
Děkovné dopisy FN Plzeň za rok 2019 

 
PROSINEC 
 

Dětská klinika 
Vážený pane řediteli, chtěla bych touto cestou poděkovat MUDr. Renatě Pomahačové Ph.D. a její 

zdravotní sestře Miladě Maidlové za profesionální a obětavý přístup. V péči nemocnice jsme více jak 

deset let. Přes počáteční šok a strach o naši dceru jsme si nakonec díky výše zmiňovaným 

zaměstnancům vybudovali přátelský vztah. Nejde o samozřejmost, ale o lidskou profesionalitu, pokoru 

a slušnost, která v dnešní společnosti chybí. Prosím poděkujte těmto výjimečným ženám, a přeji Vaší 

nemocnici více takových zaměstnanců. Rodiče Z. T. 

 

 

 

Hematologicko – onkologické oddělení 
Chtěla bych poděkovat z celého srdce, strašně moc a moc pochválit mojí paní doktorku Alexandru 

Jungovou z hematologicko-onkol. odd. a celý tým pod vedením MUDr. Pavla Jindry, Ph.D., jak se úžasně 

věnují nám pacientům. S pozdravem M. K.  

 

 

 

Geriatrické oddělní, II. Interní klinika, Kardiochirurgické oddělení 
Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych touto cestou vyslovil uznání za vynikající péči o moji maminku, 
které se jí dostalo od na Geriatrickém oddělení FN na Borech pod vedením paní primářky                           
MUDr. Kateřiny Soukupové. Maminka přišla na ambulantní prohlídku dne 5. 11. 2019, na níž pan   
MUDr. Radovan Kunc zcela přesně určil velmi špatnou diagnózu maminky a okamžitě ji přijal na lůžkové 
oddělení. Ještě ten večer musela být převezena na odd. JIP II. interní kliniky, kde jí diagnostikovali 
srdeční selhávání, bez váhání doporučili voperování kardiostimulátoru a velmi rychle je zařídili.                   
Po zavedení kardiostimulátoru se její stav okamžitě zlepšil. Na lůžkovém oddělení zůstala zhruba              
10 dní, pak jsem ji převezl na oddělení odlehčovací péče v Domově pro seniory, kde nyní probíhá její 
rekonvalescence a velmi se těší na návrat domů do Plzně. Rád bych vyzdvihl kvalitu a skvělý přístup 
všech lékařů a personálu (včetně oddělení JIP II. interní kliniky a kardiochirurgie na Lochotíně), zejména 
na lůžkovém oddělení geriatrie na Borech. Můj největší dík patří dr. Kuncovi, který maminku zachránil 
doslova „za pět minut dvanáct“, a samozřejmě paní primářce dr. Soukupové, jejíž oddělení svoji velmi 
nelehkou práci zvládá skvěle. Ještě jednou děkuji, přeji Vám i Vašim kolegům vše dobré a zůstávám 
s pozdravem Váš I. Š. 
 
 

 

 



Oddělení léčebné rehabilitace 
Vážený pane řediteli, rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat Vaší fyzioterapeutce Mgr. Vendule 
Čisté, která se kromě své práce ve FN věnuje nám, pacientům s roztroušenou sklerózou, a vede 
zdravotní cvičení v Aktivity centru Krašovská. Toto cvičení připravili spolu s vedoucím RS centra             
MUDr. Markem Peterkou. Jsme moc rádi, že máme možnost pravidelné pohybové aktivity pod 
odborným dohledem a vedením tak zkušené a odborně vzdělané fyzioterapeutky, jakou Vendula je. 
Díky vhodně zvolenému cvičení si zvyšujeme svalovou sílu a kondici, zlepšuje se nám rovnováha                 
a celkově se cítíme lépe, jak fyzicky, tak psychicky. Uvědomujeme si, že není lehké přizpůsobit cvičební 
lekci více lidem, jelikož každý z nás má jiné potíže a jinou úroveň kondice. Proto si vážíme toho, že 
Venda dokáže zvolit takové metody a cviky (nejčastěji na neurofyziologickém podkladě), z kterých 
profituje každý. Někteří z nás udělali za dobu cvičení významné pokroky ve zlepšení zdravotního stavu 
a pro všechny z nás působí cílené cvičení jako prevence případných pohybových problémů. Jsme rádi, 
že u Vás v nemocnici pracují odborníci, kteří se nám, pacientům s RS, věnují i ve svém osobním volnu. 
Děkujeme!  
 

 

 

Neonatologické oddělení 
Vážená paní vrchní sestřičko, dovoluji si obrátit se na Vás touto cestou a poděkovat za profesionální 

péči, které se dostalo mému synkovi i mně na neonatologickém oddělení, nejdříve v 1., posléze                    

2. patře. Ačkoliv se syn narodil jako donošený, musel být pro poporodní komplikace léčen na oddělení 

JIP. Jsem si jista, že o kvalitách svých sestřiček i asistentek dobře víte, ráda bych i tak těmito řádky 

vyjádřila upřímný vděk a obdiv všem, kdo se o syna a i o mě celou dobu starali. Děkuji Vám i jim všem 

za to nejvyšší profesionální nasazení a citlivý přístup, empatii a vstřícnost, se kterou jsem se každý den 

setkávala. Ačkoliv synek byl proti ostatním dětičkám mnohem urostlejší a čelil menším zdravotním 

rizikům, já sama jsem byla coby prvorodička velice vyplašena. Díky práci všech na JIP jsem mohla večer 

klidněji usínat - nejdříve na pokoji matek a později na pokoji se synkem. Atmosféra na oddělení byla 

navzdory závažnosti neduhů maličkých pacientů velmi příjemná a povzbudivá. Zároveň velmi oceňuji, 

že mě sestřičky naučily se o malého postarat, správně kojit a vydatně mě povzbuzovaly, díky čemuž 

nyní syna již plně kojím. Velmi dobře vím, že nejsem jediná, kdo na oddělení neonatologie bude navždy 

a jen v dobrém vzpomínat. Stejnou zkušenost má například i moje sestra, jejíž miminko bylo před lety 

v péči na JIRP i JIP. Děkuji Vám znovu a znovu a přeji Vám i celému oddělení mnoho zdaru v náročné 

práci. Kéž máte pacientíků co nejméně a kéž všichni zdárně prospívají, jako nyní můj synek. Přeji Vám 

příjemný adventní čas a radostné Vánoční svátky. Se srdečným pozdravem J. K. 

 

 

 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Vážený pane řediteli, chtěla bych Vaším prostřednictvím poděkovat týmu lékařů, sester a veškerému 

pomocnému personálu na uzavřeném infekčním oddělení FN. Přístup lékařů a veškerého personálu byl 

naprosto profesionální. Byli příjemní, milí a snažili se mě, jako pacientovi, co nejvíce pomoci. Vzhledem 

k jejich péči a pochopení jsem infekci rychle překonala a mohla jsem se v pohodě rychle vrátit do 



běžného života. Prosím ještě jednou o předání poděkování všem zainteresovaným pracovníkům. 

S přáním hezkého dne spokojená pacientka L. M. 

 

 

 
I. interní klinika 
Tím to chceme jménem celé rodiny moc poděkovat plzeňské nemocnici, konkrétně oddělení "B" 

Metabolické JIP, za vynikají péči a záchranu života naší sestry. Opravdu jsme velice spokojeni, ošetřující 

lékaři, ale i zdravotní sestry na tomto oddělení jsou starostlivé, ochotné a co je největší jejich prioritou, 

které si celá rodina moc vážíme, je jejich loajalita k pacientům. DĚKUJEM MOC 

 

 

 

Dětská klinika 
Vážení, rádi bychom touto cestou poděkovali za péči, které se nám dostalo při hospitalizaci 3 měsíčního 
syna na dětské klinice - oddělení kojenců a batolat. Moc si vážíme toho, že jsem mohla být ubytována 
s oběma dětmi, ač nemocné bylo jen jedno a nedošlo tak u dvojčat k narušení plného kojení.  Velmi 
nás potěšilo, že jsem bez problémů mohla absolvovat všechny zákroky se synem, věřím, že přítomnost 
rodiče ulehčuje dětem těžké chvíle, ale bohužel to není všude samozřejmostí. Všechen personál na 
oddělení byl velmi laskavý, milý a nešetřil úsměvem. Velmi si vážíme toho, že k synovi nebylo 
přistupováno pouze jako k pacientovi, ale jako k lidské bytosti, ani to není všude samozřejmostí. Lékaři 
i sestřičky na něj laskavě promlouvali a respektovali naše soukromí a jeho denní režim. Celému 
oddělení patří náš velký dík, jsou to lidé na pravém místě. S pozdravem manželé T. 
 

 

 

 

 
Anesteziologicko – resuscitační oddělení 
Vážení páni doktoři, paní doktorky, sestřičky, chtěla bych Vám za celou rodinu popřát mnoho úspěchů 
v novém roce. Děkujeme za pomoc, jaké jste dosáhli při záchraně mého otce, který u Vás ležel                        
v kritickém stavu na oddělení ARO (FN Bory) v měsíci duben, květen. Věřili jsme na zázrak, který 
skutečně přišel a to díky Vaší pomoci, ochotě, profesionalitě. Přejeme Vám všem krásné Vánoce a do 
nového roku 2020 hodně zdraví, štěstí a pracovní úspěchy. Díky Vaší pomoci se vrací život. Můžeme 
mít tisíce přání, tužeb a snů, ale jen štěstí, zdraví, láska a přátelství dává smysl našim dnům. Ať štěstí, 
zdraví Vás v něm provází a nic dobrého se nezkazí. Láskyplný rok 2020 Vám přeje za celou rodinu Y. P 
 
 

 



 

Interní oddělení – LDN 1 
Vážený pane řediteli, v době od 1.11. do 13.12.2019 jsem byl hospitalizován ve Fakultní nemocnici na 
oddělení LDN 1, pod vedením ošetřujícího lékaře dr. Kopečného. Chtěl bych tímto poděkovat                   
MUDr. Kopečnému, staniční sestře Kotálové i všem sestrám na tomto oddělení za péči, ochotu                     
a obětavost, se kterou jsem se zde setkal. Všem přeji krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví. 
S pozdravem J. C. 
 
 

 

 
Dětská klinika 
Za týden, který jsem s malým byla na Dětské klinice, oddělení kojenců a batolat, jsem celkem dobře 
poznala chod oddělení. A myslím, že všechno funguje opravdu skvěle. Lékaři jsou milí, dostatečně 
informují o zdravotním stavu a ochotně odpovídají na dotazy. Práce sestřiček je opravdu špičková, na 
děti i na rodiče jsou moc milé. S dětmi si povídají a usmívají se na ně, prostě skvěle o ně pečují. Byla 
jsem velmi spokojená. Celkově prostředí oddělení je moc hezké, barevné se zvířátky a hernou, děti mají 
pořád na co koukat. Na nemocnici je zde skoro až domácí prostředí. Navštívili nás tu i nemocniční klauni 
a opravdu jsme se hodně nasmáli. Děkujeme L. 
 
 

 
 
 

Dětská klinika 
Chtěli bychom moc poděkovat veškerému personálu vašeho oddělení chirurgie pro kojence, kteří nám 
zpříjemnili náš pobyt se čtyř měsíčním synem, během hospitalizace kvůli kýle v třísle. Sestřičky i doktoři 
nám vždy vše nadstandardně vysvětlili, všichni nám ochotně a s úsměvem odpověděli na naše dotazy. 
Cokoli jsme potřebovali, každý se nám snažil maximálně vyhovět. Čím dál méně se v dnešní době 
setkáváme s milým a profesionálním přístupem a také velmi lidským. Jsme rádi, že jsme se u vás 
přesvědčili, že lze takový přístup ještě potkat. Nesmíme také zapomenout ocenit příjemné prostředí, 
které je moc hezky vstřícné k dětem jak vybavením, tak veselými barvami. Přejeme vám, abyste                   
i nadále nacházeli mnoho spokojených pacientů, jako jsme byli i my. L. 
 
 
 

 
 
 

Interní oddělení – LDN 3 
Děkuji vám milé dámy, bylo mi tu hezky s vámi. J. C. odchází, ať tu nejste v nesnázích. 
 
 

 
 

 



Interní oddělení – LDN 2 
Vážená paní doktorko, pane doktore, milé sestřičky. Chci vám moc poděkovat za vzornou péči, kterou 
jste mi věnovali během mého pobytu ve vaší LDN 2. Díky za všechno. J. L. 
 
 

 
 
 

Interní oddělení – LDN 3 
Léčení zde doporučuji všem. Diagnóza „riziko pádu “, odcházím ve velmi dobrém zdravotním stavu, po 
6 – 7 týdnech pobytu zde. Děkuji všem pracovníkům tohoto oddělení za velmi slušný přístup a péči                 
o člověka, který se vrací zase k rodině. Děkuji za aktivní přístup v léčbě, za slušné stravování, čistotu            
a pomoc, kterou těžce nemocným pacientům poskytujete. J. B. 
 
 

 
 
 

Anesteziologicko – resuscitační oddělení DIOP 
Mnohokrát děkujeme celému týmu DIOP za vše. Velkou poklonu a respekt k vaší profesi. L + H + synové 
 
 

 
 

Geriatrické oddělení 
Vážený pane doktore Langmajere, velmi děkuji za péči o babičku. S Vaší péči jsme byli maximálně 
spokojeni, nejvíce si vážíme Vaší lidskosti, s jakou k Vaší profesi přistupujete. Děkuji V. K. 
 
 

 
 
 

Neonatologické oddělení 
Nebyla jsem si jistá, zda existují andělé, teď to už vím. Sestřičky na JIRP. Na některé věci slova nestačí, 
protože se až moc hluboko dotýkají duše, ale zkusím to. Děkujeme za laskavou péči, se kterou jste se 
o nás staraly, je to velký dar. Obdivuji, jaké krásné prostředí umíte v těchto těžkých chvílích vytvořit, 
plné lásky, víry, pomoci, porozumění. Hlavně bych chtěla poděkovat „osobním“ sestřičkám syna. Jste 
úžasné. M. a V. E a M. M. 
 
 
 

 
 
 

 



Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala lékařům, sestrám i dalšímu personálu Fakultní 
nemocnice v Plzni. Dne 22.12.2019 jsem si způsobila úraz kolene. Na úrazové pohotovosti mi byla 
poskytnuta špičková péče, absolvovala jsem kromě vyšetření rentgen, sonograf a magnetickou 
rezonanci. Na všech pracovištích byl personál vstřícný a velmi příjemný, přestože jsem pohotovost 
navštívila až pozdě večer. Zejména chci poděkovat lékařům MUDr. Petru Fischerovi a MUDr. Michalu 
Zdařilovi. A. L. 
 
 
 

 
 
 
OSLUŽ – OLVaS kuchyně 
Rád bych udělil velikou pochvalu zdejším kuchařkám a kuchařům, za velice dobrá a chutná jídla. Dne 
2.11.2019 jsem měl k obědu bramborový salát a řízek. Salát byl velice dobrý, jako od mé maminky. Vaří 
tady jako v pohádce, proto uděluji řád zlaté vařečky a celému personálu se hluboce klaním. Všechna 
jídla jsou velice chutná, klobouk dolů před tak dobrým personálem, který tady vaří. Děkuji S. V.   
 

 

LISTOPAD 
 
Kardiologická klinika 
Vážený pane profesore, Vážené paní doktorky, Vážená paní magistro. Dne 12.10. jsem byl 
hospitalizován s diagnózou I211 Akutní Q-IM spodní stěny. Velice rád bych poděkoval veškerému 
personálu, který sloužil v období 12.10. – 17.10.2019, za špičkový přístup jak po profesionální, tak po 
lidské stránce. Zároveň bych chtěl požádat o předání díků všem dotčeným podřízeným, protože si 
myslím, že postěžovat si umí každý na malichernosti, ale pro pochvalu jde spousta lidí daleko. A jelikož 
jsem byl svědkem denního kolotoče, který na vašem pracovišti probíhá, tak poděkování za příkladný 
přístup k pacientovi je to nejmenší, co mohu udělat. Zároveň děkuji personálu za rady, jak změnit 
dosavadní styl života v rámci životosprávy a pevně věřím, že pokud se někdy potkáme, tak to nebude 

na vašem pracovišti 😊. Budiž tomu zatím důkazem, že ač doposud silný kuřák, tak od 12.10. bez jediné 

cigarety. Varovný prst byl vztyčený opravdu vysoko a důrazně 😊. Ještě jednou díky! S úctou, J. K. 
 
 

 
 
 

Kardiologická klinika 
Velké díky!! Zrovna dneska 31. října minulého roku, jsme si mysleli, že se nám zhroutil celý svět. Že už 
nemůže být hůř, ztratili jsme radost, úsměv, štěstí. V ten jeden moment se nám změnil celý život. Můj 
manžel, táta od třech dětí, poměrně mladý muž 44 let, dostal zástavu srdce, kdy byl bez životních funkcí 
celých a nekonečných 90 minut. Se dvěma přestávkami, kdy se probral a nadechnul. Dlouhých 11 dní 
v umělém spánku s plicní ventilací, tracheostomií a umělým srdíčkem. Ty neskutečně dlouhé a těžké 
dny, kdy jsme se modlili a věřili, že ON to zvládne a bude bojovat, protože doma jsme ho čekali my, 



jeho rodina a hlavně děti, které ho moc potřebovali. Uběhlo 11 dní a přišli postupně další důležité 
chvíle, momenty, hodiny, minuty, dny. Všechno se pomalinku zlepšovalo, až se nám náš milovaný 
manžel a tatínek vrátil po měsíci domů. Je to největší dar, pro naši rodinu. Mít ho doma. Tímhle chci 
znovu poděkovat všem, kteří se podíleli na záchraně mého manžela. Jak Assa abloy za přístroj AED. Tak 
kolegům z práce, kteří mu okamžitě poskytli první pomoc. Záchranářům  LZS Líně, kteří ho urgentně 
transportovali do FN Plzeň Lochotín. Všem doktorům, všem sestrám z JIP kardiologie, které nám každý 
den dodávaly naději dál bojovat a doufat, že všechno bude zase dobrý. Dneska je to přesně rok, co je 
tenhle těžký boj za námi. Miluji svoji rodinu nadevšechno na světě, není nic důležitějšího. A proto si 
važte každou, každou minutu, sekundu, každou chvilku, kterou můžete strávit se svoji rodinou, protože 
nikdy nevíte, kdy to může být naposledy. DĚKUJI Z. O. 
 
 

 
 

Neurologická klinika 
Dobrý den, moc bych chtěla poděkovat paní doktorce Jaroslavě Suché, sestřičkám a celé Neurologické 
klinice FN Lochotín, moc si toho vážím, že se o mě dobře starají. Moc všem děkuji I. K. 
 

 

 
1. interní klinika 
Vážený pane profesore, dovoluji si oslovit Vás mailem, abych Vám a Vašemu týmu poděkovala.  4. října  
jsem kvůli vleklým potížím absolvovala vyšetření na konsiliární interní ambulanci Vaší nemocnice              
u MUDr. Evy Jánské. Paní doktorka mne poslala na další vyšetření, která jsem podstoupila na                           
odd. gastroenterologie 17. října. Šlo o sono břicha a endoskopii horní části trávicí trubice, toho druhého 
vyšetření jsem se opravdu obávala - sám nejspíše také uznáte, že nejde o nic příjemného. Vše proběhlo 
hladce, bez stresu, lékaři i sestry se mi pečlivě věnovali a vysvětlovali vše, co se při vyšetřeních děje. Za 
hodinu jsem již dokonce pila ranní kávu v kavárničce FN. Vážený pane profesore, dovolte mi, abych 
Vám a Vaším prostřednictvím opravdu z celého srdce a s vděčností poděkovala MUDr. Evě Jánské, 
MUDr. Sabině Hrubé i všem sestřičkám za nesmírně vstřícný, milý, ohleduplný, vysoce profesionální             
a velice lidský přístup. Věřte, že nejde o běžnou věc, a o to více si práce i vystupování Vašeho týmu 
vážím. Mé díky i pozdravy tedy prosím tlumočte všem, kteří se tak dobře a hezky o pacienty starají.           
S přáním všeho dobrého Vás srdečně zdraví, ještě jednou děkuje a palce vám všem drží V. S. 

 

 

 
2. interní klinika 
Dobrý den, touto cestou bych ráda poděkovala celému týmu od ambulance až po 2IK-JIP FN Plzeň -
Bory, kde mě byla mi provedena elektrokardioverze. Strach, který jsem před výkonem pociťovala, ze 
mne odstranil milý úsměv sestřičky. Omlouvám se, její jméno již nevím. S velikou láskou                                         
a obětavostí mě tato sestřička připravila k výkonu dne 27.9.2019. Nemohu opomenout všechny velice 
milé lékaře, kteří mě vše již v ambulanci vysvětlili a výkon bez problémů provedli. Přimlouvala bych se 
velice za odměnu jim všem, protože patří k těm, na které může být vedení nemocnice opravdu hrdé.  
Mnohokráte za vše ještě jednou ze srdce děkuji. S pozdravem J. P. 



 

 
 
 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Vážený pane řediteli, dne 8.10.2019 jsem byla hospitalizována na Gynekologicko-porodnické klinice              
a to z důvodu vyvolání porodu kvůli vyššímu váhovému přírůstku dítěte. Byla bych velice ráda, kdyby 
se poděkování dostalo ke všem zaměstnancům na všechna oddělení, kterými jsem prošla. A to od 
oddělení rizikového těhotenství až po oddělení šestinedělí. Nenašel se nikdo, kdo by se ke mě nechoval 
mile, přívětivě a ochotně, a to především na porodním sále, konkrétně bych chtěla poděkovat porodní 
asistence Kozerovské a MUDr. Betincové, díky nim se nám narodila nádherná a zdravá holčička. Další 
veliké děkuji, patří lékařům a sestřičkám na oddělení šestinedělí, které byly vždy ochotné mi se vším 
poradit a to i v pozdních nočních hodinách. Jejich přístup byl lidský a chápavý. Veliké poděkování také 
patří porodní asistence Lence Sosnovcové, ke které jsme chodili od 17. týdne těhotenství na kurzy 
„těhu cvičení“. Musím říct, že každou hodinu jsem si užívala a to nejen díky tomu že jsem se parádně 
protáhla, ale také díky tomu, že jsem se zde dozvěděla plno cenných informací ohledně těhotenství              
a mateřství, vždy jsem se mohla na cokoliv zeptat a poradit se s ostatními budoucími maminkami. Její 
pozitivita byla nakažlivá a z jejích hodin jsem odcházela nabitá a plná optimismu. A nakonec největší 
dík patří mé skvělé ženě Petře, která mi díky svým zkušenostem zdravotnického záchranáře 
z urgentního příjmu, byla velikou oporou a díky ní jsme to zvládli na jedničku. Važte si tak ochotného, 
příjemného a zkušenostmi nabitého personálu. Vaši zaměstnanci jsou andělé s velkým A. Všem ještě 
jednou posílám obrovské děkuji, a přeji, ať se Vám daří. T. P. 

 

 

 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Vážený kolektive, v termínu od 1.11.2019 do 9.11.2019 jsem byla hospitalizována u vás na 
gynekologicko-porodnické klinice. Během mé hospitalizace jsem prošla od oddělení rizikového 
těhotenství, přes porodní sál a pooperační oddělení, až na oddělení šestinedělí. Tímto bych velmi ráda 
chtěla poděkovat veškerému personálu, který se po celou dobu hospitalizace o mne a následně                 
o našeho chlapečka staral. At' už to byli lékařky či lékaři, sestřičky, paní sanitářky či páni sanitáři. Vám 
všem patří obrovské DĚKUJI, protože díky vaší profesionalitě, vždy milému jednání, někdy i přidanému 
úsměvu či pohlazení, jsme si mohli domů odvézt ne malou, ale tu NEJVĚTŠÍ LÁSKU! Proto ještě jednou 
obrovské DÍKY za našeho chlapečka. Přejeme vám hodně pracovních i osobních úspěchů a spousty 
dalších spokojených maminek a miminek. Se srdečným pozdravem J., M. a E. S. 

 

 

Hematologicko – onkologické oddělení 
Dobrý den. Děkuji za váš velmi vstřícný a profesionální přístup při odběru kostní dřeně. Ještě jednou 
děkuji celému personálu. S pozdravem R. S. 



 

 

Neurochirurgická klinika 
Dobrý den, tímto si dovoluji ve vší úctě poděkovat lékařům a ošetřujícímu personálu FN Plzeň. 
S pozdravem J. M. 
  
 

 
 
 
 

Gynekologicko-porodnická klinika 

Dobrý den, chtěla  bych touto cestou poděkovat všem zaměstnancům GPK, kteří se o mě velice dobře 
starali během porodu dne 14.11.2019 a následně na oddělení šestinedělí. Díky profesionálnímu                      
a citlivému přístupu byl pro mě pobyt v nemocnici příjemný a budu s vděčností vzpomínat. Také bych 
chtěla poděkovat lékařům a sestrám na sonografii a ambulanci pro rizikové těhotenství. S úctou A. F. 
 
 

 
 

Chirurgické oddělení 
Vážení, v uplynulém týdnu jsem byla hospitalizována ve FN Plzeň - Bory, chirurgické oddělení C. Chtěla 
bych touto cestou poděkovat všem sestřičkám i pánům doktorům za vzornou a profesionální péči, 
lidský přístup, laskavost i humor, který je v tak bolavých okamžicích takřka zásadní. Jsem ráda, že jsem 
si vybrala právě tuto nemocnici, toto oddělení a pana doktora Vicariho, když se mi má ošetřující lékařka 
ptala, zda jsem přemýšlela o tom, kde bych svůj zdravotní problém chtěla řešit. Myslím, že jsou skvělý 
tým a velkou pochvalou jim jistě může být i věta sestřičky z operačního sálu, že kdyby musela někdy 
řešit podobný problém, nechala by se operovat právě tamními doktory. Často se z médií dozvídáme, 
co se kde nepovedlo, co kdo ve zdravotnickém zařízení zanedbal - což je samozřejmě v pořádku, ale 
málokdy se setkáme se slovy díků a pozitivními reakcemi. Jsem jen malý střípek ve velké mozaice 
vděčných pacientů, ale udělalo by mně radost, kdyby se o mém poděkování výše uvedené oddělení 
dozvědělo. Děkuji J. M. 
 
 

 
 
 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala porodní asistentce Trejbalové, se kterou jsme rodili 
před čtrnácti dny. Přála jsem si přirozený porod bez nástřihu. A díky její trpělivosti a radám, vše došlo 
ke zdárnému porodu. Líbilo se mi, jakým způsobem spolupracovala s mou dulou. Moc děkuji, vážím si 
toho. M. E. 
 
 



 

 
 
 

Hematologicko – onkologické oddělení 
Dobrý večer, pane doktore. Za dnešní 21leté společné výročí děkuji nejen své nejmladší sestře Soně, 
zároveň také Vám, pane doktore, ale zároveň všem lékařům a sestřičkám z Vašeho odd. Samozřejmě 
pár slovy jistě nikdy nevyjádřím takové poděkování, které Vám všem právem patří! Takže ještě jednou 
Vám všem, pane doktore, ještě jednou děkuji celému Vašemu kolektivu za všechno, co jste pro mě 
před 21 lety udělali. Vážím si Vaší práce, hlavně obdivuji ochotu a především lidský přístup, který se 
dostává Vašim pacientům každému stejně. Přejeme Vám, celá rodina, pěkné Vánoce, klidného                   
a pohodového silvestra a především moře pevného zdraví. S pozdravem V. Ř. 
 
 

 
 

Interní oddělení 
Vážený pane řediteli, vím, že mailová schránka bývá často plná a obecně je času málo. I tak mi události 
nedovolí nenapsat tyto děkovné řádky. Jako TV a rádiový moderátor pravidelně navštěvuji malé 
onkoláčky u Vás v nemocnici (viz společné foto), také s Vámi pravidelně spolupracujeme na Dni zdraví 
u nás na Krašovské, kde také působím a jednám s paní Levorovou (která se mi také snažila několikrát 
pomoci a vždy si jí budu vážit). Po 3 týdenních starostech jsem byl hospitalizován na Borech (interní 
lůžka B) a dovolte mi napsat, že tak neskutečně pečlivý, pozorný, citlivý, profesionální přístup byl 
nevýslovnou podporou v nelehké situaci. Od prvních projevů, kdy se mi intenzivně věnoval, pro mě 
nejlepší doktor, kterého jsem kdy potkal, pan doktor Luděk Bouchner, přes okamžitou snahu 
pomoci  zajištěním nadstandardního pokoje jednou z jeho sester až po kompletní tým, který se nejen 
o mě staral ve dnech 24.10. - 4.11.2019 (11dnů). V životě jsem nezažil, aby byly sestry tak neskutečně 
milé, starostlivé, ohleduplné. Doktoři měli takto profesionální a milý přístup a celkově byl člověk i přes 
vlastní zdravotní boj jako v bavlnce. Velice si Vás vážím, a proto chci poděkovat a zároveň napsat, že 
pokud bych mohl kdykoliv cokoliv udělat já pro Vás, kdykoliv to rád udělám. Bohužel neznám všechna 
jména, ale ze srdce děkuji úžasným sestrám – zejména Kristýně Havlové, která byla neskutečnou 
psychickou podporou, a popravdě bych nikdy nevěřil, že je možné, aby existovali takto srdeční                     
a chápající pracovníci, kteří mají trpělivost, jsou vždy připraveni pomoci a navíc vás přes svůj nelehký 
pracovní kolotoč dokáží držet nad vodou. Opravdu do teď říkám, že na tomto oddělení pracuje anděl. 
Ostatní sestry byly také úžasné, nenašel se jediný člověk, který by nebyl v přístupu 100%, spíše hodně 
nad, mrzí mě, že jsem si zapsal jen některá jména (Veronika Černá, Jana Bendová, Iva Škvrnová a další), 
protože byly všechny neuvěřitelné a trápí mě, že je neuvádím jmenovitě!!! Opravdu jsou pacienti 
v nejlepší péči a to díky poctivému přístupu. Lékaři se chovali, jako známe většinou jen z filmů nebo 
seriálů, opravdu úžasný přistup, snaha pomoci, perfektní péče, trpělivost při opakovaných dotazech. 
Jmenovitě, můj zachránce MUDr. Luděk Bouchner, těžko popsat, co pro mě pan doktor už před 10 lety 
udělal a jak mě opět vysekal z problémů. Dále skvělí: MUDr. Miloslav Pech, MUDr. Zdeněk Říha,                 
MUDr. Václav Levý a samozřejmě můj obdiv mají paní doktorky. Úžasná a velice milá, věčně usměvavá 
a profesionální MUDr. Eliška Huňková a stejně tak skvělá a od prvního momentu pečlivá                        
MUDr. Kamila Rulcová. Snad jsem vyjmenoval všechny, mrzelo by mě, kdyby ne. Určitě patří 
poděkování i ostatním pracovníkům, ať už šlo o osoby starající se o jídlo, úklid, technické věci, 
neskutečný tým milých lidí, do teď přemýšlím, jak je v dnešní době možné, aby byli všichni takto skvělí! 
Omlouvám se za takto dlouhý email, bohužel jde o jednu z mála věcí, jak můžu Vám, Vašemu úžasnému 
týmu lidí a FN Plzeň celkově  poděkovat za to, že jste mě vrátili zpět do života a byli oporou v náročných 



nečekaných dnech. Kudy chodím, tudy o Vás mluvím s nejhlubší úctou!!! S poděkováním a pomyslným 
dluhem a úctou Z. J. 
 
 

 
 

Klinika zobrazovacích metod 
Dobrý den, chtěla bych tímto vyjádřit své velké poděkování a pochvalu zdravotní sestře, paní Marii 
Bémové, z nukleární medicíny. Jsem onkologický pacient toho času po fraktuře krčku femuru, tedy          
o berlích. Paní Bémová mi byla v době mého vyšetření ochotnou, empatickou oporou. Paní 
Bémová není z okruhu mých známých. Byla jsem dnes na PET  CT  již potřetí a paní Bémová byla vždy 
velmi ochotná. Jsem přesvědčena o tom, že je třeba vyjádřit také pochvalu, ne jen si stěžovat. Přeji 
spokojený nadcházející Advent. J. CH.  
 

 
 
 

Kardiochirurgické oddělení 
Vážený pane primáři, chtěl bych tímto velice poděkovat všem lékařům na Vašem oddělení za 
poskytovanou péči od května letošního roku a to včetně všech sestřiček na Vašem oddělení 
kardiochirurgie. Stalo se pro mě na tuto dobu v podstatě druhým domovem. Přeji Vám v další práci 
mnoho úspěchů jak v tomto roce, tak v létech následujících. Myslím, že takto vedený přístup                              
k pacientům je vzorem i pro dalších oddělení našich nemocnic v ČR. Děkuji a s pozdravem. J. Š. 
 

 
 
 

Chirurgické oddělení 
Dobrý den, od 19.11. do 25.11.2019 jsem byla hospitalizovaná na chirurgickém odd. 2. patro C v bývalé 
vojenské nemocnici. Chtěla bych poděkovat ochotným sestřičkám a ostatnímu personálu za jejich milý 
přístup, je vidět, že je práce baví. Poděkování směřuje také do kuchyně za chutné jídlo. H. T. 
 
