvádějí perfektní práci, jejímž výsledkem je dobré jméno kliniky a
tím i celé nemocnice. Ještě jednou děkuji a přeji jen samé úspěšné zákroky. T. K.

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Vážený pane řediteli, ve dnech 06.06. - 09. 06. 2016 jsem byl hospitalizován na Vaší Klinice ortopedie
a traumatologie, chtěl bych poděkovat panu MUDr. Michalovi Zdařilovi, za jeho profesionální přístup.
Při vyšetření mě poslal na rentgen, ale se snímkem nebyl spokojen a na rentgen mi posílal znovu i
přes můj odpor k rentgenům a ozařováním, jsem na další rentgen nakonec šel. Dalším snímkem, pan
doktor odhalil, že ruka se musí operativně řešit ( subkapitální fr. II. MTC ve zkratu a dislokaci ad latus
), a že nepostačí ambulantní léčba. Vzhledem k tomu, že se jedná o pravou ruku, tak je dobře, že se v
čas zjistilo, že je potřeba operativního řešení. Moje poděkování také patří panu MUDr. Martinu
Linhartovi, který mi před operací správně zvolil volární dlahu, díky které jsem mohl rychle pomocí
ledování odstranit otok, a díky tomu jsem mohl během 5 dnů podstoupit operaci. Také bych chtěl
poděkovat operatérovi panu MUDr. Petru Váchalovi, za dobře provedenou operaci a příjemné
vystupování. Celý operativní tým byl na profesionální úrovni. S pozdravem V. K.

Gynekologicko – porodnická klinika
Dobrý den, píši ohledně poděkování za kvalitní služby, které Vaše nemocnice poskytuje. Konkrétně se
jedná o Gynekologicko - porodnickou kliniku / Pooperační oddělení GIB, kde jsem byla
hospitalizována dne 23.5. - 3. 6. 2016. Touto cestou bych tedy ráda poděkovala týmu lékařů pod
vedením Prim. Doc. MUDr. Vladimíra Kališe, Ph. D. za péči a lidský přístup, kterým se prezentovali po
celou dobu mé hospitalizace. Dále bych ráda poděkovala pí. MUDr. Karbanové, která byla zřejmě
hlavním operatérem. Vše, co jsem potřebovala vědět, mi upřímně vysvětlila, a tím mne i velice
uklidnila. V neposlední řadě bych ráda vzpomněla i na pana MUDr. Kosťuně, který mě přijímal, a
taktéž se choval velice taktně a profesionálně. Nesmím zapomenout a poslat srdečný dík všem
sestrám a ostatnímu personálu za vstřícnost a úsměv ve tváři. Přeji mnoho dalších takto spokojených
pacientů. O. J.

Oddělení příjmu FN Lochotín
V úterý 7. 6. telefonicky děkoval mjr. Brázda (pražská kriminální služba PČR)na linku Oddělení pro
komunikaci s veřejností za velmi vstřícný přístup a spolupráci sestřiček přijímací kanceláře FN
Lochotín (pí. Vacíková, pí. Žůrková )při vyšetření 280 kg pacienta, na který byl vydán evropský
zatykač. Dámy kriminalistům poskytly zázemí, zapůjčily PC techniku a svým příjemným vystupováním
napomohly k hladkému průběhu úkonu. Cituji p. Brázdu:„ Takovou vstřícnost jsme v pražských
nemocnicích nezažili, díky moc. Velké poděkování pošleme ještě písemně.“

Chirurgické oddělení
Dobrý den, dne 7. 6. 2016 jsem utrpěl zranění ramene. Chtěl bych poděkovat za péči Všem
zaměstnancům FN Bory. Děkuji Všem. I. R.

Kardiologické oddělení
Vyjadřuji své poděkování sestrám i ostatním pracovníkům Vašeho stacionáře kardiologického
oddělení kde jsem se 20. 6. podrobil zákroku. Svůj dík musím věnovat zejména panu MUDr. Jiřímu
Kozovi za jeho profesionalitu a uklidňující lehkost konverzace při zákroku. Děkuji Vám všem. J. K.

Klinika pneumologie a ftizeologie
Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat všem úžasným a milým sestřičkám a lékařům
z pneumologie - lůžka B za péči o mého tatínka. Byly vždy usměvavé, milé a ochotné pomoci. Děkuji
jim za vlídný a lidský přístup k pacientům. S pozdravem K. R.

Chirurgická klinika
Vážený pane řediteli, ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování mému operatérovi doc. MUDr.
Tomáši Skalickému, Ph.D. za nesmírně laskavou a profesionální péči. Poděkování patří rovněž
lékařům a sestřičkám z chirurgického oddělní B, kteří se o mě vzorně starali. S pozdravem D. B.

Chirurgická klinika
Následující telefonické poděkování jsme obdrželi prostřednictvím sekretariátu ředitele FN Lochotín:
Dne 27. 6. 2016 volala paní D. a chtěla moc poděkovat za veškerou zdravotní péči poskytnutou jejímu
manželovi, zejména vyjadřovala poděkování panu MUDr. Šulcovi a MUDr. Houdkovi z CHK A.

Neurologická klinika
Dobrý den, touto cestou bych moc ráda poděkovala sestřičkám z oddělení videomonitorace za jejich
profesionalitu, laskavý přístup a stálou péči o pacienta. Velmi děkuji ošetřující lékařce MUDr. Gisele
Rytířové a celému oddělení. S pozdravem I. V.

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Dobrý den, byla jsem na operaci kyčle a operoval mě pan Doc. Pavelka a tímto bych chtěla poděkovat
panu docentovi a kolektivu sestřiček jak na operačním sále, tak na pooperačním pokoji. Uznávám
jejich těžkou práci s pacienty a týmu lékařů, kteří se o nás starali. Tímto také chci poděkovat
sestřičkám na rehabilitaci i týmu lékařů. Doufám, že toto Vás alespoň potěší v další záslužné práci.
Děkuji s úctou R. D.

Neurochirurgická klinika
Dobrý den, chtěla bych moc poděkovat celému týmu lékařů, hlavně pak operatérovi MUDr. Morkovi,
týmu sestřiček i ostatnímu zdravotnickému personálu za špičkovou péči při a po mé operaci páteře
na vaší klinice. Vše probíhalo v pohodě, z operace jsem neměla díky této péči strach, ostatní služby
včetně stravování byly na výborné úrovni. Všem ještě jednou děkuji za péči. A. B.

Gynekologicko – porodnická klinika
Dobrý den, pane primáři, omlouvám se, že to tak trvalo, ale rádi bychom s manželkou Vám i všem
Vašim kolegům chtěli co nejvíce poděkovat. Já i má žena jsme byli opravdu nadšeni nejen z prostředí,
ale hlavně z přístupu všech, takovou odborností, ochotou a vstřícností jsme se opravdu nikde
nesetkali. Manželce se daří velmi dobře a B. stejně tak. Jsme Vám opravdu velice vděčni a všude Vaši
kliniku jen doporučujeme. Ještě jednou díky a třeba si to někdy zopakujeme :-). Přeji krásný den a
mnoho pracovních i soukromých úspěchů. D. G.

Chirurgické oddělení
Vážený pane řediteli, v dubnu 2016 jsem byla 14 dní hospitalizována ve FN Plzeň – Bory, na
chirurgickém oddělení A, kde jsem se podrobila neplánovanému operačnímu zákroku střevní adheze
s neprůchodností střev. Chtěla jsem touto cestou poděkovat primáři oddělení MUDr. Václavu
Karnosovi za jeho perfektní diagnostiku, MUDr. Hüblovi za provedení operace a v neposlední řadě
MUDr. Vladimíru Šandovi za profesionální přístup a pooperační péči, které se mně z jeho strany
dostalo. Ráda bych také poděkovala všem sestřičkám za jejich péči a pozitivní přístup. S přáním
osobních i pracovních úspěchů S. N.

Chirurgické oddělení
Poděkování je určeno primáři oddělení MUDr. Václavu Karnosovi: Poděkování za výborné léčení a
omluvte mé špatné chování k Vám a sestřičkám. S pozdravy J. K. Děkuji Vám.

Interní oddělení
Již podruhé jsem zde navštívila nemocnici internu. Před třemi měsíci jsem byla na B. Musím znovu
vyjádřit vzornou péči lékařů, ochotu sestřiček, důslednou péči sanitárek. Jsou tady všichni ochotní a

mají úžasnou trpělivost a lidské pochopení. Moc si tady Vás všech vážím. Tato nemocnice je opravdu
výjimečná, jinde to tak není. Děkuji. S úctou M. T.

Interní oddělení - LDN 2
Vážená paní Mgr. Šedivá, jmenuji se R. Š. a píši Vám tento dopis, abych poděkoval za péči, která byla
po celou dobu mého pobytu na Vašem oddělení velmi precizní a kvalitní. Všechny sestřičky včetně
jednoho mužského, odváděli a zcela určitě odvádí dále skvělou práci. S lepší, ochotnější a přitom
veskrze profesionální skupinou sestřiček jsem se nikde jinde nesetkala. Přesto že už jsem si něco
v nemocnicích prožil. Říkám to hlavně proto, že jejich zodpovědná práce neztrácí úroveň ani v té
obrovské turbulenci nekonečných směn, bez ohledu na únavu a zřejmou přetíženost neztrácí cit a
ochotu říci i pár povzbudivých slov, když to člověk opravdu potřebuje. Nejvíce je to patrné ve chvílích,
když je pacient nemohoucí a to bývá alespoň zpočátku takřka každý nový příchozí. Okázán prakticky
ve všech činnostech na pomoc sestřiček, uvědomí si, jak silné osobnosti to musí být. Nesmím
zapomenout ani na pracovnice a pracovníky rehabilitace, kteří jsou nedílnou a vlastně hlavní
skupinou napravující pochroumané údy. Ale ruku na srdce, duši napraví pouze ti, kteří jsou
s pacientem v kontaktu víceméně nonstop. A zdravá a veselá duše je pro celý léčebný proces hodně,
ale hodně zásadní. Proto je důležité vyslovit závěrem to nepatrné, ale velmi důležité slovo. Slovo,
které někteří vyslovit neumí nebo nemohou, a proto ho říkám i za ně. To slovo je děkuji. Zdraví a
vzpomíná R. Š.

Kardiochirurgické oddělení
Vážený pane řediteli, dovolte mi vyjádřit poděkování za vzorné ošetření, které se mi dostalo na
kardiochirurgickém oddělení FN – Lochotín při operaci – náhrada aortální chlopně bioprotesou. Můj
dík a velký obdiv patří celému oddělení pod vedením přednosty prim. MUDr. Tomáše Hájka. Moje
operace proběhla dne 7. 3. 2016 – operatér prim. MUDr. Tomáš Hájek, následná péče na JIP, práce
všech lékařů, sester a sanitářů – vše hodnotím s velkým respektem a úctou. Také bych chtěl
poděkovat praktické lékařce MUDr. Marii Cinertové za vůbec první odhalení závady při náhodném
preventivním vyšetření a za následné odborné vyšetření a doporučení k operaci Doc. MUDr. Kateřině
Linhartové, Ph. D. Ještě jednou děkuji a přeji mnoho sil do Vaší velmi těžké, zodpovědné a psychicky
náročné práce a dále přeji jenom spokojené pacienty. S pozdravem P. Sch.

2. interní klinika
Vážení, jsem diabetička a již několik let docházím do ambulance diabetologické ordinace II 2. interní
kliniky. Jako diabetický pacient jsem v této ordinaci pod stálou lékařskou kontrolou. Vystřídalo se zde
několik lékařů a nyní jsem v péči MUDr. Ivany Flanderové a sestry Jílkové, která zde působí celou
dobu mé léčby a operativně řeší organizační věci. Jsem spokojena s následnou lékařskou péčí,
vstřícností a milým přístupem lékařského personálu. Též úprava v přízemí objektu – odběry krve –
byla upravena ke spokojenosti pacientů. Poděkování patří kolektivu lékařů v této ordinaci – nyní
MUDr. Ivaně Flanderové, sestře Jílkové a přeji hodně zdraví a sil, které věnují pacientům. Spokojená
pacientka K. Š.

Interní oddělení - neurorehabilitace
Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych touto cestou vyjádřil poděkování kolektivu oddělení
neurorehabilitace, kde jsem byl opět po roce hospitalizován od 25. 4. do 21. 5. 2016. Musím opět
vřele poděkovat a pochválit všechny lékaře, lékařky, sestry, fyzioterapeuty a ostatní rehabilitační
pracovníky, vč. paní uklízečky. Všichni, i přes jejich nelehkou práci, vzorně vykonávají své úkoly.
Hygiena, množství a kvalita stravy, rehabilitační cvičení, přístup personálu – vše je k plné spokojenosti
nás pacientů a za to jim všem patří velký dík. A zároveň jim přeju hodně úspěchů v pracovním i
osobním životě. Zvláště pak oceňuji rehabilitační sestřičky a fyzioterapeutky, které ještě navíc zaučují
nové studenty v tomto oboru a dělají vše pro to, aby nám – postiženým pacientům co nejlépe
pomohly a při své práci nešetří úsměvy, což je pro všechny velmi milé a důležité. Byl jsem
hospitalizovaný již na několika odděleních tohoto typu, ale s plzeňskou neurorehabilitací se nedá
žádné srovnat. Vždy se budu rád vracet. Ještě jednou všem velký dík. M. F.

Interní oddělení - neurorehabilitace
Vážený pane řediteli, obracím se na Vás s poděkováním lékařům, sestřičkám a rehabilitačním
pracovníkům neurologické rehabilitace FN Plzeň – Bory, kteří pod vedením vedoucího lékaře oddělení
MUDr. Jiřího Valeše, staniční sestry Mgr. Jany Kratochvílové a rehabilitačních sester Dany Černé a
Romany Jagulákové vzorně pečovali o své pacienty. Na neurologické rehabilitaci jsem byla
hospitalizována od poloviny prosince 2015 do poloviny února 2016. Vážím si jich jako ochotných a
profesionálních lékařů, sestřiček a rehabilitačních pracovníků, kteří vynakládají tolik úsilí, aby svým
pacientům vrátili vitalitu a chuť do života. Práce na tomto oddělení je velice psychicky a fyzicky
náročná, vyžaduje značnou empatii a je posláním. Děkuji všem za krásný přístup ke mně a ostatním
pacientům. Snad úsměv vděčných pacientů je jim odměnou. J. S.

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Následující poděkování je určeno prof. MUDr. Karlu Koudelovi, CSc.: v únoru letošního roku jsem se
dožila 90 let. Za svůj život jsem prodělala operací, úrazů, víc než dost. Poznala jsem lékařů velikou
řadu s různým přístupem k pacientovi. V roce 2006 jsem byla přivezena do Vaší nemocnice se
zlomeným kotníkem. Do péče mě převzal MUDr. Malotín, ke kterému jsem chodila na kontroly. Dnes
už jsem na tom tak, že chodím s chodítkem venku, doma o holi a bolest zad je čím dál větší. Dovolím
si i upadnout a nemohu vstát. Tak nevím, jestli mám být ráda, že jsem se té 90 dočkala.
Pane přednosto, prosím Vás ráda bych, kdybyste veřejně poděkoval za mne MUDr. Tomáši
Malotínovi za vzornou péči a laskavý přístup ke starému člověku. Že mu přeji zdraví a úspěchy
v poslání, které má. Mnohokráte děkuji. Přeji Vám zdraví a klid k vašemu povolání. J. K.

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Paní R. H. z Německa zaslala na kliniku srdečné poděkování za výbornou péči při vyšetření pacientky
dne 30. 4.2016 a následnou dobrou organizaci překladu pacientky do následné péče.

Chirurgická klinika
Vážený pane řediteli, pane doktore, chtěla bych Vám touto cestou sdělit a zároveň poděkovat
některému personálu ve FN. Mého 10- letého syna přijali k akutní operaci slepého střeva. Chtěla jsem
být hospitalizována s ním, což nebyl problém. Bohužel, ale nebylo nikde místo. Nakonec se nás ujala
MUDr. Skalická na Dětské klinice, oddělení větších dětí. MUDr. Skalická se k nám chovala příjemně a
laskavě. Nakonec nás nechala celý pobyt u nich na oddělení, což jsem byla moc ráda. Chovali se tam
k nám moc hezky a příjemné prostředí na oddělení nám také ulehčilo pobyt. Syna ošetřoval Doc.
MUDr. Moláček, který se k synovi i ke mně choval moc hezky a laskavě. Moc mu děkuji za to, že na
mé přání se ujal operace a staral se o syna i nadále. Docházel za námi na Dětskou kliniku a nebyl to
pro něj žádný problém. Na oddělení nás přijímala sestřička Bc. Sornasová a ošetřovatelka Herejková.
Tak skvělý a laskavý přístup k dítěti a ke mně jsem ještě nezažila. Až mě to vyrazilo dech (takhle by se
měl chovat veškerý personál ke všem pacientům a rodinným příslušníkům). Vše nám vysvětlili,
ukázaly a synovi vždy popsaly, co mu budou dělat, aby se nebál. za to jsem jim moc vděčná. Díky nim
jsme pobyt v nemocnici zvládli lépe. Takových lékařů a nelékařského personálu s takovým přístupem
je málo a měli bysme si jich vážit. Nejen my pacienti, ale i vy – ředitelství FN. Vím, že někdy je to moc
těžké, sama ve zdravotnictví pracuji, ale je skvělé, když se někde najdou lidé s profesionálním
přístupem. Moc jim za vše děkuji a s takovým přístupem k práci ať pokračují i nadále. Toto
poděkování a pochvalu prosím předejte Doc. MUDr. Moláčkovi a na oddělení MUDr. Skalické.
S pozdravem R. T..

Onkologická a radioterapeutická klinika
Vážený pane přednosto kliniky, nejsem jistě zdaleka první, kdo se rozhodl projevit svoji vděčnost Vám
i celému týmu vašich lékařů, zdravotních sester i zdravotnického personálu na vaší klinice písemnou
formou. Dokud je člověk zdravý, v dobré fyzické i psychické kondici a tráví ho pouze problémy
všedního dne, jednou spojené s prací, podruhé s rodinou a v neposlední řadě třeba nenaplněnými
očekáváními, nepřipouští si vysoký stupeň malichernosti těchto a nepodstatných trápení. To si
uvědomí, až když stojí tváří v tvář faktům, o kterých se donedávna domníval, že se ho netýkají.
Poznání je to neúprosné i přesto, že pro každého svítí na konci tunelu všech procedur, kterými musí
projít, světlo naděje. Svítilo i pro mě, a i když jsem si také prošel po dobu léčby úseky, kdy jsem
zapochyboval, vždy jsem se chmurných myšlenek dokázal zbavit díky nevšednímu pochopení,
lidskému přístupu a profesionalitě všech těch z vaší kliniky, se kterými jsem se za dobu svého léčení
setkal. Právě jejich chování mi dodávalo optimismus, který mě pomohl překonat mé občasné
pochybnosti. Vážený pane přednosto kliniky, dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval za péči,
které se mi na Vaší klinice dostalo. Vaši podřízení odvádí práci té nejvyšší kvality, práci, která zaslouží
obrovské uznání. Věřte, že můžete být hrdý na lidi, kteří společně s Vámi vrací jiné lidi zpět do života.
V úctě V. J.

Neurochirurgická klinika
Vážená neurochirurgie, končím svůj pobyt na tomto oddělení, pro mne tajuplném, pohybujícím se
v oblasti duchovna. v této nemocnici jsem prožil mnoho dní, mnoho operací, ale když mi pan primář
MUDr. Toman řekl: „tak tohle už není náš problém“, trochu ve mně zatrnulo. Spíš víc. Ještě víc, když
s odstupem týdnů prohlásil s jistým podivem: Tak oni do toho půjdou (nevím, jestli mám udělat
otazník nebo vykřičník). A oni do toho šli – asi s oběma znaménky, zdá se mi. Neurochirurgie,
duchovno, tajemnost propojení nejrůznějších částí těla – ten složitý orgán – páteř. Dvě hodiny jsem

seděl s MUDr. Rohanem a on mi ukazoval – tady ano, tady ne, ještě tohle. Čekal bych, že budu
okuřován, místo toho jsem se dozvěděl, že se používají kleště, šrouby, snad i cement. Ať! Ve mně i po
operaci zůstává posvátná úcta k Vám za to, že jste pronikli do toho tajuplného spojení
šestaosmdesátiletého starce, že jste si s tím dali práci, že mě dále sledujete a zkoušíte zmírnit bolest.
Děkuji, děkuji, děkuji. A děkuji andělům strážným na oddělení, moc si toto označení zaslouží. Úsměv
je samozřejmost, i když je anděl přivolán o půlnoci, ta ochota není hraná. Cítil jsem se tady hýčkaným
pacientem, od paní uklízečky až po vrchní sestru. Děkuji paní terapeutce, která přichází s chápavým „
Já vím, že to bolí, ale zkusíme to. No uvidíte“. A když už jsem u toho chválení a děkování, nad jídlem
se mi protáčely panenky. Při tom množství a kvalita maminčiných dobrot. Děkuji a jdu bojovat. Bude
to určitě těžší než jindy, pokusím se nedělat vaší práci ostudu. Srdečně L. L.

