
Děkovné dopisy FN Plzeň za rok 2020 

 

PROSINEC 

 
Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny  
Dobrý den, jménem mého otce J.L. Vám děkuji za péči, které se mu dostalo. Byl hospitalizován ve dnech 
14-18.11 ve FN Bory, pavilon 2d. Lékařský personál se choval nejen profesionálně, ale i laskavě a léčil  
i srdcem. Za tom jim patří velké díky a uznání. M.L. 
 

 

Interní oddělení, Chirurgické oddělení, Lůžka dlouhodobě nemocných 
Drazí přátelé, paní staniční, nejmilejší sestřičky a sexy bratříčci. Předem bych se vám chtěla omluvit, že 
píši tak pozdě, ale nedokázala jsem se podepsat ani na důchod. Držela jsem tužku jako prase cvičky, 
proto taková prodleva. Není dne, abych si na vás všechny nevzpomněla. Stali jste se součástí mého 
života. 10 dní chirurgie, 19 dnů interna a zbytek u vás na LDN 2. Celkem jsem u vás strávila příjemné               
3 měsíce a 3 dny. Díky vám všem jsem na vašem oddělení strávila velmi příjemné období. Jak říkám, 
když se ve mně nikdo nehrabe, je mi fajn. Díky. Nejsem spisovatelka, dopis poslední jsem psala asi před 
padesáti lety. Touto cestou bych vám všem chtěla milionkrát poděkovat za péči a servis, který jste mě 
poskytovali. Jinak u mě dobrý, šla jsem na kontrolu s budíkem, vzala jsem si lodičky na jehlách a šla 
jsem jako manekýna. Akorát mě trápí ruka. Nahoru mi to jde těžko. Jinak dopředu, dozadu, do strany 
– pohoda. Zamilovala jsem se u vás, samozřejmě platonicky. Jsem dvěma bratříčkům strašně vděčná. 
Na konec mého dopisu bych vám všem chtěla popřát hezké Vánoce, hodně zdravíčka, štěstíčka 
v osobním životě a pevné zdraví Vaše babča J.Š. 
 

 

Klinika pneumologie a ftizeologie 
Vážený pane řediteli, od 13.11.2020 byl ve Fakultní nemocnici Plzeň, pracoviště Bory, hospitalizovaný 
můj tatínek prof.MUDr.V.Z.,CSc. Dne 2.12.2020 ráno zemřel. Chtěl jsem Vám touto cestou, jménem 
svým, jménem mé maminky a sourozenců, velice poděkovat za péči, kterou lékaři i sestry mému otci 
na plicním JIP poskytovali. Pracují v nesmírně těžkých podmínkách, přesto se chovají nejen 
profesionálně, ale velice lidsky. Musím ocenit i komunikaci s nimi.  Když vždy ochotně a hlavně pravdivě 
poskytovali reálné informace o zdravotním stavu mého tatínka. Vím, že jste jako ředitel FN Plzeň 
rozhodl o tom, že je možné pacienty v jejich posledních chvílích navštívit a zůstat s nimi. Jsem velice 
rád, že nám pracovníci JIP včas zavolali a měli jsme se možnost s tatínkem osobně rozloučit a zůstat 
s ním až do jeho posledních chvil. Bylo to důležité pro nás i pro tatínka a lze velice těžko slovy popsat 
naše díky za tento přístup. Vážený pane řediteli, ještě jednou velice děkouji jménem celé naší rodiny, 
přeji Vám a celému kolektivu plicní JIP hlavně hodně zdraví a pokud možno klidné protží nadcházejících 
svátků vánočních. Budu velice rád, když toto moje poděkování předáte i na plicní JIP na Bory. 
S pozdravem JUDr. P.Z. 
 
 

 



Geriatrické oddělení 
Vážený pane doktore, ráda na Vás vzpomínám. Na Geriatrii B jsem ležela s poraněnou páteří v dubnu 
a květnu. Byl jste pro mne sluníčkem, dovedl jste nás všechny povzbudit svým přístupem. Obdivovala 
jsem Vaši perfektní znalost diagnóz u nás všech, Váš radostný optimismus, který jste na nás přenášel. 
Chodím s chodítkem a trošku s holemi. Celková nestabilita ještě přetrvává, i když jsem přibrala 2 kg. 
Jinak se cítím dobře. Je mi 88 let a Váš radostný postoj k životu je mi příkladem v překonávání obtíží 
stáří. S pocitem díků a vděčnosti Vám přeji hezké Vánoce, stálé zdraví a všechno dobré. Pozdrav také 
všem, kteří se o mne starali. J.F. 
 

 

Klinika pneumologie a ftizeologie 
Moji zlatí andělé, chtěla bych Vám moc a moc poděkovat. Byla jsem v kritickém stavu díky nákaze 
COVID-19. Díky týmu MUDr. Zemana. Milé a obětavé sestry, prostě jste všichni zlatí. Zasloužíte velký 
obdiv, s láskou a nasazením vlastního života pracujete a staráte se o nemocné. Díky! Díky! Díky! Dnes 
už i díky Vám jsem v podstatě v pořádku a je mi lépe. Těším se až budu doma a sejdeme se. Moje 
zlatíčka – andělé. Vaše vděčná pacientka H.R. s rodinou. 
 