 
 

 
 
 

Oddělení klinické farmakologie 
Chtěla bych vám touto cestou velice poděkovat za léčbu v HBO v době od 30.09. do 25.10.2019. Mám 
20 let bércové vředy, které se mi za uplynulá léta nezhojily, ale v letošním roce jsem u vás měla celkem 
36 terapií a jsem velice spokojená, i celkově se cítím daleko lépe. Rovněž velice děkuji ošetřujícím 
sestřičkám, především sestřičce Malé. Je velmi příjemná, citlivá a sympatická nejen ke mně, ale ke všem 
pacientům, se kterými jsem se po dobu léčení setkávala. Bylo mě již nabídnuto pokračování v léčbě na 
dermatologii, které ráda přijmu. Mockrát děkuji za vše E. M.  
 
 



 
 
 

2. interní klinika 
Dobrý den, prosím poděkujte za mě moc a moc vašemu personálu za péči, která mi byla poskytnuta po 
dobu mé léčby ve FN Plzeň – Bory na 2. interní klinice. B. K. 
 
 
 

 
 
 

Dermatovenerologická klinika 
Dobrý den, chtěly bychom vám napsat několik vět. Hodně let už jezdíme na vaši kožní kliniku a jsme 
stále spokojené s lékaři a sestrami. Veškerý personál je ochotný, příjemný a usměvavý. I přes velkou 
absenci sanitárních pracovnic, i když jsou sestry unavené prací nad rámec své povinnosti, pacienti to 
nepociťují. Ač je kožní klinika stále plně obsazena, všichni k nám mají profesionální a citlivý přístup. Za 
jejich práci jim děkujeme. S pozdravem A. H., N. L., M. P.  
 
 

 
 
 
 
 
Interní oddělení 
Vážený pane primáři, chtěla bych touto cestou poděkovat celému týmu sestřiček Interního oddělení 
lůžková část B, za jejich profesionální a velice empatický přístup. V dnešní době, tak uspěchané                   
a hektické, už se pacient s něčím tak lidským nesetkává. Ještě jednou děkuji a srdečně zdravím V. F. 
 
 
 

 
 
 

Neurochirurgická klinika, Psychiatrická klinika 
Vážený pane řediteli, tímto si co nejzdvořileji dovoluji poděkovat týmům z Neurochirurgické kliniky          
a Psychiatrické kliniky za péči, kterou mi každý den věnovali s naprostou profesionalitou, přidaným 
faktorem lidskosti a podporou v mých těžkých chvílích. Po tříměsíční hospitalizaci a následné 
psychiatrické léčbě i psychologické terapii mám za to, že je mi konečně o dost lépe a jsem nejen z pozice 
pacienta oprávněn hodnotit ryze profesionální přístup na všech úrovních uvedeného zdravotnického 
personálu FN Plzeň. Pokud je to jen trochu možné, prosím, tlumočte Vaší cestou mé uctivé poděkování 
za vše, co pro mě tehdy udělali. Jako člověk si toho skutečně velmi vážím. Ještě jednou děkuji. 
S pozdravem J. M.  
 
 

 



 
 

Interní oddělení 
Od 13.10. do 17.10. jsem byla pacientkou na Interním oddělení A. Jako seniorka jsem byla plná obav 
z průběhu pobytu a léčby. Musím konstatovat, že obavy byly úplně zbytečné. Veškerý personál, jak 
páni lékaři, tak všechny sestřičky i sanitární pracovnice byli moc ochotní, obětaví a úslužní. Patří všem 
za to velký dík. Ráda si vzpomenu a přeji všem hodně zdravíčka. Děkuji K. 
 
 

 
 

 
1. interní klinika 
Vážený pane řediteli, v srpnu loňského roku byla manželka v těžkém zdravotním stavu přijata 
k hospitalizaci na 1. interní kliniku M – JIP. Po více než tříměsíční intenzivní péči, z důvodu selhání 
životně důležitých orgánů, nás manželka opustila. Nemohu zapomenout a s odstupem času děkuji 
lékařům, sestřičkám, ošetřujícímu personálu a rehabilitačním pracovníkům za péči, laskavý přístup          
a podporu. Děkuji lékařskému týmu a především panu doc. MUDr. Marku Nalosovi, Ph.D., za jeho 
empatický přístup a odbornou péči. S úctou Z. V. 
 
 
 

 
 

Neonatologické oddělení 
Vážení a milí, že zrození nové bytosti je ohromný a pouhými slovy nepopsatelný pocit většina lidí zjistí 
teprve, když se tato zkušenost dotkne jich samotných. Pocit, nebo spíše směs exploze pocitů, z jejichž 
výčtu se na první místa řadí neskonalá radost, dojetí, rodičovská pýcha, ale také strach a tíha 
zodpovědnosti. Je to období neskutečně emotivní a silné, na které se do nejdelší smrti nezapomíná.      
O to více si vážíme všech lidí, kteří se starají o to, aby se rodina v tento čas cítila co nejlépe. Proto 
z celého srdce děkujeme celému vašemu týmu: doktorům, sestřičkám, paní fyzioterapeutce, sanitářům 
a uklízečkám, díky nimž jsme se zde cítili jako doma. Hlavně jim děkujeme, že z nás udělali přešťastné 
rodiče jednoho krásného chlapečka a poskytli nám manuál pro péči o něj. M. 
 
 

 
 
 

Gynekologicko – porodnická klinika, Neonatologické oddělení 
Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vaším prostřednictvím poděkoval vedení, lékařům a dalším 
zdravotnickým pracovníkům, včetně sekretářky paní Bradové, z Gynekologicko – porodnické kliniky               
FN Plzeň a Neonatologického oddělení FN Plzeň, za výbornou péči o moji manželku, která zde dne 
21.10.2019 porodila naši dceru. Jmenovitě chceme poděkovat doc. MUDr. Zdeňkovi Rušavému, Ph.D.,  
porodní asistentce Adamovské a studentce FZS ZČU v Plzni, kteří svým naprosto profesionálním                        
a lidským přístupem velkou měrou přispěli k bezproblémovému porodu mojí manželky. Slečna 
studentka dokonce zůstala u porodu až do jeho samotného konce, přestože jí pracovní doba končila 
daleko dřív. Celou dobu byla společně s porodní asistentkou velkou oporou mojí manželky. Vážený 



pane řediteli, ještě jednou Vám i týmu Vašich lékařů a zdravotních pracovníků moc děkujeme za 
poskytnutou péči a jsme velmi rádi, že v případě potřeby máme ve svém blízkém okolí takto vysoce 
specializované zdravotnické pracoviště. Ve kterém se setkám s ochotnými, příjemnými a zároveň velmi 
odborně erudovanými lékaři a dalšími zdravotními pracovníky. S pozdravem P. Š.  
 
 

 

ŘÍJEN 
 
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Ráda bych poděkovala kolektivu odd. ortopedie A, vedeného MUDr. Koudelkou Ph.D. a st. sestrou               
Bc. Bokovou, za jejich profesionalitu, sympatii, obětavost a ochotu. Děkuji také mému operatérovi   
doc. MUDr. Pavelkovi Ph.D. a jeho týmu, fyzioterapeutce I. Havlové a sestřičce Bc. Bakulové                                   
z ortopedické ambulance. Hospitalizována jsem byla od 19.9. do 27.9.2019. J. H. 

 

 

Transfuzní oddělení 
Vážený pane řediteli, dovolte mi prosím, tímto způsobem vyslovit pochvalu a poděkování sestřičkám  
z Transfuzní stanice Vaší FN v čele s vedoucí sestrou paní Janou Závadovou. Při každém odběru krve se 
zde setkávám s naprostou profesionalitou, příjemným jednáním a úsměvem – to vše přispívá k celkové 
pohodě, která zde panuje. S pozdravem L. B. 
  
 

 

 
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Dobrý den, v období 23.9. - 1.10., jsem byl hospitalizován ve Fakultní nemocnici Plzeň Lochotín                    
s výměnou kyčelního kloubu. Po operaci jsem byl převezen na JIP a poté na oddělení ortopedie 3p. B. 
Chtěl bych tímto poděkovat všem doktorům a zdravotním sestřičkám za jejich profesionální přístup             
a ochotu, se kterou jsem se setkal. Jejich práce není lehká, a když člověk vidí chování některých 
pacientů vůči nim, nemají to opravdu lehké. Dle mého názoru by měli být placeni zlatem. Takže vám 
všem veliké díky. S pozdravem P. V.   
 

 

 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Vážený pane řediteli, vážený pane přednosto, vážená paní primářko. V průběhu měsíce září ležela 
mamka cca 14 dní u vás ve fakultní nemocnici na Borech na Klinice infekčních nemocí a cestovní 
medicíny. Zázraky jistě neumíte a člověka neomladíte, jedno vím ale naprosto jistě, že s takovýmto 
přístupem k pacientovi a jeho blízkým, jsem se snad ještě nesetkala. Můj dík patří veškerému 
personálu, lékařům, sestrám. Jistě znáte takový nepříjemný pocit, kdy jste vmanipulováni do role, kde 



cítíte, jak zdržujete, obtěžujete, chcete odpovídat na věci, kterým nerozumíte. S tímto pocitem jsem se 
na vaší klinice nesetkala ani jednou a ani u jediného zaměstnance. Nevím, na jak dlouho se podařilo 
prodloužit mamce život, ale vím, že všichni na klinice se snažili a dokázali pomoci a věnovali veškerou 
možnou péči. Chtěla bych popřát celému personálu vaší nemocnice hodně zdraví a takto pozitivní 
přístup k pacientům i v budoucnu, a protože neumím lépe vyjádřit svou vděčnost, říkám pouze DĚKUJI. 
S přáním hezkého dne B. P. 

 

 

Neurologická klinika 
Vážení, dne 30.9.2019 byla moje maminka ošetřena na ambulanci Urgentního příjmu Neurologické 
kliniky. Ráda bych tuto cestou poděkovala MUDr. Marku Peterkovi i sestřičce, za velmi kvalitní péči                   
a profesionální a empatický přístup. S pozdravem S. Š. 
 

 

 

1. interní klinika – diabetologické centrum 
Dobrý den! Rád bych poděkoval za nádhernou diabetickou rekondici v Žinkovech od 26.09. do 
29.09.2019. Na rekondici jsem byl prvně a jsem skutečně nadšený z toho, co vše nového jsem se 
dozvěděl a mohu využít v praxi pacienta s diabetem II. typu. Prosím poděkujte všem, kteří se o nás 
vzorně starali a předávali nám důležité informace, které se velice těžko někde jinde dozvíme, vzhledem 
k nedostatku času na pacienta u lékaře. Z tohoto důvodu jsem se přihlásil na rekondici. MUDr. Vojtěch 
Česák, MUDr. Barbora Pavlíková, Mgr. Miroslava Šenbauerová, Andrea Nová, Marek Hanza. Uvedený 
odborný personál byl na nás milý, vstřícný a ochotný poradit, byly možné i osobní konzultace. Já osobně 
jsem potřeboval poradit s úpravou jídelníčku. Už mám domluvenou konzultaci přímo ve FN u pana 
Marka Hanzala a těším se, že se dozvím spoustu pro mě důležitých informací k mému jídelníčku, abych 
mohl přibrat a při tom si nezvýšil dobré výsledky hladiny cukru. Osobně si myslím, že rekondice jsou 
velice potřebné pro diabetické pacienty, kteří mají zájem se dozvědět co nejvíce informací ke svému 
onemocnění, aby nedělali zbytečné chyby. Kde jinde se dozvědět maximum potřebných informací než 
na rekondici, kde jsou zajímavé přednášky a osobní konzultace a možnost vyměňovat si zkušenosti                  
a vychytávky se zkušenějšími pacienty. S pozdravem T. L. 
  
 

 
 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Velké poděkování všem sestřičkám, lékařům a hlavně panu docentu Boudovi z Gynekologicko-
porodnického oddělení, za perfektní péči. Ležela jsem na tomto oddělení v červenci s nádorem 
děložního čípku a dnes jsem byla opět na kontrole, kde mi lékař sdělil, že jsem naprosto zdravá. Děkuji 
I. H. 
 

 

 



Otorhinolaryngologická klinika 
Chtěla bych touto cestou poděkovat oddělení ORL, kde jsem byla hospitalizována. Přístup lékařů a péče 

veškerého zdravotního personálu byla úžasná. Nejsem příznivec nemocničních zařízení, ale zde se mi 

velmi líbilo a v rámci možností jsem se zde cítila příjemně. Přes všechnu náročnost byli všichni na nás 

vstřícní, ochotní a hlavně ve správnou chvíli dávkovali humor a úsměvy. Za to všem patří mé velké díky 

a neskonalé obdivy. Ještě jednou děkuji všem a moc ráda budu oddělení ORL FN Plzeň doporučovat.           

S pozdravem a přáním všeho dobrého O. C. 

 

 
 
 
Klinika pneumologie a ftizeologie 
Dobrý den, dovoluji si vás požádat o zprostředkování poděkování panem ředitelem Šimánkem. V době 

od 29.10. do 4.10. jsem byl hospitalizován na 1. Interní klinice s onemocněním způsobeným bakterii 

Legionela pneumophila. Prosím o předání mého poděkování za vyléčení a velmi dobrý a profesionální 

přístup lékařů, sester a pomocného personálu. Děkuji. S pozdravem a přáním hezkého dne. V. B. 

 

 

 

 
 
Gynekologicko – porodnická klinika 
Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala za perfektní péči kolektivu sestřiček a lékařů 
gynekologicko - porodnické kliniky, konkrétně odd. G II B. Přes náročnou práci a zodpovědnost 
neztrácejí dobrou náladu a jednají s pacientkami vždy s obrovskou mírou empatie a přívětivosti. Ještě 
jednou děkuji za péči a přeji klidné dny. A. K.  

  

 

Kardiologická klinika 
Rád bych tímto způsobem poděkoval kardio týmu za opravu mého srdce ♥ B. F. 
 
 

 

 

Neonatologické oddělení 
Dobrý den vážení, dnes je to přesně 172 dní, co se narodilo naše 3. dítě, naše 2. dcera. Bohužel ale také 
109 dní před řádným porodem, přesně v 25+0 týdnu, takže týden od životaschopnosti tohoto malého 
tvorečka. Její šance nebyly vůbec dobré, kdy její váha při narození byla 650g a ta nejnižší váha pár dní 



po předčasném porodu byla až neuvěřitelných 565g. Dcera byla přemístěna do inkubátoru 
Neonatologického oddělení JIRP v plzeňské FN na Lochotíně. Moje a mé ženy pocity se nedají s ničím 
popsat, byli jsme zlomení a psychicky úplně na dně. Zároveň jsme ale věděli, že dcera potřebuje naší 
podporu a brát naší positivní sílu. Každý den ráno a večer jsme společně chodili za naší malou bojovnicí 
a pomalu jsme začali věřit, že to všichni zvládneme a hnalo nás to dopředu. Dcera se narodila se 
zápalem plic, který způsobil předčasný odtok plodové vody v lůžku maminky a tím pádem i velmi brzký 
porod. Rychle se vypořádala s touto nemocí a začala hezky nabírat na váze. Když měla už skoro 800g, 
přišel další zádrhel, velký zánět tlustého střeva. Po 14 dnech se zánět zaléčil a my věřili, že začne opět 
nabírat na váze. Bohužel se zánět opět vrátil ještě se silnějším účinkem a dcera byla jak králík, když 
zbaští spařenou trávu, nemohla kakat a strava zůstávala někde mezi tenkým a tlustým střevem. 
Vyvrcholením byla nutná stomie (přerušení střeva a vyvedení střev bokem vedle pupíčku). Před touto 
operací jsme se ženou opět klesli psychicky až na samé dno. Čekání na operaci a samotná operace byla 
jako nekonečný příběh a opět s nervy nám zanechala na duši pěkných pár jizev. Operace zaplať pánbůh 
dopadla na jedničku a dcera opět mohla kakat, i když jen do pytlíku, ale opět jsme mohli žít náš sen, 
kdy se dočkáme, že půjde konečnĕ domů. Dcera se velmi rychle zotavila a začala krásně prospívat. Jak 
utíkaly měsíce maličká házela půlkila nahoru a 24.9. se dostala na váhu 3.490g a probojovala se                     
k závěrečné cílové rovince. Tento den jí čekala velmi náročná operace vrácení střívka zmoženého 
záněty zpět do bříška a opět kakání zadečkem, jako "skoro" každé novorozeně. Naše velká bojovnice 
vše zvládla a za obrovské pomoci a péče celého Neonatologického oddělení JIRP se dnes dočkala, že 
může konečně domů. Doma na ní čekají dva milující sourozenci, kteří ji ještě neviděli. Bude to velmi 
dojemné setkání. Dlouhých 172 dní vysvětlování prckům z první a čtvrté třídy, proč není sestřička pořád 
doma s námi, je naštěstí už pryč. Všichni jsme to zvládli a můžeme se těšit na společné soužití. Ještě 
jednou obrovské "D Ě K U J I" celému týmu Neonatologického oddělení a JIRP, zachránili jste život naší 
dcerky. Jste tým, který si vždy ví rady, a jste velcí profesionálové, jsem hrdý na naše zdravotnictví, 
opravdu zde vše šlapalo od uklízeček až po pana primáře Dorta a Matase. Nikdy nezapomeneme, co 
jste pro nás udělali!!! Děkuji. S pozdravem a přáním hezkého dne M. L. 
 
 
 

 

 
 
Chirurgické oddělení 
Dobrý den, prosím o přetlumočení nebo přeposlání tohoto emailu Vašemu panu řediteli. Byl jsem 
hospitalizovaný na chirurgickém oddělení Vaší nemocnice na pracovišti Bory u pana primáře Karnose. 
Po původně plánované laparoskopické operaci žlučníkových kamenů, která se nakonec musela řešit 
klasicky. Chtěl jsem tímto poděkovat celému personálu na oddělení C chirurgického oddělení Bory            
a hlavně panu doktoru Karnosovi a i jeho synu za příkladnou a vzornou péči o mne i o ostatní pacienty. 
Ještě jednou děkuji P. K. 
 
 
 

 
 

 
Oddělení léčebné rehabilitace 
Dobrý den, chtěla  bych  tímto vyjádřit  své velké poděkování  celému týmu  lůžkové  rehabilitace FN 
Lochotín  za vysoce profesionální  a přitom krásně lidský přístup ke mně  po operaci krčku femuru 
(24.9.2019). Postavili mne zde tzv. na nohy a dodali včetně ergoterapie, důvěru a know-how, jak 



zvládat bezpečnost pohybu v domácím prostředí. CELÝ TÝM lůžkové rehabilitace FN Lochotín je úžasný. 
J. CH. 
 
 

 
 
 
 

Neurochirurgická klinika 
Dobrý den, byl jsem hospitalizován na neurochirurgii a ve FN Plzeň na Lochotíně. Rád bych touto cestou 
poděkoval všem za výbornou péči a to nejen odborně, ale také za lidský a vnímavý přístup. Přeji vám 
všem jen to nejlepší, a pokud se někdy v Krušných či jiných horách potkáme, těším se na společné 
svezení lyžařskou stopou. S pozdravem a úctou M. Č. 
 
 

 

 
 
Interní oddělení – LDN 1 
Vážená paní náměstkyně, prosím touto cestou poděkovat zdravotnickému personálu INTO – LDN1,           
4. patro, pod vedením MUDr. Miloše Kopeckého a staniční sestry Bc. Pavly Kotálové, za perfektní 
ošetřovatelskou péči o moji maminku. Především chci poděkovat všem sestřičkám za vlídné chování, 
empatický přístup a pomoc ve všech činnostech spojených s péčí nejen o moji maminku. Vím dobře 
sama, že práce se starými lidmi je velmi náročná nejen po fyzické stránce, ale hlavně po psychické. 
Ještě jednou jedno velké děkuji. S pozdravem J. K. 
 
 

 
 
 

Interní oddělení – LDN 3 
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem sestřičkám a veškerému zdravotnickému personálu na Borech 
v Plzni, LDN 3 ve druhém patře, kde jsem byl dlouhodobě doléčován. Za jejich zodpovědnou a poctivou 
práci a péči, kterou věnují všem pacientům. S úctou a díkem M. P. 
 
 

 
 

Neonatologické oddělení 
Rádi bychom vyjádřili poděkování za skvělou profesionální práci, které si nesmírně vážíme, vlídný                     
a lidský přístup nejen lékařům a sestřičkám, ale i celému vašemu týmu. Jen vám vděčíme za záchranu 
našich nedonošeňátek, kteří za námi tolik spěchali na svět. Prosíme, přijměte naše upřímné 
poděkování. Přejeme celému týmu radost z práce, kterou děláte a z pomoci všem rodičům 
nedonošeňátek, což někdy není vůbec jednoduché, ale i radost ze života a ze svých blízkých. Touto 
cestou také přejeme rodičům nedonošeňátek mnoho sil a energie na jejich trnité cestě za vysněným 
dnem, kdy si odvezou svého milovaného kulíška domů. Rodiče K. a F. 



 
 
 

 
 
 

 
Oddělení klinické farmakologie 
Vážené ředitelství, byl jsem ve vaší nemocnici hospitalizovaný v budově č. 21. Jelikož to bylo poprvé, 
co se ze mě stal nemocniční pacient, tak jsem měl určité obavy. Musím říci, že mé obavy byly velmi 
rychle rozptýleny. Přístup k pacientovi veškerého personálu tohoto oddělení byl krátce řečeno 
perfektní. Počínaje lékaři, dále příjemnými a obětavými sestrami a konče pomocným personálem. 
Tlumočte prosím touto cestou mé veliké díky, a kdyby to má nemoc v budoucnu vyžadovala, rád se 
tam budu vracet. S pozdravem J. K. 
 
 
 

 
 

 
Oddělení klinické farmakologie 
Vyslovuji nejlepší možné hodnocení celému týmu oddělení klinické farmakologie FN Plzeň Bory, pod 
vedením Bc. Heleny Bicanové. Po celou dobu pobytu jsem pozoroval velmi pozitivní přístup všech, 
s nimiž jsem se během pobytu setkal, pomohl mi k rychlé rekonvalescenci a pevné víře v dobré                           
a úspěšné doléčení v ambulantní péči. Jako další pozitivní věc jsem vnímal, že v rámci možností jsou 
pacienti na pokoje umisťováni podle závažnosti diagnózy a stavu, takže jsou minimalizovány konfliktní 
situace na pokojích, což také přispívá ke spokojenosti a lepšímu průběhu léčení. I v hovorech 
s ostatními pacienty jsem se setkal s velmi pozitivním hodnocením péče a tomto oddělení. D. P. 
 
 

 
 
 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, Geriatrické oddělení, Interní 
oddělení – LDN 1 
Vážený pane řediteli, od 24.6. jsem byla hospitalizována na Ortopedii ve FN Lochotín, pak na 
Geriatrickém oddělení FN Bory a již jsem odešla do domácího prostředí z oddělení LDN 1 ve FN Bory, 
kde jsem byla téměř 2 měsíce. Na všech odděleních jsem byla velmi spokojena s péčí a osobním 
vystupováním všeho personálu, který zde pracuje. Všem moc děkuji za jejich obětavou práci. M. N. 
 
 
 

 
 

Kardiologická klinika 
Vážený pane řediteli, ráda bych tímto krátkým dopisem vyjádřila poděkování lékařům, kteří pracují pod 
Vaším vedením ve Fakultní nemocnici Plzeň na Lochotíně. Moc ráda bych poděkovala lékařům 



kardiologické kliniky, respektive oddělení arytmologie, kteří se zodpovědně postarali o mého tatínka, 
který zde podstoupil operační výkon. Velice si ceníme profesionálního i lidského přístupu pana                      
doc. MUDr. Vlastimila Vančury, Ph.D., jeho ochoty a jednání při domluvě zákroku, což nebylo z důvodu 
dalších komplikací jednoduché. Dále pak preciznosti a trpělivosti při samotném zákroku pana                   
MUDr. Tomáše Jandíka a celého operačního týmu. Taktéž chceme poděkovat paní MUDr. Radce 
Dleskové, která byla dále tatínkovou ošetřující lékařkou a věnovala mu velkou pozornost. Vážíme si, 
pane řediteli, Vašich lékařů a jsme mile překvapeni s jakou ochotou a laskavostí pracují a jednají se 
svými pacienty. Ještě jednou vyslovujeme velký dík celému kolektivu kardiologické kliniky. S přáním 
hezkého dne a pracovních úspěchů H. V. s rodinou 
 
 

 
 
 

Oddělení klinické farmakologie 
Chci touto formou poděkovat Oddělení klinické farmakologie FN Plzeň. Dlouhodobě jsem trpěl 
otékáním lýtka na pravé noze. Absolvoval jsem řadu vyšetření bez velkého efektu zlepšení. Na základě 
doporučení praktického lékaře jsem byl vyšetřen a následující den hospitalizován na Oddělení klinické 
farmakologie, kde došlo k novému diagnostikování mých problémů a následnému zlepšení mého 
stavu. Chci tímto poděkovat celému kolektivu pracovníků oddělení klinické farmakologie Plzeň pod 
vedením MUDr. Davida Suchého. Profesionalita a přístup k pacientům celého kolektivu lékařů, sester 
a pomocného personálu byl lidský a na vysoké úrovni. Děkuji J. K.  
 
 
 

 

 
 
Oddělení léčebné rehabilitace 
Dobrý den, děkuji ošetřovatelskému personálu lůžkového Oddělení léčebné rehabilitace, vedeného 
staniční sestrou Bc. Dagmar Vanžurovou. Oceňuji jejich profesionalitu, empatii, obětavost a ochotu. 
Děkuji také Prim. MUDr. Haně Hladové a mé ošetřující lékařce MUDr. Ivě Poustkové. Poděkování patří 
také fyzioterapeutům, zejména paní Drahomíře Rýdlové. J. H. 
                                                                                                                                        
 
 

 
 
 

Dermatovenerologická klinika, OSLUŽ – OLVaSL kuchyně 
Dobrý den. V měsíci září 2019 jsem byla hospitalizována na kožním oddělení Fakultní nemocnice Plzeň 
Bory. Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat kolektivu lékařů a sester za profesionální a lidský 
přístup k pacientům. Měla jsem vleklý, přes rok a půl trvající kožní problém, který zásluhou tamějších 
lékařů byl během dvou týdnů vyřešen. Současně bych ráda poděkovala Fakultní nemocnici Lochotín,                  
a to konkrétně oddělení kuchyně, která vaří i pro Fakultní nemocnici Bory, za velmi kvalitní a dobrou 
stravu. Děkuji. S pozdravem A. P. 
                                                                                                            



 

 
 
 

Chirurgická klinika 
Dobrý den vážený pane přednosto, Prof. MUDr. Třeško, DrSc., v červenci jsem byla hospitalizována na 
Vašem odd. B chirurg. kliniky, pro stenózu sigmatu s divertikulitidou. Dne 21.7.2019 byla provedena 
Hartmannova resekce a splenektomie. Pružně zareagoval v neděli večer, kdy byl můj stav už 
nesnesitelný, Doc. MUDr. Moláček, který provedl operaci, za což mu touto cestou velmi děkuji. Dovolte 
mi současně vyjádřit poděkování Doc. MUDr. Skalickému za fundovaný přístup a ochotu pomoci                        
a poskytnout radu i v době, kdy jsem již byla z nemocnice propuštěna. Dík patří též ošetřujícímu lékaři 
MUDr. Rosendorfovi. Za mimořádnou ochotu, milý, profesionální a lidský přístup děkuji celému týmu 
sestřiček na odd. B. Máte kolem sebe spolehlivý tým, který svoji práci odvádí s láskou a péčí. S takovým 
kolektivem musí být radost spolupracovat. V současné době se cítím skvěle také díky instrukcím, péči 
a starostlivosti sestřičky Libušky Auterské. Dle mého mínění jsem již ve velmi dobré zdravotní kondici. 
S úctou M. K. 
 
 

 
 

Oční klinika 
Dobrý den, tak mám hospitalizaci na oční klinice pod vedením pana doktora Rusňaka a paní doktorky 
Rusňakové, chtěla bych jim moc poděkovat za super péči a ještě velké díky je pro pana doktora Kasla    
a všem sestřičkám taky děkuji. A ráda bych ohodnotila oční kliniku 10 hvězdičkami, opravdu si toho 

moc vážím. Děkuji, I. K. přeji pěkný den 😉 

 

 

 

 

 

Chirurgická klinika 
Dobrý den, dne 19.10.2019 na Urgentním příjmu ošetřoval p. doktor Zeithaml a zdravotní bratr mojí 
maminku s bolestí břicha. Chtěla bych oběma pánům ze srdce poděkovat. Za jejich profesionální, milý, 
laskavý, lidský přístup k pacientům. Byli jsme ve stresu, dlouho čekali, ale tento přístup mě překvapil 
mile. Moc vás prosím o vyřízení mého a maminky velkého díku. Třeba je to potěší. Klaním se vám. 
Děkuji ze srdce. Přeju hezký den. P. R. 
 
 

 
 
 

Onkologická a radioterapeutická klinika 
Vážený pane asistente, dovoluji si Vám touto cestou poděkovat za mého strýce, který bohužel 11.10. 

podlehl své nemoci. Letos v květnu a v červnu byl můj strýc u Vás hospitalizován. Děkuji celému týmu 

za péči, kterou jste mu na Vaší klinice poskytovali. Měli jste jeho plnou důvěru, Vaší práce i celkového 



přístupu si velmi cenil. Také se mu moc líbilo prostředí kliniky. Přeji Vám hodně štěstí v pracovním                   

i osobním životě. S úctou J. B. 

 
 

 
 

Hemetologicko – onkologické oddělení 
Dobrý den. Dnes 25.10 2019 je tomu měsíc co jsem se dostala na Hemato – onkologii, nemocnice Plzeň. 
Při příchodu jsem vypadala, že do 3 dnů nebudu na tomto světě. Ale musím touto cestou poděkovat 
všem sestřičkám, lékařům i uklízečkám zato, že po měsíci jsem na tom o 1000 procent lépe. Není tu nic 
a nikdo, na koho bych řekla něco negativního, naopak je tu ten nejlepší personál, který jsem mohla 
poznat. Pokud toto bude číst pan ředitel Šimánek, pak Vám musím říct, že tu máte ty nejbáječnější lidi 
a navýsost kvalifikovaný personál. Moc si vás všech vážím a za vaši péči moc moc dekuji M. S. 
 
 
 

 

 

Otorhinolaryngologická klinika 
Vážený pane řediteli, ráda bych touto cestou poděkovala celému týmu lékařek, lékařů, sestřiček                      
a ostatnímu personálu lůžkového oddělení B Otorhinolaryngologické kliniky. Byla jsem zde 
hospitalizována od 20. do 28. října z důvodu plánované tonsilektomie. Po celou dobu mé hospitalizace 
byli všichni milí, ochotní, vstřícní, empatičtí, … zkrátka lidé na svém místě! Práce s lidmi je v dnešní 
době velmi náročná. Přístup personálu tohoto oddělení je opravdu profesionální. Ještě jednou 
obrovské DÍKY! S úctou L. H. 
 
 
 

 
 
 

Dětská klinika – oddělení kojenců a batolat 
Vážení členové vedení nemocnice, touto cestou bych vám chtěla poděkovat za to, že máte tak příjemné 
oddělení kojenců a batolat na dětské klinice. Pominuli fakt, že hospitalizace v nemocnici není příjemná, 
obzvláště v případě hospitalizace malých dětí, byla jsem velmi spokojena. Obdivuji váš personál za 
trpělivost a ochotu. Jejich práce je k nezaplacení. Mám na mysli všechen personál včetně paní 
uklízečky. Její milá slova mě uklidňovala každý den. Děkuji za uzdravení mé dcery. Za to, že si den, mezi 
antibiotiky, mohla zpříjemnit ve vaší herně nebo na chodbě, kde jsou úžasné ,,hry“ na zdech. Vzhledem 
k tomu, že už se těším domů, píšu jako kocour to, co mi leží na mysli. Prosím vás, pokud je to možné, 
aby zaměstnanci této nemocnice měli důvod chodit stále s úsměvem, a aby za to byli řádně oceněni. 
Doufám, a to zřejmě asi každý pacient, že se sem již nedostanu. Možná snad jednou, až s té naší malé 
holčičky vyroste tak skvělí zaměstnanec FN. Kdo ví. Děkujeme E. Ž. a L. 

 

ZÁŘÍ 



 
Onkologická a radioterapeutická klinika 
Jsem zdravotní sestra - nyní již důchodkyně a jezdím jako doprovod s pacienty na různá vyšetření.                     
V pátek 31.8.2019 jsem byla s pacientem na onkologické ambulanci č. 3. Touto cestou bych chtěla 
poděkovat lékařům i sestřičkám za jejich opravdu vstřícné a lidské jednání. Jezdím do různých 
nemocnic a zdravotnických zařízení, ale zde jsem si připadala jako v jiném světě. Prosím vyřiďte všem 
můj obdiv a poděkování. Přeji všem krásný den M. B.                      
 