Vážená paní, vážený pane, ráda bych jménem vedení naší školy i jménem pedagogů, zejména
vyučujících odborných předmětů, poděkovala za ochotu při zajištění praxe studentů 2. a 3. ročníků ve
Vámi zastupované společnosti. Velice si vážíme vstřícnosti firem, obchodních i výrobních společností,
neziskových organizací i všech dalších institucí, které jsou otevřené spolupráci s naší školou a
umožňují studentům získávání cenných praktických zkušeností navazujících na teoretickou školní
výuku. Jsme si vědomi, že právě dlouhodobě budované kontakty s potenciálními zaměstnavateli a
znalost reálné praxe jsou tím, co činí naše absolventy žádanými a úspěšnými na trhu práce. Budeme
potěšeni, pokud zájem o spolupráci s naší školou z Vaší strany potrvá a i v budoucnu umožníte
stážování našich studentů. Jako poděkování za dosavadní spolupráci Vás srdečně zveme na náš
veletrh pracovních a studijních příležitostí „ Otevíráme dveře vzděláním“, které se uskuteční 25. října
2016 v prostorách naší školy. Akce je příležitostí oslovit mladé lidi, kteří mohou u prezentovaných
společností hledat uplatnění, najít šikovné studenty a nabídnout jim praxi právě ve Vaší společnosti a
konečně představit naši školu i její možnosti potenciálním zaměstnavatelům. Pokud se právě letos
našeho veletrhu „Otevíráme dveře vzděláním““ aktivně nezúčastníte, můžete si o akci udělat
představu a třeba se do budoucna stát dalším z vystavovatelů. v každém případě budeme rádi, pokud
se jako hosté a návštěvníci této akce zúčastníte. Těšíme se na další spolupráci. Mgr. Jana Müllerová,
zástupkyně ředitelky školy.

KVĚTEN
2. interní klinika
Vážený pane řediteli, velmi rád bych poděkoval p. Dr. Davidu Slezákovi z oddělení kardiologie.
Oceňuji jeho vysokou profesionalitu, vstřícnost k pacientovi a jeho komplexní přístup od prvního
vyšetření, stanovení léčebného postupu až po následné průběžné kontroly. Přeji FN v Plzni, aby
takových lékařů, jako je p. Dr. Slezák, měla co nejvíce. Z. L.

Chirurgická klinika, dětské odd.
Dobrý den! Náš syn J. byl hospitalizován ve Vaší nemocnici od 1. 4. – 7. 4. 2016. Chtěl bych tímto
poděkovat za výbornou a odbornou lékařskou péči na dětském chirurgickém oddělení Vaší

nemocnice. Děkuji i za péči všem sestřičkám a ostatním lékařům, kteří se mu po dobu léčby věnovali
a ošetřovali. S přáním hezkého dne J P.

Neonatologické oddělení
Dobrý den rád bych Vaším prostřednictvím poděkoval všem, kteří se starají a starali, pomáhají a
pomohli malému M. K., batoleti, které přiletělo vrtulníkem asi před 14 dny. Snad moje poděkování
dorazí na správné místo. Jestli ne, nic se neděje, stávají se i horší věci. Strýc Š. Pohlaďte mrňouska za
mě.

Neonatologické oddělení
Vážená paní vrchní Bc. Špidlenová. Touto cestou bych chtěla ze srdce poděkovat celému personálu
JIRP odd. pod vedením pana doktora MUDr. Martina Matase. Na vašem odd. mi ležela naše dcera
Viktorka Gonosová od 24. 3. po komplikovaném porodu. Již od první návštěvy u lůžka Viktorky jsem
poznala, jak skvělé sestřičky a doktoři jsou na tomhle oddělení. Nebylo to pro mě jednoduché období,
ale sestřičky se vždy chovaly tak skvěle, že i mne povzbuzovaly a držely. Asi si to holky ani
neuvědomují, ale jejich příjemné a profesionální jednání a přístup je lék nejen pro malé pacienty, ale i
pro rodiče. Ještě jednou, VELKÉ DÍKY!!☺S pozdravem a přáním hezkého dne M., M. a V. G.

Interní oddělení – LDN 2
Vážená paní magistro, byl jsem u Vás hospitalizován do 29. 04. 2016. Chtěl bych touto cestou
poděkovat celému personálu za vzorné a pečlivé pečování po celou dobu hospitalizace. Vím, že to
sestry nemají snadné a jejich práce je velmi náročná. O to víc si toho cením a všem moc děkuji.
Prosím, abyste mé poděkování tlumočila celému zdravotnímu personálu. Též panu doktorovi
Kopeckému. Ještě jednou děkuji a přeji hodně síly ve vaší těžké práci. H. M., pokoj č. 4 – LDN2.

Chirurgická klinika
Vážený pane profesore Třeško, dovolte mi tímto dopisem poděkovat lékařům a sestrám
chirurgického oddělení A, po provedené operaci v dubnu letošního roku. Po léčení na interní klinice
v lednu a březnu byl rozhodnuto, že je nutná operace žlučníku. Termín nástupu na operaci byl určen
na 3. květen 2016. 10 dubna se můj stav opět zhoršil. Po kontrolách na chir. ambulanci bylo
rozhodnuto, že je nutné přijetí. 12. dubna jsem byla přijata na chir. oddělení A. Můj zánět se opět
zhoršil a proto bylo rozhodnuto o akutní operaci 18. dubna, kterou provedl pan docent Moláček. Po
nelehké operaci se všichni lékaři i sestry ochotně a obětavě o mne starali. Opravdu se nenašel nikdo,
komu bych mohla cokoliv vytknout. Právě naopak, příjemné jednání všech bylo pro mne
povzbuzením k uzdravování. Zejména chci poděkovat panu doc. Moláčkovi za provedenou operaci,
pooperační léčení a současné kontroly na chir. ambulanci. Mohu odpovědně napsat, že i v současné,
nelehké době našeho zdravotnictví byl můj pobyt na chirurgickém oddělení A velmi příjemným
překvapením. Ještě jednou velké poděkování za vše. D. B.

Interní oddělení – lůžka A
Děkuji touto cestou všem lékařům, zdravotním sestrám a ostatnímu zdravotnickému personálu
Interního oddělení „A“ Fakultní nemocnice v Plzni na Borech za vzornou péči a starostlivost, kterou
mi věnovali v době mé dlouhodobé hospitalizace 6. 3. – 8. 4. 2016 na tomto oddělení. Všem jim přeji
hodně elánu, trpělivosti v další jejich nelehké a záslužné práci. A. F.

Stomatologická klinika
Primáři kliniky MUDr. Danieli Hrušákovi, Ph.D. je určeno toto poděkování: Dobrý den pane doktore,
chtěla bych poděkovat prostřednictvím Vás paní doktorce Adéle Puchnerové a ošetřující sestře za
profesionální přístup při ošetření úrazu, které mi bylo provedeno dne 25. 4. 2016 v 19 hod. ve FN v
Plzni. Moc děkuji. H. D.

Gynekologicko – porodnická klinika
Dobrý den, chtěla jsem moc moc poděkovat lékařům a hlavně sestřičkám za úžasnou starostlivost a
péči. Ležela jsem u Vás na pavilonu P ve 2 patře. Vůbec jsem si nemyslela, že se tak moc pěkně starají
o pacienty, říkala jsem si, je to tam jak na běžícím páse, ale opak je pravdou, tak ještě jednou moc za
všechno děkuji a už věřím, že ve FN Lochotín mají úžasný personál. Krásný den a hodně zdraví děkuje
H. Z.

Centrální příjem Lochotín – interní část
MUDr. Dagmar Matějkové, primářce Centrálního příjmu Lochotín patří tyto řádky: Vážená paní
primářko, tímto mi dovolte vyslovit pochvalu a poděkování za profesionální a zároveň lidský přístup
Vašeho personálu. Jmenovitě panu doktoru Rejtharovi, a samozřejmě všem ošetřujícím sestřičkám,
kteří se o mě příkladně postarali. S pozdravem a přáním hezkých dnů P. K.

1. interní klinika, Centrální příjem Lochotín
Dobrý den, dneska jsem na Centrální příjem Vaší FN na Lochotíně přivezl svého otce. Vyšetření se bez
čekání ujala příjemná lékařka MUDr. Hana Sobotková a společně se sestřičkou provedly kompletní
vyšetření s diagnózou temporální artritida. Po všech potřebných vyšetřeních zůstal otec
hospitalizován na interním oddělení. Přijměte prosím upřímné poděkování všem za ochotnou a
odbornou péči. S. Š.

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Pane přednosto, chtěla bych vyjádřit své velké poděkování Vám a celému Vašemu kolektivu, za
příkladné ošetření, kterého se mně dostalo ve středu dne 11. 5. 2016 v odpoledních hodinách, kdy

jsem byla nucena vyhledat rychlé ošetření na vaší úrazové ambulanci, když se mně předtím "úspěšně
podařilo", nechat si nečekaně přiskřípnout průvanem celý malíček pravé ruky do dveří na chalupě.
Opravdu moc, ale hlavně vyzdvihuji perfektní přístup ošetřujícího lékaře p. MUDr. Martina Saláška i
sestřičky, která mu pomáhala; jméno jsem si bohužel nezapamatovala, ale jejich profesionální
přístup, vstřícnost a empatie ke mně, jako pacientovi, ale i hlavně rychlé a odborně provedené
ošetření bylo opravdu příkladné........a díky jejich perfektní práci můžu konstatovat, že hojení je snad
dobré, rána už ani moc nebolí. Opravdu ještě jednou MOC děkuji a přeji vám, i celému vašemu
personálu, hodně úspěchů ve Vaší nelehké a zodpovědné práci.; nesmím zapomenout ani na paní z
RTG a na prac. sádroven. Srdečně zdravím a ještě jednou za všechno děkuji, M. L.

Interní oddělení
Vážení, chci Vám poděkovat všem lékařům, sestřičkám a všemu personálu za dobré ošetřování všech
pacientů, hlavně paní doktorce v pokoji č. 6 ve třetím poschodí. Všem přeji hodně úspěchů a zdraví
do jejich těžké práce. S úctou M. Z.

Dětská klinika
Dobrý den, touto cestou bych Vám velice ráda poděkovala za vstřícný a lidský přístup při ošetření
mého syna P. ze dne 19. 4. 2016 v 19:45 hod. Jsme z malé vesnice ve východních Čechách s názvem
Dolní Morava, a v Plzni jsme byli na týdenní návštěvě, když se u našeho syna objevily jisté obtíže.
Neváhali jsme a jeli k Vám na pohotovost. Tam zrovna sloužila paní MUDr. Eva Branšovská a paní
sestřička Jana Palková, DiS. Jejich milý, kamarádský, lidský, a plně profesionální přístup nás VELMI
opravdu VELMI překvapil. Tímto bych jim velice ráda poděkovala nejen za svého syna, ale hlavně za
sebe. Jelikož mám za sebou vícero návštěv nemocnic i pohotovostí, a pocit z nich v 70% spíše
negativní (v těchto případech jsem byla vnímána personálem jistých nemocnic, jako simulant následně došlo k akutní operaci, nebo jako hysterická matka, která se bojí o svého syna, který
následně skončil na JIP na 3 dny). Z těchto důvodů, jsem já i manžel byli nadšeni přístupem výše
uvedených zaměstnanců, kteří opravdu řadí Vaši nemocnici mezi jednu z nejlepších, kterou jsme
navštívili. A slibuji, že až budu mít opět cestu do Plzně, vytřídím hračky a dovezu je na ambulanci, aby
udělaly radost ostatním dětem, tak jako náš syn měl radost z malého medvídka v dřevěném letadle,
kterého obdržel od sestřičky. Tímto Vám přeji mnoho úspěchů ve Vaší práci a ještě jednou velké DÍKY
!!!!!!!! S pozdravem G. P.

Stomatologická klinika
Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vaším prostřednictvím moc poděkovala za lékařskou a
ošetřovatelskou péči, která mi byla věnována po stomatologickém zákroku na Stomatologické klinice
FN Plzeň. Byla jsem po chirurgické operaci a přidaly se potíže stomatologického rázu. Velký dík patří
všem lékařům a sestřičkám ústní chirurgie, kam jsem ambulantně po několik týdnů docházela,
MUDr. Jaroslavu Drobnému, MUDr. Omidu Moztarzadehovi, Ph.D., MDDr. Pavlu Kocourovi a všem
dalším lékařům ústní chirurgie i víkendových služeb. Moc děkuji také všem sestřičkám za jejich péči. S
uctivým pozdravem a přáním hezkých dní R. P.

Stomatologická klinika

Dobrý den pane řediteli, tímto dopisem bych chtěla vyjádřit poděkování a obdiv celému lůžkovému
oddělení stomatologie za jejich skvělou práci, která je nejen na vysoké profesionální úrovni, ale
zároveň nepostrádá lidský rozměr. Protože sama pracuji v lékárně, dozvídám se často od našich
pacientů postřehy z nemocniční péče a bohužel nebývají vždy kladné. O to víc mě těší, když se setkám
s lidmi, kteří dělají svou práci dobře a s viditelným zájmem o pacienta. Moje pochvala a poděkování
patří nejen mému ošetřujícímu lékaři MUDr. Lukáši Hauerovi, který pro své pacienty dělá opravdu
maximum a přitom se snaží neztrácet optimismus, ale i všem lékařům na oddělení. A moje díky
směřují samozřejmě i k celému týmu nelékařských pracovníků pod vedením staniční sestry Petry
Bártíkové, bez jejichž skvělé práce by oddělení nikdy nemohlo fungovat na tak profesionální a
zároveň lidské úrovni. S pozdravem T. P.

Neurochirurgická klinika, Neurologická klinika
Dobrý den, byli bychom rádi, kdyby se naše poděkování dostalo k rukám pana ředitele.
Chtěli bychom co nejsrdečněji poděkovat panu MUDr. Václavovi Runtovi, ze jeho profesionální
přístup při operaci našeho syna J. O. Přístup pana doktora před operací, během ní, při hospitalizaci a
po operačním přístupu je opravdu na vysoké úrovni, jeho ochota, přístup k pacientovi, ale i k rodičům
- moc si toho vážíme. Nechceme opomenout i ochotu sestřiček.
Zároveň bychom i rádi poděkovali panu primáři Polívkovi, kam jezdí můj manžel již několik let, a u
pana primáře máte pocit, že Vy jste ten jediný pacient, na kterém záleží. Nezažili jsme, že by pan
primář někdy neměl čas, byl neochotný, vždy jen velmi příjemný kladný přístup, kéž by bylo více
takových lékařů. Velká škoda, že pan hejtman oceňuje lékaře, kteří si to nezaslouží, mám na mysli
Klatovy a lékaři, kteří by si to zasloužili, tak na ně se nedostane. Ještě jednou děkujeme obou pánům
lékařům, patří jim náš velký dík. J.a J.O.

Kardiologické oddělení
Dobrý den, chtěl bych velmi poděkovat celému týmu MUDr. Jiří Koza na Kardiologickém oddělení FN
Plzeň Lochotín, za záchranu života při mém sobotním (14. 5. 2016) infarktu. Stejně tak chci poděkovat
posádce RZ a celému týmu sester i lékařů na JIP kardiologického oddělení. Odvádějí naprosto
perfektní, bezchybnou a naprosto profesionální práci a proto se nyní mohu těšit z velmi dobrého
uzdravování bez komplikací. JEŠTĚ JEDNOU, VŠEM MOC DĚKUJI !! J. R.

Geriatrické oddělení, Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí,
Dobrý den, Vážený pane MUDr. Šimánku Ph.D., dne 16. 3. 2016 jsem utrpěla úraz pánve. Dne 19. 3.
2016 jsem byla hospitalizována na Klinice ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, ve FN v
Plzni na Lochotíně. Dne 23. 3. 2016 jsem byla následně převezena na Geriatrické oddělení FN Plzeň Bory, ul. Edvarda Beneše, pod vedením primářky MUDr. Kateřiny Soukupové. Do domácího
ošetřování jsem byla propuštěna dne 6. 5. 2016. Chtěla bych tímto poděkovat za příkladnou péči,
která byla mé osobě po dobu hospitalizace poskytnuta. Chtěla bych tímto poděkovat všem
zúčastněným, všem, kteří se menší, či větší mírou podíleli a stále ještě podílejí na mé léčbě. Zvláště
velice děkuji Vážené paní primářce MUDr. Kateřině Soukupové a jejímu úžasnému týmu

zaměstnanců, se kterými jsem přišla po dobu mé hospitalizace do kontaktu. Ve chvíli, kdy se stává
člověk nehybným a bezmocným, odkázaným na pomoc druhých, stává se nejspíše citlivějším a
vnímavějším ke svému okolí. Profesionalita, obětavost a péče, se kterou jsem se setkala, si zaslouží
ocenění a poděkování, i kdyby bylo pouze verbálního charakteru. Myslím, že tyto pocity nesdílím
pouze já, ale i ostatní pacienti. Vážený pane MUDr. Šimánku Ph.D., za moji dosavadní příkladnou péči
a mé postupně následné uvádění zpět do aktivního života, velice děkuji tímto i Vám, jako řediteli FN v
Plzni. Dle mého názoru můžete být zcela jistě na své zaměstnance pyšný, jistě neméně pyšní mohou
být zaměstnanci na svého pana ředitele. S díky a pozdravem H. V.

Chirurgická klinika
Vážený pane docente Čertíku, Dovolte mi tímto dopisem poděkovat lékařům a sestrám chirurgického
oddělení A po provedené operaci v dubnu letošního roku. Po léčení na interní klinice v lednu a březnu
bylo rozhodnuto, že je nutná operace žlučníku. Termín nástupu na operaci byl určen na 3. květen
2016. 10. dubna se můj stav opět zhoršil. Po kontrolách na chirurgické ambulanci bylo rozhodnuto, že
je nutné přijetí. 12. dubna jsem byla přijata na chirurgické oddělení A. Můj zánět se opět zhoršil a
proto bylo rozhodnuto o akutní operaci 18. dubna, kterou provedl pan docent Moláček. Po nelehké
operaci se všichni lékaři i sestry ochotně a obětavě o mne starali. Opravdu se nenašel nikdo, komu
bych mohla cokoliv vytknout. Právě naopak, příjemné jednání všech bylo pro mne povzbuzením
k uzdravování. Zejména chci poděkovat panu doc. Moláčkovi za provedenou operaci, pooperační
léčení a současné kontroly na chirurgické ambulanci. Mohu zodpovědně napsat, že i v současné
nelehké době našeho zdravotnictví byl můj pobyt na chirurgickém oddělení A velmi příjemným
překvapením. Ještě jednou velké poděkování za vše. D. B.

Infekční klinika, Interní oddělení A
Vážení, ve dnech 12. 4. – 21. 4. 2016 jsem byla hospitalizována ve Vaší nemocnici, nejprve na Infekční
klinice a poté na Interním oddělení A, FN Bory. Chtěla bych poděkovat Vám, ale hlavně Vašim
zaměstnancům za úžasný profesionální, ale hlavně lidský přístup, se kterým jsem se na Vaší klinice
setkala. Lékaři a hlavně sestřičky se o pacienty starají s láskou, i když na přeplněných odděleních
nemají lehkou práci. Obdivuji to, že i při tak namáhavé a profesionálně náročné práci si udržují
příjemné vystupování a je vidět, že jejich práce je posláním. Děkuji Vám, že zaměstnáváte takové
pracovníky a přeji celé Vaší klinice, aby i nadále si udržela tak vysokou úroveň jakou má. Ještě jednou
Vám moc děkuji a prosím Vás o předání mého poděkování i Vašim zaměstnancům. V K.

Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny, Klinika ortopedie a traumatologie
pohybového ústrojí, Neurochirurgická klinika
Dobrý den, chtěl bych Vám poděkovat, celému Vašemu lékařskému týmu za všechno co jste udělali
pro mého syna D. B. Dne 13. 2. 2016 se můj syn stal účastníkem dopravní nehody, při které utrpěl
vícečetné zlomeniny dolních končetin, otřes mozku, byl několik dní v kritickém stavu- v kómatu.
Tímto bych chtěl poděkovat primáři a celému oddělení ARO a chirurgickému oddělení za rychlé a
odborné provedení operací. Váš rychlý zásah mu zachránil život. Velké poděkování patří také
sestřičkám a ošetřovatelkám za jejich skvělou starostlivost, lidský přístup a ochotu pomoci mému
synovi a všem, kteří se podíleli na rychlém průběhu jeho léčby. Nyní se mu daří celkem dobře,
momentálně je ještě v doléčovacím ústavu v Trebišově a následně ho čeká rehabilitace. Přeji Vám,
abyste měli ještě hodně spokojených pacientů, kteří ocení Vaší těžkou práci, a přeji Vám vše dobré.
S úctou otec J. B. a bratr C.

Ústav klinické biochemie a hematologie
Vážený pane řediteli, moje dcera L. S. byla odeslána na hematologické vyšetření do Vaší nemocnice
na Lochotíně. Vzhledem k dané specializaci jsem vysokou odbornost předpokládala. Co mě ale
překvapilo, byl osobní přístup paní MUDr. Šigutové k mé dceři i ke mně. Velmi si toho vážím a prosím
Vás o vyslovení vřelého poděkování za dokonalou zdravotní a lidskou péči. V dnešní hektické době
není tento přístup pravidlem, proto si paní doktorky velmi považujeme a hodnotíme její péči jako
nadstandardní. B. S.

Neurologická klinika
Vážený pane řediteli, dovolujeme si dát Vám na vědomí poděkování, které jsme zaslali na
Neurologickou kliniku Vaší nemocnice:
Vážený pane přednosto, dovolte nám vyjádřit velké poděkování celému kolektivu pracovníků Vaší
kliniky za péči, která byla věnována ošetřování naší maminky paní A. O. Dne 19. 4. 2016
v dopoledních hodinách byla postižena náhlou mozkovou příhodou a byla na Vaše oddělení
dopraveny rychlou záchrannou službou. Zde bylo, nejen podle našeho názoru, poskytnuto vysoce
odborné a zároveň velmi účinné léčení. Všechny zákroky uplatněné na Vaší klinice umožnily pak brzký
přesun naší maminky na další doléčení na interní oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského v Praze. V současné době je již v domácím prostředí. Plně si uvědomuje zásadní
význam práce lékařů a sester Vašeho pracoviště. Zvláště bychom chtěli poděkovat ošetřujícímu lékaři
panu MUDr. Jakubovi vejskalovi. Ještě jednou velký dík za návrat naší maminky do normálního života.
S uctivým pozdravem P. O. a E. O.

Kardiochirurgické oddělení
Následující poděkování je určeno primáři oddělení MUDr. Tomáši Hájkovi: Vážený pane doktore,
chtěla bych jménem celé naší rodiny poděkovat za veškerou péči o svého otce pana R. V., který byl
v tomto roce hospitalizován na vašem oddělení dvakrát, a to v době od 30. 3. do 18. 4.2016 a pak
v době od 11. 5. do 23. 5. 2016, kdy podstoupil operaci chlopně a bypass. Děkujeme všem lékařům,
tedy operatéru a celému operačnímu týmu, díle pak lékařům i sestrám na pooperačním oddělení i
lékařům a sestrám na kardiochirurgickém oddělení za jejich odbornou péči a vstřícný přístup
k našemu otci. K nám, členům rodiny, měli všichni pracovníci Vašeho oddělení také velmi pěkný
přístup a byli velice vstřícní a ochotní. Víme, že práce lékařů i sester je u nás stále nedoceněná a
přejeme Vám, aby se to v dohledné době zlepšilo. Toto poděkování by mělo být alespoň symbolickou
satisfakcí za práci, kterou denně všichni vykonáváte. S pozdravem, T. V a rodina V.

Chirurgická klinika
Dobrý den vážený pane řediteli. Po cca 3 týdnech bolesti zad a břicha jsem byla 8. 4. 2016 operována
– aneurysma aorty. Dovolte mi, abych Vaším prostřednictvím vyslovila velké poděkování za
profesionální, lidský a citlivý přístup všem lékařům. Jmenovitě panu Doc. Bohuslavu Čertíkovi, celému
odd. JIP – Mucková Eva, lůžkovému oddělení A. Všem zdravotním sestrám i pomocnému personálu.
Byla bych vděčná, vážený pane řediteli, kdybyste tlumočil toto moje poděkování, úctu, vděčnost a
hluboký obdiv panu Doc. MUDr. Bohuslavu Čertíkovi, všem lékařům, zaměstnancům JIP a lůžkovému
oddělení A. Děkuji a úctou a pozdravem M. B.

Chirurgické oddělení
Vážený pane primáři, byl jsem 3x na Vašem oddělení operován a na onkologické klinice 36x ozařován
v oblasti konečníku. Vždy při pobytu u Vás (naposledy duben 2016, oddělení C3) jsem obdivoval
vstřícnost a ochotu veškerého personálu tohoto oddělení včetně pomocných pracovníků. Patří jim
právem můj nejsrdečnější dík. Mé zvláště velké poděkování patří MUDr. Pavlu Borovičkovi. I když
v mém případě nečisté úkony a pro mne nepříjemné, je velice milý. je to zkušený praktik a vskutku
mimořádně nevšední člověk. Ještě jednou děkuji všem. M. J.

2. interní klinika
Vážení, slyšela jsem několik nepěkných příhod o chování zdravotních sester k pacientům. Vím, že
některé se opravdu staly, nakolik byly pravdivé ty ostatní, to nevím. Říkala jsem si, že mám štěstí,
nemocnice se mi vyhýbaly. Ale teď mám zkušenost i já, 2. 5. 2016 jsem byla hospitalizována kvůli
srdečnímu selhání na JIP 2. interní kliniky. Obavy ze všeho, co mě čeká, se rozplynuly hned po přijetí
velmi příjemnou sestřičkou. Druhý den ráno jsem poznala, že takové jsou i všechny další sestřičky.
Byly skvělé – velmi šikovné, ochotné, obětavé – nebojím se napsat, že tak pracují jen ti, kdo mají svou
práci rádi. A že jsou neuvěřitelně sehranný a dobrý tým bylo vidět při příjezdu nových pacientů. A
byla to rušná noc. Sestry i lékaři a sanitáři byli ohromní. Když sestra celou noc konejšila pacienta, byla
jsem dojatá. Myslím si, že mu tím pomohla víc, než utišující lék. Snad denně jsem jim říkal, že už jim
jistě rostou křídla, ale jen se smály a většinou některá řekla – proto tady jsme a vy si řekněte bez
zábran, co potřebujete. Nemocní lidé bývají často i zlí a sestra to první schytá. Má práci opravdu
náročnou a musí mít tisíc dobrých vlastností, aby všechno zvládla. Já mám, velkou radost, že jsem
tady poznala tak skvělé sestry, že jim mohu poděkovat za jejich péči, že mám s nimi výbornou
zkušenost. Děkuji Pavle Bochníčkové, Janě Zemanové, Kateřině Vogelové – to byly sestry, které o
mne zpočátku nejvíc pečovaly, byly úžasné. Teď mě mrzí, že jsem si nenapsala jména všech ostatních,
pamatuj si jen některá křestní jména, ale věřím, že mi to prominou, protože vědí, že jsou pro mne
všechny do jedné z JIP ty nejlepší sestry. Prosím, poděkujte celé JIP 2. IK, přeju vaší nemocnici na
všech odděleních takový tým sester, kterého je třeba si opravdu vážit. Ještě jednou díky všem.
S pozdravem Z. V.

DUBEN
Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny, Neurochirurgická klinika, Neurologická
klinika
Na sekretariát ředitelství FN Bory telefonoval pan J. K. a vyjádřil své poděkování za úžasnou péči a
přístup k pacientům při jeho léčbě po autonehodě. Dle jeho slov to bylo v roce 2012. Jmenovitě
děkuji za péči sestřičce paní Veronice Radové.

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

Dobrý den, chtěla bych moc poděkovat MUDr. Jaroslavu Kortusovi za jeho lidský přístup a za jeho
perfektní práci. Minulý rok v dubnu mi operoval po úrazu pravé zápěstí, které bylo tříštivě zlomené.
Letos v únoru jsem byla na druhé operaci, kdy mi vyndal z téže ruky kovy ze zápěstí. Moc mu děkuji
za jeho profesionální a lidský přístup a perfektně odvedenou práci. Jsem mu vděčná za to, že je ruka
opět funkční. Skutečně mu moc děkuji. Z. Š.

2. interní klinika
Přeji krásný den, chtěla bych tímto způsobem poděkovat za pomoc při léčbě bércového vředu, který
mě trápil skoro rok. Docházela jsem do Diabetologické ordinace II, k paní MUDr. Ivaně Flanderové a
sestře Jílkové. Děkuji především za bezvadný přístup, rady, jak si mám sama ošetřovat vřed, který byl
velmi bolestivý a nepříjemný, Byla mi poskytnuta nejen mast, ale i obalový materiál, díky tomuto
vybavení jsem mohla pokračovat v zaměstnání, i jsem byla na dovolené. Za všechnu péči mnohokrát
děkuji Vaší nemocnici. S pozdravem H. F.

Dětská klinika
Vážený pane řediteli, vážené vedení nemocnice! Ráda bych touto cestou poděkovala celému týmu
Dětské kliniky, kde můj syn V. byl hospitalizován od 9. 4.- 13. 4. 2016. Od našeho příjezdu RZP
nemohu snad ani slovy vyjádřit profesionalitu, empatii, vstřícnost, laskavost a důslednost vašich
lékařů a sestřiček. S dovolením budu jmenovat paní doktorku Cvalínovou , pana doktora Schwarze a
sestřičku Adamcovou (snad správně označuji), kteří nás přijímali na lůžkovou část této kliniky.
Ošetřující lékařkou se nám stala MUDr. Cvalínová, která po celou dobu hospitalizace byla ochotna
odpovídat na mé stále opakující se dotazy, s přehledem uklidnit mou občasnou hysterii a s úsměvem
ve tváři vyšetřovat mého syna. Patří jí mé velké děkuji! Tým sestřiček pod vedením staniční sestry
Mgr. Grejcarové (včetně jí) pro mne k nezaplacení! Jejich jednání s dětmi, ošetřovatelská i lidská
sféra, se jen tak nevidí. Snad jsem ještě nenavštívila oddělení, kde by pracoval takový tým lidí, na
kterých je vidět, že je práce baví a ještě ji dělají dobře. Pracovat s lidmi je dost často nevděčná práce.
Proto jim přeji nejen spousty uzdravených dětí, ale i více vděku! A závěrem? Mému synovi se, i přes
zavádění sondy, náběrů krve, ležení v posteli atd., moc líbilo!!! :-) Ještě jednou moc děkuji! S
pozdravem M. N.

Centrální příjem Lochotín - neurologie, Neurochirurgická klinika
Dobrý den pane řediteli, moc ráda bych tímto poděkovala za péči ve vaší nemocnici a za lidský přístup
sestřiček a lékařů. Dne 7. 4. 2016 jsem navštívila Centrální příjem s bolestmi zad a zhoršením už
dřívějších potíží s vyhřezlou krční ploténkou. Sloužil pan MUDr. Tomáš Řepík. Měla jsem strach
kamkoliv chodit a bála jsem se. Hned jak se zavřely dveře ordinace, byla jsem mile překvapená
přístupem pana doktora a sestřičky. Ačkoliv jsem nebyla rozhodně jediným pacientem čekajícím na
vyšetření, pan doktor byl klidný, milý a příjemný. Vyšetření i následná péče byly profesionální a
postupně i napětí a strach zmizely. To největší poděkování patří operatérům, lékařům a sestrám z
Neurochirurgické kliniky. Dne 11. 4. 2016 jsem podstoupila operaci výhřezu krční ploténky C5/6.
Operoval mě pan primář MUDr. Václav Runt. Už po třech dnech po operaci jsem mohla jít domů. Nyní
jsem týden po operaci a dřívější vleklé potíže jsou téměř pryč, cítím se dobře po fyzické i psychické
stránce. Jsem šťastná, že se budu moci brzy vrátit do zaměstnání a s tím i k normálnímu životu. Je mi
teprve 35 let a dva roky jsem žila v izolaci v ID a v bezmoci. Nepřeháním, když děkuji za téměř
záchranu života a šanci na plnohodnotný život. Tímto bych ráda vyjádřila svou úctu panu primářovi za
jeho vynikající práci a všem, jenž se o mě starali. Celému Neurochirurgickému oddělení přeji hodně
podobně spokojených pacientů a jen to nejlepší. S pozdravem K. S.

Chirurgické oddělení, Radiodiagnostické oddělení
Vážený pane primáři. Dovoluji si touto cestou poděkovat celému týmu pracovníků pod vedením Dr.
Vicari, který mě dne 13. 4. 2016 ve 13:00 prováděl biopsii prsu. I přes mé bohaté zkušenosti z
nemocničních zařízení a to i samotnou FN Plzeň, celý tým předvedl velmi nadstandardní přístup a
péči. S takovou ochotou, empatií a profesionalitou jsem se setkala pouze v privátní ordinaci a v
mnichovské Universitní klinice. Po celou dobu výkonu jsem byla přesně informována, byl kontrolován
můj stav, všichni jednali velmi empaticky a lidsky. A to s naprosto profesionálním a odborným
přístupem. Prosím o vyjádření díků všem zúčastněným. V úctě. M I.

Centrální příjem Lochotín, Neurologická klinika
Vážená paní Mgr. Levorová a vážený pane řediteli MUDr. Šimánku! Ve čtvrtek 14. 4. 2016
v odpoledních hodinách jsem přivezl na Centrální příjem Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín svoji
matku. Stěžovala si na závratě, bolesti hlavy a nevolnost. Stav se jevil jako podezřelý na možnou
mozkovou příhodu. I přes plnou kapacitu provozu a velkou frekvenci dalších přijímaných pacientů
s potížemi byla mojí matce poskytnuta rychlá a profesionální pomoc. Poděkování patří zdravotním
sestrám Jolaně Tomické a Veronice Klikové, které se matky ujaly, nabraly jí laboratoř a trpělivým a
empatickým přístupem ji zklidnily. Dále chci moc poděkovat i neurologovi MUDr. Vojtěchu Machovi,
který objednal CT vyšetření a z výsledků vyloučil náhlou mozkovou příhodu či novotvar. Lidským a
citlivým přístupem matku edukoval o jiné možné etiologii (vertebroalgické podráždění vegetativního
nervstva, možná porucha statoakustického aparátu) a tím ji ulevil od stavů úzkosti a nevolnosti.
S pozdravem D. H.

Psychiatrická klinika
Vážený pane řediteli, ráda bych touto cestou poděkovala personálu Psychiatrické kliniky, Dětské a
dorostové oddělení v čele s panem doktorem Jiřím Podlipným. O naši dceru, která zde byla po více
jak dva měsíce hospitalizována, se starala ošetřující lékařka MUDr. Gabriela Rábová. Díky skvělé práci
celého zdravotnického týmu a jejich velmi empatického a laskavého přístupu, a tím mám na mysli
vedle lékařů všechny sestřičky i bratříčky, se dceřin zprvu neutěšený psychický stav výrazně zlepšil.
Nejen krásné prostředí samotného oddělení, ale ještě více krásné charaktery všech, kteří o dceru
pečovali, naslouchali jí a povzbuzovali, pomohly jí i nám nesnadnou situaci zvládnout. Velice děkuji
vedoucímu lékaři MUDr. Jiřímu Podlipnému Ph.D., že zajistil přijetí dcery, jakmile to bylo kapacitně
možné, a že nás nejen na rodičovských skupinách povzbuzoval a trpělivě s námi probíral veškeré
záležitosti týkající se léčby. Mnohokrát děkuji ošetřující lékařce MUDr. Gabriele Rábové za
profesionální a zároveň laskavý přístup, trpělivé naslouchání, udělené rady a v neposlední řadě za
vlídná slova, jimiž dceru po celou dobu hospitalizace směrovala a nás rodiče povzbuzovala. Jsem si
jista, že se nám všem věnovala nad rámec svých pracovních povinností. Vám, pane řediteli, přeji více
takových skvělých lékařů i sestřiček ve Vaší nemocnici. Z mých úst bude na FN Lochotín znít rozhodně
jen chvála. S pozdravem P. Ch.

Interní oddělení – neurorehabilitace

Vážený pane řediteli, na přelomu března a dubna tohoto roku jsem byl hospitalizován po náhradě
kyčelního kloubu na neurorehabilitačním oddělení Vaší nemocnice. Rád bych touto cestou poděkoval
za vysoce profesionální a zároveň vstřícný přístup personálu celého oddělení. Mé poděkování patří
především vedoucímu lékaři MUDr. Jiřímu Valešovi, ošetřujícímu lékaři MUDr. Tomášovi Vítovi,
staniční sestře Mgr. Janě Kratochvílové a jejímu týmu zdravotních sester a velice trpělivé
fyzioterapeutce Janě Černé, DiS. Jejich úsilí, nadstandardní péče, obětavost, shovívavost i úsměv za
každé situace a v každou denní i noční hodinu – to vše mě postavilo znovu na nohy. Jsem si jistý, že
nebýt jich, trvalo by to o mnoho déle. S úctou Z. Č.

Gynekologicko – porodnická klinika
Vážený pane řediteli, v období od 13. – 19. 9. 2016 jsem byla hospitalizována na Gynekologicko –
porodnické klinice. Tímto bych chtěla poděkovat za svědomitou, odbornou a profesionální práci
především Dr. Denisovi Berezovskiymu, jenž mě operoval a následně se po celou dobu mého pobytu
staral o mé zdraví. Dále rovněž doc. MUDr. Zdeňkovi Novotnému a as. MUDr. Jiřímu Preslovi za
pooperační péči a zároveň celému kolektivu zdravotního personálu. Ještě jednou a mnohokrát děkuji
a přeji celému vašemu týmu mnoho pracovních úspěchů a spokojených pacientů. Díky moc. L. P.

Dětská klinika
Dobrý den, touto cestou bych chtěla poděkovat Plzeňské FN a hlavně paní doktorce MUDr. Janě
Zamboryové a sestřičce AMB Janě Palkové za profesionální, pohotový přístup při ošetření mé 2,5 leté
holčičky, kterou přivezla rychlá záchranná služba. Děkuji Vám moc a jsem ráda, že se najdou v dnešní
době lidé, kteří svou práci dělají, tak jak nejlépe umí, jsou příjemný a zachovají klid i v kritických
situacích v jaké jsem se ocitla já a moje malá dcerka. Děkuji Vám všem J. B.

Gynekologicko – porodnická klinika, Neonatologické oddělení
Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat za perfektní péči po dobu mé hospitalizace na
Gynekologicko - porodnické klinice. Dne 10. 4. 2016 jsem zde pod vedením porodní asistentky
Šlehoferové a MUDr. A. Bartákové přivedla na svět své první dítě. Oběma jmenovaným děkuji za
jejich profesionální a zároveň lidský přístup. Dále chci poděkovat celému oddělení šestinedělí, hlavně
dětským sestřičkám. Mé poděkování patří i paní doktorce E. Dortové, za velké povzbuzení a milou
návštěvu. S úctou A F.

Neurochirurgická klinika
Vážený pane řediteli, vážená paní náměstkyně, dobrý den, dne 20. 4. 2016 jsem byl Vaším týmem na
Neurochirurgické klinice pod vedením zástupce přednosty MUDr. Runta operován v oblasti krční
páteře. Chtěl bych touto cestou poděkovat za profesionální přístup a péči, který mně byl po celou
dobu hospitalizace na vaší klinice poskytován. Od samotného zákroku, až po pooperační péči jsem ani
jednou nezapochyboval, že se o mě stará plně profesionální tým odborníků. Můj dík patří zvláště
MUDr. Runtovi, kdy jsem od něj vždy a včas dostal plnohodnotné a vyčerpávající informace o
samotném průběhu mé operace. Opravdu vstřícným lidským způsobem mně vše bylo vysvětleno tak,

aby i laik pochopil, co taková náročná operace vůbec obnáší. Samozřejmě nemohu opomenout
sesterský tým na oddělení neurochirurgie ´´A´´, i jim patří můj velký dík! Jejich přirozený nenucený
přístup ke mně jako k pacientovi byl vždy perfektní!!! Je to krásné zjištění, že v dnešní době, kdy v
médiích poměrně pravidelně slýcháváme o masivních odchodech našich zdravotníků do zahraničí, je
tu spousta výborných specialistů, kteří jsou odborníci na svém místě. Ještě jednou všem moc děkuji.
Vážím si a oceňuji Vaši práci. S pozdravem B. N.