 

 
 
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Dobrý den pane přednosto, dne 31.12. Jsem byl přijatý na Vašem oddělení se zlomeninou stehenní 
kosti a prosím dovolte mi pár slov. Za mě jsem opravdu hrdý na naše/vaše zdravotnictví.  Už od 
samotného přijetí a přípravy na operaci bylo od lékařů a sester chování a jednání na suprové úrovni. 
Naprosto všichni hodní, milí, opatrní. Určitě to víte, ale takovéto chování a jednání od zdravotníků, 
pacientovi hodně pomůže a ulehčí jeho nervům.  Já se osobně setkal naštěstí poprvé s takovouto situací 
a opravu jsem byl mnohem víc v klidu, protože bylo vidět, že všichni vědí, co dělají atd. Obzvláště bych 
moc chtěl poděkovat operujícímu doktoru, panu Váchalovi. Před narkózou se mi představil a uklidňoval 
mě. Co se odehrávalo, pak si již nepamatuji, a co dokáže odoperovat takovou malou skulinkou, to 
prostě smekám. I následná péče pana doktora byla výborná. Ochotný chlapík, vždy s dobrou náladou 
atd. A v neposlední řadě, moc děkuji i za pooperační péči zdravotních sestřiček.  Milé, ochotné, hodné 
atd., opravdu jsem se nesetkal s jediným zdravotníkem, který by byl nepříjemný atd. Na závěr opravdu 
musím říct, naše zdravotnictví je opravdu TOP zdravotnictví. Pane přednosto, ještě jednou moc DĚKUJI 
celému vašemu oddělení a přeji Vám málo práce, klidné pacienty a spoustu spokojených pacientů.                        
S poděkováním váš spokojený pacient M.S. 
 

 

 
Otorhinolaryngologická klinika 
Vážená paní Mgr. Levorová, dne 21. t.m. jsem byla v ronchopatické poradně. Věnoval se mně                       
MUDr. Vojtěch Kubec. Musím konstatovat, že jsem se značně dlouho nesetkala s takovým lékařem!!!               
Pan doktor je nejen profesionál, ale to, co chci především vyzdvihnout, je jeho laskavý přístup, jemné 
ruce, velmi milé chování, pocit klidu, který pacientovi dodává. Je pro mě ztělesněním vzorového lékaře, 
a proto bych chtěla, aby se jemu, stejně jako i jeho velice příjemné sestřičce, dostalo pochvaly                                 
a ocenění z oficiálních míst!!! Na takového lékaře můžete být právem hrdi!! Závěrem bych Vám chtěla 
popřát klidné a příjemné Vánoce a v příštím roce především zdraví!!!!!!!!!, protože to je pro celý svět 
nyní opravdu to nejcennější. A nejen lékaři a sestřičky, ale i ostatní zdravotnický personál, (sanitáři                   



a další zaměstnanci), jsou nejvíce ohroženi a s nejvyšším nasazením a největším rizikem vykonávají svoji 
tolik náročnou práci!  Nesmírně si jich vážím - jistě tak jako spousta občanů. S přátelským pozdravem 
PaedDr. J.Š. 
 

 
 

Chirurgické oddělení 
Vážený pane primáři, chtěl bych touto cestou vyjádřit poděkování doktoru Blažkovi za příkladný přístup 
a trpělivost, se kterou se mi věnoval při mé hospitalizaci na Vašem oddělení. Dále bych chtěl poděkovat 
veškerému personálu lůžkové části A  za jejich těžkou a odpovědnou práci, laskavost a vstřícný přístup 
k pacientům. Popřejte prosím za mě všem, klidné prožití vánočních svátků a v roce 2021 hodně štěstí, 
zdraví a spokojených pacientů. S pozdravem V.T.  
 
 

 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny,  
Dobrý den, Dnes 13.12. mě přivezla v ranních hodinách sanita. Přivezla mě z důvodu užití drogy 
(nevědomě). Touto cestou bych chtěla poděkovat noční službě Kristýně Čechové, Johance Kovandové 
za úžasnou péči a přátelskost, paní Halině Tsyhelyk kdy mi pomohla na toaletu a byla úžasná a mě 
nápomocná a také Kamile Škubalové za její příjemný přístup. Chtěla bych také poděkovat denní službě 

Janičce Špalkové sympatická usměvavá paní. Děkuji moc za tyto úžasné lidi ve vaší nemocnici. S přáním 
hezkého dne Š.M. 
 