 

 
 

Neurochirurgická klinika 
Dobrý den, pane primáři. Vzhledem k úspěšnosti  a profesionalitě Vašeho oddělní se jistě můžete 
kochat stohy děkovných dopisů a já velmi rád přidám do Vašeho portfolia další. Dlouho jsem si to 
sumíroval a snad dokážu vyjádřit pocity, které mám po tom, co jsem prakticky měsíc odoperován                     
a doma. Bohužel  se musím omluvit, že si nedokážu vybavit jednotlivé členy Vašeho týmu. Opiáty dělají 
své a v té mlze léků proti bolesti si nedokážu přesně uvědomit jednotlivé tváře a jména těch, kteří se       
o mě skvěle starali. A protože nechci na někoho zapomenout, nemůžu (ač nerad) jmenovat. Na Vašem 
oddělení pracují profesionálové, od posledního sanitáře po špičkové doktory. Nesetkal jsem se se 
situací, kdy bych jen náznakem mohl mít pocit, že na mě nezáleží, naopak, vždy jsem cítil, že je o mě 
postaráno na té nejlepší úrovni, zájem, pochopení a snaha ulevit a pomoct mi byla vždy (a to musím 
zdůraznit – vždy!!! - i  v půl třetí v noci) příkladná. Moc za to děkuji, například za noční převlečení 
totálně propoceného povlečení. Nemohu zapomenout na černovlasou štíhlounkou rehabilitační 
sestru, která mě zásobovala doporučeními a radami, ze kterých pořád těžím a držím se jich – a otrocky 
dodržuji – ta žena věděla moc dobře, o čem mluví a jak to popsat, díky, díky, díky… Snad by ze mě měla 
radost, a pokud si nepamatuje „Já budu chodit po špičkách - Ukolébavku pro rodiče, jejichž děti mají 
spoustu Lega na zemi a sníženou schopnost uklízet“, rád ji budu pro ni znova neuměle reprodukovat. 
A jsem moc rád, že jsem při prvních krocích druhý den po operaci neztratil rovnováhu, protože kdyby 
mě s mou váhou a výškou chtěla zachránit při pádu, nejspíš bych ji rozmáčkl a to by rozhodně nebylo 
dobré. Snad by ji potěšilo, že všechno, co mi řekla, dodržuji a všechny cviky o kterých jsem přesvědčen, 
že jsou vhodné i pro zdravé lidi, doporučuji všem v mém okolí. Chtěl bych Vám vyjádřit hluboký vděk 
za to, že jsem se díky Vašemu týmu dostal z fáze „Moc bych rád, ale nemůžu“ do fáze „Konečně můžu 
a dělám pro to maximum“. Už první večer po operaci  jsem cítil, že mě přestala brnět a mravenčit ta 
zatracená pravá noha a od té doby dělám po prvním obrovském skoku vpřed sice jen malé, ale za to 
vytrvalé krůčky - a nepřestávám. Operován jsem byl v pondělí  5. 8.  a dnes, po takřka čtyřech týdnech 
hýbu prsty na nohou na minimálně 4/5-nách původní hybnosti a jdu dál. To je jak znovuzrození, chodím 
rovně, nekulhám, neuvěřitelně mě to nabíjí a pořád před sebou vidím MTB trasu z Klínovce, která se 
jmenuje Rubín a znova si ji v hlavě promítám (8,5km z kopce) a neskutečně se těším, až ji příští rok, po 
důkladné rehabilitaci, dám celou bez bolesti a strnutí v oblasti beder. Nejen to, že budu fungovat jako 
táta bez omezení, ale právě i tyhle drobné radosti mi dodávají sílu a chuť fungovat jako dřív a zase být 
normální, těžko popsat to nadšení a energii, kterou cítím a snad bych ji mohl i rozdávat – jako pánovi 
co ležel vedle mě se dvěma sešroubovanými obratli (a brutální nadváhou)…Připadal bych si opravdu 
blbě, kdybych úsilí celého Vašeho týmu nechal ležet ladem a čekal, že to půjde samo. Možná díky 
přehnané snaze jsem si vykoledoval slabší zánět (a teď naprosto amatérsky řečeno) šlachy pod 
kolenem směrem k tělu, praktický lékař mi předepsal Ketonal, a tak spolupracuji a v domácím bazénu 
se už bohužel nebrodím, abych si navíc nevykoledoval vyrážku ze slunečního svitu, ale to vůbec nevadí, 
hlavně že všechno jde vpřed a za cílem, který mám teď už ne na obzoru, ale v půlce cesty, být zase 
normální táta dvou kluků, normální člověk, který nemá problém vylézt na rozhlednu (no, to ještě tak 
měsíc ne...) a pohlédnout do kraje, aby viděl jak je ten zdravý svět krásný…Asi to vyznívá pateticky, ale 
cítím to tak, že jste mě vrátili do normálního života a moc vám všem (hlavně Panu Doktorovi Martinu 



Kullemu, který mě operoval) děkuji za tu šanci, kterou jsem dostal. A raději už přestanu cintat pentli, 
nakonec byste mi nemusel věřit, že to myslím opravdu upřímně. Těším se, až v půlce září poprvé přijedu 
na kontrolu a bude vidět, že jsem (snad) nic nepodcenil a pak už budu moct cvičit, rehabilitovat a dál 
se rozhýbávat podle doporučení odborníků, tj. Vašeho týmu. A klidně jim to řekněte, jestli z toho budou 
mít radost a nebude to trapné 8-) Určitě nezpychnou 8-) T. M. 
 
 

 
 

 
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Dobrý den. Včera jsem byla ošetřena se zlomeninou nohy na úrazové ambulanci mezi 17 a 20 hodinou.  
Chtěla bych poděkovat za milé jednání. Všichni lékaři a zdravotníci byli absolutně profesionální, klidní, 
trpěliví. Mám obrovskou radost, že doba mrzutých nepříjemných sester a nejchytřejších doktorů je již 
pryč. Velmi si vážím toho, že se bere v potaz také pacient. A mimo to, máte krásně opravenou 
nemocnici a připadala jsem si včera, že jsem skutečně na moderním profesionálním pracovišti. Jsem 
hrdá na to, že my Plzeňané máme takovou nemocnici. Jen tak dál, i když si přeji vás navštěvovat co 
nejméně. :-) Přeji krásný den J. K. 
 
 

 
 
 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Vážený pane řediteli, před 3 týdny jsem prodělala operaci ve FN Plzeň na gynekologické klinice.                        
Z operace jsem měla samozřejmě obavy, ale díky profesionální péči a hlavně ochotě celého týmu na 
oddělení G1B, jsem se nakonec cítila v nemocnici dobře. Chtěla bych poděkovat zejména                                
doc. Novotnému a MUDr. Smažinkovi nejen za jejich profesionalitu, ale i za milý lidský přístup                               
a komunikaci s pacienty, která často ve zdravotnictví ještě chybí. Přeji Vám, ať se celé FN Plzeň daří.  
S pozdravem P. N. 
 
 

 
 
 

Oddělení léčebné rehabilitace 
Vážený pane řediteli, ráda bych touto cestou poděkovala personálu Oddělení léčebné rehabilitace 
Lochotín - lůžková část, a to za vzornou péči, kterou mi všichni věnovali v rámci mojí hospitalizace na 
tomto oddělení ve dnech 15. až 30.8.2019. Během mého pobytu se mi skutečně dostalo výborné 
odborné a také lidské péče, která vedla ke zlepšení mého zdravotního stavu. Ještě jednou děkuji, se 
srdečným pozdravem H. K. 
 
 
 

 
 
 



Chirurgická klinika 
Dobrý den přeji, chci ještě touto cestou velmi poděkovat za (z mého laického pohledu) velmi 
profesionální práci a hlavně přistup v pozdních nočních hodinách na pohotovosti Chirurgie ve vaší 
nemocnici. Můj syn sem byl přivezen skvělou posádkou záchranky po napadení a pobodání neznámým 
mužem. Toto napadení mohlo mít fatální následky, naštěstí to dobře dopadlo. 
Po mém příjezdu mi bylo vše vysvětleno, dost mne uklidnili a skvěle se o mého syna postarali. 
Záchranka - oba mladé lidi neznám (milá slečna/paní a mladý muž), díky vám za pomoc. MUDr. Robert 
Polák a obě sestry - opravdu moc díky za vše v této pro mne a mého syna vypjaté situaci. 
Nechci nikoho tímto vzkazem zdržovat od práce. Jen chci opravdu velmi poděkovat za to, že tu jste! 
Přeji vám jen to nejlepší. Díky P. P. 
 
 

 
 
 

Chirurgická klinika 
Dobrý den, pane Třeško, v červnu tohoto roku jsem podstoupila na Vašem chirurgické oddělení život 
zachraňující operaci, tímto bych chtěla poděkovat všemu personálu za skvělou péči. Obzvláště bych 
ráda poděkovala sestře Vendule z JIP 2 (příjmení bohužel nevím, ale je menší postavy s tmavými vlasy), 
která se pro mne stala vzorem sestry s velkým S. Paní Vendula je tou nejochotnější sestrou s jakou jsem 
se během své hospitalizace po nejrůznějších nemocnicích setkala. Nic pro ni nebyl problém, vycházela 
mi ve všem vstříc a její úsměv na tváři, vlídný pohled a laskavé slovo přispěli k mému zotavování. Při 
službě se nezastavila, byla pořád v pohybu a v době, kdy ostatní sestry "švitořily" na sesterně (což                
v žádném případě neodsuzuji, chápu, že se při tak náročné práci musí odreagovat), sestra Vendula byla 
mezi pacienty nebo připravovala zdravotní materiál. Nikdy jsem jí neviděla ve špatné náladě a obdivuji 
její energii a zapálení pro práci, kterou dělá. Z výše uvedených důvodů bych byla ráda, kdyby byla sestra 
Vendula mimořádně oceněna za svůj přístup k práci ze strany vedení nemocnice a to jak mimořádnou 
finanční odměnou, pokud je to ve Vaší moci, tak např. nominací na sestru roku 2019, až bude soutěž 
vyhlášena. Kdybych měla tu možnost, nominovala bych ji sama, protože si to opravdu zaslouží. Každé 
lékařské oddělení Vám může jen závidět, že takovou sestru máte. Našemu zdravotnictví bych přála, 
aby všechny sestry byly jako sestra Vendula. Velice si jí vážím a jsem moc ráda, že mě při mé 
hospitalizaci ošetřovala i sestra Vendula. S pozdravem D. H. 
 
 
 

 
 
 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Moc bych chtěla poděkovat celému personálu/hlavně sestřičkám/ pooperačnímu oddělení G1B. Velice 
přátelský a lidský přístup J. L. 
 
 

 
 

 
Neurochirurgická klinika 



Dobrý den, chtěl bych poděkovat všem lékařům, sestrám a také všem zaměstnancům vašeho 
Neurochirurgického oddělení "B", kde jsem byl hospitalizován na konci července s hematomem                 
v hlavě. Během 5 dnů strávených na vašem oddělení jsem měl možnost vidět, slyšet a hlavně na vlastní 
kůži poznat, jak velmi ochotné, ohleduplné, trpělivé a hlavně profesionální jsou sestry a pomocný 
personál na tomto oddělení. Nejsem častým pacientem v nemocničních zařízeních, ale podle mého 
názoru by se mnoho nemocnic mohlo od vašeho personálu mnoho a mnoho učit v chování                                     
k pacientům. Lékaři jsou profesionálové na svém místě a jejich práce byla vidět každý den u lidí 
vracejících se z operačního sálu. Jeden by mohl říct, že se zde dějí zázraky. Ještě jednou všem na tomto 
oddělení děkuji a smekám. S pozdravem V. K. 
 
 

 

 

Oddělení sociální péče 
Dobrý den, ráda bych tímto takto veřejně poděkovala paní sociální pracovnici Romaně Štenglové z FN 
Bory za konzultaci při našem problému s babičkou. Byla neskutečně vstřícná, příjemná a ochotná. A já 
jsem jí moc vděčná za tuto pomoc, rady a vysvětlení a byla bych ráda, kdybyste jí tohle mohli vyřídit, 
protože s tak ochotným člověkem pomoci, aniž by nás vůbec znala, se skoro už nesetkávám, určitě               
s tím má každý také zkušenost. Moc děkuji. L. K. 
  
 

 

Neurologická klinika 
Do nemocnice mě přivezli na Štědrý den, kdy jsem prodělala cévní mozkovou příhodou. A péče lékařů 
a sester na neurologii byla úžasná. Patří jim mé velké díky. O. H. 

  

 

 

 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Chtěla bych poděkovat personálu ortopedie JIP za výbornou péči, empatický přístup a profesionalitu. 
Byla jsem zde hospitalizována od 20.9. do 23.9. 2019 po TEP koleně. J. H. 
  
 

 

 

 
 
Interní oddělení 
Vážený pane řediteli, jmenuji se L. R. a moc ráda bych se s Vámi podělila o svoji zkušenost s FN Bory, 
konkrétně interním oddělením. Moje velice dobrá známá se dostala ve vážném stavu na interní 
oddělení bývalé vojenské nemocnice. Když jsem za ní šla poprvé na návštěvu, čekala jsem ponuré ticho 



nemocničního pokoje a skleslé pacienty. Ale to, co jsem viděla a slyšela, to jsem si vůbec nedovedla 
představit a ani jsem na to nepomyslela. Na pokoji byla s pacienty sestřička Violka a pomáhala jim                   
s jídlem. Sestřička s pacienty nejen jednala velice ohleduplně, ale ona dokázala celý pokoj vážně 
nemocných lidí rozesmát a potom i rozezpívat. Ta doba, co jsem tam strávila, byla i pro mě obrovskou 
vzpruhou a po dlouhé době jsem se s chutí zasmála. Sestřička Violka se ale takto nechovala jen při mé 
první návštěvě, chová se tak každý den, co jsem se s ní potkala. Ona je pro pacienty velkým darem                    
v jejich mnohdy nelehké situaci. Prosím, poděkujte ji nejen za mě, ale i za pacienty a určitě i za jejich 
přátele a příbuzné. Práce nemocničního personálu je velice náročná a i oni jsou jen lidé se všedními 
starostmi každodenního života. Proto je potřeba si moc vážit každého, kdo při této těžké práci má tak 
báječný přístup jako sestra Violka. Děkuji. S pozdravem L. R. 
  
 

 

 

1. interní klinika 
Dobrý den, v červenci jsem byla hospitalizována na oddělení metabolická JIP, posílám pozdrav                             
a poděkování za poskytnutou péči a pomoc. Nepamatuji si jména sester ani lékařů, ale prosím předejte 
mé velké, děkuji. Daří se mi dobře, čekám na operaci zanoření střeva, jsem doma se svými dětmi                          
a snažím se dělat vše, abych se úplně uzdravila. Byla jsem k vám převezena z nemocnice v Brně a i vy 
jste přispěli obrovskou měrou k tomu, že se můžu radovat s rodinou a dívat se do budoucnosti s vírou, 
že zase budu skákat přes kaluže. Pozdravujte, prosím sestřičky. Přeji vám všem klid a štěstí a zdraví ve 
vašich životech. S úctou a díky L. M.  
 
 

 

 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Tímto bych chtěl moc poděkovat infekčnímu odděleni, hlavně panu docentovi Sedláčkovi, paní 

doktorce Braunové a v neposlední řadě doktoru Bebjakovi a sestřičkám, za záchranu života. Starali se 

tady o mne před dvěma roky skoro půl roku a klobouk dolů. Teď jsem tu znovu a je to to samé, jestli 

ne lepší. Fakt super přistup, jednání, no naprosto lidský. A sestřičkám paní Jiřině a paní Marcele, 

klobouk dolu před vámi. Vaše kolegyně se můžou od vás učit, jak se chovat k pacientům. Budu vám 

zavázaný do konce života. Jste fakt cool 👍👍👍👍👍 R. R. 

 

 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Dobrý den pane primáři, ještě jednou bych Vám ráda poděkovala za péči, kterou jste mi věnoval. Můj 
stav je o hodně lepší, snad už to bude všechno v pořádku. Kdybychom v budoucnu plánovali druhé 
miminko, ráda bych těhotenství konzultovala u Vás a rodila s Vámi :) Děkuji moc a mějte se krásně  E. 

 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Klinika ortopedie a traumatologie 

pohybového ústrojí 



Tímto bych chtěla mockrát poděkovat za záchranu života FN Plzeň. Od posádky LZS, všem na příjmu 

EM, lůžkové části oddělení KARIM (sestře Kristýně, Věrce a Petře a taktéž všem lékařům, kteří odvedli 

a odvádějí vynikající práci na tomto oddělení). Dále bych ráda poděkovala lékařům a sestrám na 

Ortopedické JIP, kde jsem ležela 16 dní po těžkém úrazu a operaci pánve. Zvláštně lékařům                             

J. Zemanovi, M. Rumlovi a všem úžasným sestrám - Evě Rumlové a všem dalším! Nesmím zapomenout 

na úžasný přístup a pomoc doc. Kališe na gynekologii. Všichni tito lidé mi pomohli dostat se zpět nohy 

a zachránit mi život, už navždy jim bude patřit mé obrovské DĚKUJI❤️ T. Š. 

 

 

 

Stomatologická klinika 
Vážená Fakultní nemocnice v Plzni. Mám velikou potřebu vám tímto dopisem poděkovat. Byla jsem se 
synem u vás hospitalizována 19. - 20.9.2019 na dětské stomatologii. Jsem matkou syna s poruchou 
autistického spektra a se středně těžkou mentální retardací. Vzhledem k diagnóze mého dítěte, je pro 
nás vždy velmi stresující jakékoli lékařské ošetření, protože většinou syn nepochopí proč a co se s ním 
děje. Reaguje proto nepřiměřeně (afektivní reakcí se sebe poškozováním) a ošetření se brání. Pro lidi, 
jako jsme my, nebývá stresující pouze ošetření v ordinaci, ale také doba strávená v čekárně (většinou 
na chodbách před ordinacemi) kde je nutné dítě zabavit na neurčitou dobu, aby neobtěžovalo ostatní 
čekající pacienty. Vždy se na takové situace snažíme doma připravit. Bereme s sebou jídlo, hračky                 
a snažím se dopředu zjistit, jak bude ošetření asi probíhat a zkouším na to doma syna v rámci možností 
připravit. Ani tak se však nepodařilo syna u našeho zubaře ošetřit, dokonce byl i veliký problém ho jen 
posadit na zubařské křeslo. Proto jsem syna objednala k vyšetření na stomatologii ve vaší nemocnici               
a doufala jsem, že zde si s ním lékaři poradí. Umíte si asi představit to veliké a milé překvapení, když 
jsme jen vešli do chodby před ordinacemi, kde na nás čekal doslova empaticky zařízený interiér chodeb 
a čekáren, připravený pro potřeby dětí, které logicky nedokáží jen v klidu sedět na zadku, trpělivě čekat 
a nic nedělat. Čekání v takovém prostředí bylo pro syna zábavné a pro nás rodiče uklidňující. Celý batoh 
s naší výbavou na nudné čekání byl v tuto chvíli zbytečný a zůstal neotevřen. Mělo by to být 
samozřejmostí ve všech zařízení pro děti, ale bohužel zatím to moc nebývá. Většinou je velký úspěch, 
když najdete alespoň pastelky. Náš údiv neskončil pouze v čekárně, ale vyšetření u paní doktorky 
Marcely Drobné dopadlo nad naše očekávání. Paní doktorka s klidným a trpělivým přístupem prohlédla 
syna na zubařském křesle a to bez protestů, strachu, či slz. To bylo pro nás poprvé, kdy lékař pod tíhou 
svých obvyklých povinností nebyl spěchající a nervózní. Náš syn díky citlivému přístupu lékařky, vše 
pochopil a nic ho neděsilo. I tak vzhledem k množství zákroků, které bylo třeba udělat, jsme se domluvili 
na ošetření pod narkózou. Pro nás samozřejmě další stres, jak bude probíhat ubytování, jak syna udržím 
v klidu tak dlouhou dobu v cizím prostředí. Co bude jíst. On totiž odmítá jídla některých barev, odmítá 
maso, pije jen růžové nápoje. Když mu chleba nerozkrojíte tak, jak je zvyklý, nejí ho. A to, i když ho 
necháte pořádně vyhladovět. Prostě to jíst nebude, vyplivne to nebo vyzvrací. Připravila jsem si tedy 
pro něj vlastní jídlo, nějakou zábavu atd. Opět jsem byla nesmírně překvapená, jak s námi bylo 
ohleduplně zacházeno. Byli jsme ubytováni ve dvoulůžkovém pokoji s lednicí, mikrovlnou troubou                  
a televizí. Nemusela jsem řešit, aby syn neobtěžoval jiné pacienty a mohla mu stravu skladovat, ohřát 
a naservírovat sama. Veškerý personál s kým jsme se setkali, všichni byli velmi ohleduplní a hlavně 
vysvětlovali postup léčení nejen mě, ale i přímo synovi tak, aby to i on pochopil. Syn na takové jednání 
velmi dobře reagoval a opravdu spolupracoval. Nečekala jsem, že pobyt ve vaší nemocnici proběhne 
tak v klidu a bez jakýchkoliv problémů. Odcházeli jsme dokonce s dobrou náladou a syn hrdě ukazoval 
doma nemocniční náramek a chlubil se, že dostal injekci. Po celou dobu jsme se obešli bez afektivních 
reakcí (žádné sebe poškozování) a za to vám a hlavně personálu na stomatologii moc děkuji.                          
S pozdravem a velkými díky P. K. 



 
 

 
 
 

Stomatologická klinika 
Dobrý den chtěla bych touto cestou srdečně poděkovat úžasnému panu doktorovi Vojtěchovi 
Vyskočilovi za jeho profesionálním a empatický přístup. Myslím si, že pan doktor si tuto pochvalu 
zaslouží. Jde vidět, že práce ho baví a pracuje s úsměvem a má velmi milé chování je to pro mě jako 
pacientku moc příjemné. Vážím si jeho práce a z celého srdce děkuji za velice milý a hlavně lidský 
přístup. Přeji mu vše nejlepší, spoustu spokojených pacientů a hlavně ať se mu daří v práci i soukromém 
životě. Odcházela jsem z vaší nemocnice velmi spokojená. Nezbývá než obdivovat a neocenitelnou 
práci jen chválit. B. S. 

  

  

  
 
 

Neonatologické oddělení 
Vážený pane docente Dorte, předpokládáme, že podobné děkovné zprávy pravidelně zaplňují Váš                
e-mail. Předem se tedy omlouváme, že Vás další taková zpráva zdržuje od práce, ale chceme si vlastně 
jen splnit určitou lidskou povinnost a PODĚKOVAT Vám, resp. celému Vašemu týmu. Osud v podobě 
předčasného porodu nás “bohužel“ nasměroval na Vaše oddělení. Postupně jsme prošli všemi 
obvyklými fázemi Vaší péče, JIRP, JIP a nyní nás již čekají poslední dva dny na roomingovém pokoji                
a jedeme domů. Necelé dva měsíce našeho života, na které ale budeme moc rádi vzpomínat! A to 
hlavně díky personálu Vašeho týmu, jehož většinu jsme za tu dobu stihli poznat. Tým, který nás vedl 
prvními krůčky po porodu, postupně zapojoval, trpělivě učil, vysvětloval, motivoval, tišil naše případné 
slzičky. Někdo to možná v dnešní době považuje za samozřejmost, my jsme si toho nesmírně vážili. 
Pane docente, snad nám dovolíte konstatovat, že můžete být pyšný a hrdý na celkovou úroveň Vašeho 
oddělení, Váš tým i zázemí! Jednou určitě naší dceři ukážeme, kde trávila svůj vstup do života. Také si 
umíme představit, že se na zdech chodeb Vašeho oddělení najde místečko i pro náš příběh. A třeba 
možná někdy potkáme i Vás, pane docente, a poděkujeme Vám osobně. Děkujeme Vám za možnost 
poděkování alespoň touto cestou a do dalších let přejeme mnoho zdravých a spokojených miminek. 

😊 P. Š., I. S.  a hlavně naše dcera M. Š.  
 
 

 
 
Hematologicko – onkologické oddělení 
Dobrý den pane řediteli, od listopadu 2018, kdy mému synovi (18 měsíců) byl zde ve FN Plzeň 
diagnostikován neuroblastom jsme se zde léčili. Po diagnóze jsme byli předáni do FN Motol, ale veškerá 
vyšetření, která se dělala v průběhu nemoci hlavně v mezi období, kdy jsme mohli být doma, jsme řešili 
u Vás ve FN Plzeň na dětské hemato-onkologii. Ráda bych touto cestou od srdce s úctou a velkým 
respektem k celému personálu poděkovala! Velké díky patří všem sestřičkám, MUDr. Kučerové, 
psycholožce p. Moučkové a hlavně panu doktorovi MUDr. Tomaši Votavovi. Umožnil nám strávit 
poslední chvíle se synem doma a závěr v nemocnici v Plzni. Slovy nedokáži popsat, jak si pomoci vážím, 



jeho vstřícnost, lidskost a lékařská profesionalita je neskutečná! Všem výše uvedeným patří můj obdiv 
a velké poděkování. S úctou B. F. 
 

 

 
  
 

Dětská klinika 
Dobrý den, s dcerou jsme byly hospitalizované na oddělení kojenců a batolat. Tímto bych chtěla velmi 
poděkovat za bezchybnou péči jak o dceru, tak o mě jako doprovod. Toto oddělení na mě působilo moc 
příjemně jako celek. K personálu, ať už k sestrám nebo k lékařům, nemám jedinou výtku. Všichni se 
chovali velmi vstřícně a mile. Snažili se nám pobyt zpříjemnit ve všech směrech. Již jsem pár oddělení 
navštívila, ale žádné oddělení (i když bylo také velmi příjemné, co se personálu týče) se asi tomuto 
prostředí nevyrovná. Ještě jednou děkuji R. B. 
 
 

 
 

Interní oddělení – LDN 3 
Vážená paní staniční sestro, jsem potěšen péčí a odborností Vašeho týmu. Poznal jsem na sobě jejich 
starostlivost. Jsem spokojen, děkuji. A. L. 
 
 

 
 
 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, Oddělení léčebné rehabilitace 
Dobrý den, v červnu tohoto roku mi byla provedena totální endoprotéza pravého kolene na oddělení 
ortopedie FN Plzeň pod vedením pana docenta Pavelky. Po úspěšné operaci jsem se zotavovala na 
lůžkovém oddělení. Po 14 ti dnech jsem byla převezena na oddělení léčebné rehabilitace. Zde se mi 
věnovala paní primářka Hladová a paní doktorka Roubíčková. Chtěl bych touto cestou poděkovat nejen 
zmíněným lékařům, ale i pozorným sestrám, za profesionální péči i lidský přístup, který mi pomohl 
překonat pooperační potíže. Můj dík patří i ostatnímu personálu, byla jsem velmi spokojena 
s podmínkami, které na odděleních panují. V neposlední řadě jsem byla velmi spokojena s kvalitou 
jídla. Každý mi jistě dosvědčí, že na zdárném hojení se podílí mnoho faktorů. Odbornou péčí počínaje 
a příjemným prostředím konče. To vše přispívá ke spokojenosti pacientů, kteří pak na pobyt 
v nemocnici nevzpomínají jako na traumatický zážitek. Ještě jednou díky za veškerou péči a vstřícný 
přístup. M. V. 
 

 

 
 
 
 
Neurologická klinika 



Po tříměsíčním běhání s velkou bolestí po lékařích a snězení léků víc než za celý život, čekání hodinu za 
dveřmi s receptem jsem se rozhodla objednat ve FN na neurologii. Vyšetřila mě velmi mladá paní 
doktorka Mračková. Vyslechla mě, pečlivě vyšetřila a po celou dobu z ní vyzařoval tolik potřebný klid. 
Nakonec je z toho vyhřezlá ploténka. Paní doktorka mi po nálezu vysvětlila všechny možnosti pozdější 
léčby. Léky zatím bolest dost snížily. Je to úleva. Mám velikou radost, že v mladé generaci lékařů se 
najdou tací, jako paní doktorka Mračková. Empatie s pacientem, který čeká pomoc je důležitá. Tímto 
bych chtěla paní doktorce vyjádřit pochvalu. Věřím, že i vedení si takových lékařů váží a podporuje je. 
Děkuji K. D.  
 
 

 
 
 

Dětská klinika 
Dobrý den, posílám velikou pochvalu celému týmu dětského oddělení. Dále pochvala pro pana ředitele 
– vedete to skvěle! Velké díky skvělé lékařce MUDr. Hruškové, je to žena s velkým srdcem na dlani. 
Moc nám pomohla, díky. Dále velká pochvala MUDr. Skalické a MUDr. Purkartové. Obrovská pochvala 
staniční sestře Mgr. Krejcarové. Máte skvělé oddělení a sestřičky. Díky za vše. Pochvala také herní 
asistentce, je skvělé, že existuje. Odvádí skvěle svou práci. Také pochvala všem ošetřovatelkám, 
sanitářkám a paní uklízečce. Velká pochvala MUDr. Sládkové, moc nám pomohla. Je to skvělá lékařka, 
ochotná, lidská, se srdcem na správném místě. Byli jsme u vás spokojeni. Moc jste nám pomohli a toho 
si moc vážíme. Díky za skvělý přístup a profesionalitu. Péče suprová! R. + J. + N. + S. 
 
 
 
 

 
 
 

Interní oddělení – LDN 3 
Můj postřeh je podložen více jak sto denním pobytem v zařízení víše uvedeného typu. Jako skoro 
osmdesáti letý nováček, jsem zaznamenal rozmanitost a obtížnost práce zdravotnického personálu, 
který mnohdy zvládá náročné úkoly na hranici svých možností, mnohdy na úkor svého volna. Informace 
a způsob léčení je podáván pacientům srozumitelně, včetně zdůvodnění případných omezení. Na 
vysoké úrovni je ubytování, stravování a hygiena vůbec. Oceňuji i přístup ke sdělovacím prostředkům 
prostřednictvím televize. Poskytování externích doplňkových služeb je přiměřené možnosti pohybu 
pacientů, rovněž pak doplňkový prodej řešený výdejními automaty. V závěru chci poděkovat lékařům, 
sestřičkám, sanitářkám a ostatnímu personálu za poskytnutou péči a za to, že odcházím po svých. J. K.  

 

 
 
SRPEN 
 

Kardiologická klinika 



Dobrý den, jmenuji se V. a jsem dcerou pana Z. B., kterého přivezla 1.8.2019 RZS na kardiologii                        
FN Lochotín s infarktem myokardu. Touto cestou bych chtěla velice poděkovat celému týmu lékařů                 
a sestřiček za rychlou a profesionální péči, která vedla k záchraně života mého otce. Při návštěvě týž 
den na JIP kardiologie, jsem byla příjemně překvapena vstřícným a usměvavým přístupem sestřičky, 
která měla otce na starost a lékaře, který nám ochotně sdělil informace o zdravotním stavu                                  
a zodpovídal moje dotazy. Ještě jednou moc děkuji a do budoucna týmu kardiologie přeji jen samé 
úspěšné zákroky. S úctou V. P. 

  

 

 
Gynekologicko – porodnická klinika 
Vážený pane docente, 20.7.2019 jsem na Vašem pracovišti přivedla na svět svého syna, a tak bych Vám 
ráda poskytla zpětnou vazbu k pobytu na GPK, jelikož věřím, že tato vazba bude pro Vás, jako vedoucího 
pracovníka, užitečná. Na GPK jsem začala pravidelně docházet už půl roku před porodem na cvičení 
pro těhotné, které vede porodní asistentka Lenka Sosnovcová. Kromě toho, že jsem se i díky tomuto 
cvičení mohla udržovat ve fyzické kondici, získala jsem od Lenky Sosnovcové veškeré informace o Vaší 
klinice i všem, co se porodu týká. Díky jejímu neobyčejnému přístupu a energii, se kterou svou práci 
vykonává, mě za půl roku dokázala dostat do takové psychické pohody a klidu, že jsem se přestala 
porodu bát a získala důvěru v sebe sama i GPK jako poskytovatele péče. Paní Sosnovcová je navíc 
ochotná poskytovat maximální podporu i mimo svou pracovní dobu, což jen svědčí o tom, že je to 
mimořádný člověk na pravém místě. Vaši kliniku a práci na ní reprezentuje tím nejlepším možným 
způsobem a je pro Vás tou nejlepší vizitkou. Na porodním sále jsem byla ošetřována porodní 
asistentkou Lucií Štroblovou a MUDr. Michalem Kozerovským. I zde jsem se setkala nejen s naprostou 
profesionalitou a vynikajícím vybavením sálu, ale také uvolněnou a přátelskou atmosférou. Vůbec jsem 
se zde necítila jako v nemocnici, vše probíhalo tak uvolněně. Přesně tak, jak jsem si přála a na co jsem 
byla v předporodní přípravě paní Sosnovcovou připravována. Svůj klid a psychickou pohodu jsem si 
udržela po celou první, druhou i třetí dobu porodní, a to hlavně díky velice citlivému a trpělivému 
přístupu porodní asistentky i pana doktora. I jim vděčím za to, že se pro mě stal porod jedním                               
z nejkrásnějších zážitků v životě. Pobyt na oddělení šestinedělí byl završením vynikající péče, kterou 
GPK nabízí. I zde jsem se setkala s maximální profesionalitou, ochotou a přátelskou atmosférou ze 
strany lékařů, sester, ošetřovatelek i pomocného personálu, a to jak v péči o mě, tak o mého 
syna. Vážený pane docente, tímto bych ráda poděkovala za veškerou péči, které se nám dostalo. 
Největší poděkování patří třem výše uvedeným zaměstnancům GPK. Na závěr bych ráda dodala, že mi 
bylo velikou ctí a potěšením přivést na svět své první dítě na takovém pracovišti, jakým je GPK FN Plzeň. 
S úctou M. E.  

 

 

 
 
Kardiologická klinika 
Dobrý den. Chtěla bych alespoň touto cestou poděkovat a vyjádřit vděčnost všem zaměstnancům 
kardiologické kliniky FN Plzeň, za vysoce profesionální a stejně tak i lidský přístup, se kterým jsem se 
za dobu hospitalizace ve dnech 10.7.-13.7.2019 na vašem oddělení setkala. Moje díky patří především 
MUDr. Vančurovi, MUDr. Světlíkové, MUDr. Veselé a všemu vyššímu, střednímu i nižšímu personálu 
této kliniky. Upřímné a vděčné poděkování a přání osobní spokojenosti všem.  S pozdravem Z. F. 