Gynekologicko – porodnická klinika

Dobrý den, 19. 4. 2016 jsem se vrátila z gynekologické kliniky, kde mě odstraňovali kvůli obr
myomu celou dělohu jelikož jsem kdysi měla po jakémkoli zákroku trombosu i plicní
embolku, měla jsem obrovské obavy. Štěstí mi přálo, že se mě ujal pan primář Vladimir Kališ.
Slíbil, že udělá vše proto, aby to odstranil laparoskopicky. Což za pomoci kolegy splnil, i když
to nebylo jednoduché. Díky super péči a preciznosti vše proběhlo bez komplikací jsem již
doma a proto velké díky doktorům Vladimíru Kališovi a doktoru Rušavému. Gynekologickou
kliniku jen doporučuji, všichni milí usměvaví a tak by to mělo být všude, ale bohužel na
centrálním přijmu je pravý opak a to hází špatný stín na tuhle kliniku. Primář Kališ je v mých
očích veliká kapacita a takových lékařů by mělo být nejvíce, není arogantní i přes to co vše
má v hlavě si na nic nehraje a je velmi skromný, měl by být i na jiných funkcích protože, na
mě obecně lékaři nepůsobí dobře hlavně na centrálním příjmu. Pan primář Kališ na mě
zapůsobil už u konzultace před operací tak, že když jsem odcházela, cítila jsem se bezpečně.
Doufám, že Vás tenhle email nepobouří a zároveň, že neskončí bez povšimnutí a primář
Kališ dostane alespoň vyšší osobní ohodnocení:-). Pokud by bylo třeba klidně i na kameru
řeknu, co jsem napsala, pokud by to bylo třeba. Ještě jednou velké díky gynekologické klinice
za špičkovou péči a primářovi, že se mě ujal. F. R.

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, Oddělení léčebné rehabilitace,
Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny, Neurochirurgická klinika
Vážený pane řediteli, Po zkušenosti z loňského roku oceňuji lidský zájem v řešení mých
problémů na Klinice ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, vedeného přednostou
Doc. MUDr. Tomášem Pavelkou, Ph.D. Oceňuji též práci a nevšední zájem o mé potřeby
Oddělení léčebné rehabilitace vedené primářkou MUDr. Hanou Hladovou. I lékařky Kliniky
anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny odvedly bezchybnou a příkladnou práci, Chci,
abyste věděl, že přístup a jednání osazenstva pracovišť v mém případě bylo vždy lidské a
příjemné. Vím, o čem mluvím, protože v posledních čtyřech letech jsem několikrát
potřebovala využít služeb Vaší nemocnice. I kuchyně vaří chutnější jídla. Dnešního dne jsem
písemně poděkovala přednostovi Doc. MUDr. Tomášovi Pavelkovi, Ph.D. i primářce MUDr.
Haně Hladové. Kopie přikládám. Protože už něco pamatuji, vrátím se do doby před 28 lety.
tehdy mě FN Plzeň zásluhou lékařů MUDr. Milana Choce a MUDr. Hrdličky doslova vrátila do
života. ještě jednou díky za vše a přeji všem pracovníkům pevné zdraví a hodně trpělivosti
s agenty. S úctou A. R.

Oddělení léčebné rehabilitace
Vážená paní primářko, byla jsem péči vašeho lůžkového oddělení od 3. 11. do 16. 11. 2015
po reoperaci levého kolene. Chci ocenit vstřícný, lidský přístup celého osazenstva v čele
s paní MUDr. Jarmilou Teplou. Velký dík patří fyzioterapeutce Kateřině Míškové, DiS.,
protože koleno ohnu na 110 stupňů. Nemohu opomenout mimořádně laskavý přístup Bc.
Jany Škudrnové. Velký dík patří Vám. Ještě jednou děkuji. S úctou A. R.

Dermatovenerologická klinika
Vážení, dovolte mi, abych Vám všem, lékařům a sestřičkám z kožní kliniky, kteří o mne
pečlivě a starostlivě pečovali při celém mém pobytu, poděkovala. Děkuji Vám za všechna
povzbudivá slova – „ všechno bude dobré“. Doufám a věřím, že bude vše zase „jedna A“.
Zvláště děkuji paní doktorce Divišové, paní doktorce Svobodové, paní doktorce Lomicové,
panu doktorovi Čelakovskému, panu doktorovi Novákovi a ostatním ošetřujícím lékařům.
Děkuji též sestřičkám Šárce, Jitušce, Janičce, Barborce a Lence. Všem Vám ode mne malou
pozornost. Díky, díky, díky. Všechny zdraví L. Č.

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Vážený pane přednosto, jsem již půl roku po reoperaci levého kolena, a tak Vám mohu sdělit,
že se operace 21. 10. 2015 zdařila. Jsem spokojená stejně jako operatér MUDr. Tomáš
Malotín. Vaším prostřednictvím chci poděkovat lidské péči před i po operaci panu MUDr.
Tomáši Malotínovi, veškerému personálu lůžkového oddělení, kde jsem pobývala do 3. 11.
2015. Velký dík patří Vám. Ještě jednou děkuji. S úctou A. R.

Infekční klinika
Vážený pane řediteli, v úterý 19. 4. ve 22. hodin mne odvezla sanitka do FN Bory na infekční.
Chtěla bych vyjádřit pochvalu a poděkování celému kolektivu lékařů, zdravotních sester i
pomocného personálu. Byla bych ráda, kdybyste pane řediteli, všem vyjádřil pochvalu i
finanční ohodnocení. Práce na tomto oddělení je velmi náročná a přitom personál byl vždy
vstřícný. Což je v jiných odděleních nesrovnatelný přístup k pacientům. Ležela jsem na
neurologickém oddělení, chirurgii a interně a také velmi dobrá péče o pacienty, byla na
nejlepší úrovni, i lékařské úrovni. Jsem bývalá zaměstnankyně FN Lochotín. Přála bych si, aby
si tento dopis mohli přečíst všichni zaměstnanci. Moc děkuji. S pozdravem J. H.

Neurochirurgická klinika

V loňském roce dne 30. 12. 2014 jsem utrpěl při pádu velmi vážný a těžký úraz s krvácením
do mozku, které bylo ještě urychleno používáním warfarinu. Ve velmi vážném stavu jsem byl
převezen vrtulníkem na neurologii FN v Plzni. Lékaři naší rodině dávali naději asi 5 procent na
mé uzdravení, Díky Vám všem, celému lékařskému a zdravotnickému kolektivu děkuji za
záchranu života. Proto bych chtěl Vám, v čele s přednostou doc. MUDr. Vladimírem
Přibáněm, Ph.D. a také dvěma skvělým lékařům MUDr. Václavu Runtovi a MUDr. Davidu
Štěpánkovi, Ph.D., kteří mě operovali, upřímně z celého srdce poděkovat (to se nedá ani
slovy vyjádřit) za záchranu toho nejcennějšího. Také mé poděkování patří zdravotním
sestřičkám, které o mě pečlivě a starostlivě staraly, za jejich ochotu, trpělivost a duševní
podporu v těžkých chvílích, které jsem v nemocnici prožíval. Málokde se v dnešní době najde
tak skvělý a vynikající kolektiv lékařů a sestřiček…ještě jednou děkuji všem… S. V.

2. interní klinika
Poděkování je určeno prof. MUDr. Haně Rosolové, DrSc.: Vážená paní profesorko, přijměte
ode mne upřímné poděkování za několikaletou vzornou lékařskou péči. Se srdečným
pozdravem B. V.

Chirurgická klinika
Ke konci března jsem byla hospitalizována na chirurgické klinice, lůžka A, v pátém patře.
Žádám Vás, abyste poděkovali celému kolektivu za péči, která byla na vysoké úrovni. Velmi
jsem ocenila vstřícný přístup personálu k pacientům, který vytvářel příjemnou pohodu. Díky.
B. H.

Chirurgické oddělení, Radiodiagnostické oddělení
Velice rád bych touto cestou vyslovil poděkování za včasné diagnostikování ucpané tepny
(prim. MUDr. Chudáček), jehož včasnost mi zachránila nohu, a to díky úžasné péči lékařů
(zejména MUDr. Kuntscher z CHIRO – díky za profesionální a lidský přístup) a sestřiček
chirurgického oddělení C, bývalá VN, v jejichž péči jsem byl v březnu tohoto roku. Sestřičky
zmíněného oddělení byly velice ochotné a milé a vzorně se o mne staraly, a tímto bych chtěl
personálu CHIRO – C a prim. Chudáčkovi ještě jednou velice poděkovat, neboť jen díky nim
mohu stále chodit „po svých“. S úctou a pozdravem J. M.

Gynekologicko – porodnická klinika

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych touto cestou pochválila Vaše gynekologicko –
porodnické oddělení FN Plzeň – Lochotín. Začátkem února tohoto roku jsem podstoupila
plánovanou gynekologickou operaci a setkala jsem se s mimořádně vstřícným a lidským
přístupem a jednáním ze strany celého personálu tohoto oddělení, což je v dnešní době
velice vzácné a ojedinělé. Můj dík patří především panu MUDr. Vladimíru Kališovi, Ph.D.,
který mě osobně operoval, ale také všem lékařům a sestrám, kteří se o mě starali po celou
dobu mé hospitalizace. Přeji Vaší nemocnici hodně vyléčených a spokojených pacientů.
S pozdravem J. P.

Neurologická klinika
Vážený pane řediteli, jsem již starší pán a osud mi požehnal i tím, že jsem se dostal do Vámi
řízené FN. Bude mi 70 roků. Během aktivního života jsem nemarodil, o to víc sleduji práci
personálu na JIP neurologie. Ve všech podobách si myslím, že jsou to nejpracovitější lidi ve
zdravotnictví. Jestli týmová práce, tak tady je to vidět na každém kroku, o rychlosti zásahu se
nikomu ani nezdá. Chtěl bych Vás požádat, přijďte také 1 den mezi nás a alespoň za jejich
precizní práci, když ne jinak, alespoň poděkovat. Já je a i kolektiv lékařů obdivuji a hluboce se
klaním. Znovu Vás prosím, přijďte a těmto vzácným lidem za nás seniory poděkovat. P. L.

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, Oddělení léčebné rehabilitace
Vážený pane řediteli, chtěla bych touto cestou poděkovat všem, co se zasloužili o moje léčení
po těžkém úrazu způsobené nárazem automobilu ze dne 4. 2. 2016. Ihned po předání mé
osoby z Emergency na operační sál se operace ujal pan MUDr. Jaroslav Kortus, který provedl
opravdu zázračné sestavení rozdrceného ramene a rozdrcené pažní kosti, doslova jako
mozaiku. Po dvou dnech se další mé operace zhostil pan MUDr. Jaroslav Belatka, který
provedl velmi náročnou operaci prasklého hrudního obratle. Nevšední pečlivostí a
mimořádné péči, jak na oddělení úrazové ortopedie v čele s vedoucím lékařem panem
MUDr. Linhartem s jeho personálem a dále na léčebné rehabilitaci – lůžkové části pod
vedením paní primářky MUDr. Hany Hladové s kolektivem sester a fyzioterapeutem se mohu
již částečně pohybovat za pomoci různých přístrojů a pomůcek vlastní silou, což považuji za
velký pokrok po tak velkém úrazu. Na obou odděleních jsem se vždy setkala s milým a
obětavým personálem s nevšedním přístupem. Já jsem osobně hrdá na to, že máme u nás
v Plzni takovou moderní a hezkou fakultní nemocnici s takovým vyspělým aktivem odborných
lékařů a sester se špičkovou technikou, proto ještě jednou všem moc děkuji. M. S.

Následující poděkování není určeno konkrétnímu pracovišti
Rád bych Vám chtěl poděkovat za Vaší skvělou práci a trpělivost a jako mé díky Vám zasílám
dárek, snad se Vám bude líbit (CD s duety). M. B.

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám vyjádřila poděkování a vděčnost za ošetření a
přístup, s jakým jsem se setkala v naší nemocnici. 1. 4. 2016 jsem absolvovala artroskopii
kolene na oddělení D – jednodenní chirurgie KOTPÚ. Ač jsem nikdy nepochybovala o tom, že
je naše nemocnice plná profesionálních zdravotníků, přesto jsem byla velmi mile překvapena
výší úrovně veškerého ošetření a péče, které se mně dostalo. Na rozdíl od Vás nedokážu jako
laik posoudit výkon operatéra, ale vzhledem k tomu, že jsem druhý den po operaci byla bez
bolestí, byla diagnóza jistě stanovena na 100% a výkon proveden perfektně. Ač je oddělení
ve velmi stísněných podmínkách, společně pro muže a ženy, s nedostatečným sociálním
zázemím, přesto jsem se jako pacient cítila, díky přístupu zdravotnického personálu,
komfortně a bezpečně. Až v takové situaci dokáže člověk plně docenit jeho náročnou práci. A
co víc setkala jsem se tam dokonce s jedním andělem v podobě dívky se zlatými vlasy,
který se vždy sám od sebe všiml, že spadla berle, nebo má pacient bolesti…Všudypřítomný
empatický anděl..A byl tam také i jeden rytíř…krátký plnovous mu náramně slušel. Byl
galantní, naprosto profesionální a přesto z něj vyzařovalo obrovské srdce . Vážený pane
řediteli, s tímto oddělením můžete být naprosto spokojen! S velkým poděkováním A. T.

Kardiologické oddělení
Vážený pane řediteli, chtěl bych Vás informovat o svých velmi milých osobních zkušenostech
z pobytu ve Vaší nemocnici. Po nečekaném infarktu jsem byl hospitalizován o letošních
Velikonocích na kardiologickém oddělení FN. Byl mi implantován stent a po velikonocích
propuštěn. Dne 18. 4. jsem byl 3 dny nehospitalizován a po kontrole opět propuštěn. Za
celkový pobyt chci vyslovit bezvýhradnou pochvalu všem Vašim podřízeným , se kterými
jsem přišel do styku, počínaje sestřičkami a lékařským vedením konče. Byli úžasní, člověk si
skoro nepřipadal, že je v nemocnici. Na takovéto zaměstnance můžete být plným právem
hrdý!. Samostatné ocenění zaslouží stravování. Připadal jsem si jako ve vícehvězdičkovém
hotelu. Výběr ze dvou jídel, velmi dobré jídlo, porce jako pro dva. Nemohu si při této
příležitosti odpustit kritiku toho, kdo zrušil příspěvky za pobyt v nemocnici. Na jídlo, teplo,
světlo, povlečení, sprchu k dispozici, kromě nemajetných, by měl přispět každý!. Ještě jednou
za vše děkuji a jsem s pozdravem. J. H.
Klinika ortopedie a traumatologie pohyb. ústrojí
Vážený pane Doc. MUDr. Tomáši Pavelko, Ph. D., ve dnech 10. 3. až 29. 4. jsem byl
pacientem vaší Kliniky ortopedie a traumatologie. Zde mně provedl Doc. MUDr. Matějka,
Ph.D. se svým operačním kolektivem náhradu pravého kyčelního kloubu. Vlastní operace
jsem se skutečně nebál, ale měl jsem po svých zkušenostech obavu z nemocničního
personálu. Musím ale s čistým svědomím přiznat, že mé obavy byly liché. Na všech místech,
JIP a lůžková část kliniky, jsem se setkal s ochotou, vstřícností a skutečně profesionálním
přístupem nejenom ke mně, ale ke všem pacientům. Zejména oceňuji to, že sestřičky k nám
přistupovaly s úsměvem, dovedly se zasmát a vždy nás dobily pozitivní energií. Já sám byl
řadu let v různých řídících funkcích, a tak dovedu ocenit přístup celého kolektivu
k pacientům. Vím, jak těžké je docílit takového stavu na exponovaném pracovišti s tolika
lidmi. Personální práce byla vždy to nejtěžší, co jsem musel řešit. Děkuji Vám z celého srdce

za to, že jste dokázal vytvořit takové dobré pracovní vztahy na Vaší klinice. Vždy budu mluvit
o svém pobytu na ortopedii s velkou úctou a vděkem. Přeji Vám hodně úspěchů ve Vaší
náročné práci a děkuji za vše, co pro mne lékaři a sestřičky udělali. J. H.

Interní oddělení – neurorehabilitace
Chci vyslovit uznání a dík kolektivu sester pod vedením staniční sestry p. Kratochvílové za
jejich příkladnou péči a neuvěřitelnou trpělivost, s kterou všechny neúnavně pečují o nás i o
málo spolupracující pacienty, a to s ochotou, úsměvem a dobrou náladou. Vím, že to není
samozřejmostí na jiných zdravotnických zařízeních. Na zlepšování mé pohybové kondice má
velkou zásluhu rehabilitační sestra Sikytová. Svým odborným vybavením, ale i přátelským
přístupem nekompromisně vyžaduje cvičební výkony, takže se rychle zlepšuji v pohybu.
Vidím, že i ostatní rehabilitační pracovnice cvičí s pacienty stejně poctivě ve snaze jim co
nejvíc pomoci. Můj vděk patří také mé ošetřující lékařce dr. Rytířové. Vysvětlila mi můj
zdravotní stav a svým laskavým a lidským přístupem mi dává naději na úplné uzdravení.
Spolu s dr. Vítem se mi starají nejen o tělesnou stránku nemoci, ale hlavně mi psychicky
pomáhají vracet optimismus do budoucna. Všem těmto pracovníkům patří můj díky a snad
mluvím i za většinu ostatních pacientů, kteří mají zájem o své uzdravení a návrat pohybu.
Takovéto pracoviště je snad ojedinělé a přála bych si, aby se s tak skvělými lidmi bylo možno
setkat ve všech zdravotnických zařízeních. S pozdravem M. S.