 
 

Chirurgické oddělení 
Vážení, letos, na konci července, jsem byl hospitalizován na chirurgickém oddělení C FN Plzeň, Bory. 
Od příjmu po propuštění, včetně předoperačních vyšetření, jsem se setkal s vysoce profesionálním                    
a zároveň lidským přístupem. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, jenž se na tom podíleli. Zároveň 
si dovoluji popřát klidný vánoční čas a pevné zdraví v příštím roce. J.Č.  Plzeň 
 
 

 

Chirurgické oddělení, Interní oddělení 
Přeji hezký den, nevím, zda píši na správné místo, ale jinou možnost jsem nenašel. V srpnu tohoto roku 
jsem měl úraz lokte. Byl jsem operován ve Vaší nemocnici. Operace byla komplikovaná a trvala přes tři 
hodiny. Píši proto, že bych rád touto cestou ještě jednou poděkoval. Od začátku až do konce mé léčby 
jsem se cítil jako nejdůležitější pacient, který tam je. Je to asi jen můj dojem, ale profesionalita a péče, 
kterou mně věnoval celý personál nemocnice, který byl perfektní. Chtěl bych moc poděkovat jak 
lékařům, tak sestrám a ostatnímu personálu. Od začátku jsem byl informován o mém zdravotním stavu 
a postupech léčby. Po operaci jsem docházel k Vám na rehabilitaci a opět více než profesionální přístup. 
Nejen, že mi ruku zachránili, ale dokázali ji rozhýbat takovým způsobem, že je skoro jako předtím. Rád 
bych proto ještě jednou poděkoval všem lidem, kteří se mi věnovali. S hlubokou úctou P.L. 
 

 



Otorhinolaryngologická klinika, Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny, Klinika 
anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Hematologicko-onkologické oddělení  
Dobrý den, ráda bych se s vámi podělila o dojmy z listopadového pobytu ve FN Plzeň. V této 
komplikované době jsem onemocněla a absolvovala sérii vyšetření na několika vašich pracovištích. 
Často čtu a slýchám, že kvůli Covid 19 je omezena péče o jiné pacienty. Mně se však dostalo péče té 
nejvyšší kvality. Chci tedy poděkovat. Přístup zdravotníků (lékařů, sester a sanitářek) byl na všech odd. 
příkladný. Setkala jsem se s empatií, laskavostí a odborností. Předejte prosím moje poděkování  amb. 
ORL, amb. Inf.k. jmenovitě paní doktorce sloužící 20.11., urgentnímu příjmu Lochotín, HOO Mudr 
Jungové . Bylo mi velmi špatně a přístup všech zdravotníků byl příkladně  laskavý. Největší dojem však 
mi zůstal z pobytu na int. 7C.Gratuluji vám k takovým zdravotníkům. Ne vždy jsem se dříve setkala                     
s takovou mírou lidskosti spojenou s odborností a snahou pomoci. Jedna noc na pokoji s pacientkou, 
která si i 3x za hodinu znečistila postel a sanitářky ji s andělskou laskavostí zas a znovu daly do pořádku. 
SUPER. Vyřiďte prosím všem můj obdiv a poděkování.!!! Ale bohužel některé organizační věci celkový 
dojem kazí. Např. půl hodinová fronta při vstupu do FN (i vážně nemocní). 3.12. v 9 hod, opakované 
několikahodinové čekání na sanitku k převozu mezi odd. Pobyla jsem tři hod. na covidové příjmové 
amb., i přesto, že PCR  test z předešlého dne a před pěti dny + před hodinou antig. test  byl negativní      
a výsledky krevních testů nesvědčily pro infekci. Za to však zdravotníci nemohou. Ještě jednou tedy 
všem moc děkuji!!! J.Š. Plzeň 
 

 
 

FN Plzeň 
Poděkování z facebookových stránek: 
Všem doktorům, sestřičkám a celé vaší společnosti. Z celého srdce děkuji za vaší obětavou                                        
a nekonečnou práci kolem pacientů. Přeji do nového roku jen to nejlepší. A pro vás pořádný odpočinek 
pevné zdraví. L.J. 
 
Dobrý den chtěla bych celé Fakultní nemocnici poděkovat všem lékařům, sestřičkám i celému 
personálu za super péči a zároveň Vám všem přeji krásné Vánoční svátky a šťastný nový rok. Držte se 
a přeji hlavně hodně zdraví. I.K. 
 

 
 

I. interní klinika 
Vážený pane docente, obracím se na Vás jménem naší rodiny s cílem vyjádřit nejhlubší poděkování                  
a uznání za dlouhodobou péči excelentnímu lékaři 1. IK MUDr. Karlu Baliharovi 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 v úrovni využívání všech léčebných možností pro maximální 
prospěch pacienta, jemnozrnnosti sledování relevantních aspektů, i v neutuchající snaze o optimalizaci 
a individualizaci léčby za účelem dosahování nejlepších výsledků. Mimořádné teoretické znalosti, velké 
praktické zkušenosti a výrazně nadprůměrné intelektové schopnosti umožňují dr. Baliharovi rovněž 
patřičné profesní sebevědomí, kdy je na rozdíl od průměrného lékaře schopen podstatně častěji 
formulovat jasné diagnostické i prognostické hypotézy včetně vyhodnocení jejich pravděpodobnosti, 
přičemž pokud si je určitým závěrem jistý, nebojí se takové hodnocení vyslovit i při vědomí značné 
ošidnosti kategorických soudů v medicíně. Totéž platí o úrovni interakce mezi lékařem a pacientem, 
neboť starost dr. Balihara o pacienty a přístup k nim dalece přesahuje i nejvyšší standardy. Dr. Balihara 