 

 

 
Klinika pneumologie a ftizeologie 
Dobrý den, chtěla bych moc poděkovat plicní klinice FN Bory, paní doktorce Moláčkové, paní doktorce 

Bittenglové atd. Všem sestřičkám za skvělou péči, a že se dobře o mě starají, moc děkuji I. K. 😉 

 

 

 

 
Gynekologicko – porodnická klinika 
Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří mi věnovali svůj čas, péči a pocit bezpečí. 
Ve středu 7.8.2019 jsem od svého doktora vyslechla nepříjemnou zprávu - ani v 7. týdnu těhotenství 
se plod nevyvíjel, a tak se muselo těhotenství ukončit. Pobytu v nemocnici i samotného zákroku jsem 
se velice bála, dokonce jsem si myslela, že celý pobyt v nemocnici probrečím. Příjemné překvapení 
přišlo již na ambulanci, kde se mě ujaly tři milé ženy, vše mi v klidu vysvětlily, dodaly mi pocit klidu                           
a bezpečí. Další uklidnění jsem pocítila ve chvíli, kdy jsem vešla na lůžkové oddělení. Všichni byli tolik 
trpěliví, vše mi ochotně vysvětlili. Nejraději bych poděkovala jmenovitě každému zvlášť, ale bohužel 
pod tíhou emocí jsem si nezapamatovala jediné jméno. Moje poděkování tak patří celému vašemu 
ÚŽASNÉMU personálu. Jenom díky vám jsem všechno zvládla s klidem na duši a úsměvem na 
tváři. Takže ještě jednou všem mockrát děkuji. S přáním hezkého dne E. Š. 
 

 

Oční klinika 
Dobrý den pane řediteli, chtěla bych poděkovat Oční klinice ve FN Plzeň, jmenovitě jejímu vedení, všem 
lékařům, zdravotním sestrám a ostatnímu personálu, který  o mě pečoval  během mojí hospitalizace 
na Oční klinice od 1.8.2019 do 9.8.2019, kde jsem ležela s diagnózou akutního záchvatu glaukomu. 
Sama vím, že situace ve zdravotnictví není pro zdravotníky jednoduchá, proto jsem velmi oceňovala 
naprostou profesionalitu a hlavně jsem obdivovala a hluboce smekám před slušným, citlivým a hluboce 
lidským přístupem všech zaměstnanců Oční kliniky. Ještě jednou jim všem děkuji a přeji jim, aby jim 
tento přístup a nasazení vydržely i nadále. S úctou D. M. 

 

 

Neonatologické oddělení 
Vážení, dovolte nám touto cestou poděkovat za naprosto fantastickou péči o našeho předčasně 
narozeného syna (nar. 29+5, porodní hmotnost 1.430 g). Po celou dobu hospitalizace se nám dostávala 
příkladná a skvělá péče jak lékařů, tak sester na JIRP i JIP neonatologického odd. FN Plzeň. V drtivé 
většině jsme se setkali s empatickým přístupem, ochotou a dobrými informacemi jak od lékařského 
personálu, tak od skvělého týmu sester. Zejména sestry nám byly v těžkých dobách velkou oporou                  



a motivací. Momentálně máme syna už 14 dní doma a dělá nám jen radost! Ačkoli ještě nemáme úplně 
vyhráno a čeká nás řada týdnů a měsíců lékařských kontrol, tak věříme, že se vše bude vyvíjet správným 
směrem. Přestože to nebyly jednoduché měsíce plné stresu a strachu, vždy na vás a vaše týmy budeme 
vzpomínat s radostí. Přejeme vám do budoucna mnoho šťastných rodin, zdravých dětí a stále tak 
dobrou a pozitivní atmosféru, která je pro vaše oddělení tak typická. Vašim pacientům a jejich rodičům 
pak přejeme mnoho sil a štěstí v jejich zejména psychicky náročném boji! Mnohokrát děkujeme za vše! 
M + P + M. S. 
  
 

 

 
Oddělení léčebné rehabilitace  
Dobrý den chtěla bych poděkovat na rehabilitace lůžka paní primářce Haně Hladové, všem lékařům, 
sestřičkám a všem, co se mnou cvičili. Moc děkuji za super péči, moc si toho vážím, děkuji. Přeji vám 
pěkný den I. K. 

 

 

Interní oddělení 
Dobrý den, jsem váš dlouhodobý pacient. Dlel jsem postupně na LDN 2, Interna A a LDN 1. A protože 
jsem byl na všech třech odděleních velmi spokojen jak s péčí, tak s jednáním sestřiček, musím vyjádřit 
poděkování. Dvě třetiny hospitalizace (7 měsíců), jsem strávil na LDN 2 a tady je třeba chvíli se zastavit. 
Paní doktorka Bernardová, sestřičky včetně jednoho muže i rehabilitační sestřičky jsou k pacientům 
velmi vstřícné, ochotné a usměvavé, to i přesto, že mají velmi velké množství práce a musí se 
oboustranně s LDN1 doplňovat, přesto jsou tak úžasné, že vyčerpání a únavu nedávají najevo a jejich 
úsměvy jsou součástí léčby. Dlužno podotknout, že toto platí i pro LDN1 i Internu A. Proto je třeba 
poděkovat všem včetně paní doktorky Fučíkové z Interny. S pozdravem a díky. R. Š. 
 
 

 

 
Chirurgická klinika 
Vážený pane profesore, dovolte mi touto cestou Vám poděkovat. 21.6. jsem byla operovaná na Vašem 
oddělení doc. MUDr. Liškou (resekce tlustého střeva). Nemohu zapomenout na přístup lékařů a sester 
na Vašem oddělení, neboť ještě nikdy jsem se nesetkala s kombinací tak vysoké odbornosti a lidského 
přístupu zároveň. Děkuji panu doc. Liškovi za záchranu života, za jeho laskavost a pooperační citlivý 
přístup, děkuji Vašim sestřičkám za obětavou péči a děkuji také Vám, pane profesore, je to Váš 
profesionální tým. Po mnoha letech jsem zdravá a šťastná. S úctou A. B. 
 

Chirurgické oddělení 
Dobrý den, dne 11.8. jsem byla hospitalizovaná na chirurgii B. Hospitalizovaná jsem byla již několikrát. 
Mám diagnostikovanou Crohnovu chorobu. Opět pro mě přijela záchranná služba, protože jsem 
dlouhodobě zvracela, jako pokaždé. Tímto dopisem vám chci napsat, že personál na chirurgii, i když je 
to práce velmi těžká, je za každých okolností profesionální, ochotný, usměvavý. Kdykoliv je o něco 



požádáte, vždy vám vyhoví. Touto cestou vás prosím, abyste poděkovali všem lékařům, kdo na chirurgii 
slouží, za lidský přístup, který mají k pacientům. Děkuji G. 
 

 

 
Neonatologické oddělení 
Vážený pane řediteli, děkuji jménem naší rodiny Vám a pracovišti doc. Dorta, konkrétně JIPR, za 
záchranu našeho syna. Se zdravotnictvím máme letité zkušenosti a péče kolektivu JIPR byla jedním 
slovem úžasná. Náš syn byl převezen z porodnice v Klatovech (jejichž péče byla též ukázková) 
s nezralými plícemi a jejich zánětem, díky FN Plzeň se nyní těší plnému zdraví. Jako zdravotníci jsme 
pochopitelně celý průběh o to více prožívali, neb nám byly jasné možné scénáře. Ještě jednou velký 
upřímný dík, takové pracoviště Vám od srdce závidím. S pozdravem M. S., K. S. a dcery 
  
 
 

 
 

II. interní klinika 
Chtěl bych poděkovat za profesionální přístup 2. interní kliniky, která mi umožnila hospitalizovat mou 
maminku, kterou jsem na toto oddělení dovezl z Karlovarské nemocnice. Mockrát děkuji za váš lidský 
přístup a profesionalitu. J. M. 
 
 

 
 
 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Dobrý den, ráda bych všem na GPK moc a moc poděkovala, i když s ročním zpožděním. Přesně před 
rokem 22.8.2018 ve 22:21 se mi u vás narodil chlapeček. Jeho porodní váha byla 2390g a musel ven          
o tři týdny dříve. Přišla jsem na běžnou kontrolu ráno 22.8., prvotním příznakům jsem nepřikládala 
velkou váhu a proto jsem přišla za pět minut dvanáct. Ovšem díky pohotové reakci a prvotřídní péči se 
syn narodil živ a zdráv. Obrovský, opravdu obrovský dík patří všem, co se o nás starali při synově cestě 
na svět. Dále bych moc chtěla poděkovat všem, co se mi o syna starali, když jsem bohužel kvůli HELLP 
syndromu musela ležet na JIP.  A na závěr snad ten největší dík patří doktorům, díky kterým mohu dnes 
zdravá slavit první narozeniny se svým synem. S manželem a celou rodinou jsme vám všem neskutečně 
vděčni za to, co jste pro nás udělali, a smekáme před profesionalitou vašeho personálu. Bohužel 
nemohu poděkovat každému jmenovitě, ale doufám, že se toto moje malé poděkovaní dostane ke 
všem.  S pozdravem G. R. 
 
 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Tímto bych chtěl moc poděkovat Bc. Buchtové a celému personálu z porodnického oddělení FN Plzeň 
Lochotín za lidský a profesionální přístup ze dne 26.2.2019, kdy se nám narodil náš nádherný                        

a zdravý syn. Ještě jednou děkujeme, jste báječní 😉 
 



 

 
 
 

Interní oddělení – LDN 2 
Touto cestou bych chtěl poděkovat kolektivu paní MUDr. Bernardové z LDN 2, za lidský přístup k nám 
pacientům. Ležel jsem zde skoro tři měsíce a nesetkal jsem se se žádnou neochotou. Vždy s úsměvem 
plnily své povinnosti. J. B. 
 
 
 

 
 
 

Oddělení klinické farmakologie 
Chtěla bych touto formou poděkovat za péči celému týmu Klinické farmakologie. Se svými potížemi se 
na toto oddělení vracím opakovaně, vždy jsem tady velmi spokojená. L. B. 
 
 
 

 
 

 
Klinika ortopedie a aumatologie pohybového ústrojí 
Vážený pane řediteli, ve dnech 1.7. – 25.7.2019 jsem byl hospitalizován na oddělení Kliniky ortopedie 
a traumatologie pohybového ústrojí ve FN Plzeň – Lochotín. Považuji za nutně Vašim prostřednictvím 
poděkovat veškerému zdravotnímu personálu. Můj dík patří pochopitelně i zdravotním sestrám                    
a sanitárkám. Chtěl bych Vašim prostřednictvím poděkovat i oddělení léčebné rehabilitace. Je mi 78 
let, pracoval jsem řadu let ve zdravotnictví a proto oceňuji zejména citlivý přístup ke starým, 
nepohyblivým pacientům, nejen slovy, ale zejména pomocí a následnou péčí. Byl jsem rovněž 
překvapen péčí a čistotou, také mě mile překvapilo množství výběru chutných jídel. Mnoho lidí 
nedoceňuje obětavou práci lékařů, zdravotníků a ostatního personálu v nemocnicích, kde ve všední                   
i sváteční dny poskytují péči nemocným, aby se mohli vrátit zpět do běžného života. Děkuji ještě jednou 
z celého srdce. Se srdečným pozdravem P. G. 
 

 
 

Dětská klinika – oddělení kojenců a batolat 
Dobrý den, myslela jsem si, že naše lednová hospitalizace ve FN Plzeň byla poslední, ale bohužel roční 
syn opět dostal respirační obtíže spojené se zápalem plic. Vzhledem k tomu, že jsme tu již 2x leželi, 
věděla jsem jak to na oddělení kojenců a batolat probíhá, i přesto, že nás potkala tato nepříjemná 
nemoc, která si žádala hospitalizaci, moc jsem se těšila na milé tváře a laskavý přístup všech sestřiček, 
lékařů i pomocného personálu. Všichni zde jsou moc ochotní, mají pochopení a maminky, alespoň co 
se mě týče, se na tomto oddělení cítí jako doma a ne jako v nemocnici. Jsem osobně moc ráda, že jsou 
mezi námi takový lidé, co mají srdce na pravém místě. Počínaje váženými doktory, přes úžasné sestřičky 
a konče pomocným personálem. Tito úžasní a skvělí lidé mají můj velký dík za mě i mého syna. Jen díky 



nim se tu vždy uzdraví. A pokud bych si mohla znovu zvolit, kam se synem do nemocnice, tak rozhodně 
do FN Plzeň – Lochotín za úžasnými a obětavými lékaři a sestřičkami. Ještě jednou vám všem moc děkuji 
a přeji hodně štěstí a úspěchů v životě. A. V. a syn 
 
 

 
 

 
Chirurgické oddělení – MUDr. Martin Blažek 
Velká pochvala pro MUDr. Blažka. Mladý lékař Martin Blažek – člověk vlídný, lidský, ochotný, rychlí jako 
vítr. Se srdečným pozdravem M. H.  
 
 
 

 
 

Dětská klinika – oddělení kojenců a batolat 
Byla jsem hospitalizována se synem na oddělení kojenců a batolat. Všichni tu byli moc příjemní a milý. 
Hezky o nás pečovali a starali se, jestli vše máme a nic nám nechybí. Ve všem byli velice ochotní. Byla 
jsem spokojená. K.  
 
 

 
 

Oddělení klinické farrmakologie 
Vážený pane přednosto, zdravím Vás a Váš obsáhlí kolektiv. Po operaci krčku v levé kyčli                                            
a rehabilitacích, jsem byla týden doma, když mě chytlo revma v pravé ruce. Léky nezabrali a tak jsem 
zkončila u Vás v nemocnici. Shodou okolností sloužila paní MUDr. Hana Brabcová, ke které jezdím na 
kontroly. Paní doktorka je výborná lékařka, mám ji ráda, moc mi pomohla. Díky MUDr. Brabcové                          
a celému kolektivu lékařů a sester s výborným přístupem k pacientům, se podařilo revma zahnat. 
Vrátila jsem se v pohodě domů. Ještě jednou mnohokrát děkuji za vše. Přeji paní doktorce Brabcové                  
a vám všem, ať se vám vše daří a nic vás nebolí. Vaše vděčná pacientka H. Š. 
 
 

 
 

 
Interní oddělení – LDN 1 
Dobrý den, chtěla bych alespoň takto vyjádřit velký dík sestřičkám z oddělení LDN 1 za jejich práci. Jsem 
v současné době pacientkou na tomto oddělení a musím všechny jen chválit za příkladný přístup k nám 
pacientům. Ať se jedná o lékaře, sestřičky, zkrátka o všechny, kteří se o nás starají. Hlavně bych chtěla 
vyzdvihnout práci sestřiček. To nejsou obyčejné sestřičky, ale někdy doslova andělé. Pomůžou, poradí, 
potěší, zajistí. Je tu výborný tým lidí. Mile mne překvapilo i chování sestřiček v noci. Jsem částečně 
chodící pacient a vydala jsem se na toaletu ve 3 ráno. Hned mne sestřička s úsměvem kontrolovala, 
zda něco nepotřebuji. Vše je zde pořád naklizené a voňavé, včetně WC, výlevek a umyvadel. Ode mne 
si zaslouží velkou jedničku s hvězdičkou. Ještě jednou za vše děkuji. M. B. 



 
 

 
 

 
Interní oddělení – LDN 2 
Milé sestřičky a paní doktorko Bernardová, prosím, přijměte ode mne touto cestou mé vřelé 
poděkování. Byly jste ke mně velmi hodné a pozorné. Vždycky jste mi dokázaly pomoci nebo trpělivě 
poradit. Byla jsem tu s vámi velice spokojená. Bude to pro mne zítra nelehké loučení, protože nemám 
ráda samotu, budu na vás myslet. Odcházím zítra domů. Vaše pacientka paní K. 
 
 

 
 

 
Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Dobrý den, byla jsem přijata na kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny. Nemám žádné zdravotní 
vzdělání a nemohu proto hodnotit odbornou práci, ale to, že z chudinky, která byla přijata, se za 4 dny 
stal zase normální člověk, svědčí o tom, že tam všichni pracují výborně. Obdivuji, jak všichni lékaři, 
lékařky a sestřičky pracovali s vlídností a trpělivostí. Tím zlepšují psychiku pacientů. Chtěla bych 
požádat, jeli to možné, o udělení pochvaly celému kolektivu. S pozdravem J. K. 
 
 

 
 

Geriatrické oddělení 
Vážený pane řediteli, ráda bych touto cestou poděkovala paní primářce MUDr. Soukupové, ošetřujícím 
lékařům MUDr. Kuncovi a MUDr. Langmajerovi, všem sestřičkám i ošetřovatelkám geriatrického 
oddělení. Také rehabilitační sestřičce Kateřině za skvělou odbornou péči, která mě byla poskytována 
po celou dobu mé hospitalizace. Děkuji M. B. 
 
 

 
 
 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Vážený pane přednosto, zdravím Vás a celý Váš kolektiv. Dne 24.5. jsem vstala z křesla u nás na 
chaloupce a zřítila jsem se na podlahu. Byla jsem převezena k Vám, se zlomeninou stehenní kosti. 
Operoval mě pan MUDr. Kasl. Je to už dva měsíce po operaci, která se povedla a za kterou panu MUDr. 
Kaslovi ze srdce děkuji. Děkuji za uzdravení mé levé nohy. Děkuji za vše, co pro nás děláte, a přeji Vám 
vše dobré. Vaše pacientka H. Š.  

 

ČERVENEC 



 

Oddělení příjmu Bory 
Vážená paní Beranová, byla jsem přivezena ve středu 26. 6. na Váš Příjem, přestože byli Vaši 
zaměstnanci zaskočeni mým stavem i diagnózou, chovali se velice mile a profesionálně. Z toho, co si 
pamatuji, jsem byla mile překvapena, zařídili pro mě infuze i převoz záchrankou a hezky se mnou 
mluvili, pozvali i kolegy na konzilium, všechny je pozdravujte. S pozdravem V. Č. 
 

 

 

Urologická klinika 
Vážený pane přednosto, za celou rodinu bych ráda touto cestou poděkovala všem zaměstnancům          
3. patra Urologické kliniky, a to od nižších zdravotnických pracovníků, přes zdravotní sestry až po 
lékaře, kteří se podobu 3 týdnů starali o mého tatínka. S vědomím jeho nepříznivé prognózy jsme se 
snažili být co nejvíce s ním (i toto velmi oceňuji, neboť umožnění těchto našich návštěv nepokládám za 
úplnou samozřejmost) a nikdy jsme se nesetkali s negativním přístupem Vašich zaměstnanců stran 
péče o otce. Všichni, včetně zdravotních sester, vždy velmi ochotně, profesionálně a prakticky                              
i s úsměvem na rtech a s odlehčením situace řešili nejen běžné situace, ale i nastalé komplikace. 
Bohužel osud tomu chtěl jinak, a než byl tatínek propuštěn, na tomto oddělení 28.6.2019 zemřel. 
Vzhledem k tomu, že sama pracuji ve zdravotnictví, kdy vím, že je vždy velmi blízko ke stížnostem, 
přistoupila jsem k této formě poděkování, neboť jsem přesvědčena, že je opravdu na místě. Ještě 
jednou děkuji. J. M. 
  
 

 

 

Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny 
Chválím zdravotníky Kliniky anesteziologie a resuscitační intenzivní medicíny i ze záchranky, kteří měli 

ztíženou práci kvůli vzácnosti stavu. "Díky, byli jste skvělí". Už to koluje na Facebooku. Už je to                            

i v Rumunsku. I v Americe. I s pochvalou. V. Č. 

 

 

 

Anesteziologicko – resuscitační oddělení  
Vážená paní náměstkyně, moje maminka byla s vážnou diagnózou dlouhodobě hospitalizována na JIP 
oddělení DIOP FN Plzeň. Přestože svůj boj s vážným onemocněním po více než roce prohrála, chtěl 
bych touto cestou upřímně poděkovat všem lékařům, zdravotním sestrám i celému ošetřujícímu 

personálu tohoto oddělení za profesionální, ale též velmi lidský přístup. Máte náš velký respekt a úctu. 
Se srdečným pozdravem V. L. s rodinou. 

  



Kardiologická klinika 
Vážený pane řediteli, ráda bych tímto vyjádřila velké poděkování týmu lékařů a sester JIP Kardiologické 
kliniky FN Plzeň Lochotín za léčbu mého otce, který byl na KJIP hospitalizován v době od 26.6. do 
2.7.2019. Ve svém profesním životě jsem měla opakovaně příležitost přesvědčit se o vysoké odborné 
zdatnosti, citlivém lidském přístupu k pacientům a v neposlední řadě  i o vstřícném jednáním směrem 
k extramurálním kooperujícím pracovištím. Tentokrát ovšem z pozice dcery nemocného. Ještě jednou 
děkuji, přeji Vám i kolegům mnoho pracovních úspěchů a také pevné zdraví. D. Č. 
 
 

 

 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Dobrý den, chtěla bych moc poděkovat celému týmu kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny-

příjmová ambulance. Pan MUDr. Ing. Robin Šín, MBA si zaslouží veliké DÍKY!!! Je to člověk na svém 

místě. Sestřičky milé, takové jaké mají být, děkuji hlavně té (bohužel jméno nevím), která mě tak 

uklidnila společně s panem doktorem. Více takových lidí jako jste VY!!!!! Děkuji z celého srdce ❤️ ať 

se vám všem daří. M. Š. 

 

 

 

Onkologická a radioterapeutická klinika 
Dobrý den, ráda bych touto cestou chtěla poděkovat Onkologické a radioterapeutické klinice v čele                 
s přednostou Prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., ošetřujícím lékařkám MUDr. Janě Kulhánkové, 
MUDr. Tereze Kosnarové a celému týmu zdravotních sester, včetně ošetřujícího personálu za jejich 
profesionální, lidský a velice citlivý přístup po dobu mé ještě probíhající léčby. Velmi si jich všech vážím 
a přeji jim mnoho úspěchů v tak náročné práci. Jsem tady s jejich péčí nadmíru spokojená. DĚKUJI. E.L. 
  
 

 

 

Oddělení sociální péče 
Dobrý den, dnes jsem měl co dočinění s vaší sociální pracovnicí paní Hanou Rejdovou a ze setkání jsem 
odcházel tak uspokojen, že se o to s vámi musím podělit. Babička na tom není bohužel zdravotně nijak 
dobře, a jelikož o domovech pro seniory mnoho nevím, resp. vůbec nic, rozhodl jsem se kontaktovat 
sociální pracovnici ve FN Lochotín. Na schůzku jsem přicházel s tím, že mi sociální pracovnice předá 
seznam možných domovů a půjdu. To jsem se ovšem velice zmýlil. Paní Rejdová byla na schůzku 
perfektně připravena. Měla pro mě nachystaných spoustu letáčků ohledně jednotlivých domovů, 
katalog sociálních služeb, seznam domovů pro seniory v Plzeňském kraji, tak jak byl zpracován ve vaší 
FN včetně základních poznámek o jednotlivých zařízení a mnoho dalšího. Nemusím snad ani zmiňovat, 
že všechny letáčky jsem dostal s sebou. Paní Rejdová mě v průběhu naší schůzky seznámila s dělením 
- zaměřením jednotlivých "domovů" a služeb, průběžně mi sdělovala informace o vybraných 
domovech, včetně osobních doporučení. Jak jsem zmínil v úvodu mého e-mailu, ze schůzky jsem 
odcházel zcela "nasycen" informacemi a rozhodně s vědomím, že vím, jakým způsobem budu ohledně 
rozhodování o umístění babičky do některého z domovů pro seniory postupovat. Tímto e-mailem bych 



chtěl velice poděkovat paní Rejdové za její perfektní služby a vám za to, jaké profesionální a empatické 
zaměstnance na tomto oddělení zaměstnáváte. Děkuji a jsem s pozdravem T. K. 
  
 
 
 
 

Oční klinika 
Dobrý den, chtěla bych moc poděkovat oční klinice FN Lochotín, panu doktorovi Rusňákovi a panu 
doktorovi Kaslovi atd. A také sestřičkám za super péči a za to, že se o mě dobře starají. Tak bych oční 
kliniku hodnotila 5 hvězdičkami, děkuji za vyřízení I. K.  
 

 
 
 

Chirurgické oddělení 
Vážený p. PRIMÁŘI, ráda bych vyjádřila pochvalu a poděkování MUDr. P. KREJČÍMU, který i při jeho 
náročném pracovním nasazení, mne neplánovaně přijal ke konzultaci mého úrazu. Vše mi ochotně 
vysvětlil, uklidnil a doporučil další léčebný postup. Je to pro mne lékař s  profesionálním a  ukázkovým 
empatickým přístupem k pacientovi, za který mu především děkuji a velice si ho vážím! S pozdravem  
I.D. 
 

 
 

Chirurgické oddělení 
Vážený pane doktore, dnes jsem byl propuštěn po operačním zákroku žlučníku, touto cestou Vám chci 
poděkovat za Váš přístup k pacientovi, že jsem toho prošel docela hodně, ale před Vámi a Vašim 
oddělením smekám, hluboce smekám, včetně pánů doktorů, sestřiček a personálu. Klobouk dolů ještě 
jednou děkuji za Vaši péči. S pozdravem a velkým díkem V. Č. 
 
 

 
 

Neonatologické oddělení 
Dobrý den, chtěla bych veřejně poděkovat za perfektní  péči na neonatologii - JIRP. Naše dvojčátka se 
narodila 22.5.2019. Poděkování patří všemu personálu, tedy výborným doktorům a úžasným 
sestřičkám. Všichni svoji práci prováděli na více než 100%, byli empatičtí a s velkou ochotou nás učili, 
jak s kluky zacházet. Když jsme se cítili nejistí, nebáli jsme se jich zeptat, aby nám daný úkon opět 
ukázali. Nemyslím si, že je to pro ně pouze práce, ale poslání. Mrzelo mne, když jsem u inkubátorů 
viděla maminky, které koukaly na své dvoukilové děťátko a slzy jim tekly proudem. Ani v nejhorším snu 
by je nenapadlo, že miminko nebude mít při porodu průměrných 3500g a narodí se o tolik týdnu dříve. 
V tom jsme měli výhodu. Čekali jsme jednovaječné kluky se společnou placentou a hned od prvního 
ultrazvuku v 6tt jsme byli připravováni na nejhorší. Posledních cca 8 týdnů jsem ležela na rizikovém 
oddělení a věděli jsme, že inkubátory budou nutností. Vojtík měl odhad váhy necelých 1400g a tak jsme 
po porodu SC byli šťastní. Šťastní za 1800g! Kolektiv na JIRP, ač má velmi psychicky náročnou práci, 
působil přátelsky a nejčastěji jsme je viděli s vlídným úsměvem plným pochopení vyjadřující "společně 



to zvládneme". Na toto oddělení nikdy nezapomeneme a nepřestaneme jim být vděční. Poté kluky 
předali na oddělení JIP. Na první dny na roomingu se také zapomenout nedá. Ten pocit beznaděje             
a hlava plná otázek. Jak já to jen zvládnu? Netrvalo to dlouho a dostala jsem zánět žlučníku. Sestřičky 
a paní doktorka na JIP byly úžasné, vzaly si kluky zpátky k sobě (z roomingu) a já se tak jela, nadopována 
antibiotiky, léčit domů. Ten pocit selhání, že se o ně jako jejich matka nedokážu postarat, byl skličující. 
Za 4 dny už jsem byla v plné síle zpátky, kluci udělali neuvěřitelný pokrok a za dalších 5 dní už jsme šli 
společně domů. Upřímně musím říct, že na roomingu je to hodně náročné. Nejnáročnější pro mne bylo, 
že za mnou krom manžela nikdo nemohl přijít. Chápu, že je to kvůli hygieně, přenosu infekci a určitě           
i z dalších důvodů, ale má rodina mi nesmírně chyběla. O to šťastnější byl den, kdy jsme jeli konečně 
domů! Nakonec bych chtěla ještě poděkovat personálu z rizikového oddělení, o kterém jsem se také 
zmínila. Sestřičky i doktoři byli bezvadní a to mi museli neustále nosit čaj a jídlo, protože jsem měla 
dovoleno jít pouze na WC a dát si rychlou sprchu. FN PLZEŇ,  můžete být na svůj personál náležitě hrdí, 

my vás budeme chválit až do nebes 😊 DĚKUJEME ZA VŠE! V. P. V. a V. 
 
 

 
 
 

Kardiochirurgické oddělení 
Přeji hezký den. Dne 12.6.2019 jsem byla na vašem oddělení operována na chronickou ischemickou 
chorobu srdeční NS. Operoval mě MUDr. Vilém Kuntscher, Ph.D. Za odvedenou  práci mu moc děkuji, 
umožnil mojí osobě v mých letech, ještě nějakého vývoje.....Ještě bych se ráda zmínila o personálu 
pooperační péče na jipce. Musím pochválit všechna oddělení, jimiž jsem prošla, co se sestřiček i lékařů 
týče. Velkou pochvalu bych udělila dvou bratrům, záchranářům. Bohužel neznám jejich jména, jeden 
byl se světlejšími vlasy a měl mikádo a ten druhý měl černé vlasy a byl vyšší postavy. Byla jsem 
operována v době, kdy byla velká horka, velmi jsem ocenila, jak mi oba pomohli. Protože tam moc 
nefungovala klimatizace a v tom horku to bylo opravdu peklo...Tak snad jen tady by se třeba dalo něco 
udělat ku prospěchu všem. JEŠTĚ JEDNOU MOC DĚKUJI, VŠEM  JEŽ SE NA MÉM ZÁKROKU PODÍLELI, 
JSEM S POZDRAVEM E. R. 

  

Interní oddělení - PSP 
Vážený pane řediteli, vážená paní náměstkyně, již delší dobu přemýšlím o tom, že Vám napíši pár řádek 
o vynikající práci zdravotnického personálu. Více jak 3 měsíce mám maminku umístěnou na sociálním 
lůžku v bývalé Vojenské nemocnici, pavilon 61. Mamince bude zanedlouho 89 let a bohužel už není 
schopná samostatného pohybu. Docházím za ní téměř denně, a tak vidím každodenní realitu. Práce 
zdravotnického personálu na tomto oddělení je náročná nejen fyzicky, ale i psychicky. Velice oceňuji 
trpělivý a laskavý přístup ke klientům, s jakým nadhledem a tolerancí řeší různé rozmary a vrtochy 
seniorů, které se také objevily zpočátku pobytu u mé maminky. Přestože v posledních dnech panovalo 
velmi teplé počasí, nemá maminka žádné opruzeniny, což svědčí o dobré hygieně. Ačkoliv maminka 
není fyzicky soběstačná, jsem přesvědčena o tom, že je s ní důstojně zacházeno a jednáno. Moje velké 
poděkování patří všem zdravotním sestřičkám a pečovatelkám za jejich profesionální přístup a empatii 
k seniorům. S pozdravem J. M. 
 

 



 
Chirurgická klinika 
Vážený pane profesore, dovolte mi, abych Vám poděkoval za mimořádně příkladnou péči, které se mi 
dostalo ve Vašem ústavu po dobu mé hospitalizace. Zvláštní poděkování patří kolektivu lékařů a sester 
pod vedením doc. MUDr. Václava Lišky, Ph.D., za profesionální a hlavně citlivý a lidský přístup 
k pacientům. Vřelé díky patří též za vzornou péči lékařům a sestrám oddělení JIP. S pozdravem J. B. 
 
 

 
 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Vážený pane přednosto, cítím se povinován poděkovat za vstřícné přijetí, perfektně odvedenou práci 
MUDr. Karla Koudely jr. a jeho týmu, včetně sestřiček na tomtéž oddělení. Stále na ně vzpomínám,          
a proto jsem si dovolil napsat tento děkovný dopis. Ještě jednou z celého srdce děkuji, přeji mnoho 
úspěchů a všem zdraví. S úctou S. H.  
 

 
 

Interní oddělení 
Vážené sestřičky, dovoluji si vás všechny tímto pozdravit a hlavně poděkovat za péči, kterou jste nám 
pacientům věnovaly. Mrzelo mě, že jsem se nestačil ani rozloučit a poděkovat vám. Vaše péče byla 
ukázková, leželi jsme vždy v čistém a suchém povlečení, pěkně umytí a osprchovaní, čehož si vážím             
a děkuji za to. Srdečně vás zdravý P. K. 
 
 

 

 
Interní oddělení 
Vážený pane řediteli, od 6.7.2019 jsem byl hospitalizován na Interním oddělení – lůžka A v areálu BVN 
FN Plzeň. Chtěl bych poděkovat za vzornou péči, za příjemné a vlídné chování všech sestřiček, lékařů  
a všeho personálu. Zejména bych chtěl poděkovat MUDr. Lucii Fučíkové, která mne vyšetřovala již na 
ambulanci a pak pečovala o moji osobu i na lůžkovém oddělení. Paní doktorka je velice milá, trpělivá, 
empatická, šikovná. Moc mi pomohla a já jí za to moc děkuji. Domnívám se, že můžete být hrdý na 
takové zaměstnance, protože svým přístupem zvyšují nejen svůj osobní a profesní kredit, ale zároveň 
budují dobrou značku nemocnice. Přeji Vám co nejvíce spokojených pacientů, ale také zaměstnanců, 
kteří si zcela legitimně zaslouží slova díků. A samozřejmě přeji také pevné zdraví. S pozdravem M. K. 
 
 

 
 

Interní oddělení – LDN 1 
Poděkování všemu zdravotnímu personálu, doktorům, sestřičkám za obětavost a ochotu. P. 
 