Kardiochirurgické oddělení
Vážený pane řediteli, dovoluji se na Vás obrátit s velkou prosbou, o předání mého
poděkování a vděku mé manželky, i všech členů rodiny, primáři kardiochirurgického oddělení
MUDr. Tomáši Hájkovi, celému jeho kolektivu lékařů, sester a ošetřovatelů, k dvouletému
výročí od záchrany mého života. Pro Vaši informaci uvádím, že jsem byl dne 15. 4. 2014 přijat
k hospitalizaci na uvedeném oddělení s akutním infarktem myokardu. Zde jsem zkolaboval a
po oživení jsem byl ihned MUDr. Mariánem Kohutem operován. Můj zdravotní stav,
vzhledem i k věku téměř 70 roků, byl kritický a prognóza mého života nejistá, neboť mně
zkolabovaly také skoro všechny životně důležité orgány. Své okolí jsem začal po operaci
vnímat dle sdělení manželky, která mě navštěvovala skoro každý den, kdy se střídala se členy
rodiny, až dne 13. 6. 2014. Byl jsem prvně v životě nemocen, hospitalizován a také léčen pro
závažnou nemoc. Vám, jako lékaři, jistě nemusím blíže uvádět, jaký byl po této době
nemožnosti vnímat svět, můj psychický i fyzický stav. Všechny svaly byly natolik ochablé, že
jsem nebyl schopen si upravit přikrývku nebo se pootočit bez cizí pomoci na bok. Měl jsem
sondu zavedenou nosem do žaludku, dýchací trubičku v krku, a spoustu dalších připojení na
přístroje. Později jsem si uvědomil, že jsem z počátku nebyl vstřícný pacient, a svou léčbu
jsem někdy i vzdával. Dovedu však ocenit vysoce erudovanou péči lékařů a nezměrnou péči
sester a ošetřovatelů, kteří léčbu a péči o moji osobu nikdy nevzdávali, právě naopak.
Všemožně se snažili mě psychicky podporovat, ptali se, co by mi udělalo radost (což není

jejich práce), a tak mi pomáhali vrátit se do života, což se jim podařilo. V kterékoliv denní i
noční době stačilo nepatrné upozornění např. menším pohybem ruky, a byla u mne sestřička,
která moji situaci či požadavek ihned vyřešila. Jsem přesvědčen, že veškeré drahé přístroje
jsou sice potřebné, ale přístup lékařů a sester k pacientům, žádný ani sebelepší a sebedražší
přístroj, nemůže nahradit (zachránily mne úžasné lidské ruce a úžasné lidské vlastnosti, jako
jsou cit, pochopení, vstřícnost, laskavost, atd. dokáže toto nějaký stroj? Nedokáže!). Plně
podporuji názor na úpravu platů lékařů, sester, ošetřovatelů. Poslanci i ministerští úředníci
jsou bohužel v aktivním věku a relativně tedy zdraví, což však by jim nemělo bránit
v nestranném a objektivním posouzení pracovního zatížení a odpovědnosti všech odborníků
pracujících ve zdravotnictví. Tento závěr opakovaně konstatuji při různých příležitostech a
věřím, že je nutné tuto skutečnost připomínat neustále. Velmi často se mně vybavují
vzpomínky na některé postupy lékařů a sester, které stále více oceňuji. Vybavuji si moment,
kdy mne sestry zvedaly mobilním jeřábem z postele, aby ji mohly upravit. Situaci, kdy mě
prvně posadily před příchodem manželky na židli vedle postele nebo kdy mne ošetřovatelé
museli zvedat na nohy po sezení zpět na postel. Světlým okamžikem rovněž byla každý den
prováděná, účinná rehabilitace, která mne postavila zpět na nohy. Vážený pane řediteli,
můžete být právem pyšný na kardiochirurgické oddělení, které je opravdu na té nejvyšší
úrovni, nejen po stránce odborné, což jsem viděl i na počtu a stavu pacientů po operaci
srdce, se kterými jsem se následně setkal při lázeňské péči, ale i po stránce lidské, kdy
k úspěšnému léčení pomáhá také velice milé a vstřícné jednání a chování, jak k pacientům,
tak také i členům jejich rodin. Na podzim roku 2014 jsem již mohl odložit francouzské hole a
plně zvládám veškeré práce kolem zahrádky i domu. Vrátil jsem se zpět i k právnické činnosti
a vykonávám správní činnost k zajištění přestupků pro 25 obcí kolem bydliště. Nemám
problémy, i přes počáteční pochybnosti po provedené operaci, si pamatovat znění zákonů,
ani formální postupy při vyhotovení různých rozhodnutí či písemností. Navštívil jsem nyní
několik svých přátel, kteří byli hospitalizováni v různých okresních nemocnicích, a mohu Vám
sdělit, že celková úroveň po všech stránkách, a to včetně úrovně stravování, se nedá s Vaším
kardiochirurgickým oddělením absolutně srovnat. Ve svém aktivním věku jsem pracoval řadu
roků také v manažerských funkcích až na úrovni ministerstva a úřadu vlády, a mohu
s klidným svědomím říci, že na práci takového oddělení bych byl velice hrdý. Každá pochvala
za perfektně odvedenou práci potěší každého, zejména od svého nadřízeného. Z těchto
důvodů Vás, vážený pane řediteli prosím, o předání mého velikého poděkování za záchranu
mého života, který si užívám v plné síle, lze říci i zdraví, a bez subjektivních potíží v kruhu své
rodiny a přátel. J. H. manželkou a členy rodiny.

BŘEZEN
Centrální příjem FN Lochotín, 1. interní klinika
Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat za vzornou péči p. MUDr. Anně Pöpperlové, a
zároveň její sestře. Dne 25. 2. 2016 v podvečer jsem musela navštívit centrální příjem, Fakultní
nemocnice
Plzeň
Lochotín.
Děkuji
za
lidský
přístup
a
odbornou
pomoc.
M. K.

Interní oddělení
Po dlouhodobé hospitalizaci mého otce pana J. S. na Vašem oddělení LDN 2 chci velice ráda tímto
dopisem poděkovat všem sestřičkám a ošetřovatelům LDN 2 za profesionálně odvedenou práci, za
lidský a trpělivý přístup k pacientům a jejich rodinným příslušníkům. Děkuji. S. S.

Gynekologicko – porodnická klinika
Krásné dobré odpoledne, rádi bychom touto cestou poděkovali personálu GPK FN Plzeň. Narodili se
nám zde oba naši synové-O. - 24. 4. 2014 a M. 1. 2. 2016. Chtěli bychom touto cestou VELMI
PODĚKOVAT veškerému personálu, který o nás pečoval - jak v průběhu porodů, tak následně na
oddělení šestinedělí. U druhého porodu 1. 2. 2016, to byli jmenovitě porodní asistentka paní
Šlehoferová a MUDr. Cibulka. Všichni byli mimořádně příjemní, ochotní a vstřícní a profesionální :)JEŠTĚ JEDNOU MOC DĚKUJEME A PŘEJEME VŠEM PEVNÉ ZDRAVÍ A JEN TO NEJLEPŠÍ :-). I díky
báječnému a lidskému přístupu personálu pro nás oba porody zůstanou navždy šťastnou a
mimořádnou událostí. Děkujeme a přejeme mnoho štěstí a radosti při vaší náročné a zodpovědné
práci. K. Z., L., O. a M.

Dermatovenerologická klinika
Vážení, ve dnech 2. 3. - 4. 3. 2015 jsem byl hospitalizován na Vaší klinice ohledně odstranění
melanomu na mém těle. Po celou dobu hospitalizace jsem se setkával s příjemným a ochotným
personálem. Jídlo a čistota - výborné. Sestřičky - vynikající! Zvlášť vřelý dík patří ošetřující lékařce
MUDr. Kateřině Brabcové a Doc. MUDr. Tomáši Fikrlemu PhD., který excizi prováděl - mnohokrát
děkuji!! Přeji Všem pevné zdraví a mnoho úspěchů v tak těžké a zodpovědné práci! S pozdravem
hezkého dne vděčný pacient J. K.

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Vážený pane řediteli, 12. 1. 2015 jsem byl přijat na KOTPÚ z důvodu operace levého kyčelního
kloubu. Díky pochopení přednosty KOTPÚ Doc. MUDr. T. Pavelky, Ph.D., který vyhověl mé žádosti,
pak 31. 8. 2015 přednostně na operaci pravého kyčelního kloubu. Nechci zde popisovat, jaké bolesti
jsem před výměnou obou kloubů prožíval. A to i v noci. Navíc jsem Bechtěrevik IV. stupně s dalšími
zdravotními problémy. Obě operace prováděl MUDr. M. Linhart. Díky jeho profesionálnímu přístupu
nemám v současné době s oběma klouby potíže. A já věřím, že při půlroční kontrole, která proběhne
zanedlouho, nebudou shledány žádné problémy. Proto bych chtěl touto cestou moc poděkovat
MUDr. M. Linhartovi a celému jeho týmu za jejich práci. Poděkovat bych chtěl i ostatnímu personálu
ortopedické kliniky. Díky. S pozdravem Z. V.

Psychiatrická klinika
Vážený pane řediteli, 15. ledna tohoto roku jsem byla přijata na psychiatrické oddělení pro
dekompenzaci psychického stavu. Ač mě deprese, panické ataky a úzkosti pronásledují celý život, na
psychiatrii jsem byla hospitalizována ve svých 65 letech poprvé. Potřebovala jsem pomoc, ale zároveň
mě trápila obava, co mě čeká. Zcela zbytečně. Už na ambulanci jsem byla velmi mile překvapena

vlídným přijetím MUDr. Václava Kostroucha, který se mnou sepisoval téměř 4 hodiny celou moji
životní anabázi. Upozorňuji, že na ambulanci jsem přijela vozem RZP ve 4.30 hod. ráno. Pak mě
převzal do péče MUDr. David Hynek, který byl mým ošetřujícím lékařem, po celou dobu hospitalizace
téměř 6 týdnů. Mé velké díky patří především jemu. Jeho velmi vstřícné, vlídné a empatické chování
mě zbavilo obav a pomohlo ke zklidnění. Poděkování patří také všem sestrám na oddělení psychiatrie
D, které vede bc. Radka Kašáková. Velký dík patří vrchní sestře Bc. Heleně Kovandové za její zájem a
rady, kterými mě podporovala při jakémkoliv setkání, i zcela náhodném. Za velmi vlídné chování
děkuj též prim. MUDr. Hudečkovi. Vážený pane řediteli. Tímto poděkováním za skvělou práci všech
zaměstnanců psychiatrického oddělení bych chtěla vyjádřit dík a udělat radost nejen jim, ale také
Vám a pevně věřím, že toto vyjádření Vás všechny potěší. S pozdravem a úctou J. L.

2. interní klinika
Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám poděkovala za vynikající práci Vašich zaměstnanců. Jako
velmi nemocný pacient s nepřestávající bolestí jsem byla převzata ambulancí chronických ran na II.
interní klinice FN. Zde mi byla paní MUDr. Ivanou Flanderovou a zdravotní sestrou paní Jílkovou
poskytnuta nevšední péče. Obě jmenované jsou skutečnými odborníky svého oboru. V této
ambulanci se zcela jistě každému s bolestivými chronickými nehojícími se ranami, stejně jako mě,
dostává pozorné péče, kterou není možné dostatečně slovy ocenit. Náročná zdlouhavá a jistě i
finančně nákladná ošetření pacientů s nehojícími se ranami musí být velmi psychicky vyčerpávající,
neboť ne vždy se daří nehojící rány zaléčit. V mém případě se to podařilo a to i za zásadního přispění
zdravotní sestry paní Anny Malé z farmakologického oddělení FN, která pečuje o pacienty v
hyperbarické komoře. Závěrem Vás, pane řediteli, prosím o ocenění práce Vašich zaměstnanců paní
MUDr. Ivany Flanderové a zdravotních sester paní Jílkové a paní Malé, které dělají skutečně velice
dobré jméno Vámi řízené Fakultní nemocnici Plzeň. S pozdravem a díky E. M.

Klinika ortopedie a traumatologie pohyb. ústrojí
Dobrý den, ve dnech 8. - 11. 3. 2016 jsem byla hospitalizována na oddělení KOTPÚ C pro plánovanou
artroskopii kyčelního kloubu. A chtěla bych tímto poděkovat MUDr. Neprašovi a jeho týmu za
provedení celé operace. Jako pedagog působící v českém školství vím, jak málo kladných hodnocení a
zpětných vazeb se nám dostává, proto bych obzvlášť chtěla poděkovat veškerému personálu
oddělení C. To, že budou lékaři i sestry v takto velké nemocnici profesionálové, to jsem snad i čekala,
ale všichni pracovníci, se kterými jsem se setkala, dávali své práci další (a mnou obrovsky ceněný)
rozměr a tím je příjemný přístup a lidskost. Musím přiznat, že jsem nevycházela z údivu od
samotného příjmu až po propuštění. Všichni se mnou měli obrovskou trpělivost, chápali potřebu
zachování určité intimity a k tomu všemu se ještě usmívali. Pro mě nevídaná kombinace. K dovršení
naprosté spokojenosti bych ještě ráda vyzdvihla i vynikající jídlo a hygienické vybavení pokojů (což
může znít až legračně, ale např. v krajské nemocnici v Ústí nad Labem rozhodně není běžné, aby
kdekoliv u umyvadla bylo mýdlo, o ostatních věcech ani nemluvě). Závěrem tedy ještě jednou děkuji
všem a za vše. Snad je můj email alespoň malinkou útěchou v záplavě stížností, kterých je zajisté
mnohokrát více. Každý, kdo si na české zdravotnictví stěžuje, by si měl nejprve vyzkoušet to "lepší na
západě", pak by teprve věděl, jak my se tu máme skvěle ;-) Nicméně plzeňská nemocnice pozdvihla
úroveň ještě o mnoho levelů výše, jak se dnes říká. Děkuji a přeji krásný den, A. Č. A.

1. interní klinika
Dobrý den, dnes jsem byl na vyšetření u paní doktorky Jany Koželuhové (gastroenterologická
ambulance) a chtěl bych jí tímto způsobem poděkovat za její pěkný přístup k pacientovi, vstřícnost,
že mi srozumitelně vysvětlila můj zdravotní stav. Je milá a příjemná. Takových doktorů byste měli mít
v nemocnici více. S pozdravem K. Š., velmi spokojený pacient.

Gynekologicko – porodnická klinika
Velice ráda bych touto cestou poděkovala lékařům a sestřičkám a všem z gynekologie na Lochotíně.
Před 2.5 rokem jsem na Lochotíně rodila císařským řezem dcerku a děkuji za perfektní přístup a
trpělivost všech. Lékaři a sestry na ambulanci jsou úžasní a trpěliví, jsou fakt zlatí a zasloužili by si
metál za svou práci. Takže moc děkuji všem. B. R.

Kardiochirurgické oddělení
Chtěla bych poděkovat touto cestou kolektivu lékařů, sester a pomocnému personálu na
kardiochirurgickém oddělení FN Lochotín, 4. patro, za vzornou péči při operaci srdce a v pooperačním
stavu pod vedením primáře MUDr. Tomáše Hájka. S pozdravem vděčná pacientka M. P.

Centrální příjem FN Lochotín, chirurgická ambulance, ortopedická ambulance
Vážený pane řediteli, v úterý 1. března 2016 sjel autobus ČSAD, vezoucí naše děti z divadelního
odstavení v Plzni, na silnici I/20 u Všerub do příkopu. Při nehodě se lehce zranilo několik našich dětí
včetně personálu. Po ošetření členy ZZS PK na místě nehody, byli převezeni do FN Plzeň na Lochotíně.
Dovolte mi, vážený pane řediteli, poděkovat všem vašim kolegům, kteří se našich dětí v nemocnici
ujali – za profesionální přístup při ošetřování, za lidský přístup k vyděšeným dětem i personálu a
uklidnění stresové situace. Prosím o vyrozumění tohoto poděkování všem, kteří o nás v tu dobu
pečovali. Děkuji, za pedagogický kolektiv mgr. Ivana Kalistová, ředitelka mateřské školy Úněšov.

Stomatologická klinika
Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vaším prostřednictvím poděkovala šéflékaři stomatologické
kliniky MUDr. E. Cimburovi, CSc. za výborný a pečlivý výkon a jednání k pacientům. V mých 73 letech
objevil vadu mého chrupu, na kterou nepřišli lékaři za celý můj život. Také sestřičky ovládají svou
profesi. Přeji Vám hodně úspěchů a pevné zdraví. B. B.

Oční klinika
Vážený pane řediteli, v poslední době jsme svědky kritiky, která probíhá v médiích na stížnosti
pacientů na zanedbávání péče, nedostatek a nedostatečný počet lékařů- specialistů, dlouhé cesty a
objednací doby na vyšetření, apod. Dovolte mi, abych Vám vyprávěla svůj příběh, který zažívám již
několik let. Chci upozornit, že jsem nebyla nikdy v žádné straně, nejsem VIP osoba, nýbrž
starodůchodce, která miluje své původní povolání – spojení lidí, kontinentů (mezinárodní poštovní

přeprava). Již 15 let se úspěšně léčím, prodělala jsem 3 operační výkony a byla několikrát
hospitalizována na Oční klinice Vaší nemocnice, kterou úspěšně řídíte. Má diagnóza je nevratná, lze ji
pouze pozdržet. Dovolte mi, abych Vaším prostřednictvím poděkovala doc. MUDr. R. Říčařové, CSc.,
FEBO za vynikající a lidský přístup k pacientům, dále MUDr. Š. Rusňákovi, Ph.D., MUDr. Sovákové a
dalším personálním pracovníkům, sestřičkám lůžkového oddělení vedené staniční sestrou Alenou.
Jejich služba je namáhavá, ale vynikající a lidský příkladný přístup k pacientům. Vám, pane řediteli,
přeji pevné zdraví a úspěšné řízení provozu nemocnice. S pozdravem a úctou. B. B.

Interní oddělení
Ráda bych touto cestou poděkovala jménem celé naší rodiny za péči, která byla poskytnuta mojí
sestře J. O. při hospitalizaci na interním oddělení FN Bory v rámci léčby po mozkové příhodě.
Děkujeme za lidský přístup, profesionální chování a celkovou péči nejen lékařů a sester, ale i
rehabilitačních pracovníků a logopedky. Přeji Vám hodně úspěchů ve Vaší nelehké práci a ještě
jednou za celou rodinu děkuji. J. K.

Dermatovenerologická klinika
Vážený pane řediteli, obracím se na Vás s prosbou, abyste byl tak laskav a poděkoval mým jménem
lékařům z Dermatovenerologické kliniky, hlavně MUDr. Janu Říčařovi, ze jejich obětavý a laskavý
přístup k pacientům. Mám velmi těžkou alergii a CHOPN 3. stupně ač jsem nekuřák. Děkuji Vám a
přeji Vám úspěšné plnění úkolů ve vaší profesi a pevné zdraví. S respektem B. B.

Gynekologicko – porodnická klinika
Poděkování je určeno MUDr. Jaroslavě Karbanové: Dobrý den paní doktorko, chtěla jsem vám velmi
poděkovat za váš úžasný lidský přístup, který mi pomohl v naší situaci. Také bych chtěla poděkovat
pánům doktorům a všem sestřičkám, které byly také báječné. Přeji vám mnoho úspěchů jak v
pracovním, tak v soukromém životě. Všichni jste mi dodali obrovskou sílu, abych se s naší situací
dokázala poprat, a za to vám patří obrovské díky. Přeji vám krásný den. J. M.

Gynekologicko – porodnická klinika
Děkovný dopis pro urodynamickou ambulanci: Jsem seniorka a osud mi nadělil těžkou Parkinsonovu
chorobu. Po stanovení této diagnózy se nějaký čas nic nedělo, ale teď už mám mnoho nepříjemných
příznaků. Patří k nim bohužel také inkontinence. Můj gynekolog mě poslal na vyšetření do
urodynamické ambulance Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně. Na vyšetření jsem šla s obavami.
Od chvíle, kdy vejdete do ambulance pod vedením primáře MUDr. Vladimíra Kališe Ph.D., ocitnete se
v laskavé a příjemné atmosféře. Všechno mi bylo dokonale vysvětleno a oba lékaři, pan MUDr.
Zdeněk Rušavý a pan primář - zástupce přednosty kliniky, se chovali nadstandardně. Odpovídali
trpělivě na moje otázky, vůbec nevadilo, že jsem kvůli svému zdravotnímu stavu přišla pozdě, že jsem
velmi pomalá a další věci. Vím, že každý člověk by měl na svém pracovišti odvádět co nejlepší výkony,
ale tady bylo něco navíc, tady jsem byla pacient, ale hlavně nešťastný člověk, a jejich empatie byla
úžasná. O odbornosti obou pánů nebylo pochyb. Děkuji touto cestou oběma lékařům, zdravotním
sestrám v ordinaci a na recepci za to, že mi svým chováním udělali ze dne obávaného den klidný a

plný naděje, a věřte, že pro pacienta to znamená hodně! Přeju všem pacientům, aby se aspoň jednou
cítili jako já v této ambulanci. Vám, pánové, a vám, sestry, můj velký dík! S. M.

Otorhinolaryngologická klinika
Dobrý den, ve dnech 14. 3. – 18. 3. 2016 jsem byla hospitalizována na ORL oddělení FN v Plzni za
účelem odstranění štítné žlázy. Chtěla bych poděkovat za vzornou péči, které se mně na tomto
oddělení dostalo. Setkala jsem se nejen s profesionálním přístupem operatéra MUDr. Krčála a celého
operačního týmu, ale i laskavým jednáním všech sester, jejichž trpělivost zejména při práci
s některými pacienty je obdivuhodná. Dík patří i ostatnímu personálu oddělení a nemocnice, který
pomáhá zpříjemňovat prostředí nemocničního oddělení. D. H.