charakterizuje bez nadsázky nekonečná trpělivost a naprosto mimořádný morální kredit, kterým se 
vymyká i jinak přirozeně vysokým hodnotovým standardům nosných odborníků FN. V životě jsem 
poznal mnoho předních odborníků různých odvětví přírodních i společenských věd pevného charakteru 
a úctyhodné morálky, avšak osobnost dr. Balihara je i v takovémto kontextu naprosto výjimečná. 
Kromě dr. Balihara bychom při této příležitosti rádi poděkovali za vysoce nadstandardní odbornou péči 
a mimořádné nasazení ve prospěch pacientů též dalším excelentním lékařům, které jsme za mnoho let 
v péči FN poznali. Dovolím si zmínit zejména prof. Richarda Rokytu a dr. Jana Lhotského, prof. Samuela 
Vokurku či doc. Renatu Říčařovou, kteří jsou rovněž prvotřídními rozdílovými odborníky s velkým 
lékařským i lidským srdcem. Velmi pozitivní zkušenost máme z dob dřívějších rovněž s odbornou úrovní 
Neurochirurgické kliniky či KARIM. Nikoliv v neposlední řadě mně dovolte Vaším prostřednictvím 
poděkovat za nesmírné nasazení též všem zdravotníkům FN, kteří bojují s epidemií COVID navzdory 
obrovskému přetížení, chronické personální i finanční nedostatečnosti v našem ústavním zdravotnictví 
a denně nasazují za své pacienty vlastní zdraví a životy. Pokud můžeme být v naší zemi na někoho hrdí, 
pak je to nepochybně zdravotnický personál nemocnic, a obzvláště těch fakultních. O to víc je smutné, 
že většinová společnost lékaře i sestřičky po všech stránkách hrubě nedoceňuje, avšak současně jejich 
sebeobětování vnímá jako samozřejmost, přičemž bohužel ani vývoj společenských nálad v průběhu 
epidemie nepřináší příliš optimismu, že by koronavirová krize ve společnosti způsobila nějaké mravní 
prozření. Vážený pane docente, ještě jednou tedy děkujeme a přejeme Vám i všem zaměstnancům               
FN Plzeň mnoho zdraví, štěstí, profesních i osobních úspěchů a duševní pohody do nového roku s vírou, 
že bude o mnoho lepší a klidnější než byl ten letošní. V dokonalé úctě JUDr., Bc. R.P., Ph.D. 
 

 
 
FN Plzeň 
Do příštího roku 2021 pěkně v pohodě a hlavně ve zdraví, (a doplňuji ještě i štěstí, je ho potřeba                                      
v současné době hodně) přeje V.S. 
 

 
 
Neurologická klinika 
Dobrý den pane řediteli Václave Šimánku, pane přednosto Jiří Polívko, dne 7.11.2020 mne můj syn 
převezl do Vaší nemocnice, kde jsem byla posléze hospitalizována na neurologickém oddělení JIP                         
a poté na nadstrandartním pokoji, který mi syn zaplatil a byla jsem propuštěna 25.11.2020. I když jsem 
měla vážnou nemoc a vlastně ještě mám a mít budu, tak bych chtěla vyslovit velké poděkování všem 
ošetřujícím lékařům, sestrám a dalšímu personálu, kteří se o mne starali a pečovali o mne, kort v této 
době. Vím, že je to náročná práce a i přes to všechno jsou lékaři a lékařky příjemný, sestry také, dodávají 
optimismus, i když mají třeba i své osobní problémy. Chtěla bych moc poděkovat za profesionální 
přístup paní MUDr. Jitce Rokytové MHA, která mne přijímala a ihned poznala mojí chorobu, dále bych 
chtěla moc poděkovat ošetřujícímu lékaři MUDr. Jakubu Vejskalovi, který se o mne posléze staral, dále 
děkuji moc sestrám Markétě Gašparové, Martině Šajgalové a Martině Procházkové za super přístup                  
a péči. Opravdu si cením Vaší práce, klobouk dolů. Prosím o doručení mé pochvaly všem jmenovaným. 
S pozdravem L.J. 
 

 
 
 



Neurochirurgická klinika 
Dobrý den, ráda bych popřála všem zaměstancům FN Plzeň krásné a pokud možno pohodové vánoční 
svátky a v příštím roce 2021 jenom zdraví a zase zdraví. Ještě jednou bych moc chtěla poděkovat 
neurochirurgické klinice za záchranu mého života (23. dubna 2020), vděčín Vám, že mohu letošní 
vánoční svátky strávit se svou rodinou  a jsem stále zde. Od září chodím do páce a vše opět dělám vše 
na 100 %.  Moc, moc děkuji. S pozdravem, I.F. Karlovy Vary   
 
 

 

Urologická klinika  
Vážený pane řediteli,v listopadu letošního roku jsem podstoupil operační zákrok na Urologickém 
oddělení FN Bory.Chtěl bych touto cestou poděkovat Mudr.T.Urgemu,který operaci prováděl,jsem moc 
spokojený a štastný,že jsem se zbavil problému. Poděkovat chci také za vzornou péči sestřičkám                        
a celému týmu  4 patra oddělení B Urologické kliniky. Moc děkuji a jen tak dál...... J.R. 
 