 



 

 
Dětská klinika  
Chtěla bych tímto poděkovat celému personálu DK – kojenci, za skvělou a 100% péči, kterou mé dcerce 
a i mě poskytovali. Lékařky, lékaři i sestřičky na tomto oddělení jsou lidé na svém místě. Svoji práci 
dělají s láskou a trpělivostí, která je u takto malých pacientů nezbytná. Člověk se zde cítí v bezpečí. Toto 
oddělení považuji za vzor lékařské péče. Moc děkujeme. M. J.  
 
 

 
 

Interní oddělení 
Prosíme, přijměte naše poděkování za snahu, kterou vaše oddělení vynaložilo na záchranu našeho 
otce. Dcera s rodinou 
 
 

 
 
 

Interní oddělení LDN 3 
Moc děkuji za služby a kvalitní péči lékařům a zdravotním sestrám ve FN Plzeň na oddělení LDN 3. 
S pozdravem J. R. 

 

 

ČERVEN 
 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Dobrý den, dne 30.4.2019 jsem byl hospitalizován na klinice ortopedie a traumatologie pohybového 
ústrojí - septické oddělení. Chtěl bych touto formou vyjádřit  poděkování všem zúčastněným lékařům, 
zejména MUDr.  Zdařilovi a všem sestřičkám a ostatnímu personálu, kteří se starali o nás pacienty,  za 
příkladnou péči a lidský přístup. Děkuji všem. I. Z. 
  
 

 

 

FN Plzeň 
Chtěl bych za celou čtyřčlennou posádku vozidla, které se, ne vlastní vinou, třikrát nebo čtyřikrát 
převalilo kousek u Všerub na poli, dnes 01.06.2019 kolem 10:00 h na hlavním tahu z Varů na Plzeň, 
poděkovat úplně všem příslušníkům IZS a celému personálu Vaší nemocnice, kteří se o nás 
profesionálně a lidsky postarali a ošetřili nás a také lidem, co nejsou jen čumily kolem DN a velmi 
ochotně nám pomohli. Věřte, že i díky vám jsme se znovu narodili. Děkujeme, děkujeme a opravdu 
moc vám všem ještě jednou děkujeme. Jsme na vás moc pyšní. 



 

 

 

 

 
II. interní klinika 
Vážení, v neděli 19. 5. 2019 mi nebylo opět dobře - mám problémy již delší dobu. Přinutil jsem se a šel 
jsem do FN II. int. klinika na pohotovost. Chtěl bych tímto poděkovat pí. MUDr. Svobodové a sestřičce 
pí. Růžičkové za vzorné vyšetření, ale hlavně za krásné jednání se mnou, vč. vysvětlení 
stavu. Mnohokrát vám děkuji. S pozdravem B. V. 
 
 

 

 

Kardiologická klinika 
Dobrý večer, vážený pane řediteli, chtěl bych touto cestou milionkrát poděkovat váženému panu 
doktoru Janu Duršpekovi, celému operačnímu týmu, kteří dnes 11.6.2019 operovali moji maminku                
a zachránili a prodloužili jí tak život o dalších několik let. Strašně moc, moc  děkuji, nedá se to vůbec 
vyjádřit slovy. Velikánské poděkování patří také všem zdravotním sestřičkám, které se o moji maminku 
starají. Vážený pane řediteli, celé Vaše oddělení šlape jak švýcarské hodinky. Lékaři i zdravotní sestřičky 
pracují s obrovským nasazením, chutí a elánem, jsou velmi pohodoví a usměvaví, a také velmi 
ochotní.  To se jen tak nikde nevidí. Proto Vám vážený pane řediteli a celému kardiologickému oddělení 
přeji do dalších let  jen vše nej a aby všichni pacienti odcházeli s dobrou náladou, s jakou bude zítra 
odcházet moje maminka. Ještě jednou mockrát děkuji za to, že se maminka bude znovu smát, 
obdivovat svoje kytičky na zahrádce, plít záhonky, vařit a uklízet a že se opět vrátí k normálnímu 
způsobu života. Velké díky a smekám před Vaším týmem klobouk. S úctou J. H.  P. S. Poděkování patří 
též paní doktorce, která moji maminku v sobotu 8.6.2019 perfektně vyšetřila od hlavy až k patě. 

 
 

 
 
Centrální příjem 
Dobrý den, chtěl bych alespoň touto cestou poděkovat všem za profesionalitu a lidský přístup při 
včerejší záchraně - pomoci při zkolabování mojí matky. Po propuštění z kardiologie, kde jí byl 
implantován kardiostimulátor, jsem si maminku odváděl domů. Přímo v hlavním vchodu do nemocnice 
se jí udělalo nevolno a upadla do bezvědomí. Okamžitou pomoc poskytla, bohužel pro mne "beze 
jmenná" sestřička, která tam shodou okolností byla přítomna. Nejen že poskytla první pomoc, ale 
zavolala i další pracovníky z centrálního příjmu, kteří se následně matky ujali a převezli k sobě, kde jí 
poskytli potřebná vyšetření. Chtěl bych všem poděkovat a moc bych si přál, aby se můj dík dostal až             
k nim. Všichni do jednoho dokázali nejen profesionalitu, ale i lidský přístup a to je velmi ceněná                          
a bohužel ne často vídaná  "přidaná hodnota." Ještě jedou velký dík! J. P. 
  
 

 

 

II. interní klinika 



Chci poděkovat MUDr. Simoně Bílkové z interní kliniky za andělské chování k mé matce a k naší rodině. 
Je to anděl jako lékař, smekám před ní, sama jsem zdravotní sestra 40 let, ale takovou lékařku jsem 
nepotkala, děkuji Z. J. 
 
 

 

Hematologicko-onkologické oddělení 

Chodila jsem cca půl roku na Hemato-onkologii a můžu tu péči jen vynachválit, sestřičky se nezastaví 
a doktoři a doktorky taky. Nemůžu si na nic stěžovat.  

 

 

 

Chirurgické oddělení 
Jsem šťastná, že mám tu výsadu léčit se v FN Plzeň. Jsem pacientka onkologie. Ještě jedna zkušenost                 
z chirurgického oddělení B. Zákrok bez krevní odebrání sleziny pro meta. Nejúžasnější přístup                          
a vstřícnost: doc. Skalický, doc. Liška, MUDr. Brůha. Velké díky vám a velká vděčnost. N. M. 

  

 
Chirurgické oddělení 
Chtěl bych poděkovat celému oddělení FN Bory CHIRO za skvělý přístup k pacientům. Operace 
proběhla úspěšně a bylo o mě perfektně postaráno. Děkuji A. H. 

  

 

 
 
Chirurgická klinika  
Dobrý den. Chtěl bych i touto cestou poděkovat. Ač jsem byl z pohledu dnešní medicíny hospitalizován 
nejspíše s banálním zákrokem, operace tříselné kýly laparoskopicky, nelze nevyzdvihnout profesionální 
přístup lékařů, samotný operační výkon a to i zdravotnického personálu chirurgie F vůbec. Zda to tedy 
píši správně. Můj prvopočáteční strach z neznámého vystřídalo úsměvné vyjasnění a přiznávám, že 
kdybych musel celou tu operační cestu opakovat, určitě by to bylo opět ve FN Plzeň Lochotín, chirurgie 
F, páté patro. Vlastně mám bez nadsázky ze zažité operace stejně silný a pozitivní zážitek jako 
z dovolené. Ano, je úmorné předoperační vyšetření mimo areál FN i v jeho útrobách, o to víc to dlouhé 
a neustálé čekání v čekárnách, ovšem nelze nevnímat, že jsem nebyl v ordinacích i nemocnici sám se 
zdravotním problémem a ani při různých vyšetřeních. A navzdory, i přes ten patrný pracovní pres lékařů 
i sestřiček jim tímto za vydařený operační zákrok mnohokrát se srdečným pozdravem děkuji. Cítím se 
skvěle a užívám si rekonvalescenci. S pozdravem M. Š. 
  

 

Gynekologicko-porodnická klinika 



Dobrý den, na začátku května jsem byla hospitalizovaná u vás na gynekologicko-porodnickém oddělení. 
Musel mi být proveden akutní císařský řez, vše mi bylo vysvětleno a všichni byli velmi laskavý. Operaci 
provedli MUDr. Rušavý, MUDr. Karbanová a tuším porodní asistentka p. Denerová? Moje miminko bylo 
na neonatologickém JIP, kde děkuji za péči i o mě při kojení a trpělivost, že se někdy člověk ptá jako 
úplný blbec. Bála jsem se toho a jim vděčím za plné rozkojení. Obdivuji zde práci sester, kdy miminek 
zde bylo opravdu hodně a utišit pláč je někdy náročné. Ráda bych si pamatovala jména sester, které 
jsem zde potkala, ale bohužel mi paměť zklamala a nevybavím si -možná sestra p. Hrabáková. Po 
operaci jsem byla 3 dny na porodnickém JIP, kde byl přístup taky výborný. Pan primář je moc příjemný 
a měl velmi lidský přístup i přesto, jaký zápřah na oddělení musí mít. Děkuji i standardnímu lůžkovému 
gynekologicko-porodnické kliniky, kde byli všichni moc usměvavý a zodpověděli všechny mé 
otázky. Jsem také zdravotník a bohužel jinde zanedbali moji péči v průběhu těhotenství, proto DĚKUJI 
SRDEČNĚ, že u vás se mi dostalo takové péče. Práce je to opravdu velmi náročná a odvádět ji dobře             
a ještě stihnout rozdávat úsměvy zaslouží opravdu uznání. Přeji krásné léto všem R. B. a syn 

 

 

Geriatrické oddělení  
Vážená paní primářko, děkuji Vám, děkuji Mgr. Doležalovi, děkuji staniční sestře Lence Brngalové                     
a děkuji celému Vašemu týmu za  mimořádnou péči, kterou jste na geriatrickém oddělení poskytovali 
po celou dobu hospitalizace mé matce. Věřte mi, že s tak laskavým, lidským a zároveň profesionálním 
přístupem jsem se doposud nesetkal. Možná ani sami si neuvědomujete, jak jste zpříjemnili poslední 
dny mé matky a v neposlední míře celé naší rodině. Patří vám všem za to dík. Jakožto vedoucí pracovník 
vím, že je to výsledek týmové práce a dobrý tým se nesejde u zaměstnavatele jen tak sám. Smekám za 
sestavení takového týmu a zvláště pak děkuji. S pozdravem M. O. 
 

 

 
 
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 

Vážené vedení nemocnice, dne 12.6.2019 jsem byl hospitalizován na lůžkovém oddělení ARO FN Plzeň 
- Lochotín po havárii na motocyklu, kde jsem pobyl až do pondělí 17.6.2019. Chtěl bych co nejsrdečněji 
poděkovat veškerému personálu tohoto absolutně špičkového oddělení za veškerou léčbu a péči, 
kterou jsem byl každou vteřinu pobytu zahrnut na té nejvyšší možné úrovni. Záměrně nikoho 
nejmenuji, protože bych nerad na někoho zapomněl. Nejedná se jen o špičkovou profesionální péči 
jako takovou, ale i o vynikající osobní přístup v přátelském prostředí, plném pozitivní energie a úsměvů, 
kde se pacient zotavuje mnohonásobně rychleji. Sdělte prosím mé poděkování tomuto vynikajícímu 
kolektivu spolu s hlubokou úctou ke všem. Moc děkuji a jsem s pozdravem. J. L. 
 
 
 

 
 
 

Chirurgická klinika 
Vážené vedení nemocnice, chtěl bych poděkovat veškerému personálu Chirurgie C, kam jsem byl 
přeložen z KARIM dne 17.6.2019 a dne 21.6.2019 propuštěn do domácí péče, za veškerou péči , kterou 
mi věnovali. Moc děkuji a prosím o vyřízení poděkování všem na tomto oddělení. J. L.  



 
 
 
 

 
Neurologická klinika, I. interní klinika, Kardiologická klinika, Interní oddělení - 
neurorehabilitace 
Vážený pane řediteli, posledních téměř 8 měsíců jsem strávil na klinikách a oddělení nemocnice              
(3 operace páteře na neurologické klinice, 2x na 1. IK a 1x na JIP kardiologie). Všude jsem byl velmi 
spokojen, a proto děkuji. Posledních více než 6 týdnů jsem pak byl na neurorehabilitačním oddělení FN 
Bory, kam jsem přišel jako ležící, nechodící pacient. Na tomto oddělení jsem byl maximálně spokojený. 
Výborná lékařská péče, všechny zdravotní sestry i sanitářky byly milé, většinou usměvavé, vstřícné          
a ochotné, nikdy nedaly najevo, že bych je svými požadavky obtěžoval. Moc jim za vše děkuji. Největší 
zásluhu na tom, že se dnes už sám postavím, zvládnu základní hygienické úkony, má rehabilitační sestra 
Bc. Soňa Jarošíková. Díky ní nejsem jen ležící pacient, ale s pomocí dvou francouzských holí a nutným 
jistícím doprovodem se už pohybuji na kratší vzdálenosti. Pomohla mi po stránce fyzické i psychické. 
Jsem jí nesmírně zavázán a moc a moc ji děkuji. Byla to velmi milá rehabilitace. Děkuji. Z. H. 
 
 

 
 
 
Gynekologicko-porodnická klinika 
Dne 16.6.2019 jsem byla přijata Gynekologicko-porodnickou kliniku na pooperační odd.G1B na 
operaci. Chtěla bych touto cestou poděkovat mému operujícímu lékaři Pavlu Tomešovi a hlavně 
sestřičkám za kvalitní práci, péči a ochotu. Děkuji R. P. 

 

 
 
Onkologická a radioterapeutická klinika 
Dobrý den vážený pane řediteli. Jsem všeobecná zdravotní sestra s praxí 44 let. Takže mé zkušenosti, 
ale i jako pacienta, jsou dost velké. Proto musím velice pochválit Vaše onkologické oddělení. Tak 
sehraný kolektiv p. prof. MUDr. Samuela Vokurky jsem ještě nezažila. Vede to opravdu skvěle. Nejen 
profi, ale i lidský přístup k pacientům i mezi sebou. To Vy zřejmě dobře víte p. řediteli. Mimo jiné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ještě dodatečná poklona projektantovi onkologické budovy. Ten nádherný rozhled z balkonu je 
výborná psychoterapie. Člověk si uvědomí jak je svět krásný a že musí o ten svůj život bojovat. 
S pozdravem J. Š.                      
        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

Interní oddělení – neurorehabilitace 
Vážené a milé sestřičky, vážené a milé ošetřující asistentky, děkuji vám všem za laskavou a obětavou 
péči o mého manžela, ochotný přístup a každé laskavé a povzbudivé slovo. Přeji vám všem ošetřujícím, 
abyste se nikdy nedostali na místo pacientů, kterým pomáháte. Proto vám všem ze všeho nejvíc přeji 
zdraví a štěstí, které ke zdraví napomáhá. S vděkem a úctou B. H. 
 

https://www.facebook.com/fnplzen.cz/inbox/2389436701076779/?notif_id=1561473467892454&notif_t=page_message&mailbox_id=130204757572067&selected_item_id=100000314186541


 
 
 

Oddělení klinické farmakologie 
Děkuji za vzornou péči kolektivu OKF. Byla jsem zde léčena ve velmi příjemném prostředí. Vděčná 
pacientka K. H.  
 
 
 

 
 

Geriatrické oddělení 
Vážený pane řediteli, manžel se léčil po úrazu ve Vaší nemocnici. Nejprve na chirurgii, kde mu operovali 
nohu zlomenou v krčku, a pak byl přeložený na geriatrické oddělení. Nerada píši, ale Vám musím napsat 
a poděkovat za péči Vašeho personálu pod vedením paní primářky Soukupové. Děkuji jim za vzornou 
péči, kterou věnovali nejen manželovi, ale všem, kteří s ním byli na pokoji odkázáni na jejich pomoc. 
Kéž by všude v nemocnicích byla tak vzorná péče. Srdečně děkuje M. 
 

 

 
 
Oddělení klinické farmakologie 
Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala personálu a hlavně Bc. Hleně Bicanové ve FN Plzeň, za 
profesionální chování, vstřícnost a ochotu. Nastoupila jsem do nemocnice 3.6.2019 a byla jsem tu cca 
14 dní. Po celou dobu pobytu jsem si nemohla na nic stěžovat, ba naopak jsem nadmíru spokojená 
s přístupem tady. Měla jsem diagnozu od roku 2005 a dodnes jsem nevěděla co diagnoza znamená. Ve 
FN v Plzni mi pan MUDr. Pavel Jeremiáš vše vysvětlil a zajistil veškeré vyšetření, které mi do teď nikdo 
neudělal. Po veškerých vyšetření mám určenou diagnozu, jsem ráda za vysvětlení a objasnění mé 
nemoci a hlavně změnu léčby. Pan doktor mi předepsal jinou léčbu než mám doposud a pevně věřím, 
že mi pomůže a už nebudu mít takové potíže. Děkuji sestřičkám, doktorům a všem, kdo pracují na 
oddělení OKF. S pozdravem I. G. 
 
 

 
 
 

Oddělení klinické farmakologie 
Na OKF se léčím od jara 1997, kdy o mě pečuje p. MUDr. Hana Brabcová, kdy mi byla zjištěna tahle 
zlodějská choroba. Je to už 22 let. Teď jsem zde hospitalizována od 4.6. Velmi si vážím náročné práce 
všech zdravotníků, jak sestřiček, lékařů, sanitárek, sanitářů, paních uklízeček, zároveň velké 
poděkování kuchařinkám i kuchaříčkům. Srdečně děkuji všem těmhle lidičkám. Se srdečným 
pozdravem a přáním všeho dobrého M. H. 
 
 

 

 



Klinika pneumologie a ftizeologie 
Vážená paní primářko, moc Vás po čase zdravím. Chtěla bych moc poděkovat paním doktorkám 
Kristýně Hrdé a Štěpánce Břízové a také sestřičce, která měla službu, když jsem byla se svým mužem           
u Vás na klinice. Moc všem ještě jednou děkuji. Byly všechny moc milé a profesionální. Moc děkuji           
R. P.  
 
 

 
 

Interní oddělení – LDN 2 
Milé sestřičky, děkuji vám za vzornou péči a přístup na tomto oddělení. Bylo mi ctí být tu s vámi všemi. 
Velmi mě pomohla i psychicky úsměvná péče, kterou jste mi věnovaly. M. D. 
 
 

 
 

Interní oddělení – LDN 2 
Mé milé zdravotní sestřičky, prosím přijměte ode mne mé vřelé poděkování. Bylo mi s vámi moc fajn. 
Byly jste ke mně velmi milé a pozorné. Vždycky jste mi dokázaly pomoci nebo trpělivě poradit. Vaše 
vstřícnost mi v mé obtížné zdravotní situaci velmi pomáhala a budu na vás s vděčností stále myslet. 
Byla jsem tu s vámi spokojená a šťastná. V pátek pojedu se synem domů, ale bude to pro mne nelehké 
loučení. Přeji vám všem hodně pevného zdraví, lásky a štěstí. V. 

 

 
 
Oddělení klinické farmakologie 
Byl jsem hospitalizován již v květnu letošního roku na farmakologii. Nyní jsem zde znovu vyšetřován           
a připravován k operaci cév na dolní končetině. Tímto bych rád poděkoval celému kolektivu za péči            
a téměř domácí prostředí. S. N.  
 
 

 
 

Chirurgická klinika 
Vážený pane přednosto, na Chirurgické klinice, oddělení C, jsem byla hospitalizována 6. – 10. června 
2019 pro CA prsu. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem na oddělení. Veškerý personál se choval 
naprosto profesionálně a vždy mile a vstřícně. Musím říci, že v dnešní době není takové úžasné chování 
pokaždé samozřejmostí. Byla jsem opravdu velmi mile překvapena. Jsem ráda, že jsem si v situaci, která 
je pro mne mimořádně obtížná, vybrala Vaši nemocnici. Celkové chování personálu nepochybně 
přispěje k mojí rekonvalescenci. Ještě jednou z celého srdce děkuji. S úctou Š. V. 
 
 

 
 



Neurochirurgická klinika 
Dobý den, je mi 67 let a naštěstí se mi nemoci doposud vyhýbali. Proto jsem byl mile překvapen, když 
jsem musel navštívit neurochirurgii ve vaší nemocnici. Po příchodu do přeplněné čekárny mě přivítala 
milá a trpělivá sestra. V ordinaci mi pan primář MUDr. Runt po šetrném vyšetření vše srozumitelně 
vysvětlil. Věřím, že i na ostatních odděleních funguje vše stejně dobře. Pacient V. K. 
 
 
 

 
 

 
Neurologická klinika, I. Interní klinika 
Chtěla bych touto cestou učinit poděkování a vyjádřit pochvalu lékařům, sestřičkám, sanitářům. 
Přednostně děkuji lékařům, lékařkám, sestřičkám a všem z oddělení neurologie a interny, za vzornou 
péči plnou něhy, citu, pochopení, příjemného chování a přístup úplně celičkého personálu. Jsou to 
andělé a jako pacientka si neskutečně vážím lidskosti, špičkového ošetření a příjemného prostředí. 
V sobotu 15.6. jsem byla přivezena RZS k vám na Lochotín na centrální příjem. Po fyzickém vytížení 
jsem se dostala do zoufalého stavu. Po předání na CP vaši nemocnice jsem byla řádně vyšetřena, bylo 
o mě řádně a profesionálně postaráno. Velmi se mi ulevilo a již jsem zase ve svém živlu a to díky vám. 
Přístupu personálu si jako pacient nesmírně vážím, mám krásný pocit a výbornou zkušenost. Všem vám 
neskutečně děkuji, v mých očích je FN Lochotín více než špičková nemocnice. Ať jsem byla kdekoliv, 
prostě špica. Říká se jaký pán, takový krám. Přeji vám všem mnoho pracovních úspěchů, hodné 
pacienty a to nejcennější – pevné zdraví! Děkuji za to, že vás tu máme, určitě je nás mnoho, co jsou na 
vás pyšní, a vděčíme vám za život.  S upřímným pozdravem a s velikou úctou M. S.    
 
 

 
 

Chirurgické oddělení 
Vážený pane primáři, ve dnech 24. května až 1. června jsem byl hospitalizován na chirurgickém 
oddělení Fakultní nemocnice Plzeň – Bory. Přestože ve svém věku jsem již nejednou byl nucen vyhledat 
lékařské ošetření a byl hospitalizován v nejrůznějších zařízeních nejen v Čechách, ale i v zemích 
vzdálených, rád bych Vám a celému kolektivu poděkoval za příkladnou péči, která přes veškeré bulvární 
útoky na české zdravotnictví jako celek, ve mně vyvolává intenzivní pocit, že zdaleka ne vše a ne všude 
je tak špatné, jak se říká a píše. Jako laik sice nemohu hodnotit profesionalitu jednotlivých výkonů, 
nicméně vysoce oceňuji péči o pacienta, čistotu prostředí, přívětivost všech lékařů a sester. Zvláště pak 
pana MUDr. Olšavského. Netajím se tím, že pobyt v nemocnici nepochybně není nejpříjemnějším 
zážitkem, nicméně v tomto případě jsem záhy pochopil, že jakékoli moje obavy byly liché a z nemocnice 
jsem odcházel s veskrze pozitivními pocity. Aniž bych jakkoli toužil po návratu na Vaše oddělení FN 
Plzeň, ujišťuji vás, že případnou další hospitalizaci v tomto zařízení budu přijímat jen s optimistickými 
pocity. S poděkováním a přáním mnoha pracovních i osobních úspěchů M. S. 
 
 
 

 
 

Interní oddělení – LDN 2 



Milé sestřičky, chtěl bych vám poděkovat za starostlivou péči a milé zacházení s mojí osobou a za vaši 
trpělivost a ochotu. Budu na vás velice rád vzpomínat. S láskou T. S. 
 
 
 

 
 

Onkologická a radioterapeutická klinika 
I am writing to express my gratitude for the care and consideration I received from dr. Matějka. I was 
very impressed by his medical advice and equally important his bedside manner. There are insufficient 
superlatives in the English language to express my appreciation fully. A wonderful doctor, I could not 
have had anyone better. I am sad that he has moved on and will miss him a lot. Yours faithfully G. K. 
 
Překlad do českého jazyka: 
Píši, abych vyjádřil vděčnost za péči a ohleduplnost, kterou jsem obdržel od MUDr. Matějky. Velmi na 
mne zapůsobil jeho lékařský přístup, stejně tak důležité bylo jeho vystupování u léčby. V anglickém 
jazyce není dost vhodných slov, abych plně vyjádřil své uznání. Skvělý lékař, nemohl jsem dostat 
lepšího. Jsem smutný, že odcestoval a bude mi moc chybět. S úctou G. K. 
 
 

 

 
I. interní klinika 
Vážený pane řediteli, počátkem června jsem byla hospitalizována ve FN na 1. interní klinice 5A. Ač 
v provizoriu, setkala jsem se s nevšední péčí a ochotou jak od lékařů, tak od sester tohoto oddělení. Je 
mi 81 let, takže dovedu ocenit péči i ochotu. Ještě jednou dík. Přeju Vám hodně takových zaměstnanců. 
S úctou M. M. 

 

KVĚTEN 
 
 

Anesteziologicko – resuscitační oddělení 
Dobrý den. Vyřiďte prosím celému personálu ARO Plzeň Bory velké poděkování za záchranu života 
našeho kamaráda. Shodou okolností, jsem mluvil se zdravotní sestrou mého praktického lékaře, která 
na tomto oddělení pracovala. Byl jsem ujištěn, že jste nejlepší v Evropě. Dnes po návštěvě jsem zjistil, 
že minimálně má pravdu. Excelentní personál, vysoká úroveň péče...zkrátka jste jedničky spíš 
světového formátu. Obrovská poklona a úcta k vám. J. B. Z.  
 

 

 

1. interní klinika 
Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám touto cestou poslala poděkování za to, že ve Vaší 

nemocnici pracují lidé, jimž není cizí úsměv, lidskost a přesto zůstávají profesionální. V sobotu 4. května 

jsem přivezla svého otce na centrální příjem - interní do FN Lochotín. Všude byla spousta pacientů, 



přesto sestry chodily neustále do čekárny a přijímaly nové pacienty s úsměvem na tváři a vždy k tomu 

přidaly pár povzbudivých slov. Nechci popisovat celý proces vyšetření, ale velmi oceňuji, že nám bylo 

vždy vysvětleno, co a proč se bude dělat, jak dlouho se bude čekat. Mé velké poděkování patří zejména 

zdravotní sestře p. Janečkové a MUDr. Vocáskové. Chování a jednání těchto dvou andělů nám velmi 

pomohlo přijmout diagnózu mého otce. Prosím, vyřiďte toto mé poděkování dvěma zmíněným ženám 

a věřte, že ani nedokáži vyjádřit slovy, jak moc jsem vděčná za jejich přístup, ochotu a lidskost. Můžete 

být právem hrdý, že máte ve svém týmu takové zaměstnance. S úctou a velkým poděkováním M. S., 

dcera pacienta V. S. 

 

 

 

Urologická klinika 
Vážený pane řediteli, byl jsem hospitalizován na Urologii v listopadu 2018. a v únoru 2019 celý měsíc 

na lůžkové části B. Podstoupil jsem dva operační zákroky. Operován jsem byl panem profesorem 

Milanem Horou a panem doktorem Ivanem Trávníčkem. Na vizitách jsem se setkal ještě s dalšími lékaři, 

ale bohužel si již nepamatuji jména. Všichni byli velice vstřícní, milí a ochotní. To samé mohu říci o týmu 

sestřiček. Chtěl bych Vás požádat, abyste celému týmu lékařů a sestřiček velice poděkoval! Moc sivážím 

jejich práce, a co pro nás pacienty dělají. Mnohdy je to nad rámec jejich povinností. S pozdravem M. B.  

 

 

Stomatologická klinika 
Dobrý den, chtěla bych se podělit o pozitivní zkušenost s panem doktorem Vojtěchem Vyskočilem, 

který mi v listopadu 2018 ošetřoval absces.  Vlastně si ani nepamatuji, že bych měla pozitivní vzpomínky 

na někoho, kdo mě podobně masakroval (samozřejmě přeháním, byl to jen absces, ale v tu chvíli jsem 

to tak vnímala). Byla jsem dva týdny po porodu, doma uplakané novorozeňátko, 2 hodiny spánku 

denně a psychicky na dně z bolesti, nevyspání…Když mě odeslali na zubní chirurgii s tím, že je potřeba 

dáseň rozříznout, tak jsem si říkala, co mě asi čeká, před očima se míhaly scény, které by si nezadaly          

s filmem Texaský masakr motorovou pilou. Naštěstí jsem se mýlila. Pak doktor byl moc milý. Vše mi 

vysvětlil, když viděl můj vyděšený výraz, tak přidal i soucitný pohled. Sestřička (také moc milá) mi dala 

k podpisu souhlas se zákrokem (upřímně v tomto stavu bych podepsala i souhlas s vlastní kremací)           

a šlo se na věc.  Se svou povahou bych asi podobný zákrok a následné ošetřování v podobě 

každodenních výplachů a výměny drenu nepřežila, ale díky milému přístupu pana doktora Vyskočila             

a jeho smyslu pro humor jsem to zvládla skvěle a dokonce bez psychické újmy. Chtěla bych mu za vše 

moc poděkovat a do budoucna popřát hodně štěstí, a aby zůstal takový, jaký je.  S pozdravem J. K. 

 

 

 

Interní oddělení LDN 



Vážená paní, dovolte mi, abych touto cestou vyjádřila velké díky za profesionální práci sester a celého 

zdravotního personálu na LDN3 FN Plzeň - Bory, jmenovitě: paní Vandroucová, Suchá, Kuřínská, 

Rypyak, Štichová, Palánová H. a Palánová V, Holubová a pan Šťastný. Byla jsem velmi ráda, že mohl být 

můj strýc ošetřován milým kolektivem s velmi lidským přístupem. Vím, že tato práce vyžaduje nejen  

fyzickou sílu, ale hlavně vřelý přístup jmenovaných k pacientům napomáhá k tomu, že jim čas utíká 

rychleji a nechává jim zapomenout, že nejsou doma se svými blízkými a kamarády. Děkuji ještě jednou 

a přeji nám všem v nemocnicích stejný profesionální přístup a laskavé jednání k pacientům jako jsem 

zažila na tomto oddělení. S pozdravem a přáním pěkného dne K. D. 

 

 

Chirurgická klinika 
Vážený pane profesore, vím, že Vaše chirurgická klinika má velmi kvalitní tým, který profesionálně 

zvládá i velmi náročné operace. Patříte mezi špičková pracoviště díky operacím, které úspěšně 

provádíte. Přesto bych chtěla moc poděkovat za trpělivost a profesionálně odvedenou práci při operaci 

aneuryzma břišní aorty mého tatínka, provedenou dne 7.5.2019. Vedoucím operačního týmu byl 

MUDr. R. Šulc, který i přes náročnost operace a vzniklým komplikacím odvedl opravdu skvělou práci. 

Jeho přístup k pacientovi i na pooperačním oddělení je nejen odborný, ale hlavně lidský. Měla jsem 

možnost se s panem doktorem dnes setkat osobně a poděkovat mu. Moc si vážím práce všech, kteří se 

podílejí na pooperační péči o mého tatínka, týmu lékařů a sester na oddělení KARIM i všem na Vašem 

oddělení JIP. Ještě jednou bych chtěla i prostřednictvím Vás, poděkovat panu doktorovi Šulcovi, za jeho 

profesionální přístup. Přeji Vám, ať máte ve Vašem týmu hodně takových doktorů. S pozdravem J. W. 

– dcera 

Interní oddělení – LDN 
Chtěla bych poděkovat personálu LDN 3 FN Plzeň, za obětavou péči a laskavý přístup k pacientům. 
Zejména pak: ošetřující lékařce – MUDr. Radce Bláhové, staniční sestře – Bc. Pavle Kotálové. Personálu 
LDN 3: sestřičkám – L. Kořínské, R. Suché, M. Štichové, Z. Vondravcové, Rypyak, M. Šťastnému. 
Sanitářkám: V. Palánové, M. Palánové, D. Holubové. Rehabilitační pracovnici – Bc. Petře Machtové.          
J. Z.  
 

 
 
 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Celému personálu můžu jedině poděkovat. Všichni se o nás perfektně starali a měli úžasný přístup. Nic 
nám tu nechybělo. Děkujeme všem! V. K.  
 
 

 
 

Klinika pneumologie a ftizeologie 



Velice rád bych chtěl poděkovat za skvělý, velice profesionální a zároveň lidský přístup panu                        
prof. MUDr. Miloši Peškovi, CSc. Jedná se o pomoc mé mamince. Za tuto pomoc děkují všechny její děti           
a jejich rodiny. M. H.  
 
 

 
 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Neurologická klinika  
Chtěla bych poděkovat lékařům a zdravotním sestrám KARIM za záchranu života mého manžela. Velký 
dík patří i všem lékařům a zdravotnímu personálu z oddělení neurologie, kde jeho léčba zdárně 
pokračovala. Rovněž pracovníci ZZS jsou velcí profesionálové. M. P. a synové  
 
 

 

 
1. interní klinika – M-JIP 
Moc bych chtěla poděkovat všem lékařům a sestřičkám z M JIP FN Lochotín, že se tak skvěle o mě 
starali v květnu 2016, teď je to tři roky co mě zachránili, byl to těžký boj, tak ještě jednou moc děkuji. 

Vaše věrná pacientka I. K. ❤️ 
 
 

 
 
 
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Dobrý den, v neděli 21.4.2019 si můj syn při cyklistických závodech zlomil klíční kost. Děkuji za velice 
profesionální, lidský a přátelský přístup jak pracovníků sanitního vozu, tak i lékařky MUDr. Drahomíry 
Weisové, která měla službu na úrazové ambulanci na Lochotíně a dalšího personálu, sestry, mladíka, 
který ho převážel na rentgen a zpět. Opravdu jsem byl velice potěšen a klobouk dolů, jak vše zvládají! 
S přátelským pozdravem P. M. 
 