Gynekologicko – porodnická klinika, Neonatologické oddělení
Dobrý den, jelikož mám čerstvou zkušenost s Vaší klinikou a jejím personálem, ráda bych Vám
popsala své dojmy a pocity. Ve Vaší gynekologicko-porodnické klinice jsem byla poprvé před rokem a
půl, když jsem rodila naší dceru. Na vlastní kůži jsem tak zažila úžasný přístup zdravotnického
personálu na oddělení šestinedělí, zvláště pak přístup staniční sestry Ledecké, na kterou s manželem
dodnes rádi vzpomínáme. Tři týdny po porodu jsem byla hospitalizovaná na oddělení gynekologie s
obrovskou mastitidou a musela jsem dát za pravdu „ nechvalným řečem“, které kolovaly především o
tamějších zdravotních sestrách. Když jsem po deseti dnech odcházela domů a vyplňovala jsem Váš
dotazník na hodnocení hospitalizace, tak jsem si uvědomila, že jsem např. ani netušila, kdo byl můj
ošetřující lékař, jehož jméno jsem si poté přečetla v propouštěcí zprávě.
V polovině března letošního roku jsem podstoupila u Vás na gynekologii revizi dělohy. Jelikož jsem
byla „bolavá na duši“, tak mi v tu chvíli bylo úplně jedno, kdo a jak se ke mně chová. O to víc mě ale
překvapila změna, která na Vašem oddělení nastala, a to především v přístupu k pacientkám a k jejich
rodinným příslušníkům. Chtěla bych Vám tímto dopisem poděkovat především za taktnost, se kterou
ke mně sestry přistupovaly, za jejich rady, které by mi vlastně ani dávat nemusely a celkově za
příjemné a přátelské prostředí, které jsem i přes svůj smutný zážitek, velmi dobře vnímala. Vaše
klinika, a především oddělení gynekologie, je místem, kam ženy nechodí se zlomenou rukou, ale s
„ženskými“ problémy, tedy velmi intimními a ještě více citlivými, když se jedná o jejich nenarozené
dítě. Proto si myslím, že zrovna na takovém oddělení by měl být personál maximálně empatický,
taktní a vřelý. O to víc jsem ráda, že jsem se s takovým přístupem na Vaší klinice nyní setkala a ráda
bych poděkovala panu doktorovi Kosťunovi, který mi zákrok provedl. Na závěr tohoto poděkování mi
dovolte malou perličku- po zákroku za mnou doktor Kosťun přišel na pokoj na kontrolu a zrovna byl u
mě můj manžel s mým otcem. Doktor Kosťun přišel a manželovi i mému otci podal ruku a představil
se jim. Oba v tu chvíli pookřáli a nepřipadali si jako někdo, kdo překáží, ale jako někdo, kdo ke mně
patří a doktoři to tak vnímají. Šlo o maličkost, o krátké lidské gesto, o malý detail, který ale ve Vás
zanechá stopu a dokáže změnit celkové vnímání o pobytu na Vaší klinice. Pevně doufám, že se s Vaší
klinikou setkám až při radostnější příležitosti, jakou je narození miminka, a již teď vím, že rodit budu
případně určitě u Vás. S pozdravem a přáním hezkého dne M. B.

Gynekologicko – porodnická klinika, Neonatologické oddělení

Vážený pane řediteli, jsem ráda, že i já mohu napsat pochvalný dopis na Vaše zdravotnické zařízení.
Jmenuji se R. F., nyní na mateřské dovolené, jinak však „Vaše“ všeobecná sestra I.IK, oddělení 5A.
Zmiňuji to, protože si myslím, že pochvala a uznání od zdravotníka a zároveň zaměstnance zahřeje u
srdce dvojnásobně.
Dne 6. 2. oslavila moje dcera A. 3 měsíce. Přišla na svět po rizikovém těhotenství a neplánovaném
komplikovaném císařském řezu 6. 11. 2015 za 5 minut dvanáct a to doslova. Celá situace byla pro mě
o to horší, že se jednalo teprve o 33. týden těhotenství. Proto bych tímto dopisem chtěla poděkovat
ošetřujícímu personálu Gynekologicko-porodnické kliniky (oddělení pro riziková a patologická
těhotenství GIA, porodní sál, pooperační oddělení GIB – pooperační „dospávací“ pokoj, oddělení
pooperační 2 a konzervativní gynekologie GIIB). Veliké díky patří sloužícímu lékaři, Martinu
Smažinkovi, který celý porod vedl. Jeho jednání a přístup byl vysoce profesionální a lidský. On, stejně
jako sloužící porodní asistentka (Petra Denerová, DiS.) a neonatolog (MUDr. Martin Matas), nás svým
citlivým a laskavým přístupem prováděli bezesporu nejhoršími chvílemi mého i manželova života.
Taktéž musím zmínit i výbornou anestezioložku, MUDr. Adélu Pintířovou, která perfektně zajistila
mojí svodnou anestézii a následně kvůli komplikacím i celkovou. Stručně řečeno všichni přítomní
během té dlouhé noci byli naprosto úžasní a maximálně profesionální.
Jelikož se jednalo o předčasný porod, klíčovou roli zde hrálo Neonatologické oddělení. Naše dcera
byla po porodu hospitalizovaná na oddělení JIRP, tzv. odd. „A“ a následně na oddělení JIP, tzv, „B“,
kde jsem pak byla hospitalizována na roomingu s ní. Za ten necelý měsíc, jsem si nemohla
nevšimnout, že spousta sester je tam na „správném místě“ a jsou skutečnými odbornicemi ve svém
oboru. Myslím tím samozřejmě jak profesionálními znalostmi, tak i jejich lidským a obětavým
přístupem, kterým usnadňují rodičům nejtěžší chvíle v životě. Musím říci, že zvláště kolektiv sester na
JIP („B“) mi přirostl k srdci. Asi je to i tím, že dcerka už byla v lepším zdravotním stavu a celé prostředí
působilo „domáčtějším“ dojmem. Díky jejich přístupu jsem se tam cítila (popravdě nebudu psát, že
jako doma, protože to tak samozřejmě být nemůže i při sebevětší snaze) příjemně a celý pobyt,
během kterého jsem se i učila starat o svou dcerku a sžívala se s ní, mi velmi usnadnily.
Vím, že dopis předáte personálu na zmíněných pracovištích, proto bych jim chtěla vzkázat: Děkuji
Vám všem. Děkuji za Vaši práci, kterou děláte skvěle. Děkuji i za svou dcerku. Vážím si toho a musím
dodat, že na Vás opravdu nezapomenu… Děkujeme. R. F., J. F.

Neurochirurgická klinika
Prostřednictvím sekretariátu ředitele telefonicky poděkovala paní H. B. Dne 22. 3. 2016 byla na
vyšetření u pana primáře MUDr. Runta a velice chválila pana primáře. Děkuje za úžasný přístup
k pacientům, který ještě nezažila. Z ordinace odcházela s příjemnou náladou a vráceným
optimismem.

Chirurgická klinika, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Poděkování bylo adresováno Doc. MUDr. Eduardu Kasalovi, CSc.: Vážený pane náměstku, dovolte mi,
abych Vaším prostřednictvím moc poděkovala za lékařskou a ošetřovatelskou péči, která mi byla
věnována při operaci a hospitalizaci na Chirurgické klinice prof. MUDr. V. Třešky, DrSc. Velký dík patří
operatérovi as. MUDr. Petru Novákovi, Ph.D., celému kolektivu JIP 1, lékařům odd. CH-B pod vedením
doc. MUDr. T. Skalického, Ph.D., as. MUDr. V. Liškovi, Ph.D., as. MUDr. D. Šmídovi, MUDr. O.
Vyčítalovi za lékařskou péči a as. MUDr. Andree Ňaršanské za psychickou podporu. Moc děkuji
celému kolektivu sestřiček, sanitáře a sanitářek a studentek FZS na CH-B za jejich trpělivost, péči a
empatii. Opravdu si všeho nesmírně vážím. Děkuji také KARIM pod vedením as. MUDr. R. Pradla,

Ph.D. a anesteziologovi as. MUDr. Davidu Lukešovi za perfektní anesteziologickou péči. S uctivým
pozdravem R. P.

Chirurgická klinika
Dobrý den. Děkuji za příkladnou a obětavou práci personálu Fakultní nemocnice Plzeň, Lochotín.
Chirurgie 1. patro od. B. Děkuji za vše. S pozdravem J. S.

Oční klinika
Poděkování je adresováno MUDr. Zuzaně Mařanové: Vážená paní doktorko, dne 23. 3. 2016 jste
provedla u mého otce B. T., roč. 1943, exkochleaci chalazion v obou víčkách pravého oka.
Píši, abych Vám s odstupem několika dnů poděkoval nejen za Váš perfektní zákrok, který mu přinesl
úlevu a dobré hojení, ale také proto, že otec si velice cenil Vašeho jednání, celkového přístupu,
komunikace, vysvětlení, účinku předepsané medikace i zručnosti. Jistě to není při náporu pacientů v
ambulanci jednoduché, ale Vašim pacientům takto dokážete odborně i lidsky velmi pomoci. S
obdivem k Vaší práci a k péči poskytované Vaší klinikou a se srdečným poděkováním Z. T.

Oční klinika
Dne 15. ledna 2016 jsem podstoupil na Oční klinice FN v Plzni operaci šedého zákalu pravého oka.
S provedením operace jsem byl velice spokojený, ocenil jsem vzorný přístup a ochotu celého
kolektivu oddělení oční kliniky, zejména proto, že jsem dlouholetým zaměstnancem děkanátu LF
v Plzni. Přeji tomuto kolektivu i do budoucna stálou neutuchající ochotu a přístup k jejich pacientům.
J. Š.

Kardiologické oddělení
Obdiv nad mistrovským zásahem implantace TKS operatérem MUDr. Romanem Fiedlerem. Svěží
pocit úlevy po okamžitém získání srdečního pulsu 60 i záruky jistoty pomoci při kontrolách
v případných potížích v budoucnu. Úcta, vstřícnost, laskavost od samého začátku přijetí pacienta,
perfektní organizace v průběhu předoperačních vyšetření, Vynikající čistota na pokojích i
nadstandardní vybavení třílůžkových pokojů, jakož též bezpochyby výtečná chuť jídel, dodávaných
pacientům. Vděčnost po zásluze patří týmu zdravotních sester, vedených ošetřující lékařkou MUDr.
Evou Dragounovou. Chmury, strach a obavy předoperační byly zahnány do kouta. Vstřícnost a ochota
pomoci též v předčasném odjezdu vytvořily krásný obrázek v duši, na který se nezapomíná. Za vše
díky. Hodně úspěchů plzeňské fakultní nemocnici. M. N.

Chirurgická klinika
Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám co nejsrdečněji poděkoval za péči a Váš osobní zájem
v průběhu mého zranění a krátké hospitalizace ve FN Plzeň. Zároveň oceňuji profesionální přístup
personálu a fungující systém nemocnice, který jsem měl možnost poznat v průběhu mého léčení.
Děkuji a jsem s pozdravem J. H.

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Touto cestou bych rád poděkoval Klinice ortopedie a traumatologie fakultní nemocnice v Plzni, a to
zejména lůžkovému oddělení A a oddělení JIP za veškerou odbornou péči, která mi byla poskytována
v době mé nedávné hospitalizace související s operací pánve. Dále bych velmi rád poděkoval lékaři
MUDr. Tomáši Malotínovi za profesionálně provedenou operaci a přístup, který mi byl a je stále
poskytován při kontrolních návštěvách. S pozdravem J. H.

1. interní klinika
Dobrý den, včera jsem byla převezena záchrankou k vám na metabolickou JIP, mám docela dost
záporných zkušeností s přístupem lékařů a to hlavně, když doprovázím babičku s dědou, proto vás
moc prosím, abyste vyřídil moc velké díky lékařům, sestřičkám, sanitárce, staniční sestře, i dámy
uklízečky byly moc fajn. Jmenovitě díky patří slečně Archmanové, Táborské, Hoškové, mladé paní
Kuchtové. Jsou to úžasné bytosti na svém místě, velké díky. Ještě moc prosím, je-li možné poděkovat
záchrance č. výjezdu 040-01, z 22.3 2016, 10 30 a pracovníkům Emergency ,budu vám moc vděčná,
když toto díky předáte. Moc si to zaslouží, děkuji. S pozdravem V. I.

Gynekologicko – porodnická klinika
Poděkování určeno Mgr. Bc. Lence Krejčové, staniční porodní asistentce: Dobrý den paní Krejčová,
doufám, že píšu na správnou adresu :-). Od 22. do 26. 2. 2016 jsem byla hospitalizována na Vašem
oddělení po laparoskopii. Protože vím, že lidé většinou píší pouze stížnosti, tak já napíši poděkování.
Chtěla bych moc poděkovat celému personálu oddělení, ať už jde o sestřičky, ošetřovatelky, lékaře,
paní na úklid, paní v jídelně. Všichni si zaslouží velikou pochvalu. Hospitalizace pro mne byla velice
těžká i z toho důvodu, že mám doma dvě malé děti. Ale všichni se ke mně od začátku chovali velmi
mile a můj strach opadl. Byla jsem velmi spokojená i se stravou, která mi naprosto vyhovovala.
Kdybych měla Vaše oddělení hodnotit procenty, dala bych 1000% :-). Přeji Vám krásný a příjemný
den. S pozdravem P. N.

Neurochirurgická klinika
Touto cestou bychom rády poděkovaly kolektivu sester a sanitárek odd. neurochirurgie B pod
vedením staniční sestry Bc. Jany Binderové. Jejich lidský přístup v pooperační péči o nás nemocné je
obdivuhodný. Každou naši žádost splnily hned, s úsměvem na rtech a povzbuzováním, že bude den
ode dne lepší. Svým optimismem nám dávaly naději k uzdravení. Celému kolektivu vyjadřujeme velké
poděkování a přejeme mnoho pracovních i osobních úspěchů do dalších let. Vděčné pacientky
z pokoje č. 6. - paní K., paní K., paní O.

Geriatrické oddělení

Vážený pane řediteli, vážené vedené FN v Plzni. Chtěl bych vyjádřit veliký dík a uspokojení za velmi
dobrou péči o pacienty na geriatrickém oddělení A, pod vedením paní primářky Kateřiny Soukupové.
Moje manželka (ročník 1936) V. Ř., zde byla hospitalizována k rehabilitačnímu doléčení 14 dní od 29.
2. do 14. 3. 2016. Se všemi sestrami a bratry, s jejich přístupem k pacientům byla velmi spokojena.
Léčila se zde po zlomenině obratle L 4 a jejich vlídné zacházení přispělo k rychlému zlepšení jejího
zdravotního stavu. Rovněž přístup paní primářky Soukupové k pacientům je ojedinělý a získala si náš
obdiv. Nemám sice moc rád výraz „kolektiv, ale myslím si, že na tento můžete být vy a Vaše vedení
právem hrdi. Prodělal jsem několik operací a mockrát jsem byl hospitalizován a tak vím, o čem mohu
mluvit. Všechny Vás srdečně zdravím a přeji Vám víc takového uznání. A samozřejmě i moje
manželka, v červnu oslavíme 60 let manželství. J. Ř.

Chirurgické oddělení
Primáři oddělení MUDr. Václavu Karnosovi je určeno následující poděkování: Pane primáři, moc, moc,
moc Vám děkuji za operaci žlučníku, kterou jste mi provedl 17. 12. 2015, pomohl jste mi tím jak
fyzicky, tak i psychicky. Jsem šťastná, že mi pan profesor O. Topolčan poslal právě k Vám. Děkuji Vám
též za Váš lidský přístup a chování pravděpodobně ke všem vašim pacientům. Jste úžasný. Též děkuji i
za mého syna, kterého jste vzal k Vám na operaci tříselné kýly 4. 2. 2016. Oba jsme již v pořádku a to
díky Vám! Nelze zapomenout, co jste pro nás udělal! Přišla bych již dříve, ale lžička s Václavem nebyla
na skladě. Hrnek, propiska i lžička jsou jen malý dík. Ještě jednou Vám moc a moc děkuji. Vaše
pacientka J. B. a M. B.

Chirurgické oddělení
Přeji dobrý den pane primáři, alespoň touto cestou bych chtěl poděkovat vašemu týmu lékařů a
sestřiček za skvěle provedenou operaci a pooperační péči na oddělení C. Poděkoval bych osobně i
Vám, ale byl jste na dovolené. Škoda, že naši páni politici mají místo mozku kostku, kdyby přemýšleli,
tak si lékaře odborníky, kteří zachraňují lidské životy, nenechali odcházet do zahraničí. Ještě jednou
díky a ať se vám do budoucna dílo dále daří. Nashledanou Š. M.

Neurochirurgická klinika, Gynekologicko – porodnická klinika
Nemám žádnou připomínku právě naopak. Tímto chci vyzdvihnout veliké poděkování a poklonu práci
a přívětivému chování všem doktorům, sestrám a personálu neurochirurgickému oddělení A, kteří se
o mě starali po dobu hospitalizace tady u Vás. Jmenovitě panu doktorovi Mračkovi, panu doktorovi
Morkovi, paní magistře Herejkové z logopedie, která se mnou od začátku pracovala a v neposlední
řadě vrchní sestře Berkové, která ke mně byla tolik vlídná a starala se o mě nad rámec své práce už
od chvíle mého prvního nástupu a prošla se mnou vše. V poděkování musím také zmínit práci
gynekologie a jejich práci a péči. Jste lidé na svém místě a velmi Vám děkuji. E. V.

Klinika pneumologie a ftizeologie
Toto poděkování patří MUDr. Olze Růžičkové Kirchnerové. Milá paní doktorko Růžičková, především
chvi Vám osobně a stejně tak i dalším vašim kolegům a skvělému personálu plicní kliniky poděkovat
za péči, kterou jste mi letos všichni věnovali a za vaši ochotu a vůbec za všechno, co jste pro mě

udělala. Vlastně děkuji za záchranu života a to, že jsem si ušetřila mnoho bolesti a za to, že jsem
věděla, že jsem v těch nejlepších rukou. Váš přístup, kdy jsem ve Vás viděla téměř dceru, byl takový,
že na něj nikdy nezapomenu. Děkuji. M. Z.

2. interní klinika
Vážení, byl jsem během února a března hospitalizován na 2. interní klinice na Borech. Nepatřím mezi
ty, kteří na lůžku jen pospávají, či hledí do stropu. Proto jsem si kromě četby a studia v nich všímal i
provozu, dění kolem. Především bych chtěl ocenit péči a vstřícnost jak lékařů, tak sestřiček a
pomocného personálu. To úsloví, že „ všude koukol mezi pšenicí“ zde platilo jen v jednom případě,
což je zcela zanedbatelné. Znovu opakuji, že počínaje lékařkou Evou Janouškovcovou a sestřičkami,
mohu jenom vzdát dík. Nikdy nescházel úsměv a pochopení. Stejně tak i se stravou, byť to byla oproti
jiným na pokoji dieta, jsem byl spokojen a syt. S pozdravem J. S.

ÚNOR
2. interní klinika
Dobrý den, chtěla bych vyjádřit poděkování za péči, která vede k úspěšnému hojení bércových vředů
u mého manžela J. M. Léčil se na kožní klinice, kde bohužel stav na nohách dospěl do tak zoufalého
stavu, že byla nutná hospitalizace. Protože nebylo místo, jeli jsme domů, kde jsem si vybavila
reportáž v televizi o nové léčbě pomocí larev mouchy bzučilky. Našla jsem si informace na internetu,
jedním z pracovišť je podiatrická ambulance ve vaší-naší FN Bory. Sestřička M. Jílková po telefonické
domluvě ještě ten den manžela ošetřila. P. MUDr. Flanderová řekla, že tento druh léčby je u manžela
nanejvýš vhodný, dokonce nutný! Manžel byl už v tak zuboženém stavu, že ani neprotestoval. V
květnu byl přijat, po kompletním vyšetření a 2x provedené larvální terapii byl propuštěn do domácího
ošetření. Dnes, dá se říci po roční léčbě, kdy byla manželovi poskytována ta nejlepší péče, vždy dostal
veškerý obvazový materiál i všechny léky, takže jsem nemusela s manželem jezdit k jeho praktickému
lékaři. Chci spolu s manželem ještě 1x za obětavou a hlavně u manžela k hojení tak příšerného nálezu
vedoucí péči poděkovat. H. M.

Chirurgické oddělení
Dobrý den pane Karnosi. Chtěl bych poděkovat za profesionalitu vašeho týmu, byl jsem tu nesmírně
spokojený. A to od sester, bratrů, doktorů, anestezioložky, atd., vždy se sem budu rád vracet. Dnes
jsem propuštěn a ani nevím, jestli se mi chce domů. Byl jsem tu jak v bavlnce. Takže Vám a Vašemu
týmu velice děkuji, můžete na ně byt po právu pyšný. S poděkováním, s pozdravem a přáním
pěkného dne, Z. Š.

Interní oddělení - neurorehabilitace
Vážený pane řediteli. Můj manžel, J. L. z Rokycan, byl hospitalizovaný na neurorehabilitačních
lůžkách interního oddělení FN Bory. Moc rádi bychom poděkovali za péči veškerému personálu

celého oddělení. Zvláštní a veliký dík patří rehabilitační sestře, Pavle Sikytové, za její péči, obětavost,
trpělivost a porozumění. Z původně ležícího nemocného se její zásluhou stal téměř soběstačný
člověk. Ve zdravotnictví pracuji přes 40 let jako zdravotní sestra. Velice dobře vím, jak je tato práce
náročná. Proto ještě jednou veliké poděkování celému kolektivu uvedeného oddělení. Přejeme všem
hodně zdraví, spokojenosti v rodinném i pracovním životě a úspěchů v léčení dalších nemocných.
S pozdravem
manželé
L.