 

 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny  
Vážený pane docente, chtěl bych Vám a ostatním lékařům velice poděkovat za péči, kterou jste mě 
všichni poskytli v měsíci září 2020. Léčil jsem se u Vás s onemocněním COVID 19 s těžkým zápalem plic. 
Můj stav byl velice vážný a děkuji ještě jednou Vám všem za záchranu života. Dále veliké díky patří 
všem sestřičkám za obětavou a náročnou péči, kterou mě poskytovali 24 hodin denně. Ještě jednou 
velice děkuji Vám všem za záchranu mého života. Z FN Plzeň Bory II. Interní kliniky jsem byl propuštěn 
koncem listopadu 2020 do domácího ošetřování. S pozdravem J.Č. Holoubkov  
 
 

 

Anesteziologicko-resuscitační oddělení 
Vážená paní doktorko, chtěl bych poděkovat Vám a ostatním lékařům za péči, kterou jste mě věnovali 
při mém pobytu v říjnu 2020 na Vašem oddělení. Dále bych chtěl poděkovat sestřičkám za jejich 
pečlivost, ochotu a za jejich pomoc při mé hospitalizaci. Svoji práci plnily vždy perfektně, a proto ještě 
jednou děkuji. Od konce listopadu jsem doma , cítím se dobře a učím se chodit. Již jsem ušel 50m bez 
opory. Ještě jednou děkuji za léčbu na Vašem oddělení a i vy máte velikou zásluhu, že jsem se uzdravil. 
Mějte se moc hezky. A až budu úplně fit a bude lepší situace, tak bude slíbený dort v cukrárně. (heslo 
basket). Přejeme Vám s manželkou hezké vánoce a šťastný Nový rok.  J.Č. Holoubkov 
 
 

 

Urologická klinika  
Vážený pane řediteli, ve dnech 13. 12.  - 20.12. 2020 jsem byl hospitalizován na Urologické klinice                   
FN BORY, kde jsem podstoupil operaci, kterou provedl MUDr. Tomáš Ürge, Ph.D.  a jeho 
spolupracovníci.  V předoperačním  období   o mě  ambulantně  pečoval společně se sestřičkami  MUDr. 
Dušan Mrkos.  Nyní jsem již bez předchozích potíží a jsem velice vděčný za  péči  a perfektní zákrok. Od 
mého nástupu do FN  až do konce pobytu   jsem  nesmírně oceňoval  profesionální přístup všech 
pracovníků FN. Vážím si  osobního a lidského přístupu celého kolektivu a informovanosti o mém 
operačním výkonu a rekonvalescenci, které mi  velice pomohly rozptýlit mé  psychické obavy z operace. 
Proto bych chtěl  tímto způsobem vyjádřit upřímné poděkování všem lékařům, zdravotním sestrám                 
a ostatnímu personálu celé urologické kliniky, kteří o mě pečovali  jak  ambulantně , tak i během 



operace  a na pooperačním pokoji  ve 3. patře. Vysoce si cením jejich obětavosti, ochoty, profesionality 
a perfektního lidského přístupu. Za to jim všem patří velký dík, ke kterému připojuji přání pevného 
zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti. S poděkováním a úctou k jejich práci Ing. J.P., Plzeň 
 
 

 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Vážený pane řediteli, dne 16.12.2020 mne v noci vzbudila nesnesitelná bolest ramene. Vůbec jsem 
nemohla pohnout rukou. Vzhledem k tomu, že běžně netrpím žádnými bolestmi pohybového ústrojí, 
tato velmi silná, bodavá a zhoršující se bolest mě vyděsila, takže jsem hned ráno v doprovodu dcery 
hledala lékařskou pomoc. Následovalo sedm dní kruté bolesti, kdy jsem navštívila několik ambulancí... 
V Mulačově nemocnici mě odmítli, že to není úraz, proto mě nikdo neprohlédne. Na poliklinice Na 
Nábřeží jsem se dozvěděla totéž, ve FN Bory na chirurgické ambulanci mi rameno zrentgenovali, prosila 
jsem je o obstřik, neb jsem již bolestí téměř omdlévala, dostala jsem tabletky proti bolesti, obstřik mi 
tam prý neudělají. Na pohotovosti  na poliklinice na Slovanech se vše opakovalo. Léky proti bolesti 
vůbec nepomohly...Naprosto zoufalou mě dcera odvezla další den ještě na urgentní příjem odd. 
traumatologie do Vaší nemocnice na Lochotín ...Tam se mi dostalo vstřícného přijetí, vyšetření, 
ošetření (obstřiku), které mi konečně skutečně ulevilo. Sestřička mě  předem upozornila, že budu 
dlouho čekat, až ošetří všechny  stále přijíždějící úrazy, které pochopitelně mají přednost. Službu 
konající lékař i sestřička mě nesmírně překvapili naprosto odlišným přístupem k pacientovi, než s jakým 
jsem se  všude setkala. Pan doktor dle rentgenového snímku mi vše vysvětlil a doporučil okamžitou 
operaci výrůstků v ramenním kloubu. Hned po Vánocích se s ním na operaci domluvím a s naprostou 
důvěrou se jí ve Vaší nemocnici podrobím.  Chtěla bych touto formou mnohokrát poděkovat                        
MUDr. Saláškovi a sestřičce Fridrichové za lidský přístup, ošetření se starostlivostí a empatií, která má 
na pacienty  velmi zklidňující vliv a vyslovuji jim oběma velkou pochvalu, jakou odvádí brilantní práci                 
a přitom se  příkladně chovají k pacientům(to jsem měla možnost pozorovat během čekání na 
ošetření).  Prosím, aby se má pochvalná slova dostala do rukou přímého nadřízeného těchto dvou 
zdravotníků. Kéž by v našem zdravotnictví  byla alespoň většina takových....Děkuji  S.D. 
 