 

 
 
 
 

Hematologicko – onkologické oddělení 
Vážený pane primáři, v květnu 2018 jsem ukončila léčbu na Vašem oddělení. Léčila jsem se zde 
s velkobuněčným lymfomem. Nyní docházím na kontroly do ambulantní ordinace. Chtěla bych moc 
(ale jak moc, to nedokážu vyjádřit) poděkovat Vám a všem lékařům a sestřičkám na Vašem oddělení za 
péči, kterou mi věnovali a na ambulanci stále věnují, za jejich vstřícnost, trpělivost a ochotu. Přeji vám 
všem hodně úspěchů ve vaší práci, samé vděčné a vyléčené pacienty. Ještě jednou děkuji. S pozdravem 
L. P.  
 
 

 



 

Otorhinolaryngologická klinika 
Vážení, chtěl bych touto cestou vyjádřit velké poděkování celému týmu ORL kliniky, kde jsem byl 
hospitalizován od 14.5. do 17.5. tohoto roku. Bylo pro mě velmi milým překvapením již od prvního 
vstupu do ambulance, že lékař i přes značně zaplněnou čekárnu vnímal velmi detailně co jsem mu 
sděloval a jakým způsobem je nutno provádět vyšetření krku u mě, nevnucoval postup, který vím, že 
je neúspěšný z předchozích zkušeností. V kontextu, kdy jsem byl o den dříve v jiném zařízení odeslán 
domů bez detailního vyšetření, což vedlo jen ke zhoršení zdravotního stavu, si pomoci cením o to více. 
Výslovné poděkování si rovněž zaslouží i oddělení ORL, kde jsem byl hospitalizován. Zcela mimořádně 
bych zmínil sestřičku Veroniku, která okolo nás všech ochotně skákala doslova jako okolo vlastních, ale 
samozřejmě i všechny ostatní, kteří si zaslouží jen milá slova. S poněkud delším časovým odstupem 
více než roku, bych měl rovněž poděkovat vašim kolegům z oddělení interny, kde jsem byl dvakrát 
v loňském roce ambulantně po jistém, až pubertálním exesu, ochotně ošetřen – což skutečně, zvlášť 
za tehdejší situace, nepovažuji zdaleka za normu. Ještě jednou děkuji všem. M. K.  
 
 
 

 
 

Klinika pneumologie a ftizeologie 
Dobrý den, tímto dopisem bych chtěl poděkovat panu prof. MUDr. Miloši Peškovi, CSc. za vstřícnost, 
ochotu a velkou pomoc při léčení naší maminky. Pane profesore, pomáhal jste naší mamince 
s vyřízením všech možných vyšetření vedoucích k následné léčbě, která snad bude účinná. To už ale 
neovlivníme. Nicméně po zkušenostech s některými lékaři z našeho Karlovarského regionu, kdy jsme 
se shodli jako rodina, že zde není koho moc chválit, jste se zachoval jako správný lékař a člověk, 
kterému není lhostejný osud druhých. Nevím, jakou formou se dá poděkovat člověku Vašeho formátu. 
Podle veřejně dostupných informací jste byl za Vaše skutky oceněn medailí za zásluhy u prezidenta 
republiky. Tomu se nedá samozřejmě konkurovat, ale už jen za to, co jste pro naší rodinu udělal Vám 
velice děkuji a vážím si Vás. Tento dopis píši jménem celé rodiny, která Vám touto formou chce rovněž 
poděkovat. Více snad již není co dodat. Snad jen, abyste měl spousty následovníků, kteří budou jako 
Vy. Lidé na správném místě a ve správný čas. Lidé, kteří nejsou lhostejní k osudu jiných a neberou 
pacienty jen jako kusy. Pokud je učíte Vy, a já vím, že jste lékař, vědec a pedagog, pak budou jistě velice 
dobří lékaři. Mají totiž ten nejlepší vzor. Velice Vám děkují M. H. s rodinou 
 
 

 
 
 

Otorhinolaryngologická klinika 
Vážený pane přednosto, rád bych poslal velikou pochvalu pro paní MUDr. Kristínu Jedličkovou                            
a sestřičkám na ORL ambulanci. Byl jsem poslán na ORL vyšetření k paní dotorce, která je velice skvělá 
a  má k pacientům krásný lidský přístup. Tak dobrých lékařů je už jen hrstka. Na Vás pane přednosto, 
jsem slyšel také jen samou chválu. Byl jsem opravdu rád, že jsem se dostal až k paní doktorce 
Jedličkové, kterou chci hodně moc pochválit a z celého srdce jí poděkovat za to, jak je skvělá 
k pacientům. Odcházel jsem po vyšetření velice mile překvapen. Děkuji hodně moc skvělé paní 
doktorce Jedličkové, že mě tak mile přijala. Byl jsem dojat z tak milé, skvělé paní dotorky a sestřiček. 
Ochota a lidský přístup se dnes už jen tak nevidí. Berou své povolání jako poslání a toho si velice, velice 
vážím. Paní                        MUDr. Jedličková je lékařka tělem i duší. Díky moc S. V.   
 



 

 
 
 

Geriatrické oddělení 
Vážená paní primářko, dovolte mi, abych Vám ještě jednou poděkovala za péči o moji maminku, za Váš 
racionální přístup, ale i milá slova, kterých se mi od Vás dostalo, když jsem to potřebovala. Velmi si 
vážím Vaší práce i práce Vašich úžasných kolegů lékařů i sestřiček a ze srdce Vám přeji, abyste měla 
maximum spokojených pacientů a jejich blízkých. I když to často není jednoduché, mějte pořád tu sílu 
a energii, kterou můžete předávat dál. Moc Vám děkuji. S úctou J. N. 
 
 
 

 
 
 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Vážený pane přednosto, rádi se na Vás obracíme s poděkováním Vašemu týmu na Gynekologicko-
porodnické klinice FN v Plzni Lochotíně. Více než před týdnem jsme k Vám v brzkých ranních hodinách 
zamířili s právě pomalu se rozbíhajícím porodem. S postupujícím těhotenstvím a získávanými 
informacemi jsme věděli, že je naším přáním, aby u porodu našeho překvapení byli přítomni nejen 
tehdy nastávající rodiče, ale aby nás a především budoucí maminku podpořila dula M. M.. Líbilo se 
nám, že se jedná o racionálně uvažující ženu s vybalancovaným pohledem na věc. Je to citlivá bytost 
s vlastními zkušenostmi s porody, která nevyznává žádný “bioextrém”, ale hledá kompromis mezi 
přístupy moderní medicíny a přirozeného porodu. Přítomnost dvou lidí u porodu pro nás tedy hrála při 
volbě porodnice významnou roli. Velmi dlouho jsme byli přesvědčeni, že pojedeme rodit do jiné 
porodnice.  Nicméně na základě povídání během předporodních kurzů v DAC Hobit v Plzni vedených 
porodní asistentkou Lucií Brázdovou a následné osobní návštěvy obou porodnic, jsme zvolili Vaši 
kliniku. A jsme tomu dnes rádi. Vzhledem k času, kdy jsme byli přijati na porodní sál, bylo zjevné, že se 
o nás budou starat dvě odlišné směny lékařů, porodních asistentek a dalšího personálu. Ačkoli jsme se 
o tom nikdo nahlas nezmínil, zanechávalo v nás toto “střídání směn” drobné obavy, naprosto zbytečně. 
Přijímající lékař MUDr. Stráník a porodní asistentka, shodou náhod nám již známá, Lucie Brázdová byli 
skvělí. S Lucií jsme prošli naše porodní přání k porodu i na šestinedělí. Vše jsme si vyjasnili a nechali 
porodu volný průběh. Všechna lékařská vyšetření byla vedena šetrně a s maximálním ohledem. Stejně 
tak přítomnost duly, byla vzata na vědomí bez výhrad. Možnosti, které nabízí vybavení porodních 
pokojů odpovídají, alespoň dle našich představ modernímu standardu, a v našem případě nám byla 
nejužitečnější vana, kde budoucí maminka přestála větší část první doby porodní. Po celou dobu, kdy 
nám při úlevových polohách byla k ruce dula, jsme byli pod pravidelnými kontrolami ze strany porodní 
asistentky a sloužícího lékaře. Ani po předání ranní směně lékařského personálu nedošlo k negativnímu 
narušení průběhu porodu, vše probíhalo svým přirozeným tempem. Přejímající lékařka                              
MUDr. Betlicová a porodní asistentka Lucie Kretlová tvořily stejně úžasný tým, díky kterému 30. dubna 
2019 v 9:53 vykoukla poprvé na svět malá Dorotka. Věříme, že díky dokonalé souhře Vašeho týmu                   
a bez zbytečných “diskuzí”, které by mohla vyvolat přítomnost třetí osoby u porodu, proběhlo vše bez 
komplikací, medikace, epistomie atd. Stejně tak oceňujeme maximálně profesionální a citlivý přístup 
týmu z neonatologie, který se bezprostředně po vykouknutí na svět o Dorotku postaral. Drobný stín, 
který na celkový pobyt ve FN Lochotín vrhá poněkud méně citlivý přístup některých dětských sester na 
oddělení šestinedělí, nám naštěstí nezkazil celkově pozitivní dojem z péče Vašeho týmu na 
Gynekologicko-porodnické klinice FN Lochotín. Věříme, že se se stejně skvělými, motivovanými                    
a moderně smýšlejícími lidmi setkáme znovu, až se, pokud Bůh dá, za dva/tři roky budeme rozhodovat, 



kde přivést na svět dalšího drobečka. Hodně štěstí a úspěchů v péči o budoucí maminky a jejich uzlíčky 
štěstí. E. N. a J. N. 
 
 

 
 
 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Vážený pane doktore Hořáku, děkujeme Vám za péči o našeho syna, za profesionální a lidský přístup, 
za empatii s jakou přistupujete k pacientům, za snahu najít vždy to nejlepší řešení. Za to, že svou práci 
vnímáte jako poslání. Poděkování patří rovněž celému týmu oddělení ortopedie a traumatologie, jste 
skvělí, sehraní. Navíc v těžkých podmínkách a při velké psychické i pracovní zátěži neztrácíte 
k pacientům lidský přístup, umíte říci vlídné slovo, podpořit. A to vše se velmi cení. Z. 
 
 

 
 
 

Urologická klinika 
Dobrý den, pane řediteli, dovolte mi, abych v krátkosti v tomto emailu napsal a upřímně poděkoval 
kolektivu lékařů, sester a zdravotnímu personálu Urologické kliniky FN Plzeň – Bory pod  
vedením    prof. MUDr. Milana Hory, Ph. D., MBA (ambulance pod vedením MUDr. D. Mrkose, oddělení 
B – MUDr. Jana Jambury) za profesionální a citlivý přístup při vyšetřeních i při sdělení diagnózy                            
a pooperační péči. Velký obdiv  a uznání patří především primáři MUDr. Petru Stránskému, Ph. D. za 
provedenou operaci, která mi dala šanci na další spokojený život. I když někdy člověk cítí, že to 
nejcennější co má, může být ohroženo, najdou se lidé s obrovskou podporou a lidským přístupem, kteří 
pomáhají a kterým může důvěřovat. Přál bych každému, koho potkají zdravotní komplikace, aby měl 
při zdravotní smůle takové štěstí na tyto úžasné odborníky. Jsou to profesionálové a za jejich přístup si 
zaslouží z celého srdce velké „DĚKUJI“. P. M.   
 
 

 
 

Oddělení klinické farmakologie, Chirurgická klinika 
Ve dnech 23.5. - 30.5.2019 jsem byl hospitalizován  ve vaší FN Bory na Oddělení klinické 
farmakologie. Musím se přiznat, že i když jsem měl značné bolesti, šel jsem přesto s obavami na 
ambulanci Chirurgické kliniky  FN Lochotín. Měl jsem pochyby, zda mě vzhledem ke stáří budou brát 
dostatečně vážně.  Nevím, jestli to byla náhoda (v případě že ne, tak vám gratuluji ke zdravotnickému 
personálu) byl jsem  překvapen ochotou, péčí a osobním přístupem lékařů i zdravotních sester. 
Počínaje  MUDr. Brůhou na příjmu, který jako jediní po mnoha letech mých vyšetření u jiných lékařů 
rozeznal příčinu  mé bolesti. Děkuji dále veškerému personálu na lůžkovém Oddělení                             
klinické farmakologie za pečlivost, ochotu a lidský přístup k pacientům. V neposlední řadě MUDr. 
Peškovy z gastroenterologie za jeho profesionální zákrok i přístup k pacientům. Všem moc děkuji a přeji 
všem pacientům, kteří budou ve Vašem zařízení ošetřeni, aby odcházeli také tak spokojeni. K. K. 
 

 



DUBEN 

 

 

1. interní klinika 
Vážený pane profesore, obracím se na Vás jménem celé naší rodiny, abych Vám předal naše nejvřelejší 
poděkování za dlouhodobou péči lékařem Vaší kliniky MUDr. Karlem Baliharem Ph.D. Doposud jsme se 
v lékařské péči ještě nesetkali s nikým, kdo by se dr. Baliharovi mohl rovnat v kombinaci složky odborné 
a lidské. Jeho analytický přístup k diagnostice i léčbě, obrovská erudice, nasazení, intuice a neskutečný 
medicínský přehled napříč souvisejícími obory je jen malou částí jeho profesní excelence, kterou jsme 
doposud mohli poznat. Dr. Balihar vyniká též ve způsobech využívání všech léčebných možností, 
jemnozrnnosti sledování relevantních aspektů, i v neutuchající snaze o optimalizaci a individualizaci 
léčby pro každého pacienta za účelem dosažení nejlepších výsledků. Totéž platí o úrovni interakce mezi 
lékařem a pacientem, neboť jeho zájem o pacienty a přístup k nim dalece přesahuje i nejvyšší 
standardy, které si lze představit. Zcela samostatnou kapitolou je pak jeho doslova nekonečná 
trpělivost a naprosto mimořádný morální kredit, kterým se vymyká i jinak přirozeně vysokým 
hodnotovým standardům nosných odborníků FN. Jsme přesvědčeni, že lékaři formátu dr. Balihara dále 
zvyšují špičkovou úroveň 1. IK FN pod Vaším vedením, a jsou zárukou nejen nejvyšší úrovně péče                      
o pacienty, ale i rozvoje oboru jejich specializace. Pokud bychom mohli profesní činnost dr. Balihara 
kdykoliv jakkoliv (např. finančně) podpořit, bude to pro nás čest. V dokonalé úctě a srdečnosti R. P. 

  
 

 
 

1. interní klinika 
Vážení, v těchto dnech jsem byla ošetřena ve FN Plzeň-Lochotín na oddělení 1IK-gastroenterologie          
a s potěšením se s vámi chci podělit o zkušenost s tímto oddělením. Od prvního kontaktu se sestřičkami 
v sesterně č.1 a dále při jednání s vyšetřující lékařkou MUDr. Sabinou Hrubou i při provádění sono 
vyšetření MUDr. Evou Janskou, jsem se setkala s naprosto perfektním profesionálním přístupem                
k mému naštěstí ne tak závažnému problému a vzhledem k mému věku 72 let mohu ocenit i příkladné 
milé jednání a ochotu zodpovědět jakékoliv moje třeba i laicky formulované dotazy a podrobné 
vysvětlení stanovené diagnózy. Vaši odborní pracovníci prostě ze mě sejmuli tíhu mých starostí                         
a zanechali ve mně hřejivý pocit, o to víc si vážím jejich obtížné a náročné práce. Děkuji a přeji všem 
zmíněným odborníkům vše krásné. S úctou M. M. 
  

 

 

 

Neonatologické oddělení 
Dobrý den, dovolte mi, abych vám poděkovala za velice lidský, odborný a profesionální přístup při péči 
o novorozence J. a jeho matku. Velice si vážím vaší práce. Váš velice lidský a profesionální přístup 
pomohl nejen rodičce, ale i celé rodině vstřebat zprávu o šokující diagnóze matky. Přeji vám hodně 
dalších úspěchů ve vaší záslužné a nelehké práci. S poděkování a hlubokou úctou J. M. 
 

 

 



 
Hematologicko-onkologické oddělení 
Vážený pane primáři, předem mého e-mailu bych Vám chtěl velmi poděkovat za všechno, co jste Vy 
spolu s Vaším týmem dosud vykonali pro mého bratra, který se na Vaší klinice léčí s diagnózou AML. 
Nikdy Vám nepřestaneme být vděčni za to, že jste neváhal ani na okamžik a nabídl nám nákladnou          
a obtížnou léčbu i přes velmi nepříznivou diagnózu, kvůli které od nás dali jinde ruce pryč. Zažili jsme 
díky Vám obrovskou naději a pozitivní motivaci během transplantace KD, jež se vyvíjela v prvních pěti 
týdnech velmi příznivě. Bohužel poté došlo k relapsu onemocnění. Vím dobře, vážený pane primáři, že 
jste pro mého bratra učinili to nejlepší možné a jsem si vědom závažnosti jeho nemoci. Pan doktor 
Karas s paní doktorkou Hrabětovou nám dokonce nabídli aplikaci DLI, která bude podána tuto středu. 
Upozornili nás na velmi malou naději a naopak vysokou pravděpodobnost nežádoucích reakcí. 
Nicméně v naší zoufalé situaci jsme Vám za tuto možnost také velmi vděčni. V jiné nemocnici nám 
jednoznačně sdělili, že bratr nemá šanci přežít iniciační chemoterapii a pokud ano, s jistotou se u něho 
objeví fatální infekční komplikace v post transplantačním období. Léčení odmítli a navrhli mu paliativní 
péči. Vy jste ho neodmítli a navíc jste ho dokázali provést transplantací v nejlepší kondici, jakou měl 
během posledního 3/4 roku jeho nemoci. Z toho jsem poznal, že na Vašem pracovišti jste nejen špičkoví 
odborníci, ale zejména lidé, kteří mají na prvním místě člověka, nikoli diagnózu a snaží se pro něho 
učinit maximum. Proto doufám, vážený pane primáři, že pochopíte moji zoufalou prosbu a snahu, ještě 
cokoli pro mého bratra zkusit... Děkuji Vám. S úctou, V. S. 
 
 
 

 
 
Oční klinika 
Ráda bych touto cestou co nejsrdečněji poděkovala celému operačnímu týmu, ale zejména samotné 
MUDr. Lence Hecové, které se povedl při blefaroplastice mých horních očích víček pro mne doslova 
zázrak. Několik let mi pokleslá víčka zhoršovala vidění, ale odhodlat se k operaci bylo pro mě těžké. 
Musím ale konstatovat, že veškeré obavy a strach byly zbytečné. Vše proběhlo v příjemné atmosféře, 
necítila jsem vůbec žádnou bolest a paní doktorka velmi mile a trpělivě v průběhu operace odpovídala 
na mé dotazy. No a druhý den mě - po sejmutí obvazu - doslova ohromil pohled do zrcadla. Očekávala 
jsem zhmožděný obličej, tak, jak jsem to často vídala ještě několik dnů po operaci u žen, které takovou 
operaci podstoupily u plastických chirurgů. Já, nebýt stehů, vypadala dobře. Krásná práce!!! Děkuji také 
sestřičkám i lékařce, sloužícím 29. března v příjmové ambulanci. Dokonale mi vysvětlily vše, co mě čeká, 
a trpělivě celé dopoledne uklidňovaly mé zbytečné obavy. Kéž by se člověk s takovým zdravotním 
personálem setkával všude!!! J. J. 
 

 

 

Otorhinolaryngologická klinika 
Vážení, vzhledem k tomu, že lidé mají tendence psát spíš stížnosti než pochvaly, ráda bych vás 
poprosila o vyřízení díků. Přiznám, že jsme včera na pohotovost vyráželi s určitými obavami, protože 
syn jel na ORL poprvé s akutní bolestí a vzhledem k tomu, že má poruchu chování a komunikace, je         
s ním někdy těžké pořízení i v každodenních záležitostech. Avšak díky empatii, klidu a vstřícnému 
přístupu MUDr. Petra Hrabačky i sestřičky, která s ním sloužila, vše proběhlo naprosto bez problémů   
a ve vzájemné spolupráci, bez nutnosti použít "hmaty a chvaty" a sílu. Děkuji, že jste nám pomohli 
prohloubit jeho důvěru ve zdravotníky jako osoby, které se mu snaží pomoct a ulevit. Věřím, že i vám 



se tento přístup vyplácí. S pozdravem K. J. 
 
 

 
 
 
Dermatovenerologická klinika 
Vážený pane řediteli, ve dnech 8.- 27.3.2019 (20 dnů) jsem se léčila na kožní klinice (8. patro, budova 
22 Bory) s růží v noze, s nejvyšším stupněm postižení. Moc Vás prosím o poděkování celému kolektivu 
lékařů, sestřiček i ostatního personálu za vzornou péči, ochotu a laskavost při ošetřování pacientů. 
Osobně jsem patřila k MUDr. Malé. Ve srovnání s řadou ostatních zdravotnických zařízení v kraji je péče 
o pacienty na této klinice jednoznačně nejlepší. Všem patří velký dík! S pozdravem F. Č. 
 
 
 

 
 
Chirurgická klinika 
Chtěla bych tímto dopisem poděkovat celému týmu chirurgického oddělení E a oddělení JIP ve                   
FN Plzeň. Zvláště panu as. MUDr. Petru Novákovi, Ph.D., za obětavou a příkladnou péči, kterou mi 
všichni  věnovali při mém pobytu na tomto oddělení. Operoval mě pan doktor Novák. Operace dopadla 
výborně a já jsem se pod pečlivým a starostlivým dohledem pana doktora a všech sestřiček rychle 
zotavila. Byla jsem velmi mile překvapená lidským přístupem a obětavou péčí celého oddělení. Přála 
bych všem pacientům ve všech ostatních zdravotnických zařízení, takovou péči a obětavý lidský přístup, 
jako jsem poznala já. Velký dík patří i panu MUDr. Vladimíru Veselému, který byl velmi hodný, 
starostlivý a pozorný. Oba lékaři a sestřičky mi svým laskavým přístupem a péčí pomohli překonat 
strach z mé těžké nemoci a dodat optimismus, který mi pomáhá rychle se zotavit. Zprávu o propuštění 
jsem přijala s velkou radostí, ale na lékaře a sestřičky budu ještě dlouho s vděčností vzpomínat. Děkuji 
M. Š.  
 
 

 
 

Chirurgická klinika 
Paní Šimandlová, dobrý den, ráda bych Vám moc poděkovala za podporu při pobytu na Vaší klinice, 
nesmírně si toho vážíme a DĚKUJEME! Zároveň bychom určitě oba dva chtěli z celého srdce moc 
poděkovat všem skvělým lidičkám na oddělení A za veškerou péči – sestřičkám, ošetřovatelům, žačkám 
i dalšímu pomocnému personálu, jejich přístup byl naprosto profesionální a zároveň velice milý, lidský 
a starostlivý. Neskutečně moc si jejich práce vážíme a ceníme. Ještě jednou obrovské díky, s pozdravem 
M. a Z. 
 
 

 
 

OSLUŽ – OLVaS kuchyně 
Vážení všichni, kteří se jakkoliv staráte o jídlo nás pacientů. Přiznávám se na rovinu, že velice nerada 
vařím, a proto mi je velmi mile, když mi někdo uvaří. Bylo mi ctí okusit zdejší jídla dovezená na G1B. 



První oběd po operaci byl váš bujon, opravdu nikdy jsem nejedla lepší. Pomalu jsem po douškách 
lokala. Najednou mi došlo jak je na světě hezky a že jsem na to přes tu krizi způsobenou nemocí, operací 
a bolestmi úplně zapomněla. Vrátila se mi radost a síla to nevzdat. Pak jsem si jak malé dítě lehla s tou 
baštou v břiše a usnula jak malé mimino. Od té doby je mi veselo, pochopila jsem, jak někdo může mít 
v oblibě polévky. Opravdu každá, která pak následovala, byla skvost. A druhé jídlo také, i když šlo 
z počátku o diety. Pak už normální jídla a ještě jsme si mohli vybrat co nám libo na druhý den. Moc vám 
děkuji za vaši práci, která začíná už tak brzy ráno. Jste vlastně poloviční lékaři a pečující jako sestřičky. 
Spolu s nimi tvoříte tu dokonalou péči, které se nám dostává. Jste velmi důležití, jste hrdá součást 
tohoto celku a našeho uzdravení. A nedejte se odradit ničím, ani třeba tím, že spousta lidí vás přehlídne 
jako samozřejmost nebo že spousta lidí své jídlo nedojí a vrátí. Nedejte se tím rozhodit nebo zviklat. 
Vždyť vidíte, co dokáže jeden zdánlivě obyčejný úplně čirý bujon. Díky celé vaší partě. H. Z. 
 
 

 
 

Interní oddělení – LDN 1 
Dobrý den, chtěl bych touto cestou moc poděkovat za veškerou péči věnovanou naší mamince, která 
byla po dobu 3 měsíců hospitalizována na LDN 1, pav.54, 4. patro. FN-Plzeň pod vedením moc 
příjemného pana MUDr. Miloše Kopeckého a jeho personálu-sestřiček a všech pracovníků jeho 
oddělení. Pan doktor Kopecký, kdykoliv jsem se na něho obrátil o informaci ke zdravotnímu stavu naší 
maminky, tak vše odborně vysvětlil. Na jeho oddělení bylo čisto a nestalo se, aby maminka byla 
zanedbána. Tak ještě jednou velký dík a přeji panu MUDr. Kopeckému a celému personálu oddělení 
jen to nejlepší do dalších let a úspěch v léčbě ostatních pacientů. V. S. 
 
 

 
 

II. interní klinika 
Vážený pane řediteli, vážená paní náměstkyně, chtěli bychom touto cestou poděkovat za péči, kterou 
věnovali na II. Interní klinice – 3. patro naší mamince zdravotníci pod vedením MUDr. Hany Polívkové 
a staniční sestry Bc. Daniely Šifaldové. Byla na tomto oddělení hospitalizována od 3.3. do 4.4.2019. Byli 
jsme s maminkou v denním kontaktu a nešlo si nevšimnout vynikající medicínské a ošetřovatelské 
práce personálu oddělení o pacienty. Od lékařů, sestřiček, ošetřovatelek, až po sanitáře. Obdivujeme 
je všechny, zvládají skvěle svoji práci. Dýchá z nich při té nesmírně obtížné práci profesionalita, 
empatie, laskavost, klid. Velký dík patří mladičké paní MUDr. Simoně Bílkové, která je mimořádnou 
bytostí a skutečně lékařem na pravém místě. Dodává pacientům kromě odborné stránky, úsměv a sílu 
při zvládání nemoci. Celý kolektiv si zaslouží velkou pochvalu. Maminka velmi těžké nemoci podlehla, 
ale až do poslední chvíle jsme měli možnost s ní být v kontaktu, což nám nesmírně pomohlo při 
překonání bolesti, která s jejím odchodem je. Děkujeme moc R. J. a J. I.  
 
 

 

 

 

Oddělení klinické farmakologie 
Dobrý den, zasílám text mého vyjádření k pobytu na lůžkové části B odd. klinické farmakologie: Chtěl 
bych vyjádřit upřímné poděkování kolektivu sesterskému i sanitárnímu odd. klinické farmakologie - 
lůžková část B za skutečně lidský, citlivý a odborně fundovaný výkon, při mé téměř 5 týdnů trvající 



hospitalizaci. V životě jsem neměl příležitost prožít tak dlouhou dobu léčení na lůžku. Za to jsem nyní 
viděl každý den, jak náročnou práci zdravotní sestry i jejich vedení musí vynaložit. Hluboký dík všem, 
kteří se takhle starají o pacienty. Tento výsledek práce ať je příkladem i pro ostatní oddělení FN Plzeň. 
P. H.                               
 
 
 

 

1. interní klinika 
Chtěla bych touto cestou poděkovat za porozumění, pochopení, empatii a kolegialitu panu                     
doc. MUDr. Markovi Nalosovi a staniční sestře Bc. Ivetě Čížkové, kteří mi vyšli vstříc, když jsem je 
požádala o pomoc v případě mé těžce nemocné sestry. Sestru po domluvě přijali do své péče 
Metabolické JIP  I. Interní kliniky FN Plzeň.  Díky skvělé péči celého týmu lékařů, sestřiček se bude moci 
vrátit domů ke své rodině, ke svým dětem. Oceňuji vysoce odborný, velmi citlivý a lidský přístup lékařů 
a sestřiček.  Je s podivem, že při tak náročné a odpovědné práci mají při kontaktu s pacientem vždy 
dobrou náladu a úsměv na tváři. Jejich profesionalitu pak nejlépe dokládá velké zlepšení zdravotního 
stavu naší blízké. Moc si vás všech vážíme, děláte čest fakultní nemocnici. Děkujeme, rodina p. K. 
  
 

 
 
 

 
 

Neurochirurgická klinika 
Dovolte, abych vám tímto poděkoval za perfektní péči celého oddělení A neurochirurgie. Všichni 
pracovníci oddělení byli velmi příjemní a dokonce usměvavý. Dostal jsem úplné informace o léčbě, 
postupu operace i rehabilitace. Práce na oddělení byla podle mě odvedena nejen profesionálně, ale              
i lidsky. Snad jsem se ještě nesetkal, aby se tak často ozýval ze sesterny smích. Prostě perfektní kolektiv. 
Ještě jednou děkuji. J. P.  
 



 
 
 

Interní oddělení – LDN 
Dobrý den, ráda bych poděkovala paní MUDr. Bernardové, všem sestřičkám a v nepolední řadě celému 
personálu FN Plzeň Bory oddělení LDN, za profesionální a obětavou péči o pacienty. Paní E. H. tam 
ležela několik měsíců, chodila jsem jí navštěvovat každý den, takže jsem měla možnost sledovat jejich 
perfektní práci a skláním se před nimi. Ocenil to i jediný příbuzný paní H., její synovec. Ještě jednou 
vřele díky všem, takových zařízení by mělo být více. S pozdravem A. V. 
 
 
 

 
 

Hematologicko-onkologické oddělení 
Vážený pane primáři Jindro, vážený pane doktore Karasi. Moc Vám chci poděkovat za profesionální 
péči, kterou jste mě po celou dobu dávali u Vás na ALO JIP, dali zpátky do kupy, nejde slovy vyjádřit, 
jak si toho cením a hluboce před Vámi smekám, i před profesionálním týmem sestřiček. Je mi moc líto, 
že Vám musím poděkovat touto formou, ale byla jsem propuštěna narychlo, tak jsem se stačila 
rozloučit a poděkovat jen s paní MUDr. Hrabětovou. Ještě jednou Vám mockrát děkuji, že jste mě 
nenechali napospas a dali mi naději. Za celou naši rodinu....S úctou A. R. s bratrem N. N. 
 
 

 
 
 

Geriatrické oddělení 
Vážená paní primářko, moc Vám děkuji za péči o mého otce v posledních chvílích jeho života. Děkuji 
hlavě za Váš mimořádný přístup a lidskost, nevěřila jsem, že někoho takového, jako jste Vy, ještě můžu 
potkat. S. K.  
 

 
 

Interní oddělení – LDN 1 
Dobrý den, chtěla bych velice poděkovat celému kolektivu INTO LDN 1 za vzornou péči a laskavý 
přístup. Jsem zde již podruhé a vždy byl přístup celého kolektivu vstřícný, obětavý, a když bych měla jít 
znovu na hospitalizaci, zvolila bych vždy toto oddělení. Takovou péči jakou dávají zde, jsem ještě nikdy 
nepoznala. Všem sestřičkám a lékařům přeji hodně spokojenosti a zdraví. J. 
 
 

 
 
 

Chirurgické oddělení 
Vážený pane řediteli, po náhodném setkání s MUDr. Martinem Hajžmanem, chirurgem Fakultní 
nemocnice v Plzni na Borech jsem ukončil cca 8 let trvající utrpení mého zdravotního stavu, když mě 
pan doktor s bratrským přístupem vysvětlil, že na určení diagnózy je třeba lékař a ne osobní domněnka. 



Proto bych chtěl poprosit, zdali byste mohl panu MUDr. Martinu Hajžmanovi Vašimi ústy  za 
mě  poděkovat, za určení správné diagnózy, za lidský a bratrský přístup a za následnou luxusní                           
a perfektní péči, kterou mám možnost  na vlastní kůži poznat. Děkuji V. M. 
  
 

  

 

Chirurgické oddělení 
Vážený pane řediteli, 1.4.2019 jsem se ve Fakultní nemocnici v Plzni na Borech na oddělení chirurgie 
podrobil již druhému chirurgickému zákroku. Jsem živ a zdráv, a proto bych byl rád, kdybyste Vašimi 
ústy poděkoval primáři MUDr. Václavu Karnosovi a celému jeho týmu chirurgie a následné péče bývalé 
vojenské nemocnice za profesionální a lidský přístup, za veškerou perfektní a luxusní péči, kterou jsem 
měl možnost poznat. Jestliže jsou Švýcaři hrdí na svoje hodinky, já jsem hrdý na to, že jsem měl možnost 
poznat zlaté ručičky primáře MUDr. Václava Karnose a chod celé jeho chirurgie. Děkuji za sebe a celou 
moji rodinu V. M. 