Interní oddělení
Děkuji MUDr. Bouchnerovi, MUDr. Říhovi a všem zdravotním sestrám z gastroenterologického
oddělení FN Bory za vstřícný a velmi slušný přístup při mých několika návštěvách na jejich oddělení.
Vstřícnost i slušnost v dnešním světě bohužel chybí. K. P.

Klinika pneumologie a ftizeologie
Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala za vzorný a vstřícný přístup plicnímu oddělení JIP, kde
jsem v minulém týdnu strávila několik dnů. Setkala jsem se zde s velmi vstřícným, lidský přístupem
jak lékařů, sestřiček, sanitárních pracovníků i fyzioterapeutické pracovnice! Všichni se zajímali o můj
zdravotní stav a každý z personálu pro mě udělal v pravý čas velmi pečlivé a důležité vyšetření s
neuvěřitelnou trpělivostí a vždy pro mě s důležitým vysvětlením, což můj zdravotní stav velmi
zlepšilo. Vlídnost, vstřícnost a ochota všech mě připomínala dobře sehraný symfonický orchestr a to i
v době kdy zde byl velký nával pacientů a přesto vše běželo naprosto skvěle. Všimla jsem si také, že
se zde takto chovají ke všem pacientům. Pro mě jednoznačně velmi příjemná zkušenost s nemocnicí.
Ještě jednou moc, moc všem děkuji. P. Z.

Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny
Dobrý den paní náměstkyně, v sobotu 13. 2. 2016 můj otec absolvoval transport záchranářů stodské
nemocnice na oddělení urgentního příjmu Emergency ve FN v Plzni na Lochotíně. Otcův zdravotní
stav byl a je dosud velmi vážný, jeho diagnóza však není předmětem mého dopisu. Chtěla bych touto
cestou vyzdvihnout a zároveň velmi poděkovat panu dr. Štěpánovi, se kterým jsem byla v
inkriminovanou dobu v telefonickém kontaktu. Oceňuji jeho velmi profesionální a zároveň „lidský“
přístup. Vážím si toho, s jakým mně (respektive mojí rodině) o poskytnuté péči a podrobených
vyšetřeních podal obsáhlé informace. Děkuji ještě jednou, zdraví E. P .

Gynekologicko – porodnická klinika
ve dnech 28. 4. 2015 do 4. 5. 2015 jsem byla hospitalizována na oddělení Gynekologicko –
porodnické kliniky Plzeň Lochotín. Dovolte mi, abych vyjádřila poděkování celému personálu
gynekologicko – porodnické kliniky v čele s doc. MUD. Zdeňkem Novotným, CSc. za skutečně vzornou
a vysoce profesionální péči po celou donu léčení. Úžasně si vážím lidského, vstřícného a velmi
obětavého přístupu zdravotních sestřiček i ostatních pracovníků a pracovnic lůžkového oddělení vůči
pacientům. Stejné poděkování patří též klinice ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí v čele s
prof. MUDr. Karlem Koudelou, CSc., kde jsem byla hospitalizována ve dnech 18. 6. 2014 -30. 6. 2014.

Přeji Vám, vážený pane řediteli a všem vašim zaměstnancům mnoho štěstí, úspěchů a pevné zdraví.
Upřímně mnohokrát děkuji. Anna Krausová.

Klinika pneumologie a ftizeologie
K rukám MUDr. Jana Zemana. Vážený pane doktore, dovolte, abych Vám srdečně poděkoval za péči o
mé uzdravení a také za příjemné přátelské jednání, které mě velmi potěšilo a posílilo moji snahu o
uzdravení. Vy a Vaši kolegové jste byli příjemným překvapením v českém zdravotnictví a důkazem, že
i v českých podmínkách lze poskytovat profesionální péči. Vřelé díky. S blížícím se koncem roku mi
dovolte také popřát Vám i Vaší rodině příjemné prožití svátků vánočních a v novém roce pak pevné
zdraví, štěstí, spokojenost, úspěchy osobní i pracovní a také spoustu radostí. V. S.

Interní oddělení A
Pro tmavovlasou sestřičku
a také melírovanou
s hezkou postavou
s hezkým úsměvem
s hezkýma očima
pro malou kulatou
pro sestřičku mluvící maďarsky......
Hodně úspěchů k Vaší prospěšné práci, do dalších let hodně zdraví a spokojenosti do života.
Děkuji za Vaší péči Vám všem.
Promiňte zdržení, šlo to přes Austrálii
NĚMEC VÁCLAV
JSTE ZLATÉ HOLKY!

Oční klinika
Dobrý den, dnes, tj. 16. 2. 2016, jsem byla s mojí dvouletou dcerou na dětské oční ambulanci ordinovala MUDr. Zuzana Mařanová. Ráda bych touto cestou vyzdvihla úžasný přístup obou sestřiček
a také paní doktorky. Nejen pro děti, ale i pro nás rodiče, bývá každá návštěva specializované
ambulance stresovou záležitostí a věřím, že i pro sestřičky a paní doktorku není jednoduché býti
příjemná i přes to, že je čekárna plná netrpělivých rodičů a mnohdy také nevrlých a uplakaných dětí,
které v ordinaci nechtějí ani spolupracovat. Sestřičky a paní doktorka ale mají neustále úsměv na tváři
a člověka jen napadá, proč to tak nejde všude :-). Moc Vám děkuji, dámy, jste úžasné a přeji Vám,
nám rodičům i našim dětem, ať Vás Vaše dobrá nálada nikdy neopustí. Děkuji! S pozdravem P. F.

Infekční klinika, dětské oddělení
Děkujeme za milý úsměv, vstřícný přístup, vlídná slova, špetku humoru, obrovskou ochotu a
trpělivost k nezaplacení. Někdy je díky tomuto koktejlu den i život krásnější. Děkujeme. M. L. a L.

Stomatologická klinika
Dobrý den, dne 1. 2. 2016 ve večerních hodinách jsem byla donucena s akutním krvácením z ex. rány
navštívit Stomatologickou kliniku Vaší nemocnice. Touto cestou bych chtěla moc poděkovat Vašemu
lékaři MUDr. Omidu Moztarzadehovi, Ph. D. a sestřičce (jméno, bohužel neznám). Oběma moc děkuji
za vzorně odvedenou práci a lidský přístup k pacientovi. D. N.

Neurochirurgická klinika
Vážený pane doktore Lavičko, za celou naši rodinu bych ráda poděkoval Vám osobně, týmu lékařů,
zdravotních sester a celému ošetř. personálu za skvělou práci. Nikdy Vám nebudu dost vděčná za
práci, kterou jste odvedli při ošetřování těžkého úrazu mého manžela. Nesmírně si vážím nejen
Vašeho profesionálního přístupu, ale i toho lidského. Ve chvílích, kdy jsme byli zoufalí a pokoušeli se
vyrovnat s krutou skutečností, jste k nám byli velice vlídní a laskaví. Navštěvovala jsem manžela často
a viděla jsem, s jakou trpělivostí a taktem se všichni chováte k pacientům, kteří u Vás leží. Za souhru
Vašeho týmu musím poděkovat především Vám, pane doktore Lavičko. Velice děkuji a přeji, abyste
měli mnoho úspěšných uzdravených pacientů. Z. S.

Interní oddělení
Chtěl bych tímto poděkovat za příkladnou péči při mé hospitalizaci ve Vaší fakultní nemocnici. Zvláště
pak MUDr. Pechovi a jeho kolektivu sester z odd. INTO A za neobyčejně lidský a profesionální přístup
k pacientům. J. K.

Klinika ortopedie a traumatologie pohyb. ústrojí
Vážení, dne 15. 8. 2015 jsem byla nucena navštívit pohotovost ve vaší nemocnici. Při rentgenu a sonu
mi byla zjištěna artróza kyčelního kloubu. Dostala jsem prášky a bolest ustoupila. Ten den sloužil pan
doktor Ruml a dvě sestřičky, jedna starší a druhá mladá. Chtěla bych jim všem touto cestou
poděkovat za zaléčení a hlavně za jejich vzorný přístup a chování k pacientovi. H.

Chirurgické oddělení
Dobrý den, v období od 20.10 až 12. 11. 2015 jsem byl hospitalizován na chirurgickém odd. FN Bory.
Bohužel mi musela být amputovaná část pravé nohy v bérci. Kolektiv lékařů pod vedením pana
primáře MUDr. Václava Karnose mi tímto nezbytným zákrokem zachránil život. Rád bych touto
cestou poděkoval celému kolektivu lékařů, sestřiček a dalšímu personálu za úžasnou péči a ochotu, s
jakou ke mně i ostatním pacientům přistupovali. A v mém případě ještě přistupují. Jmenovitě bych
chtěl ještě poděkovat MUDr. Pavlu Borovičkovi za to, s jakým pochopením a ochotou mi vždy pomohl
a
pomáhá.
Přeji
všem
hodně
spokojených
pacientů.
S pozdravem V. T.

Klinika ortopedie a traumatologie pohyb. ústrojí

Vážený pane doktore, moc Vám a celému kolektivu děkuji, že jste se včera dopoledne věnovali mé
manželce H., která měsíce laborovala s pravým kolenem. Dle jejího sdělení vše bylo na vysoké úrovni.
Mějte se hezky a někdy na shledanou. G. M.

Chirurgická klinika
Vážený pane přednosto. Chtěl bych touto cestou poděkovat Vaší chirurgické pohotovosti odpolední
směny ve FN Lochotín. Dr. Skála Martin, Hodinářová Iva, Hrabová Michaela a zřízenec p. Štrunc. V
podvečer 22. 2. 2016 jsem byl nucen vyhledat lékařské ošetření s problémem žlučníkové koliky.
Velice si vážím odborného, profesionálního a lidského přístupu Vašich zaměstnanců. Chtěl bych jim
touto cestou poděkovat! Věřím, že takto spokojených pacientů je mnoho ale jen málokdo si najde čas
aby
Vám
napsal.
Ještě
jednou
děkuji.
K.
Z.

Otorhinolaryngologická klinika
Vážený pane řediteli, před nedávnem jsem byla, s ani ne dvouletým synem, hospitalizována na
dětském oddělení ORL. S potěšením Vám musím napsat, že díky personálu této kliniky byl náš pobyt
příjemnější. Za dvanáct dní zde strávených, jsem zažila jen velmi vstřícný a vždy profesionální přístup
sester i lékařů. Na oddělení bylo neustále rušno, ale setry i lékaři byli stále milí. Díky sestřičkám jsme
někdy skoro zapomněli, že jsme v nemocnici :o). Ráda bych vyzdvihla práci MUDr. Kůsové, která nás
vždy ochotně informovala a jejíž přístup byl tak pozitivní a lidský. Podobně tomu bylo i u MUDr.
Trčky, který syna v pátek odpoledne operoval a podával nám informace před a po operaci. Všem
zmíněným děkujeme a jejich práce si velmi vážíme. S pozdravem M. N.

Interní oddělení, lůžka B
Dne 11. 2. jsem byla hospitalizována zde na interně. Jsem překvapena pečlivostí lékařů, kteří jsou
pečliví, zodpovědní a s laskavým přístupem k pacientům. Ochotné, milé, obětavé sestřičky, které své
úkoly plní na 100%. Jsem šťastná, že jsem vyléčená a moc si vás za to vážím. Jsem pyšná, že Plzeň má
takové lékaře a sestry. Děkuji za všechno. M. T.
18. 2. 2016. Musím poděkovat za vzornou péči ve vaší nemocnici. Veškerý personál je neuvěřitelně
vstřícný, pečlivý a ochotný kdykoliv pomoci. Vždy mi vše vysvětlí a pečují o mne jako o vlastní
babičku. V této nemocnici se léčí nejen léky ale i úsměvem a pochopením. Za vzornou péči a
uzdravení ze srdce veliké díky všem. P. E.

Klinika ortopedie a traumatologie pohyb. ústrojí
Dobrý den, 29. 1. jsem utrpěl úraz s fr. krčku. Byl jsem operován u vás v nemocnici a několik dní jsem
strávil na ortopedické JIP. Rád bych poděkoval všem zaměstnancům FN Plzeň za skvělou a příkladnou
péči, a to počínaje RZ, týmu na magnetické rezonanci, operatérům a mnohým dalším. V nemocnici
jsem nebyl dlouhou dobu (a samozřejmě o to člověk nijak ani nestojí), ale zkušenost s FN Plzeň byla
opravdu pozitivní. Zvláště bych chtěl poděkovat sestřičkám a bratrům na ortopedické JIP. Je
neuvěřitelné pozorovat, jak zvládají svojí náročnou práci. Zejména bych chtěl poděkovat zdrav.
sestřičce Haně Machalové, která vynikala svým profesionálním přístupem (pro pacienty je velmi

důležité vidět, že sestřička/ lékař přesně ví, co dělá a proč to dělá). Na Hanu Machalovou se navíc
zjevně obracely s prosbou o radu i další sestry a navíc měla fajn lidský přístup k pacientům. Ještě
jednou díky! S přátelským pozdravem Z. H.

Onkologická a radioterapeutická klinika
Vážený pane řediteli, od prosince 2014 se léčím na Onkologické a radiologické klinice FN Plzeň a
ačkoliv moje léčení stále pokračuje, ráda bych prostřednictvím tohoto e-mailu vyjádřila svoje
poděkování. Zásadní dík patří prof. MUDr Jindřichu Fínkovi, Ph.D. Už první setkání s ním bylo pro mě
zásadní. Ač jsme v té době byli já i manžel psychicky na dně a já vážila sotva 45 kg, jeho
profesionalita, lidský přístup a rozhodnost nám pomohla s odpovědí na otázku, jak k nemoci
přistoupit. Po operaci na Gynekologicko-porodnické klinice, kde byla též výborná péče a můj dík tu
patří MUDr. Janu Kosťunovi, jsem byla několikrát hospitalizována na Onkologické a radioteraupetické
klinice, vedené prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., a chci velmi poděkovat všem lékařům,
lékařkám /za všechny jmenuji alespoň MUDr. Alenu Skálovou/, sestrám a všemu personálu na všech
třech patrech za jejich profesionalitu a za to, že jsem díky jejich přístupu a jednání získala absolutní
důvěru v to, že jim jde v první řadě o pacienta, a že i bolestivé a nepříjemné zákroky lze provést tak,
aby pacient neztrácel svoji lidskou důstojnost. Nyní pokračuji v ambulantní léčbě a můj velký dík patří
paní primářce MUDr. Marii Votavové a veškerému personálu na denním stacionáři za jejich
profesionální i lidský přístup. Děkuji i za to, že nikdo z lékařů ani sester jak na odděleních, tak na
ambulanci, nedává pacientům "falešné naděje", ale že z jejich jednání může člověk vyčíst: Uděláme
pro vás všechno, co nám současná medicína umožní. Přeji všem úspěchy a uspokojení z práce a v
osobním životě zdraví, pohodu a spokojenost. S pozdravem J. H.

Gynekologicko – porodnická klinika
Posílám velké poděkování doktoru Kališovi, Smažinkovi, aj., kteří mne operovali a já se po dlouhé
době opět cítím velice dobře, osobně i v manželském soužití. Vaše pacientka H. P.

Hematologicko – onkologické oddělení
Vážený pane primáři, chtěla bych tímto projevit vděčnost a díky Vám a lékařům i sestřičkám Vašeho
oddělení, kteří se podíleli na léčbě AML mého manžela V. R. A to ve všech fázích – od přípravy na
transplantaci kostní dřeně, přes samotnou transplantační péči. Velmi si cením lidského osobního
přístupu k pacientům a jejich příbuzným v průběhu léčby. Zejména toho, že jsem v průběhu nemoci
byla citlivě, ale realisticky paní doktorkou Hrabětovou informována o průběhu léčby a v posledních
měsících i prognóze, která, bohužel, nebyla příznivá. A tak můj muž 31. 1. 2016 své nemoci podlehl. I
díky hovorům s paní doktorkou jsem byla připravená tuto skutečnost přijmout a jsem ráda, že manžel
odešel tak, jak si sám přál, doma, obklopen blízkými. A aby nezůstalo jen u slovního vyjádření díků,
chtěla bych formou finančního daru v hodnotě 50 000 Kč přispět konkrétně Vašemu oddělení
k využití dle Vašeho uvážení. Prosím, neváhejte mne v této souvislosti kontaktovat. S úctou J. R.

Otorhinolaryngologická klinika
Vážený pane řediteli, ve dnech 31. 1.2 016 – 7. 2. 2016 jsem byla hospitalizována na klinice ORL vaší
fakultní nemocnice. Můj pobyt na této klinice byl velmi příjemný. Přístup nejen lékařů, nýbrž i

ošetřujícího personálu, byl profesionální, lidský a přátelský. Rovněž jednání pracovníků oddělení ARO
byl vlídný a vstřícný. Prosím Vás, vážený pane řediteli, tlumočte mé poděkování těmto všem
pracovníkům, kteří se na mém léčení podíleli. S pozdravem J. M.

Gynekologicko – porodnická klinika
Vážený pane řediteli, v únoru letošního roku jsem ve Vaší nemocnici na oddělení gynekologie
absolvovala gynekologickou operaci při úplné narkóze. Když jsem poprvé byla na prohlídce v lednu
2016 byla jsem mile překvapena milým jednáním pana doktora Kališe. Vysvětlil mi srozumitelně, jaké
jsou mé zdravotní komplikace a jaký je způsob jejich léčení. Uvítala jsem i podrobné informace o
průběhu vlastní operace i následné rekonvalescence. Operace proběhla bez komplikací a mohu
s čistým svědomím říct, že jsem se ještě v žádné nemocnici nesetkala s takovou péčí a vstřícným,
laskavým chováním, jak od pana doktora Kališe, tak i od celého týmu sestřiček. Dnes, když mám
pobyt v nemocnici a počátek rehabilitace za sebou, bych chtěla z celého srdce poděkovat za
pečlivost, ochotu a pochopení celého týmu lékařů a sestřiček z gynekologie při předoperační
přípravě, při samotném zákroku a po celou dobu pobytu na oddělení. Děkuji mé gynekoložce MUDr.
Drozdové, která mě do Vaší nemocnice poslala a budu doporučovat vaší gynekologii. S pozdravem H.
I.

Stomatologická klinika
Vážená paní náměstkyně, rád bych vyjádřil, alespoň touto skromnou formou, OBROVSKÉ
PODĚKOVÁNÍ za profesionální přístup, výkon a následnou péči celého zdravotnického personálu
(všech o mě starajících se lékařů i sester)oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Stomatologické
kliniky Vaší FN. Především pak p. MUDr. L. Hostičkovi při příjmu, sestřičce Ludmile Petrové na denní,
sestřičce na noční službě (jméno?)a samozřejmě celému operačnímu týmu v čele s operatérem p.
MDDr. Jiřím Genčurem. Ve Vaší FN jsem byl hospitalizován ve dnech 25. 2. - 27. 2.2016. Operaci
zygomaticu jsem podstoupil dne 26. 2. 2016. Za celou dobu mého pobytu ve FN jsem se opravdu
neshledal
s
ničím
neprofesionálním
a
neodborným.
Ještě
jednou
tedy
mnohokrát
děkuji
a
loučím
se
s
přáním
pevného
zdraví
a
spokojenosti.
P. A., pacient.

Interní oddělení, LDN 2
Po dlouhodobé hospitalizaci mého otce pana J. S. na Vašem oddělení LDN 2 chci velice ráda tímto
dopisem poděkovat všem sestřičkám a ošetřovatelům LDN 2 FN Plzeň – Bory za profesionálně
odvedenou práci, za lidský a trpělivý přístup k pacientům a jejich rodinným příslušníkům. Děkuji. S. S.

LEDEN

Chirurgické oddělení
Dobrý den, dne 27. 12. 2015 jsme byla na Vašem oddělení hospitalizována a operována s akutním
zánětem žlučníku. Chtěla bych velmi poděkovat panu primáři MUDr. Karnosovi a také celému
personálu, především sestřičkám, z chirurgického oddělení A, za úžasnou péči, ochotu a velmi lidský
přístup. Přeji Vám všem v novém roce vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v osobním i
pracovním životě. S pozdravem I. Ž.