 
 

Oční klinika 
Vážený pane řediteli,   od roku 2010 až do letošního roku jsem byl několikrát operován a následně byl 
v péči Vaší oční kliniky, kde je přednostou MUDr. Štěpán Rusňák, Ph.D, ,  který mě s paní doktorkou 
Šárkou Belfínovou několikrát operoval s defektem sítnice na právém i levém oku a následně jsem byl      
v jejich péči. Chtěl bych jim touto cestou poděkovat nejen za jejich profesionalitu, ale hlavně za osobní 
a lidský přístup ke každému pacientovi. Troufám si říci, že jejich přístup je vysoko nad rámcem jejich 
poviností. To samozřejmě platí i o všech dalších lékařích a sestrách, se kterými jsem byl ve styku.                         
I v této, pro lékaře a zdravotníky náročné době svým pozitivním přístupem pomáhají pacientům 
překonávat jejich zdravotní potíže. Za to bych jim chtěl ještě jednou poděkovat, a moc si vážím toho, 
že jsem měl  možnost být léčen ve Vaší Fakultní nemocnici v Plzni. Vám, vážený pane řediteli přeji do 
nového roku pevné zdraví a mnoho úspěchů ve Vaší náročné práci i osobním životě. Se srdečným 
pozdravem  M.D. 
 

 
  

 



Urgentní interní příjem, Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny, Klinika pneumologie 
a ftizeologie, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny  
Vážený pane řediteli, touto cestou bych chtěla vyjádřit obrovský dík zaměstnancům Vaší nemocnice. 
19. listopadu 2020 byl můj přítel, M.Č., hospitalizován kvůli zhoršujícímu se průběhu onemocnění 
COVID-19 na novém Urgentním interním příjmu na Borech. Byl umístěn na Kliniku infekčních nemocí  
a cestovní medicíny, po zhoršení stavu na Plicní JIP a následně na KARIM na Lochotíně. Chtěla bych 
poděkovat všem lékařům a sestrám na těchto pracovištích za péči, empatii a informování o stavu 
pacienta. Hlavní dík prozatím patří zaměstnancům Plicní JIP, kde je přítel v současnosti znovu 
hospitalizován. Lékaři i sestry k pacientovi přistupují individuálně, vzorně se o něj starají, předávají 
vzkazy od rodiny, pracují na psychické podpoře pacienta a není pro ně problém připravit mu jídlo 
donesené od rodiny, uvařit vlastní čaj, povídat si s ním apod. Tento nadstandardní přístup usnadňuje 
jak rekonvalescenci pacienta, tak bezmocné chvíle rodiny, která pacienta v současné situaci nemůže 
navštívit. Ke všem zaměstnancům, kteří bojují za zdraví pacientů tímto způsobem, i mimo 
koronavirovou pandemii, chovám obrovskou úctu a vděčnost. Byla bych velice ráda, kdyby se toto 
poděkování dostalo na zmíněná pracoviště, protože si opravdu oprávněně zaslouží pochvalu. 
S pozdravem L.Z. 
 

 
  

Klinika pneumologie a ftizeologie  
Vážený pane řediteli, chtěla bych touto cestou poděkovat všem lékařům, sestřičkám i ostatním 
zaměstnancům Kliniky pneumologie a ftizeologie  FN Plzeň Bory za příkladnou péči o pacienty. Ve sředu 
25.11. 2020 jsem byla hospitalizována k bioptickému vyšetření, konkrétně jsem ležela na oddělení B ve 
druhém patře. Díky úžasnému personálu byl pro mne pobyt v nemocnici snesitelný. Všichni byli milí, 
hodní a laskaví. Ještě jednou všem mnohokrát děkuji M.S. 
 