 
 
 

1. interní klinika 
Dobrý den pane docente, chci moc poděkovat za naprosto špičkovou profesionální péči a velmi lidský 
přístup všem lékařům, sestřičkám a ostatnímu personálu, který se věnoval mojí matce, ročník 46, která 
byla hospitalizovaná na Vašem pracovišti 1IK-MJIP 30.3.2019 – 2.4.2019. Děkuji vám všem. 
S pozdravem M. K. 
  
 

 

 

 

Neurologická klinika 
Dobrý den, chtěla bych tímto emailem moc poděkovat všem sestřičkám z oddělení EEG 
videomonitorace oddělení neurologie za jejich profesionální a zároveň přátelský přístup, péči, ochotu 
a trpělivost.  Dále bych chtěla poděkovat paní doktorce Vacovské a Rytířové za jejich lidský přístup, 
který musí každý pacient ocenit. Jediné co bych vaší nemocnici vytkla je, že na pokoji není možnost 
připojení k internetu. Nedovedete si ani představit, jaké je to být 24 hodin připoután na lůžko                                
s výjimkou odpojení k vykonávání hygienických potřeb. A proto vás prosím usnadněte pobyt vašim 
budoucím pacientům zřízením Wi-Fi připojení na tomto pokoji. Děkuji všem za dosud odvedenou péči             
a přeji co nejméně pacientů. S pozdravem A. S. 
 
 

 
 

Klinika pneumologie a ftiziologie 
Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala Plicnímu odd. B: za velice profesionální a lidský 
přístup . S pozdravem a přáním pěkného dne M. K. 

  



 

Kardiochirurgické oddělení 
Chtěli bychom poděkovat všem na oddělení Kardiochirurgie + JIP ve 4. patře ve Fakultní nemocnici 
v Plzni na Lochotíně. Celému oddělení v čele s panem primářem MUDr. Hájkem, paní MUDr. Šťastné, 
která s velkou trpělivostí a pochopením, plná optimismu nám sdělovala veškeré informace. Všem 
sestřičkám a všemu zdravotnickému personálu, který se staral o našeho tatínka, manžela, dědu. 
V neposlední řadě i sestřičce, která byla na oddělení na povinné praxi, za obrovskou podporu. Tatínek 
je nyní spokojen a pln síly a elánu v lázních a už se těší, že se vrátí v nejbližší době ke svému koníčku, 
výrobě ze dřeva. Ještě jednou obrovský dík. Máte náš obdiv. Za celou rodinu dcera M. H. 

 

 

 

 

Interní oddělení – LDN 
Hezké Velikonoce srdečně přeje a děkuje za vaší péči při nemoci D. J.  
 
  

 
 

Interní oddělení – LDN  
Vážená paní doktorko Bernardová, děkuji z celého srdce za veškerou péči o moji maminku. Děkuji Vám 
i celému Vašemu kolektivu. S úctou V. Ř. dcera 

 

 

 

BŘEZEN 

 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Dobrý den přeji, prosím přijměte můj vděk za včerejší dopolední příjem s řeznou ránou palce. Děkuji 
zejména dvěma laskavým sestřičkám, pánovi s černými dlouhými vlasy a samozřejmě panu doktorovi 
na sále, že se o mne profesionálně postarali, za shovívavost, trpělivost a pochopení, i přes můj 
nereprezentativní stav. Zase si o další kus více cením poslání nemocničního personálu. 
Pokorně děkuji za předání pochval dotyčným. H.  

 



 

 
 
Gynekologicko-porodnická klinika 
Dobrý den, ráda bych  tímto emailem chtěla poděkovat za skvělý přístup a péči personálu na porodních 

sálech a oddělení šestinedělí. Nesetkala jsem se s nikým, kdo by nepomohl, neporadil. Péče o mě                         

i miminko byla úžasná. Můj první porod se tak pro mě stal jedinečným a nezapomenutelným 

okamžikem a to zejména díky porodní asistentce paní/slečně Sukové. Je radost vidět lidi dělat svou 

práci s láskou a lidskostí! Ještě jednou tímto děkuji a budu ráda, když se alespoň tato pochvala k nim 

dostane a třeba i potěší. S velkým díky L. Š. se synem  

 

 

Interní oddělení - Neurorehabilitace 
Dobrý den, ve dnech od 20.2. do 1.3.2019 jsem byl hospitalizován na vašem rehabilitačním zařízení 

Interní oddělení - Neurorehabilitační lůžka FN Plzeň - Bory, pod vedením MUDr. Vladimíra Horky. Rád 

bych poděkoval touto cestou celému personálu za psychickou a odbornou péči, která je poskytována 

všem pacientům bez výjimky. Pacient V. P. 

 

 

Oddělení léčebné rehabilitace 
Dobrý den, chtěla bych tímto vyjádřit své velké poděkování oddělení ambulantní rehabilitace                   

FN Lochotín za profesionální a lidský přístup vůči mně. Klobouk dolů před péčí na moto dlaze - vedoucí 

paní Pavla, před  stále usměvavou a perfektní kolegyní při cvičení v bazénu a v neposlední řadě před 

paní Radkou Kurešovou, která s mým ramenem dělá až zázraky. J. CH. 

 

 

 

 
Urologická klinika 
Vážení, chtěl bych vyjádřit upřímné poděkování za příkladnou komplexní péči všem doktorům, sestrám 

a celému personálu na Urologické klinice Fakultní nemocnice v Plzni, pod vedením jejího 

přednosty  Prof. MUDr. Milana Hory  Ph.D. Vím, že provedená operace mi dala šanci na vyléčení a jsem 

za to panu profesorovi velmi vděčný. Ještě jednou děkuji za péči ve vaší nemocnici a přeji celému 

kolektivu lékařů mnoho stejně spokojených pacientů. H. A. 

 

 

 

Geriatrické oddělení 



Ráda bych touto cestou poděkovala za péči zdravotnickému personálu Geriatrického oddělení pavilon 
2 v 1. patře z pokoje č. 6, která mi byla věnována při následné rehabilitaci po operaci pravého kyčle. 
Sestřičky tuto práci vykonávají nejenom s vysokou profesionalitou, ale hlavně s láskou. Chci tedy vám 
všem popřát hodně zdraví, štěstí, spokojenost a pevné nervy s námi pacienty. Děkuji V. M. 
 

 

 

Gynekologicko-porodnická klinika 
Vážení pánové, rád bych vyzdvihnul vstřícné jednání a profesionální přístup pana doktora gynekologa 

Vladimíra Korečky, který se manželce při vyšetření plodu sonografem dne 27. 2. 2019 věnoval velmi 

důsledně a ochotně. Přispěl i odbornou konzultací, kdy jsme se obávali, aby s naším prvorozeným 

synem bylo vše v pořádku.  Trpělivě vše vysvětlil a uklidnil nás, že se nemáme čeho obávat. Přidal pro 

nás i cenná doporučení pro kvalitní vývoj miminka. Chci, abyste věděli, že máte ve svých řadách velmi 

kvalitního a zodpovědného odborníka. Oceňuji touto cestou rovněž jeho otevřenost a lidský postoj                 

k nám občanům - laikům. Je vidět, že má dobré srdce, vystupování a svou práci dělá rád. Musím říci, že 

jsme se s manželkou shodli na tom, že jsme se s takto vřelým člověkem dlouho nesetkali. Pan doktor 

Vladimír Korečko má naše velké poděkování, potažmo děkujeme i vám všem. Dle našeho názoru si 

zaslouží vyzdvižení a možná i peněžitou odměnu, ale ponecháme to na vašem uvážení. S přátelským 

pozdravem T. a V. D. 

 

 

 
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Jezdím do nemocnice na ortopedii po zlomenině nohy. Chtěla bych všem sestřičkám a všem na 
sádrovně poděkovat. Jsou milý a ochotní, hlavně pan Petr Hnilička, který je moc ochotný a odveze mě 
na vozíčku všude. Moc děkuji všem O. 
 

 

 
 
 
 
Interní oddělení – LDN 
Ráda bych chtěla ocenit práci celého zdravotního kolektivu včetně MUDr. Bláhové a poděkovat za 
vzornou péči, laskavost a ochotu, kterou věnují při své obětavé práci, která je po celých 24 hodin nutno 
poskytnout všem pacientům, kteří jsou z 90% upoutáni na lůžko. Děkuji L. Š. 

 
 

 
Oddělení klinické farmakologie 



Vážení, chtěla bych vám upřímně poděkovat za vaši péči, starost, ochotu a trpělivost, kterou mě 
věnujete. Jsem přesvědčená o výborné kvalitě lékařské péče a o práci lékařů, zdravotních sestřiček, 
ošetřovatelů a sanitářů. Za vše moc děkuji A. D.  
 

 
 

Klinika zobrazovacích metod 
Dne 6.3.2019 jsem, ač nerada, podstoupila biopsii pod mamografem. Moc jsem se bála, ale s takovým 
přístupem laborantek a paní doktorky jsem se za 70 let nesetkala. A to jsem si zdravotnictví užila! Jsou 
to profesionálky na svém místě a já jim z celého srdce děkuji. J. P. 
 

 
 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat sestrám na oddělení JIP FN na Lochotíně za příkladnou 
péči a ochotu. Byla jsem 5.2.2019 operovaná - TEP kolene, posléze jsem strávila na JIPCE noc a část 
dne. Nevěřila jsem svým očím, jak jsou sestřičky milé a vstřícné k pacientům při své náročné  práci. 
Patří jim můj velký obdiv a poděkování. S pozdravem V. M. 
                                                                         

 

 

Chirurgická klinika 
Dobrý den, pane profesore, chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za Vaši ochotu a velice vstřícný 
přístup při řešení mého zdravotního problému. Dne 5.3.2019 proběhla operace pupeční kýly 
(střechovitá plastika pupku) na Vaší klinice, výkon i následný průběh byl bez komplikací. Dne 7.3.2019 
jsem byl propuštěn do domácího léčení a dnešní následná kontrola u MUDr. V. Lišky Ph. D. proběhla 
rovněž bez komplikací. Ještě jednou moc děkuji za péči, se kterou jsem se na Vaší klinice setkal. 
S pozdravem A. K. 
 

 
 
 

 
 
Oddělení klinické farmakologie 
Dobrý den, na podzim 2018 byl na vašem oddělení hospitalizovaný můj otec. Bohužel si nepamatuji 
jméno ošetřujícího lékaře. Upravil mu medikaci a s odstupem času můžeme vidět, že mu to moc 
prospělo. Chtěla bych mu tedy tímto velice poděkovat. Myslím, že by to měl vědět. Děkuji a přeji hezký 
den. B. S. 
 

 
 
 



Otorhinolaryngologická klinika 
Dobrý den, včera jsem byla, v odpoledních hodinách ošetřena na vaší pohotovostní ambulanci. Nejsem 
z Plzeňska a šlo o akutní stav. Nejprve jsem se tedy snažila vyhledat nejbližší nebo spádové ORL, ale 
nikde se nezadařilo. Nyní již nelze napsat bohužel, ale naštěstí. Naštěstí jsem se totiž dostala do vaší 
ambulance, kde jsem byla přijata v klidu a bez jakýchkoliv problémů. Chtěla bych tedy i touto cestou 
poděkovat zdravotní sestře p. Morávkové a dr. Soukupovi za úžasný přístup a péči. S přáním hezkého             
dne H. C. 
 

 
 

Neurologická klinika 
Telefonické poděkování od paní H. K. Paní K. chtěla velice poděkovat MUDr. J. Žákovi a Bc. H. Belfínové 

z Neurologické kliniky za velice lidský přístup, ochotu a péči.  

 

 
 

 
Otorhinolaryngologická klinika 
Dobrý den, na vašem pracovišti jste mi provedli odstranění poloviny SŽ. Samozřejmě jsem se výkonu 
obávala. Každá operace má rizika. Se vší úctou k lékařskému povolání konstatuji, jak je na vašem 
oddělení vše zorganizováno. Kolektiv lékařů, sestřiček a ostatního personálu je tým profesionálů, 
milých a přívětivých lidí. Každý přesně ví, kdy a kde má být, co má dělat. Před vaší prací smekám                      
a obdivuji ji. J. Č. P. S. Dokonale sehraný orchestr, v němž nikdo nezahraje jediný falešný tón.  
 

 
 

Hematologicko – onkologické oddělení 
Úžasný personál, sestřičky neustále s úsměvem na rtech, nejlepší nemocnice, kterou jsem navštívila!! 
Za mě TOP K. T. 

 

 
 

Interní oddělení – LDN 1 
Vážený pane primáři, rád bych Vám a Vašemu personálu z oddělení LDN 1 (4. patro) poděkoval za 
starostlivou péči o mou maminku. I přes dlouhodobou hospitalizaci na Vašem oddělení se maminka 
díky kvalitní péči doktorů, sester a ostatního personálu cítí dobře a má pocit, že je o ní dobře postaráno, 
i když není v domácí péči. S přáním příjemného dne V. T. 
 
 
 

 
 
 



II. interní klinika 
Dne 13. března 2019  jsem byla podrobena na II. interní klinice Fakultní nemocnice v Plzni kardioverzi, 
kterou úspěšně provedl MUDr. Petr König. Děkuji nejen jemu za jeho profesionalitu a milý přístup, ale 
i anesteziologovi a všemu personálu, který se o mě během několika hodin vlídně staral, zvláště vrchní 
sestře Ivaně Ticháčkové. Pobyt v nemocnici byl velmi příjemný, umocněný ještě výborným obědem! 
Vděčná pacientka M. B.  
 

 
 

Chirurgická klinika 
Vážený pane řediteli, dne 11.2.2019 přes veškerou snahu, péči a léčbu ve Vaší nemocnici zemřel můj 
manžel. Proto bych Vám chtěla ze srdce poděkovat. Za prvé - byl u Vás několikrát operován – za skvělou 
péči všech lékařů i sestřiček. Za druhé – že jste nám umožnili být s ním v posledních dnech jeho života, 
moc si toho vážíme a máte náš vděk. Velké poděkování vyřiďte prosím na chirurgii všem lékařům                     
i sestřičkám pod vedením pana profesora Třešky, kteří ho operovali a ošetřovali, byli vždy laskaví vlídní, 
ochotní a s úsměvem. Vaše nemocnice, lékaři, sestřičky zůstanou navždy zapsány v našich srdcích jako 
odborníci, kteří manželovi prodloužili život a udělali pro něj maximum. Tím mu umožnili život v lepší 
kvalitě. Ještě jednou děkujeme, ať se Vaší nemocnici daří. Přejeme spoustu uzdravených pacientů, 
spokojených lékařů a sestřiček. Jste tam odborníci! Samozřejmě pod Vaším vedením. Děkujeme 
manželka H. H. a synové  
 
 

 
 

 
Onkologická a radioterapeutická klinika 
Vážený pane řediteli, v současné době jsem pacientkou Onkologické a radioterapeutické kliniky                
FN Plzeň. Po celou dobu léčby se setkávám s velmi lidským a současně profesionálním přístupem všech 
pracovníků, ale protože jsem právě dokončila několikatýdenní denní návštěvu radioterapie (LU2), 
vyjadřuji touto cestou poděkování všem zaměstnancům, se kterými jsem se tam setkala. Jejich jednání 
s pacienty považuji za skutečně příkladné. Nejedná se pouze o vztah ke mně osobně, ale stejný přístup 
jsem viděla i k ostatním pacientům. Chod pracoviště je dobře organizován, vše by mohlo připomínat 
dokonale fungující  stroj, ale zde jde o něco jiného. Každý pacient je oslovován s úctou, informace jsou 
mu sdělovány trpělivě, při průchodu čekárnou lékaři, radiologičtí asistenti a sestry pacienty pozdraví, 
občas prohodí pár povzbudivých slov, při otevírání převlékací kabinky personál zaklepe atd. Mohla 
bych v těchto „drobnostech“ pokračovat, ale za důležitý fakt považuji to, že uvedený přístup patří ke 
standardu oddělení, že jde o něco, co mají zaměstnanci zažité tak, že se stejně chovají, i když je nikdo 
nesleduje, že se stejnou úctou hovoří o pacientech mezi sebou. Vše, o čem píšu, by mělo být normou 
v našem zdravotnictví, ale bohužel tomu tak v každém zařízení není. Jsem proto ráda, že mám to štěstí 
setkávat se s pracovníky FN, jejichž přístup pomáhá zvládat pacientům náročnou životní situaci. 
S pozdravem J. C. 
 

 
 

 
Chirurgická klinika 



Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vaším prostřednictvím poděkoval vedení, lékařům a dalším 
zdravotnickým pracovníkům Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň za vzornou péči, která mi byla 
poskytnuta během mé hospitalizace ve dnech 27. ledna 2019 až 4. února 2019. Musím konstatovat, že 
jsem se vždy setkal pouze s velmi profesionálním, ale zároveň rovněž velmi přátelským a empatickým 
přístupem všech Vašich zaměstnanců, díky nimž jsem se mohl ve velmi krátké době vrátit do 
plnohodnotného osobního i pracovního života. Jmenovitě chci Vaší cestou poděkovat přednostovi 
Chirurgické kliniky prof. MUDr. Vladislavu Třeškovi, DrSc., primáři MUDr. Vladimíru Špidlenovi                         
a v neposlední řadě rovněž MUDr. Vladimíru Veselému, který mě dne 28. ledna 2019 operoval. Přes 
poměrně rozsáhlý operační výkon na tračníku proběhla operace bez komplikací a již týden po operaci 
jsem byl propuštěn do domácího ošetřování. Můj zdravotní stav byl natolik dobrý, že již dne 21. února 
jsem mohl ukončit pracovní neschopnost a vrátit se zpět do zaměstnání, a to bez jakýchkoliv obtíží. 
Rovněž tak bych chtěl vyjádřit poděkování mladé lékařce KARIM, jejíž jméno bohužel neznám, která při 
mé operaci dne 28. ledna 2019 prováděla anestezii. Její přístup byl velmi profesionální, ale rovněž 
dokázala svým milým přístupem částečně rozptýlit mé obavy ze zákroku. Vážený pane řediteli, ještě 
jednou Vám i týmu Vašich lékařů a zdravotnických pracovníků moc děkuji za poskytnutou péči                         
a jsem velmi rád, že v případě potřeby mám ve svém blízkém okolí takto vysoce specializované 
zdravotnické pracoviště, ve kterém se setkávám s ochotnými, příjemnými a zároveň velmi odborně 
erudovanými lékaři a dalšími zdravotnickými pracovníky. S pozdravem P. Š. 
 
 

 
 

Interní oddělení – LDN 3 
Chtěl bych poděkovat kolektivu zdravotních sester a ošetřovatelek na oddělení LDN 3. A to za 
příkladnou 24 hodinovou péči a pozitivní přístup k částečně mobilních i imobilních pacientů na tomto 
oddělení. Dále bych chtěl poděkovat panu MUDr. Kopeckému, který nejen že vyslechne pacienta, ale 
podá mu podrobné informace o jeho stavu. Nemohu zapomenout na rehabilitační sestřičku, která mě 
trpělivě a zároveň důsledně učila, jak postupovat při rehabilitaci LDK. Pro tento kolektiv není 
směrodatný rok narození jako na některých odděleních. Moc děkuji za vaší péči. V. K. 
 
 

 
 

 
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Vážený pane přednosto, dovolte, abych touto cestou poděkoval členům Vašeho týmu za péči, kterou 
mi věnovali při mé hospitalizaci na Vaší klinice od 26.10. do 7.11.2018. Byla mi provedena totální 
endoprotéza pravé kyčle. Operoval mne 29.10. MUDr. Malotín, který projevil nejen velkou 
profesionalitu (necítím žádné obtíže), ale též vstřícný osobní přístup (osobní návštěva na pokoji před 
operací s vysvětlením všeho, co bude následovat; kontakt na operačním sále; návštěva na JIP po 
operaci). Následná péče na oddělení A byla též na vysoké úrovni jak profesní, tak lidské. Ještě jednou 
vám všem děkuji. S pozdravem M. D. 
 
 

 

 
Chirurgická klinika 



Dobry den pane doktore. Chci Vám moc poděkovat za Váš skvělý přístup, i doktorům Vašeho oddělení 
chirurgie. Operace se MUDr. Skalovi velmi podařila, vše se krásně hojí. Péče a přístup MUDr. Skály před 
i po operaci byl výborný. Moc za vše děkuji. S pozdravem a přáním hezkého dne J. R. 
  

 
 
Oddělení klinické farmakologie 
Děkuji výše uvedenému oddělení pod vedením primáře MUDr. Davida Suchého Ph.D., vrchní sestře          
Bc. Heleně Bicanové, ošetřující lékařce MUDr. Tatianě Říčařové i sestřičkám a lékařům oddělení, kde 
jsem byla hospitalizována od 4.2.2019 do 8.2.2019. Již tři roky jsem chodila po různých lékařích s bolestí 
plošek nohou, až jsem se dostala na toto oddělení. Během hospitalizace jsem byla odeslána na kožní 
kliniku, kde MUDr. Jan Říčař Ph.D. provedl biopsii. Děkuji všem za ochotu a příjemné vystupování. 
Doufám, že se konečně dočkám úlevy od bolestí. K další léčbě jsem byla předána na kožní kliniku. V. K. 
 
 

 
 

 
Interní oddělení 
V době od 14.3.2019 do 21.3.2019 jsem byla hospitalizovaná na oddělení INTO A. Děkuji všem, paní 
doktorce Fučíkové, sestřičkám i ostatnímu zdravotnímu personálu, za velmi pěkný přístup a ochotu vše 
vysvětlit a dodat informace ohledně zdravotního stavu. Taktéž děkuji panu doktoru Peškovi a sestřičce 
z oddělení Gastro. Byli na mne všichni moc hodní a milí. Díky všem za vše! R. L. 
 
 

 
 

II. interní klinika 
Vážený pane řediteli, od 20.12.2018 jsem byla hospitalizována pět týdnů na interní klinice FN na Borech 
(3. patro). Chtěla bych Vás požádat o poděkování za péči, které se mě tam dostalo. Vynikající staniční 
sestra Bc. Dana Šifaldová má skvělý kolektiv. Jsem všem velmi vděčná. Sestřičky Pánková, Sebránková, 
Poslední, Vlková, Veselá a Fišerová mě moc pomohly. Zároveň bych chtěla poděkovat MUDr. Veronice 
Svobodové, MUDr. Štěpánovi Marešovi a MUDr. Janu Peterkovi. Všem v jejich nelehké službě přeji 
hodně štěstí a úspěchů. S pozdravem B. Ř. 
 
 

 
 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Dobrý den vážený pane docente. Předem se omlouvám. Nehodlám Vás připravit o čas, ale nemohu 
jinak, nežli  Vám napsat ohledně hospitalizace mojí maminky na Infekční klinice FN, kde jste 
přednostou. Dovole mi, abych nejen Vám jako přednostovi kliniky, ale i ostatním lékařům a personálu 
poděkoval za péči, kterou jste věnovali moji mamince v době její hospitalizace. Přeji vám všem pevné 
zdraví a mnoho úspěchů ve vaši nelehké práci. S úctou M. Č. 
 
 



 

 
 
Chirurgická klinika 
Dobrý den. Byl jsem u vás od 25.3.2019 na operaci tříselné kýly a jsem velmi spokojený s pracovníky 
chirurgie lůžkového oddělení B. Sestřičky mají vstřícné a zodpovědné jednání. I strava ve vaši nemocnici 
je na úrovni a i čistota pokojů. Jste třetí nemocnice, co jsem poznal a ty před vámi se s vaší úrovní 
nemohou srovnávat. Pokud budu muset v budoucnu znova do nemocnice, určitě FN Plzeň. Za vše moc 
děkuji a s přáním hezkého i pohodového dne...J. B. 
 

 
Interní oddělení 
Na interním oddělení INTO A bývalé vojenské nemocnice, jsem ležela od 4.3. do 20.3.2019. Děkuji všem 
za úžasnou péči, lidský, vřelý a profesionální přístup. S pozdravem M. K. 
 
 

 
 

Interní oddělení 
Do bývalé vojenské nemocnice na oddělení INTO A jsem nastoupila 5.3.2019. Po celou dobu léčby jsem 
byla maximálně spokojena jak s péčí, tak i s celým ošetřujícím personálem. Děkuji všem za velice 
příjemný i lidský přístup. S pozdravem K. 
 
 

 

 

I. interní klinika 
Vážený pane řediteli, chtěla bych touto cestou poděkovat paní MUDr. Petře Přenosilové z I. interní 
kliniky odd. 7C, za příkladnou péči, kterou mi věnovala a pečlivý přístup, díky kterému byla moje 
hospitalizace přínosná. Mé poděkování patří i všem členům ostatního zdravotnického personálu 
oddělení 7C, pod vedením Bc. Pavly Bendové, kteří byli vždy příjemní a ochotní. I přes všechny své 
náročné povinnosti. Ještě jednou děkuji, protože díky nim jsem se cítila dobře. Z. P. 
 
 

 
 

Anesteziologicko-resuscitační oddělení 
Dobrý den, chtěl bych poděkovat písemnou formou a jménem pacientky, která leží na ARU DIP ve         
FN Plzeň Bory. Jsem její bratr a velmi děkuji ošetřujícímu personálu za ochotu a kladný přístup 
k pacientům, a paní doktorce Wimmerové. S pozdravem pacientka a její bratr J. K. 
 
 

 

 



Dětská klinika 
Vážená paní náměstkyně. Od 27.3 do 29.3 jsem byla hospitalizovaná se synem pro akutní bronchitidu 
na dětské klinice, oddělení kojenců a batolat. Dovolte, abych tímto poděkovala za úžasnou péči, která 
mu byla poskytnuta. Veškerý personál je na velice vysoké úrovni. Nechybí jim lidský přístup                              
a empatie.  Nesmím opomenout ambulanci. Opět profesionální chování a lidský přístup. Jsou to 
opravdu andělé. Ještě jednou děkuji a přeji jen samé spokojené malé pacienty a jejich rodiče.                               
S pozdravem a úctou P. T.  

 

 

Interní oddělení 
Děkuji všem zaměstnancům této nemocnice na oddělení INTO A. S jejich péčí jsem byla velmi 
spokojena. Lékaři počínaje a ostatním personálem konče. Velký dík pacientka H. K. 
 
 

 
 

Neonatologické oddělení 
Děkujeme celému týmu neonatologického oddělení za záchranu naší holčičky, které jen díky vám 
budou již 4 roky. Jste naprosto úžasní a nikdy vám nepřestaneme být vděční. J. P. 

 

ÚNOR 

 

Interní oddělení – oddělení rehabilitace 
Mnohokrát děkuji vám všem za péči, kterou jste mi poskytovali po dlouhou dobu. Děkuji za vaši péči, 
všímavost a trpělivost. V. H.  
 

 

 
 
Interní oddělení – LDN 3 
Tak nevím čím mám začít. Snad tím, že jsem na toto oddělení přišla v dost špatném zdravotním stavu. 
Díky vzorné péči jdu domů. Strávila jsem zde čtyři měsíce a tímto chci poděkovat všem. MUDr. Bláhové 
za péči a stálý úsměv na její tváři. Hluboce se skláním před prací sestřiček. Mé díky Lence, Lucce, 
Drahušce, Verunce, Hance, Renátce, Marcelce a Martinovi. Pokud jsem nějaké jméno zapomněla, ať 
mi prominou. Nesmím zapomenout na terapeutku Petru, která mě dokázala postavit na nohy                           
a rozchodit. Ještě jednou velký dík za vzornou péči a lidský přístup vás všech. Vděčná pacientka R. W. 
 

 

Interní oddělení – INTO B 



Chtěl bych touto cestou poděkovat lékařům a sestrám Interního oddělení FN Plzeň, kde vedoucím 

lékařem je MUDr. Josef Hrušovský. Bylo se mnou zacházeno jako s pacientem velice vlídně a laskavě    

a s veškerou péčí. V nemocnici jsem ležel celkem 11dní. Děkuji, s pozdravem A. V. 

 

 

Neurochirurgická klinika, Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, Oddělení 
léčebné rehabilitace, Psychiatrická klinika 
Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych jménem naší rodiny srdečně poděkovala celému kolektivu 
Neurochirurgické kliniky pod vedením přednosty doc. MUDr. V. Přibáně, Ph.D., Kliniky ortopedie                           
a traumatologie pohybového ústrojí přednosty doc. MUDr. T. Pavelky, Ph.D. a Oddělní léčebné 
rehabilitace v čele s prim. MUDr. Hladovou a podporujícím lékařům Psychiatrické kliniky za vynikající 
zdravotní péči o neteř. Vděčíme vám všem za to, že dnes neteř navzdory původní nejisté prognóze při velmi 
závažném polytraumatu chodí a nemá žádné trvalé následky. Nejsem schopna vyjmenovat všechny kolegy, 
kteří se o neteř starali a s kterými jsme byli v úzkém spojení, ale prosím Vás o tlumočení díků kolegům ze 
všech jmenovaných pracovišť včetně obětavých zdravotních sester a zkrátka všech pracovníků zmíněných 
klinik a oddělení. Péče a skutečné umění lékařů Vaší Fakultní nemocnici je vzorným příkladem vysoké úrovně 
medicíny 21. století. Dovolte mi popřát Vám i celé nemocnici mnoho úspěchů, štěstí a hlavně zdraví                          
a pogratulovat Vám i celému vedení nemocnice k tak skvělému fungování a rozvoji Vaší nemocnice. S úctou 
a přáním všeho nejlepšího celé Vaší nemocnici I. M. 

 

Oční klinika 
Dobrý den, dne 31.1.2019 jsem byla hospitalizována na Oční klinice FN Plzeň. Chtěla bych poděkovat 
lékařům a sestrám za jejich péči. Plně se věnují pacientům, jejich práce splňuje vše, co pacient 
potřebuje. Ještě jednou velké díky za vaši práci a přeji všem mnoho úspěchů jak v práci, tak v životě.  
H. P. 
 

 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Dobrý den, chtěla bych tímto poděkovat za vzornou péči kolektivu sester gynekologického odd. G2B. 
Sestřičky byly velmi milé, ochotné, usměvavé a vždy vstřícné vyhovět všem dotazům a přáním. 
Obrovský dík patří i doc. MUDr. Vladimíru Kališovi. Jeho neformální lidské chování při příjmu bylo 
skvělé. Následná operace a péče po ní byla naprosto profesionální. I když jsem byla v lednu 
hospitalizována jen 3 dny, byl to pro mne zážitek, na který se nezapomíná. Je mi 70 let a několik operací 
jsem již absolvovala, ale mohu říci, že to nejlepší mne potkalo nyní. Zdraví a děkuje M. W. 
                   

 

Interní oddělení – LDN 2 
Milé sestřičky, děkuji vám za starostlivou a obětavou péči i za stálou pozornost, kterou jste věnovaly 
mě a kterou věnujete i ostatním pacientům. Obdivuji vás, jakou máte trpělivost s námi starými 
pacienty. Za to vám patří pochvala a velký dík. Loučí se s vámi vaše vděčná pacientka M. B. 
 



 

 

Oddělení klinické farmakologie 
Vážená paní Heleno, chtěla bych tímto poděkovat celému oddělení za příkladnou péči, ochotu a snahu 

ulehčit pacientům jejich nemocný život. Děláte to prostě dobře. S pozdravem a přáním, abyste pořád 

byli prima P. J. 

 

II. interní klinika 
Vážený pane profesore, ještě stále nenacházím ta správná slova v našem zármutku. Na štědrý den 
k Vám byl odvezen můj manžel. Bohužel, jeho stav byl natolik vážný, že nás koncem ledna navždy 
opustil. Tímto chci poděkovat za péči, kterou mu na JIP interního oddělení Vaši zaměstnanci věnovali. 
Vždy byl čistý, oholený, ostříhané nehty…. Za manželem jsme dojížděli v různé dny a časy, vždy jsme 
mohli manžela navštívit. Personál byl vždy velice ochotný a příjemný. V dnešní době se stále na něco 
nadává. Ze všech stran je slyšet samá nespokojenost. Tímto prosím o poděkování internímu oddělení 
také Vaším jménem. Všichni si to zaslouží. Děkuji. S úctou za celou rodinu M. Z. 
 

 

 
 
Geriatrické oddělení 
Od 20.1. do 20.2.2019 jsem byla hospitalizována na Geriatrickém oddělení B. Lékaři, sestry i ostatní 
personál byl ke mně milý, příjemný a ochotný. Byli vstřícní k mým požadavkům a přáním. Všem velice 
děkuji za péči G. H. 
 
 

 

Chirurgická klinika 
Vážený pane doktore, ještě jednou Vám chci moc a moc poděkovat za péči a trpělivost, kterou jste mně 
věnoval. Slovo děkuji má tři slabiky, nebo také šest hlásek. Náš rodný jazyk je velmi bohatý, ale na 
vyjádření vděčnosti mnoho slov nemá. Slovíčko " děkuji " člověk použije někdy při nákupu                                      
v supermarketu nebo třeba když mu četník vrací na silnici doklady. Ale to je takové to poděkování ze 
slušnosti. Já Vám děkuji opravdu z vděčnosti, protože operovat a potom následně léčit člověka, který 
si nenechá sáhnout na břicho je opravdu velmi těžké. Jsem moc rád, že jsme to společnými silami 
dokázali, dobře mně z toho opravdu nebylo, ale díky Vaší trpělivosti a porozumění jsme to zvládli. Ještě 
než se uzavře opona nad tímto dějstvím mého života, měl bych ještě jedno, poslední přání. Možná je 
to divné, ale mně se u Vás v nemocnici leželo moc dobře, byl jsem tam velmi spokojen a opravdu na 
nic, na nic jsem si nemohl ani v nejmenším stěžovat. Ba naopak. Byl jsem hodně překvapen ochotou 
a  pracovitostí všech, co se kolem mě pohybovali. Obětavost sestřiček mě opravdu překvapila, 
omlouvám se za toto trošku nespisovné vyjádření, " ale ty holky kolem nás kmitaly neskutečně ". Ani 
jednou jsem si nemohl vyzkoušet přivolávací tlačítko, protože tam byly vždy dříve, než jsem si něco 
stačil přát. "Ty holky by měly být placeny zlatem", protože to co předváděly, bylo pro mě neskutečné. 
A i ony samozřejmě bojovaly s mým problémem, že si nenechám sáhnout na břicho. Práce je baví, to 
je na nich vidět. Pokud by v našem státě byl v každé nemocnici takovýto personál, máme být na co 



hrdí. Opravdu před nimi smekám, samozřejmě jsem jim také děkoval, ale Vás bych chtěl o něco požádat 
- jestli je to ve Vaší moci - jestli jim můžete dát nějakou finanční odměnu, prémie a také je veřejně 
potěšit dobrým slovem na poradě. Opravdu si to zaslouží. Ještě jednou děkuji, zůstává ve mně krásná 
vzpomínka na pobyt v nemocnici. S pozdravem Z. V. 
 