Onkologická a radioterapeutická klinika
Vážení, od měsíce května do konce září jsem po náročné onkologické operaci podstupovala léčbu ve
FN Plzeň na onkologické a radioterapeutické klinice. Chtěla bych touto cestou poděkovat přednostovi
Prof. MUDr. Jindřichovi Fínkovi, Ph. D. za jeho velice všestrannou odbornou péči, lidský přístup, kde
je pro něj na prvním místě skutečná péče o zdraví a život pacienta. Moje poděkování patří i kolektivu
lékařů a sester na této klinice a dále veškerému personálu na denním stacionáři této kliniky za jejich
opravdu lidský přístup k pacientům, kteří prožívají jedny z nejhorších chvil ve svém životě a každé
dobré slovo je v těchto chvílích pro nás, pacienty, pohlazením na duši. Myslím si, že tato klinika je
opravdu na špičkové úrovni, jak v odbornosti, tak i v přístupu k pacientům. S pozdravem E. L.

Oddělení plastické chirurgie
Dobrý den, prostřednictvím tohoto e-mailu bych chtěl pochválit všechny lékaře a sestry oddělení
plastické chirurgie, na kterém jsem byl od 5. 1. 2016 do 9. 1. 2016 hospitalizován, za velmi obětavou
a vzornou péči. Za jejich profesionalitu jim náleží velký dík. S pozdravem V. M.

Gynekologicko – porodnická klinika
Vážený pane řediteli, koncem minulého roku jsem ve Vaší nemocnici na oddělení urogynekologie
absolvovala operaci pokleslého pánevního dna při úplné narkóze. Když jsem se smířila se skutečností,
že je tento zákrok nezbytný, jsem jako každá normální žena probrala své starosti s kamarádkami a
známými, které podobnou operaci prodělaly. Z jejich zkušeností jsem pochopila, že nejlepší bude se
obrátit přímo na Vaše oddělení urogynekologie. Byla jsem mile překvapena milým jednáním pana
doktora Kališe, již na prvním vyšetření. Vysvětlil mi srozumitelně, jaké jsou mé zdravotní komplikace a
jaký je způsob jejich léčení. Uvítala jsem i podrobné informace o průběhu vlastní operace i následné
rekonvalescence. Operace proběhla bez komplikací a mohu s čistým svědomím říct, že jsem se ještě v
žádné nemocnici nesetkala s takovou péčí a vstřícným, laskavým chováním, jak od pana doktora
Kališe, tak i od celého týmu sestřiček, které vždy s úsměvem podaly lék nebo poskytly pomoc, kterou
jsem potřebovala a to v kteroukoliv denní i noční dobu. Dnes, když mám pobyt v nemocnici a počátek
rehabilitace za sebou, bych chtěla z celého srdce poděkovat za pečlivost, ochotu a pochopení celého
týmu lékařů a sestřiček z urogynekologie při předoperační přípravě, při samotném zákroku a po celou
dobu pobytu na oddělení. Připojuji se k ženám, které mě do Vaší nemocnice nasměrovaly a všude a
vždy budu doporučovat Váš urogynekologický tým a dosvědčovat, že vysoko převyšuje úroveň služeb
v jiných zdravotnických zařízení, se kterými jsem se dříve seznámila. Přeji Vám a celému
urogynekologickému týmu v novém roce pevné zdraví, stále neutuchající dobrou náladu a hodně

pacientek, které jako já překonaly strach z neznámé operace a s vděčností budou vzpomínat na Váš
urogynekologický tým, který jim dodal optimismus do dalšího života. S pozdravem Š. Z.

Neurochirurgická klinika, ORL klinika, 1. interní klinika
Vážený pane řediteli, chtěl bych touto cestou velmi poděkovat zaměstnancům Neurochirugické
kliniky Fakultní nemocnice Plzeň za naprosto skvělou péči, jež mi byla poskytnuta při operaci
adenomu hypofýzy, kterou jsem prodělal v minulých dnech, jakož i za následnou pooperační péči.
Setkal jsem se na Neurochirurgické klinice s lidmi, u kterých je ochota pomoci pacientovi na prvním
místě a velmi si péče, které se mi dostalo, vážím. Zároveň bych chtěl poděkovat za provedenou
operaci MUDr. Vackovi a MUDr. Hraběmu, jakož i za péči poskytnutou MUDr. Krčmou, Ph. D. z I.
interní
kliniky
Fakultní
nemocnice
Plzeň.
S úctou
A.
F.

2. interní klinika
Dobrý večer pane profesore, ráda bych poděkovala mým jménem a jménem mého manžela, pana K.
V., který byl vlídně a profesionálně ošetřen, následně hospitalizován na Vaší interní klinice dne 1. 1.
2016 v odpoledních hodinách. Po velice nepříjemné zkušenosti v Mulačově nemocnici, kde nás
odmítli ošetřit, jsme velmi rádi, že jsme se dostali do péče paní doktorky Karnosové a všem jejím
zdravotnickým, službu konajícím kolegům. S přáním krásného dne V. V.

Interní oddělení
M. K. s maminkou paní D., V. F. (dcera paní D.) moc děkují za péči a pomoc personálu LDN3.

Chirurgická klinika
Vážený pane profesore, před třemi týdny jsem ve Fakultní nemocnici Plzeň na chirurgii podstoupil
operaci perianálního abscesu. Nebylo to úplně akutní, ale vzhledem k mému povolání zubního lékaře
mě už to dost otravovalo. Chtěl bych tímto moc poděkovat celému týmu lékařů, od těch, co mě
přijímali, až po pana doktora, co mě operoval i ty, co mě následně kontrolovali. Moc mě potěšilo, jak
dobře jsem se v jejich rukou cítil (já ačkoli jsem taky lékař, doktory moc nemusím). Neméně srdečně
bych chtěl poděkovat i sestřičkám a ošetřovatelů, byli všichni opravdu skvělí, milí a vždy připraveni
pomoci, takže ačkoli jsem byl v nemocnici, cítil jsem se dobře. Ještě jednou děkuji, přeji šťastný nový
rok, pevné zdraví a mnoho spokojených pacientů. J. Z.

Infekční klinika
Dobrý den, ve dnech 11.- 13. 1. 2016 jsem byl ve FN Plzeň-Bory hospitalizován na Infekčni klinice a
tímto bych chtěl velice poděkovat místnímu personálu, ať už jde o paní doktorky, doktory, sestřičky
až po pani uklízečky, proste kompletnímu personálu, který se o mne ve výše uvedených dnech mé
hospitalizace staral. Jejich naprosto profesionální přístup, lidskost, empatie a chuť, se kterou odváděli

svoji práci se dnes již jen tak nevidí. Svoji práci odváděli naprosto bravurně a to i nad rámec svých
povinností a vždy s úsměvem a člověk vůbec neměl pocit, že by jim tam vadil nebo překážel. V
podstatě se dá říci, že jak pominuly ty největší bolesti, přišla úleva, tak jsem se tam cítil jak na
rekreaci. Tímto všem ještě jednou děkuji a prosím o předání personálu poděkování za velmi dobrou,
ochotnou a profesionální práci. S pozdravem Z. J.

Gynekologicko – porodnická klinika
V prosinci roku 2015 jsem byla hospitalizována ve FN Lochotín Plzeň, a to z důvodu plánované
gynekologické operace. Přesto, že každý pacient se spíše v době hospitalizace zabývá sebou samým a
svou nemocí, vnímala jsem prostředí v lůžkovém zařízení za velmi příjemné. Moderní vybavení a
čistota oddělení na mě působila velmi pozitivně. To nejdůležitější, co nejvíce mě ovlivnilo, byl
personál se svou lidskostí, vlídností, laskavostí a svým profesionálním přístupem. Za celou dobu
svého pobytu jsem nenašla nikoho, komu by se dala vytknout sebemenší chyba. Na bolest, kterou cítí
pacient po probuzení z narkózy, se brzy zapomene. Ale myslím, že v paměti dlouho zůstane
profesionální přístup zdravotnického personálu včetně lékařů. Chci ještě jednou poděkovat všem
lékařům a sestrám pod vedením vedoucího lékaře gynekologického pracoviště as. MUDr. Jiřího
Presla, Ph. D. za vzornou péči po celou dobu mého pobytu. J. P.

Urologická klinika
Vážený pane přednosto, milý Milane, chtěla bych ti alespoň touto cestou pochválit a vyzdvihnout
morální hodnoty paní doktorky Nykodýmové Štěpánky, která se včera v pozdních odpoledních
hodinách, po její pracovní době zachovala jako profesionál ale především jako člověk. Přivezla jsem
manžela cca v 15:30 na urologii k vyndání cévky, neboť celý den trpěl bolestí a v nemocnici mu
nedokázali cévku vyndat. Paní doktorka právě odcházela už oblečena z pracoviště a ochotně se vrátila
a provedla odborný výkon spolu se sestřičkou Bohumilou Soprovou. Oběma patří můj velký dík a přeji
urologické klinice pod tvým vedením hodně uzdravených a spokojených pacientů. S úctou M. M.

Interní oddělení
Dobrý den, paní Mašínová, píši Vám, ohledně poděkování a pochvaly, Vašeho pana doktora Františka
Peška z gastroenterologie. Chci upřímně, panu doktorovi Peškovi PODĚKOVAT, za jeho péči a skvělou
práci. Je to můj a mého syna ošetřující lékař. Díky jeho péči, já i můj syn, můžeme plnohodnotně
sportovat a podávat skvělé sportovní výsledky! Oba jsme jeho pacienti s Crohnovou chorobou.
Moc bych si přál, aby pan doktor Pešek byl Vaším ředitelstvím oceněn. Děkuji Vám moc předem, za
Vaše kladné vyřízení a přeji Vám stále takto kvalitní a skvělé lékaře, jako je pan doktor Pešek.
Nashledanou. J. K.

Oddělení geriatrie
Vážení paní primářko, chtěla bych především Vám, ale i ošetřujícím lékařkám a zdravotnímu
personálu tímto poděkovat a také vyzvednout vysoce profesionální, obětavý a vzorný přístup k mé
matce paní V. H., která byla doléčována po těžké nemoci na geriatrickém oddělení B FN v Plzni na
Borech v srpnu a září minulého roku. S odstupem času je zřejmé, že pobyt na tomto oddělení
mamince velmi prospěl a pomohl jí svoji léčbou nabrat síly vrátit se v mezích jejích zdravotních

možností k jejímu dřívějšímu způsobu života a zpět do domácí péče. I ona sama oceňuje Vaši
odbornou i etickou úroveň, která se promítá do vedení jednotlivých částí oddělení. Se
srdečným pozdravem V. K.

Onkologická a radioterapeutická klinika
Vážení, na přelomu měsíců červen/červenec 2012 jsem se úspěšně léčil s nádorem prostaty na
onkologickém oddělení Fakultní nemocnice na Lochotíně. Chtěl bych tímto poděkovat všem
pracovníkům oddělení, lékařům i celému personálu za vzornou péči a profesionalitu, se kterou se o
mne starali a napomáhali zvládnutí choroby. Stejně tak děkuji za následnou ambulantní péči, kterou
zde pravidelně podstupuji. Přeji hodně zdaru v nelehké práci navracet zdraví nemocným, osobní
pohodu a spokojenost v Novém roce 2016. A. Č.

Interní oddělení
Vážená paní magistro, vážená vrchní sestro, chtěla bych Vám, alespoň touto cestou, pochválit Váš
tým sestřiček a pečovatelek pod vedením staniční sestry paní magistry Jany Kratochvílové. Již jsem
vystřídala, vzhledem k velmi nepříznivé diagnóze mého manžela, hodně nemocničních oddělení, tak
mohu porovnávat. Na Vašem oddělení se od počátku setkávám opravdu s ochotou sestřiček a
pečovatelek, se vstřícností a hlavně s lidským přístupem k pacientům. Vím, že je práce sestřiček a
pečovatelek velmi psychicky i fyzicky náročná. A ty Vaše sestřičky, paní Čadová, se dokážou ještě na
pacienta usmát a snaží se mu v každé situaci pomoci. Za to jim patří velké DÍKY. Přeji Vám a Vašemu
oddělení hodně úspěchů a co nejvíce uzdravených a spokojených pacientů. S úctou a s pozdravem M.
M.

Infekční klinika
Dobrý den, chtěl bych touto cestou poděkovat za vřelou a příjemnou péči na infekčním oddělení Vaší
nemocnice, jak sestřičkám, lékařům tak i pomocnému personálu pod vedením vedoucí lékařky paní
doktorky Kydlíčkové. S pozdravem M. N.

Otorhinoralyngologická klinika
Dobrý den, jakožto nedávno u vás hospitalizovaný pacient, bych se na vás obrátil s několika málo
pocity. Ty jsem nabyl na lůžkovém oddělení ORL fakultní nemocnice na Borech od 16. do 21. ledna
2016. Nejedná se o nic závažného, jednoduše bych velmi rád poděkoval všem, kteří na oddělení
pracují. Pocházím z malého města, kde se obecně očekává celkově rodinnější a přátelštější
atmosféra, i co se lékařského prostředí týče. Bohužel, jak jsem se sám přesvědčil, nejednou bývá
opak pravdou. O to víc mne na vašem pracovišti překvapilo celkové prostředí, které pacientům
pomáhá nejen připravit se na operaci, ale rychle se zotavit i po ní. Tady bych velmi rád vyzdvihl
profesionální přístup všech sestřiček, které se během mé hospitalizace na oddělení vystřídaly.
Samozřejmě, že by se i tady daly najít rozdílné osobnosti i přístupy, ale já si na nikoho vůbec stěžovat
nemohu. Naopak. Všechny sestřičky mají můj velký obdiv a respekt, jak se ke své práci staví. Ke všem
povinnostem, které jsou s jejich prací spojeny, jsou stále vřelé a milé, a pacientovi poskytnou nejen

odbornou péči, ale často i drobným úsměvem a takovou mateřskou něžností ho potěší na duši v
době, kdy člověku kvůli bolesti a řadě indispozic není nejlépe. Smekám před jejich trpělivostí, kterou
se musí obrnit s některými pacienty, které ošetřovat není asi nejsnazší. Jen za můj pobyt u vás jsem
sám na našem pokoji viděl, jak jsou lidé rozdílní a někteří možná i zbytečné mrzutí a neurvalí. Někteří
jsou „chytrolíni“, kteří by se ošetřili možná nejlépe sami, jiní se chlubí konexemi, jiní vedou velmi
zvláštní způsob alternativního života, jiní jsou prostě jen staří…Milé dámy, smekám před vámi, jak se
dokážete udržet nad věcí a občas proti své vůli něco od nepříjemných pacientů překousnout. To
věřím, není lehké. Mimochodem pevně doufám, že já osobně jsem se řadil spíš k bezproblémovým
pacientům. Pokud jsem teď hovořil hodně o sestřičkách, je to hlavně tím, že pacient s nimi nejčastěji
přijde do styku. To ale ne znamená, že by si mé poděkování nezasloužil ještě někdo další. Myslím si
totiž, že jste všichni v FN udělali maximum proto, abych se cítil dobře – a já se u vás opravdu cítil
dobře. Až si někdy říkám, jestli jsem byl vůbec v nemocnici a ne na hotelu. U vás jsem si totiž
pochutnal i na jídle. Navíc jsem o něj ani nikdy ani nepřišel, například v době, kdy jsem čekal před
ošetřovnou anebo byl kvůli krvácení po vyndání tamponády imobilní. Pozornost sestřiček se vždy o
vše sama postarala. Rád poděkuji ale i všem na operačním sále. Určitě díky vám proběhlo vše bez
komplikací a já si dokonce užil i anestezii bez vedlejších účinků. Velký dík samozřejmě letí i panu
doktorovi Trčkovi, za jeho perfektní práci. Z lékařského hlediska ji posoudit nedokážu, ale z osobního
jsem velmi spokojen. Že je to šikovný chlapík potvrzuje i bezbolestné vyndání tamponády i následně
splintů. Skvěle je implantoval, aniž by zarostly do tkání (jak strašili někteří přispěvatelé v
internetových diskuzích). Děkuji vám tedy: pane doktore za vaši skvělou práci, milé sestřičky vám za
vaši péči, paní uklízečce za čistotu, kuchařům za chutné jídlo, personálu probouzecího pokoje za jejich
sympatie a všem ostatním, které jsem možná ani neviděl, za jejich profesionální práci. Držím vám
palce, ať si tuhle laťku všichni držíte stále takhle vysoko. S přátelským pozdravem J. T.

Oční klinika, Neurochirurgická klinika, Stomatologická klinika
Dobrý den, chtěl bych touto cestou poděkovat MUDr. Květoslavě Janouškové, CSc., z Oční kliniky za
velmi lidský a profesionální přístup. I když v mém případě šlo o relativně malý operační zásah, byl
proveden naprosto perfektně, včetně podání všech potřebných informací. Dodatečně bych chtěl také
poděkovat za skvělou práci zejména MUDr. Janu Mračkovi, Ph.D. (Neurochirurgická klinika) a MUDr.
Luboru Hostičkovi (Stomatologická klinika). (Protože jsem prošel před dvěma a půl roky několika
odděleními vaší nemocnice, kdy jsem byl léčen po úrazu hlavy a obličeje, mohu skutečně
srovnávat.)Děkuji. S pozdravem R. K.

Chirurgická klinika
Dobrý den pane profesore, chtěla jsem Vám moc poděkovat. Jmenuji se M. Š. a minulý čtvrtek jste
operoval moji maminku M. Š. – resekce jater. Jsem Vám velmi vděčná, že jste s celým lékařským
týmem mamince pomohli. Nevím, jak Vám vyjádřit svůj obdiv a úctu, Tak Vám alespoň z celého srdce
děkuji a ačkoliv nejsem praktikující křesťankou, za Vás se budu modlit. Ještě jednou nekonečné díky a
ať Bůh provází Vaše kroky. S pozdravem M. Š.

Stomatologická klinika

Připomínky ke své léčbě nemám absolutně žádné, naopak, jsem velmi překvapená vstřícným a
profesionálním přístupem veškerého personálu od doktorů po sestřičky, a i když mám za sebou ne
zrovna příjemné okamžiky spojené s vyšetřováním (vše špatné je k něčemu dobré), tak se to totálně
ztrácí v pocitu bezpečí i jistoty, že je o Vás vždy precizně a s úsměvem na tváři postaráno. Moc Vám
všem chci alespoň touto cestou poděkovat za mou léčbu, a že z Vás mám jen ty nejlepší pocity
lidskosti i ohleduplnosti. Jste skvělý tým a držím palce, abyste jím v dalších letech pořád byli. 18.
ledna konečně propuštěná domů, moc všem děkuji za péči i starost o mé zdraví. Hodně spokojených
pacientů přeje E. M.

Chirurgické oddělení
Dne 5. 1. 2016 jsem byl operován na chirurgickém oddělení B s tříselnou kýlou. Děkuji touto cestou
lékařům a sestřičkám i ostatnímu personálu nemocnice za profesionální a lidský přístup. S. J.

Neurochirurgická klinika
Děkuji zdravotnímu personálu neurochirurgie A za velmi ohleduplnou a příkladnou péči o mne i
ostatní pacienty. Díky P. P.

Infekční klinika
Vážený pane, dne 13. 1. 2016 jsem byla přijata na Infekční klinice, kde jsem se léčila do 16. 1. 2016.
Byla jsem mile překvapena ochotou, slušností a profesionalitou při jednání ch všech lékařů a vždy
usměvavých sestřiček. Prosím, poděkujte jim, opravdu si to zaslouží! Děkuji Vám, pacientka J. M.

Oddělení geriatrie
Poděkování paní primářce a všem sestřičkám za péči od paní K. a její rodiny.

Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny, Klinika pneumologie a ftizeologie
Vážený pane řediteli, dovolte mi touto cestou poděkovat za péči, které se mi dostalo na Klinice
anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny, kde jsem byla na přelomu roku 2015 a 2016
hospitalizována. Oceňuji a zároveň moc děkuji zejména za profesionalitu, osobní a vstřícné jednání
celého týmu lékařů a sestřiček. Prosím, abyste tlumočil toto mé poděkování za vzornou zdravotní
péči panu přednostovi kliniky MUDr. Richardovi Pradlovi, Ph.D. a celému kolektivu jeho oddělení.
Rovněž bych ráda poděkoval za stejně kvalitní péči přednostovi Kliniky pneumologie a ftizeologie
prof. MUDr. Miloši Peškovi, CSc. a taktéž celému kolektivu tohoto oddělení. Péče, kterou mi věnovali,
byla opravdu prvotřídní a mohla by se stát vzorem i ostatním zdravotnickým zařízením. Přeji těmto
skutečným profesionálům, jejich oddělením i celé Vaší nemocnici hodně zdaru a úspěchů v další
činnosti na zdravotnickém poli. S úctou L. B.