 
 

II. interní klinika 
Dobrý den, chtěl bych touto cestou srdečně poděkovat lékařům a sestřičkám oddělení JIP II.IK FN Plzeň 
Bory za obětavou péči při mé léčbě po prodělaném onemocnění COVID 19 s těžkým zápalem plic. 
Zejména bych chtěl poděkovat panu prof. MUDr. Ottovi Mayerovi., MUDr. Pavle Vorlíčkové. Dále bych 
chtěl poděkovat i všem sestřičkám, které o mě 24 hodin pečovaly. Vždy byli milé, ochotné a vstřícné. 
Jejich odvedená práce byla vždy perfektní a byl jsem velice spokojený. Chtěl bych poděkovat                                   
i sanitářkám za jejich skvělý přístup. Jsem Vám všem opravdu vděčný za to, že jste mě vrátili do života. 
Léčil jsem se u Vás v listopadu 2020.Přeji Vám všem do dalších let mnoho dalších pracovních úspěchů 
a hodně vděčných pacientů. Ještě jednou Vám všem moc a moc děkuji. J.Č. Holoubkov 
 

 

Urologická klinika  
Dobrý den, 9.12.2020 jsem se synem nastoupila do FN Bory na plánovaný zákrok na urologii. Operace 
proběhla den po té a 11.12. jsme byli propuštěni domů. Všichni se k nám po celou dobu hospitalizace 
chovali neskutečně hezky, kdykoliv jsem potřebovala, přišla sestřička a vždy s úsměvem poradila, nebo 
podpořila. Tímto bych celému týmu urologie FN Bory lůžkového oddělení A, v čele s panem doktorem 
Koubou, který syna operoval, chtěla poděkovat za péči a pozornost, která byla synovi, ale i mně 
věnována. V neposlední řadě bych pochválila úžasnou hernu, kterou jsme měli přímo naproti pokoji. 



Přeji všem krásné Vánoce a plno dalších spokojených pacientů. S pozdravem A.Z. se synem O.  P.S. Jídlo 
bylo vynikající. 
 
 

 
 

Oddělení sociální péče, Pobytová sociální péče 
Pane Stajnere, neskonale moc Vám děkuji za pomoc při zprostředkování antigenního testování. Od 
vyhlášení data počátku antigenního testování jsem se zoufale snažila dostat k nějakému vánočnímu 
termínu. Absolutně bez šance. Sehnala jsem pouze termín, který mi obsáhne silvestra. Zrovna v tuhle 
chvíli jsem se pokoušela zarezervovat odběr ve stodské nemocnici. Přestože se tam ukázalo pár volných 
termínů, rezervace nejde provést. Ještě jednou moc moc děkuji za tuto možnost, díky které budu moci 
navštívit svého tatínka a hlavně děkuji za úžasnou péči, které se mému tatínkovi na PSP 1, FN Bory 
dostává. Přeji Vám hezké a klidné vánoce. S pozdravem M.V. 
 
 
 

LISTOPAD 

 
 
Oční klinika 
Vážený pane řediteli a vedení nemocnice. V září tohoto roku jsem byl hospitalizován na Oční klinice      

FN Plzeň. Prvotní obava z plánované operace se rozplynula už při setkání se sestřičkami u přijímacího 

pohovoru. Další skvělá práce přednosty MUDr. Štěpána Rusňáka Ph.D, lékařů, sester a všech 

pracovníků Oční kliniky byla příkladná. Profesionální a lidský přístup pana přednosty k pacientovi, se 

nese celým pracovištěm. Děkuji tímto všem pracovníkům za péči i v této nelehké době a přeji Vám 

všem mnoho úspěchů ve vaší práci ku prospěchu nás pacientů. K.L., Sušice 

 

Gynekologicko-porodnická klinika 
Vážený pane řediteli, od 20.9. – 22.9.2020 jsem byla hospitalizována na gynekologickém odd. FN 

Lochotín. Chtěla bych Vám a hlavně všem pracovníkům zdejšího odd. alespoň touto cestou poděkovat 

za naprosto profesionální a zároveň nesmírně lidský přístup. Byla jsem velmi spokojená. Prosím Vás               

o sdílení tohoto poděkování přímo na dané odd. S pozdravem R.P. 

 
Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny a Interní COVID oddělení 
Vážený pane řediteli, Vážená paní magistro, s velkou úctou a radostí se na Vás obracím s poděkováním, 

které bych Vaším prostřednictvím chtěla tlumočit dále. 

Jednak bych chtěla vyslovit obrovské poděkování komplet personálu nově zřízeného COVID 

příjmového (a odběrového) centra ve FN na Borech (v bývalé VN). Byla jsem přivezena RZ dne 23.9.                   

v dopoledních hodinách s již prokázaným onemocnením covid19, který již týden probíhalo, ale 

postupně došlo ke zhoršení a rozvoji pneumonie. 



Velmi oceňuji neskutečné profesní, ale i ruku v ruce lidské nasazení kompletního týmu, se kterým jsem 

se na příjmu setkala, a prosím, aby bylo mé poděkování tlumočeno lékařům, sestrám, ale i pomocnému 

personálu. Viděla jsem neuvěřitelnou souhru a nasazení lidí v jistě velmi pocitově nekomfortních 

ochranných prostředcích, viděla jsem velmi starostlivou péči o všechny pacienty, jejichž přísun byl 

vlastně kontinulální. Vše bylo profesionální, lidské, fungující, bez paniky a strachu, bez hektiky, 

přestože vše se dělo velmi rychle, všichni se snažili, aby obavy pacientů byly minimalizovány. 