 

 

II. interní klinika 
Vážený pane řediteli Šimánku, od 18.1. do 23.1.2019 jsem byl hospitalizován na II. interní klinice Vaší 
fakultní nemocnice. S veškerou péčí a s celým pobytem jsem byl absolutně spokojen. Moc proto děkuji 
všem lékařům, zdravotním sestrám, ošetřovatelkám i ostatnímu personálu za vysoce profesionální, 
citlivý a korektní přístup během mého léčení. Zvláštní poděkování potom prosím tlumočit všem 
sestřičkám z III. patra v čele se staniční sestrou paní Šifaldovou, které se o mne staraly s velkou 
pečlivostí a laskavostí! Ještě jednou moc děkuji a srdečně všechny zdravím! P. V. 
 
 

 

 

Klinika pneumologie a ftizeologie, Klinika zobrazovacích metod, Šikulův ústav patologie 
Rád bych poděkoval následujícím doktorům/doktorkám a sestrám zařízení FN Plzeň, za jejich vynikající 

péči. Plicní klinika: MUDr. Gabriela Krákorová Ph.D., MUDr. Martin Svatoň Ph.D., Miloslava Vávrová 

DiS. Klinika zobrazovacích metod: prof. MUDr. Jiří Ferda Ph.D., MUDr. Petra Mrázková, Ph.D.. Šikulův 

ústav patologie: MUDr. Petr Mukenšnábl, Ph.D.. V tom, co pro mě jistě bylo jedno z nejtěžších období 

mého dosavadního života, mi tito lidé svým nesmírně vlídným přístupem značně ulehčili vyrovnat se 

s potencionálně velmi problematickou diagnózou. S ohledem na neobvyklý průběh mé nemoci, bych 

také rád vyzdvihl bryskní mezioborovou komunikaci těchto osob, díky které byla finální diagnóza 

dokončena rychle a přesně. Kromě výše zmíněných osob, bych také rád ocenil veškerý personál, který 

mi během mého pobytu na lůžkovém oddělení plicní kliniky FN Bory poskytoval péči. Vaše sympatická 

a starostlivá péče mi nesmírně ulehčila ten složitý týden, který jsem s vámi strávil. Moc děkuji Š. K. 

 

 

 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 
Dobrý večer. Chtěla bych moc poděkovat pilotovi kpt. Ing Pavel Míča, npor. Ing. Filip Vodička,                  

nprap. Petr Dolejší a zdravotnickému týmu mjr. MUDr. Lenka Haidingerová Prap. Bc. Jana Špalková.                         

Dne 25. února 2018 jste letěli do Nejdku pro mého syna, kterého srazil opilý řidič. Vaše práce byla 

stoprocentní tak jako práce na oddělení Karim i díky tomu je syn živý.  Ještě jednou moc děkuji S. T.  

 

 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 



Dobrý deň. Chcel by som sa touto cestou poďakovať za veľké úsilie všetkým zdravotníkom, ktorí dňa 
14.2.2019 vo večerných hodnách bojovali o život nášho syna M., ktorý nakoniec svojim zraneniam 
podľahol. S velkou úctou O. T. s rodinou. 
 

 

 

 
 
Interní oddělení – LDN 3 
Byla jsem hospitalizována na odd. LDN 3 od 14.1.2019. S péčí i chováním zdravotního personálu jsem 
byla úplně spokojena. Líbí se mi také čistota a pořádek na oddělení. Jídla bylo dost a i mi to chutnalo. 
Také moje terapeutka pí. Petra byla moc hodná a doktor Kopecký též. I s vysvětlením mého zdravotního 
stavu a následným uzdravováním jsem byla spokojena. Za vše moc děkuji. J. D.  
 

 

 
Interní oddělení – LDN 2 
Před třemi měsíci mne na toto oddělení převezli z FN Lochotín po operaci zlomené stehenní kosti na 

doléčení. Chtěla bych těmito pár řádky všem sestřičkám poděkovat za jejich příkladnou a obětavou 

péči a nejen to, oni dokáží pacienta rozesmát svým optimismem. Patří jim obdiv a velké poděkování za 

jejich pozitivní přístup k pacientům. Veliké díky vám všem od M. S. 

 

 
 
Oddělení klinické farmakologie 
Chtěla bych pochválit celé Oddělení klinické farmakologie. Je zde péče nadstandartní. Sestřičky jsou 
zlaté, ochotné v každé době a i Honzíka musím pochválit, ten je také zlatý. Ležím už tu podruhé, poprvé 
jsem byla v péči pana MUDr. Mádra, který je také ochotný a laskavý. Chodím k němu stále na kontroly 
a je na mě hodný. Je tady čisto a pořádek, prostě všechno úžasný. Přála bych si, aby to bylo ve všech 
nemocnicích také tak. Promiňte, když píši nespisovně a možná i s nějakými chybami, ale dělám, co 
můžu, je mi totiž 86 roků, tak jsem ráda, že to zvládnu. Ještě bych zapomněla na paní doktorky a pány 
doktory, i ti jsou všichni zlatí. Děkuji za všechno E. S.   
 

 

 
Oddělení klinické farmakologie 
Chtěla bych touto cestou poděkovat oddělení klinické farmakologie – revmatologické ambulanci, za 
velmi kladný přístup k pacientům a to jak od zdravotních sestřiček, které jsou velmi ochotné a na 
požádání též vše vysvětlí, tak panu MUDr. Jeremiášovi, který je mým ošetřujícím lékařem již nějaký ten 
rok. V případech, že nejsem objednána a není mi dobře, mě pan doktor po telefonické domluvě přijme 
a vyslechne, za což mu patří poděkování. A hlavně pomůže od mých bolestí. Dlouholetá pacientka J. B. 



 

 

 

LEDEN 

 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Dobrý den, v uplynulých 14ti dnech jsem měla hospitalizovanou maminku ve FN Lochotín. Po úrazu, 
který si nešťastnou náhodou způsobila těsně před Vánocemi, byla hned ten samý den operována              
a přesunuta na oddělení JIP ortopedie. Chtěla bych poděkovat všem lékařům a zdravotním sestřičkám 
za péči, kterou jí věnovali, trpělivé jednání, milý přístup i ke mně v době návštěv. Dále můj velký dík 
patří celému zdravotnickému personálu na oddělení ortopedie, lůžková část A, kde byla moje maminka 
v dalších dnech. Přesvědčila jsem se, jak náročnou práci mají zdravotní sestry a rovněž i pomocný 
personál, zejména velké poděkování bych chtěla vyjádřit p. L. Brejchovi, který se o moji maminku 
vzorně staral, ačkoliv byla často zmatená, vždy jednal s ochotou. Další poděkování patří i sociální 
pracovnici p. Rejdové, která mě důkladně informovala o přeložení na LDN Bory a podala mi 
vyčerpávající informace o následné péči. Velice si vážím práce všech zdravotníků, kteří se o moji 
maminku starali. Přeji úspěšný rok 2019, J. M.  
 

 

FN Plzeň 
Dobrý den, chtěla bych Vám poděkovat za projekt Strom splněných přání. Dcera se léčí                                            
na Hematologicko-onkologickém oddělení DK a vidět její radost nad dárky, které jí v nemocnici přinesl 
Ježíšek, bylo moc krásné. Ještě jednou obrovské díky vám i dárcům. Krásný rok 2019 L. B. 
 
 

 
 
Neurologická klinika 
Dobrý den vážený pane řediteli, jsem ve Vaší nemocnici hospitalizován již od 29.12.2018 na Neurologii 
na lůžkovém oddělení a velice rád bych pochválil práci Vašeho personálu! Musím velice pochválit práci 
Vašich doktorů, ale ještě více musím pochválit práci sestřiček, které se o mě úžasně starají! Sestřičky,             
přestože mají práce nad hlavu a dělají práci, kterou jim vůbec nezávidím, tak i přesto vždy přijdou                      
a s úsměvem a bez problémů mi pomůžou s jakýmkoliv problémem, který mám. Práce Vašich sestřiček 
je velice nedoceněná! Na závěr chci poděkovat za péči, která mi je poskytnuta. S pozdravem  J. V. 
 

 

 

 
1. Interní klinika a Klinika pneumologie a ftizeologie 



Jsem 73letý pacient s CHOPN s astma.  Léčím se u své spádové plicní lékařky, již několik let. Kde jsem  
s péčí velmi spokojený. Dne 1.1.2019 se můj zdravotní stav výrazně zhoršil, velmi těžko se mi dýchalo, 
a proto jsem si zavolal RLP, která za několik minut dorazila a převezli mě k vyšetření na 1IK ambulance 
centrálního přijmu na Lochotíně. Okamžitě se mě ujal kolektiv zdravotních sester majících službu                   
s MUDr. Sabinou Hrubou. Po provedeném vyšetření, kdy vedoucí lékařka MUDr. Čechurová 
vyhodnotila laboratorní výsledky a ostatní vyšetření, mě podrobně informovala o mém zdravotním 
stavu a rozhodla k odeslání do péče plicního lékaře FN Plzeň - Bory. Po převozu na plicní kliniku                         
FN Plzeň - Bory se mě zde ujaly službu mající lékařka MUDr. Martina Kolbeková a službu mající 
zdravotní sestra paní Vendula Staňková, které se postaraly o veškeré vyšetření CT a další medikaci.               
A také veškerou potřebnou péči. S velkou ochotou a s příjemným vystupováním mě informovaly                      
o způsobu vyšetření  a o mém zdravotním stavu. Proto vás laskavě žádám o zveřejnění mého příspěvku, 
neboť jsem nepochybně přesvědčen, že uvedená pracoviště FN Plzeň poskytují pro své pacienty co 
největší možnou lékařskou péči erudovaných lékařů a zdravotních sester. S velmi kladným přístupem 
k pacientovi a hlavně informovanosti o stavu pacienta a zavedené léčby. Děkuji a znamenám se 
s pozdravem L. B. 
  

 
 

 
 
Interní oddělení - neurorehabilitace 
Rád bych touto cestou poděkoval zdravotnickému personálu neurorehabilitačního oddělení za péči, 
která mi byla věnována při následné rehabilitaci po operaci levého kyčle. Nejenom mně, ale i ostatním 
pacientům. Sestřičky tuto práci vykonávají nejenom s vysokou profesionalitou, ale hlavně s láskou. 
Člověk není stroj a ne každý prožívá pobyt v nemocnici stejně. I ty nejlepší léky a práce lékařů a sester 
potřebují spolupráci pacienta a nemohou dělat zázraky. I to by si měl každý pacient uvědomit a být na 
personál slušný. Chci tedy vám všem popřát hodně zdraví, štěstí a spokojenost do dalšího roku a pevné 
nervy s námi pacienty. Děkuji I. F. 
 
 

 

 
Gynekologicko-porodnická klinika 
Dobrý den, dne 25.11. jsem na Gynekologicko - porodnické klinice porodila svého prvorozeného synka. 
Jsem také zdravotník a ve chvíli, kdy se člověk sám ocitne v nemocnici, je obzvláště citlivý na to, jak se 
k němu ostatní zdravotníci chovají. Už v noci, když nás přijali na porodní sál, zde byla velmi milá porodní 
asistentka, jméno bohužel nevím. Přes den si nás převzala porodní asistentka Aneta Pelešková, která 
byla naprosto úžasná. Velice profesionální a hlavně lidský přístup. Dopředu mě informovala o všem, co 
se bude dít, nezapomínala být empatická a odpoutávat pozornost od bolesti. Nemohla jsem si přát 
lepší porodní asistentku. Díky ní na porod vzpomínám krásně. Opravdu palec nahoru. Odměnu za to 
asi nedostane:), ale jen aby věděla, že je tady někdo, kdo oceňuje její práci a je jí nesmírně vděčný. 
DĚKUJI. Děkuji i za péči na oddělení šestinedělí, za skvělý přístup jak dětských sestřiček, tak sestřiček    
z oddělení šestinedělí. Všem moc děkuji E. P.   
 
 

 

Oddělení klinické farmakologie 



Vážené vedení nemocnice, spolu s panem J., jsme byli hospitalizováni na zdejším oddělení klinické 
farmakologie, za účelem předoperačního vyšetření. Po celou dobu pobytu jsme byli nejen velice 
spokojeni s péčí lékařů a ochotou sester, ale i s tím, že odsud odcházíme na operativní výkon s nabitou 
pozitivní energií a bez bázně z očekávání všeho nového. Moc a moc vám všem za to děkujeme. O vašem 
přístupu k pacientům budeme informovat i naše široké okolí. S pozdravem R. V. a J. J. 

 
 

 
 
1. interní klinika a chirurgická klinika 
Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vaším prostřednictvím poděkoval vedení, lékařům a dalším 
zdravotnickým pracovníkům 1. interní kliniky a Chirurgické kliniky FN Plzeň za vzornou péči, která mi 
byla poskytnuta během mé hospitalizace ve dnech 16. – 30. listopadu 2018. Musím konstatovat, že 
jsem se vždy setkal pouze s velmi profesionálním, ale zároveň rovněž velmi přátelským a empatickým 
přístupem všech Vašich zaměstnanců. Díky nimž jsem se mohl ve velmi krátké době vrátit do 
plnohodnotného osobního i pracovního života. Jmenovitě bych pak chtěl poděkovat panu přednostovi 
1. interní kliniky prof. MUDr. Martinu Matějovičovi, Ph.D., vedoucí lékařce lůžkového oddělení C                 
1.IK  MUDr. Petře Přenosilové, ošetřující lékařce MUDr. Julii Těťálové a MUDr. Karlu Baliharovi. Díky 
těmto lékařům mi byla velmi rychle stanovena diagnóza a zahájena intenzivní léčba. Ta pokračovala i 
po mém přeložení na Chirurgickou kliniku, kde jsem byl velmi brzy operován. Zde bych chtěl jmenovitě 
poděkovat panu přednostovi prof. MUDr. Vladislavu Třeškovi, DrSc., panu zástupci přednosty                     
prim. MUDr. Vladimíru Špidlenovi a operatérovi as. MUDr. Vladimíru Veselému. Provedení operace 
bylo natolik precizní a zároveň šetrné, že jsem mohl již po 3 dnech opustit nemocnici a prakticky již po                  
1 týdnu od operace jsem ani nevěděl o tom, že jsem operaci podstoupil. Vážený pane řediteli, ještě 
jednou Vám i týmu Vašich lékařů a zdravotních pracovníků moc děkuji za poskytnutou péči. Jsem velmi 
rád, že v případě potřeby mám ve svém blízkém okolí takto vysoce specializované zdravotnické 
pracoviště. Ve kterém se setkám s ochotnými, příjemnými a zároveň velmi odborně erudovanými lékaři 
a dalšími zdravotními pracovníky. S pozdravem P. Š. 
 
 

 

 
Urologická klinika 
Dobrý den, 17.4.2018 jsem byl přijat k hospitalizaci ve FN Plzeň-Bory na Urologickém oddělení pavilon 
22., budova A, 3. patro. 18.4.2018 jsem podstoupil plastiku močovodu a vyndání 15ti ledvinových 
kamenů, laparoskopicky. Tímto bych chtěl velice a upřímně poděkovat paní anestezioložce                        
MUDr. Zdeňce Lepší a jejímu týmu a operatéru panu primáři MUDr. Petru Stránskému, Ph.D. a jeho 
týmu!!!!!!! Poděkování za ochotu a max. pooperační péči patří celému týmu sester na 4. patře, budově 
A., pav.22, zejména pí. Valentové. A obrovské poděkování patří týmu ošetřujících doktorek a doktorů! 
Od srdce děkuji týmu SESTŘIČEK v pavilonu 22., 3. patro lůžková část, budova A. Mnohokrát vám                        
z celého srdce děkuji za vstřícnost, vlídnost, ochotu, profesionalitu a maximální trpělivost! S přáním 
hezkého dne, mnoho pracovních a životních úspěchů! P. Č. 
 
 

 
 
Klinika pneumologie a ftizeologie 



Vážená paní primářko, dnes jsem byl propuštěn z plicní kliniky na Borech. Ležel jsem od 2. ledna 
v prvním patře na pokoji č. 3. Staniční sestrou je tam paní Miloslava Vávrová. Rád bych tímto oficiálně 
podal žádost, abyste všechny sestry, se kterými jsem se mezi 2. a 11. lednem tohoto roku setkal, 
pochválila. Nepíši Vám proto, že bych byl něčí příbuzný. Ani proto ne, že bych chtěl některou z nich 
chválit víc než ostatní. Jejich práce je úděsná. To jsem pochopil rychle. Jejich ohodnocení nechci 
komentovat, snad bych jen rád řekl, že je velmi nespravedlivé. Mnoho lidí mluví o doktorech. Ten a ten 
doktor, ta a ta doktorka, tři tituly před jménem, tři za jménem. To je moc hezké, i mne borští doktoři 
pomohli. 2. ledna jsem myslel, že se nedožiji dalšího dne. Silný bakteriální zápal plic a psychické 
rozpoložení jak u navrátivšího se z koncentráku. Tak zle mi snad nikdy nebylo. A byli to právě borští 
doktoři, kteří mne pomohli. Dá Bůh, abych se doma doléčil a k Vám již nemusel. Je tu však jedno ale. 
Tím jsou sestry v prvním patře. Staraly se o mne jako o vlastního. Jménem znám jen dvě – již zmíněnou 
paní staniční, na kterou nikdy nezapomenu. Potkal jsem ve svém životě celkem dost žen, hodnoceno 
vzhledem k mému věku možná až moc, ale ona se mi navždy vryla v paměť. Pochvalte ji, prosím. Je 
úžasná ve své práci. Když odcházela domů, vždy k nám do pokoje nakoukla, já ji zamával a těšil se na 
další shledání. Je to žena, kterou jsem znal deset dní, ale vzpomínka na ní přebije mnoho jiných 
vzpomínek na jiné lidi. Další sestrou, u které Vás žádám o osobní pochvalu před nastoupenou 
jednotkou, je jistá Blanka, příjmení neznám. Menší, silná, černovlasá. Vždy mi vynadala, že mám brajgl 
na stole a já ji vždy zlobil tím, že jsem si u ní objednával dva velké Rumy. Je to dáma se srdcem na 
pravém místě. Pochvalte ji. I ostatní sestry byly skvělé. Řekněte jim to. A řekněte jim, že jim posílám 
ten nejsrdečnější a nejupřímnější pozdrav a poděkování za svůj dosavadní dvaatřicetiletý život. Cestou 
do nemocnice jsem chvíli plakal, jen trochu, tajně, aby mne nikdo neviděl. Nesnáším doktory,               
tedy – nic ve zlém, Vy jistě víte, jak to myslím. Ale bylo mi děsně ouvej a já k Vám nechtěl. Ale cítil jsem, 
že jinak snad umřu, tak jsem neprotestoval a šel. Rád se dívám na dokumenty o holokaustu, tak jsem 
vystudovaný historik, že. A dnes mi napadlo, že to co lidé zažívali v koncentračních táborech, je pravým 
opakem toho, co jsem zažil já u Vás. Oproti zlu jsem zažil dobro, oproti pohrdání pochopení, místo 
potření osobní důstojnosti se mi dostalo velké vstřícnosti. Možná byste měla, paní primářko, tenhle 
dopis sestrám předčíst. Při jejich práci je důležité říci nahlas a říci to jasně, že jejich práce je vážně těžká 
a náročná. Svým způsobem těžší a náročnější než práce Vaše – lékařů. Natolik se mi jejich jednání líbilo, 
že tento dopis podávám oficiálně a žádám o Vaše potvrzení, že se všem sestrám z prvního patra dostalo 
poděkování mým jménem. Je to důležité. Nejsem psycholog, ale vím, že je to velmi důležité. 
S pozdravem a přáním hezkého dne a malého počtu pacientů. V úctě Váš J. H. 
 
 

 
 

Otorhinolaryngologická klinika 
Dobrý den, dne 18.1.2019 jsem v 18:00 hod. dorazila se synem na ambulanci ORL do vaší nemocnice 
na Bory, ve značně hysterickém stavu, protože syn plakal z bolesti ouška. Po zaklepání nám otevřela 
milá sestřička, která nás uklidnila, že za chvíli půjdeme na řadu. Po vstupu do ordinace nás přivítal další 
velmi milý člověk, pan doktor Kubec, naprosto profesionálně a s klidem mého plačícího syna vyšetřil, 
že se rázem přestal bát a začal spolupracovat. Velmi jsem se obávala, že se synovi bude muset ouško 
píchnout, ale pan doktor mě ujistil, že to zatím zkusíme s kapičkami a antibiotiky. Nejsem                                         
k antibiotikům důvěřivá, jako ostatně řada matek, ale uznávám, že lékař měl naprostou pravdu a synovi 
se hned druhý den ulevilo a ouško přestalo bolet. Chtěla bych tímto poděkovat panu doktoru Vojtěchu 
Kubcovi a ten den sloužící sestřičce za profesionální jednání, vlídný přístup a pochopení. Děkuji,                            
s pozdravem J. Č. 
 

 

 



Otorhinolaryngologická klinika 
Dobrý den, dne 21.1.2019 jsme navštívili vaší kliniku ORL – pohotovost, ve 22.00. Rádi bychom touto 
cestou poděkovali za úžasnou mladou paní doktorku, za její profesionální a zároveň velmi lidský 
přístup, s nímž si poradila s naší dvou a půl letou dcerou. Moc děkujeme, byla úžasná a pozitivní. 
Netuším, zda se k ní toto poděkování má šanci dostat, ale i tak cítím potřebu jej napsat, jako zpětnou 
vazbu. S pozdravem J. Š. 
 

 

 

Chirurgická klinika 
Tato fotka symbolizuje můj zdravotní stav 1.1.2019 v ranních hodinách - to jen pro představu. Rád bych 
vyjádřil neskutečné a hluboké díky FN Lochotín v Plzni a to chirurgii B 4. patro pod vedením vedoucího 
lékaře pana doktora Skalického a jeho týmu lékařů a také všem sestrám, ošetřovatelkám a sanitářkám. 
Odvedli a odvádějí neskutečně precizní práci s úsměvem na rtech v jakoukoli denní i noční hodinu. 
Musím sám přiznat, že asi nebudu bezproblémový pacient - no a kdo asi bude že? Rozhodně nemohu 
opomenout také paní doktorku Vondrákovou ze sono 1 a 2, kterou shledávám nejen jako sympatickou 
a hezkou mladou ženu, ale hlavně jako lékařku a odbornici. Její pokus o moji záchranu před akutní 
operací břicha pomocí zákroku pod CT dopadl naprosto perfektně a jen díky ní jsem opět doma                        
a v rámci zdravotního stavu jsem OK. Zákrok to byl na hranici rizika - se kterým jsem souhlasil - a podle 
informací, které se ke mě dostaly, se k tomu nikdo moc neměl. Lidově řečeno byla to až žena, která má 
odvahu muže. Ještě jednou hlubokou úctu všem, kteří se zasloužili o moje brzké uzdravení. Děkuji 

 

              

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210934180430311&set=a.10208000539771128&type=3&eid=ARAKboF3Gk5RvJBMH-OSSWAWBnKmPuCIA-3smyc3D_FcAG8fwvGc2ld8ywirlfQPT8CsBZ8XLPJ27kTp


Neurologická klinika a Oddělení klinické farmakologie 
Vážený pane řediteli, od 23.12.2018 do 27.12. 2018 jsem byl hospitalizován na neurologickém oddělení 
FN Plzeň – Lochotín a následně od 7.1.2010 do 11.1.2019 jsem byl léčen na Oddělení klinické 
farmakologie ve FN Plzeň Bory, pavilon 21, č. pokoje č. 206. S péčí na obou pracovištích jsem byl 
nadmíru spokojený a děkuji celému personálu za profesionální přístup a to nejen k mé osobě. Velice si 
této náročné práce vážím a byl bych rád, kdybyste touto cestou poděkoval všem zúčastněným 
pracovníkům od doby mého přijetí až do doby mého propuštění do domácího ošetřování. Ještě jednou 
díky a jsem s pozdravem J. P. 
 

 
 
Kardiologická klinika 
Dobrý den, rád bych touto cestou poděkoval za velmi milý a profesionální přístup veškerého personálu 
K-JIP ve FN Lochotín. Na této jednotce jsem strávil 7 dnů monitorace (15.11. – 21.11.). Po zkušenostech 
z mé již pětileté léčby v mnoha místech republiky musím konstatovat, že s takovýmto špičkovým 
přístupem jsem se setkal výjimečně. Na tomto oddělení, kde by se kolikráte dala atmosféra napětí            
a odpovědnosti krájet, se vždy všichni zachovali mile, ochotně, profesionálně a s úsměvem. Tato JIP se 
maximálně snažila pomoci zlepšit/zmírnit můj komplikovaný zdravotní stav kolísavého krevního tlaku, 
který mě ohrožuje na životě. Děkuji za špičkově odvedenou práci. V úctě J. S. 
 

 

 
Interní oddělení, sociální lůžka a pobytová sociální péče 
Chtěla bych pochválit všechny sestřičky a veškerý personál z oddělení LDN 3, za příkladnou starost            
o pacienty a lidský přístup. Bylo mi tu s vámi hezky, i když na můj vkus to bylo příliš dlouhé. Děkuji za 
péči A. V. 
 

 
 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Vážení, ve vašem ústavu jsem byl hospitalizován od 25.9.2018 do 25.10.2018. Dopraven jsem byl po 
těžké dopravní nehodě a postupně absolvoval ARO, JIP a nakonec lůžkové oddělení Kliniky ortopedie   
a traumatologie pohybového ústrojí. Až zde jsem byl schopen vnímat perfektní péči lékařského 
kolektivu kolem MUDr. Tomáše Daňhela. Nyní při následné lékařské péči si plně uvědomuji význam       
a výsledek celkové péče, jaké se mi dostalo ve vaší nemocnici. Kolektivům zmíněných oddělení velice 
děkuji za kvalitní ošetření a mimořádnou péči. Asi až do konce života vám budu vděčen za návrat do 
života a možnost opětovného setkání s mými blízkými. Přitom uznávám, že jsem asi vždy nebyl 
bezproblémovým pacientem – velká omluva. Touto cestou znovu vyslovuji velké poděkování a celému 
kolektivu FN přeji hodně štěstí a úspěchů při nelehké, ale záslužné práci. S pozdravem a díky A. S.  
 

 
 
Interní oddělení, sociální lůžka a pobytová sociální péče 
Vážení, chtěli bychom touto cestou poděkovat celému kolektivu Interního oddělení LDN 2 – 4. patro 
za příkladnou péči při téměř tříměsíční hospitalizaci naší maminky M. S.. Zvlášť bychom chtěli ocenit 



jejich lidský přístup, vlídnost, trpělivost a profesionalitu. Přejeme všem hodně zdraví a síly v další této 
nesmírně obětavé práci. Za celou rodinu dcera I. S. 
 
 

 
 

Interní oddělení, sociální lůžka a pobytová sociální péče 
Děkuji celému kolektivu LDN 3 za dobrou práci, kterou dělají. Sestřičky jsou velmi laskavé a ochotné. 
Jsou pacienti, kteří nemají snahu, sestřičky je musí zvedat. To je na člověku, když chce tak ano nebo 
ne. Děkuji vám moje sestřičky, máte srdce ze zlata. Jsou to: Renata Suchá, Marcela Štichová, Veronika 
Palánová, Martin Šťastný DiS., Drahoslava Holubová, Hana Palánová. V. S.  

 

 
Neurologická klinika 
Dobrý den pane řediteli. Chtěl bych touto cestou poděkovat celému personálu Iktové jednotky za 
výbornou a profesionální péči při ošetřování mého tatínka M. E. Tatínek byl hospitalizován na Iktové 
jednotce 17. – 21.12.2018. Mile mě překvapil vstřícný přístup a výborná vzájemná spolupráce celého 
kolektivu sestřiček. Ještě jednou moc děkuji. M. E., syn. 
 
 

Neurologická klinika 
Dobrý den, chtěl bych formou tohoto dopisu poděkovat MUDr. Tomáši Řepíkovi z neurologie za 
nadstandartní přístup a trpělivost, s jakou se mi v poslední době věnoval při řešení mých zdravotních 
potíží. Z každé návštěvy mám dobrý pocit, že se mohu na cokoliv zeptat i opětovně, dokud danou 
problematiku nepochopím a přitom neobtěžuji. Dokázat zpříjemnit pobyt u lékaře, pokud člověka trápí 
nějaký zdravotní problém a vidět, že je opravdový zájem mu pomoci mě pomáhá bojovat za své zdraví, 
už také proto, aby nepřišla vniveč energie, kterou mi můj lékař věnuje. Předem děkuji, že můj dopis 
nezapadne a že mohu alespoň touto formou vyjádřit poděkování. Z. V. - Plzeň 

 
 

 
 
 
Neurochirurgická klinika 
Dobrý večer, byla jsem u vás hospitalizována v době od 3.12.2018 do 9.12.2018. Chtěla bych poděkovat 
všem lékařům, sestrám, sanitářům a pomocnému personálu za jejich obdivuhodnou a mnohdy 
nesnadnou práci (zvláště v případě paní B., jež jsem byla svědkem). Mám všechny ve velké úctě a přede 
všemi smekám. Zvláště bych chtěla poděkovat mladé sestře, která si doplňuje vzdělání dalším studiem 
a zdravotnímu bratru, který rovněž studuje, působili velmi přívětivě a vždy dokázali, že svou práci mají 
rádi. Nebyl to pro mě snadný týden, ale dnes už je všechno na dobré cestě. Za vše moc děkuji, všem 
přeji, ať se daří.  Š. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chirurgická klinika 

Dne 20.1.2019 Jsem byla přijata k hospitalizaci na chirurgické klinice FN Lochotín na operaci. Chtěla 
bych poděkovat celému personálu, zejména sestřičkám a mému operujícímu a také ošetřujícímu lékaři, 
za kvalitní personální přístup, péči, práci a hlavně ochotu. Děkuji R. P. 
 
 

 
II. Interní klinika 
Vážený pane přednosto, na Vaší klinice byla ve dnech 27.12.2018 - 22.1.2019 hospitalizována se 
závažnými diagnózami naše maminka. Chceme Vám a Vašim lékařům moc poděkovat za skvělou 
lékařskou práci. Zejména pak děkujeme panu primáři MUDr. Zdeňkovi Kratochvílovi, za jeho přínos 
v rozhodných fázích léčby. Oceňujeme jeho profesionalitu a lidskost. Byl to on, kdo dokázal maminku 
pozitivně motivovat a léčbu posouvat správným směrem. Byli bychom rádi, kdybyste vhodnou formou 
pana primáře ocenil a tlumočil mu naši vděčnost. Moc Vám děkujeme. Za vděčnou pacientku její 
synové J. a F. L. 
 

 
 

Oddělení klinické farmakologie 
Dobrý den, dne 2.1.2019 jsem byl odeslán svou praktickou lékařkou na ambulanci klinické farmakologie 
ve FN Bory pro podezření na akutní tepenný uzávěr dolní končetiny. Toto podezření se bohužel 



potvrdilo a tak jsem byl okamžitě hospitalizován na Oddělení klinické farmakologie. Rád bych 
poděkoval za vysoce profesionální lékařskou i ošetřovatelskou péči, která mi zde byla poskytnuta. Moje 
díky patří všem lékařům a sestřičkám, kteří zde pracují. Děkuji Z. M. 
 
 
 

II. interní klinika a Interní oddělení 
V době od 8.12. do 18.12.2018 jsem byla náhle hospitalizována na JIP II. Interní kliniky s plicní embolií. 
Z běžného života, najednou upoutána na lůžko. Velmi bych chtěla vyzvednout milý přístup, vzornou 
péči, pozornost, vstřícnost a zájem všech, kteří kolem pacientů konají svou obětavou, těžkou                                
a náročnou vysoce profesionální práci. A to jak na JIP, tak i na interním oddělení vedeným paní              
MUDr. Polívkovou. Vše probíhalo při plném provozu během malování na chodbách oddělení. Také stojí 
za zmínění stravování – vše bylo chutné, vyvážené, pestré a neopakující se. Dovolte prosím, abych vám 
všem závěrem srdečně poděkovala a popřála všechno nejlepší v novém roce 2019. M. K. 
 

 
 

Onkologická a radioterapeutická klinika 
Vážený pane řediteli, chtěla bych Vám poděkovat za příkladnou péči, která je mi věnována na Onkologii 
ve FN Plzeň na Lochotíně. Mojí ošetřující lékařkou je MUDr. Zuzana Janková. Také jí moc děkuji za 
vzornou péči a díky ní věřím, že všechno dobře dopadne. Moc děkuji J. M. 
 