Po vyšetření jsem byla hospitalizovaná na Infekční klinice oddělení D do dnešního dne. Sem bude 

směřovat mé druhé poděkování a mohu úvodní slova vlastně jen kopírovat a opakovat. Přestože mi 

bylo velmi nedobře, vnímala jsem velmi profesionální a opět lidské přijetí a snahu minimalizovat pocity 

strachu, obavy, které jsou u dechových tísní obvyklé i v "necovidní" době. První dva dny byly pro mě 

velmi náročné, i přes mnoho hodin spánku jsem vnímala velmi pečlivou péči, krásné lidské chování. 

Prosím o speciální poděkování týmu všech sester a pomocného zdravotnického personálu, a to včetně 

sloužících mediků, pro jejich neskutečné nasazení, i při plném oddělení vždy najdou čas promluvit                      

s pacienty při každém úkonu. Přestože vejdou na pokoj mnohokrát za den, aby provedli medikaci nebo 

potřebná vyšetření, i přes štíty, brýle a roušky se na vás usmívají oči, a slyšíte tolik opakovanou otázku 

"Jak Vám je, nepotřebujete něco?".  

V neposlední řadě bych ale ráda zmínila také úklidový personál pracující na Infekčním oddělení D, ráda 

bych poslala poděkování i mezi tyto dámy - nejen, že úklid provádějí velmi poctivě, ale i ony přispívají 

k vytváření pohody pro pacienty, jsou vnímavé, s pečovatelským tónem se ptají, co by mohly udělat 

navíc, co by mohly podat, nebo jen tak prohodí pár vlídných slov. 

Mohla bych pokračovat dále a dále, ale není doba na dlouhá vyznání, považuji za důležitý obsah, který 

jsem chtěla sdělit, a to se mi snad povedlo. 

Děkuji z celého srdce za úžasnou péči, moc si vážím toho, že jsem z FN mohla odejít po svých                                      

a s takovým zážitkem z našich zdravotníků FN Plzeň. 

Přeji Vám celé FN mnoho sil v dobách nelehkých, ale přeji mnoho úspěchů i v dobách snazších a velmi 

si přeji, aby takové časy nastaly. 

Buďte zdraví! 

S úctou MUDr. V.U., Plzeň 

 

Oční klinika 
Chtěl bych touto krátkou zprávou vyjádřit poděkování zdravotnickému personálu za dnešní kontrolu 

na oční ambulanci ve FN Lochotín. V dnešní uspěchané a nervózní době akcentované epidemickou 

situací, jsem byl velmi překvapen naprostou profesionalitou a velmi příjemným vystupováním 

pracovníků oddělení. Perfektně řízený proces mne provedl během chvilky celou procedurou kontroly, 

včetně přizvání další lékařky k posouzení nálezu jako dalšího názoru a celý proces byl hlídán ošetřením 

lékařského zařízení desinfekcí, včetně využití této desinfekce i personálem. A na dohodnutou kontrolu 

za 14 dnů, byť to vzhledem k existenci zdravotního problému zní jistě zvláštně, se člověk musí i těšit. 

Pevné zdraví všem a díky za váš přístup M.Š. 

 

Interní COVID oddělení 



Vážený pane řediteli, dovolte mi, prosím, Vaším prostřednictvím poděkovat všem zaměstnancům ve 

VN Plzeň, pavilon 54, 3. patro, lůžková část A, která je vyhrazena pro pacienty s Covidem. Zde jsem byla 

hospitalizována od 5. 10 do 21. 10. 2020 s touto pro mne zvlášť zákeřnou nemocí, neboť jsem zařazena 

ve FN Motol k transplantaci plic. Moc děkuji za péči především MUDr. Lucii Irovské, sestřičkám,  i všemu 

ostatnímu personálu, který pro nás pacienty vždy měl milá a povzbudivá slova. Jejich jména ani obličeje 

neznám. Všichni si zasluhují můj velký obdiv, neboť pracovat v takovýchto oblecích a podmínkách si 

nikdo nedovede představit. S přáním klidnějších a lepších dní  I.B.  

 

 
 
Gynekologicko-porodnická klinika 
Dobrý den, dne 22.7.2020 v 18:20 se nám ve Vaší porodnici narodil syn Honzík. Tímto bych velice ráda 

poděkovala celé klinice za péči, kterou jsem měla jak v těhotenství, tak během porodu a následně na 

oddělení šestinedělí. Omlouvám se, že poděkování přichází s takovým zpožděním! 

Ráda bych poděkovala i jmenovitě. Strašně moc si vážím péče, které se mi u Vás dostávalo. Docházela 

jsem do poradny již dříve před porodem k MUDr. Korečkovi a MUDr. Paymové. Oba byli velice příjemní 

odborníci. Z porodu jsem měla jako prvorodička veliký strach, ale díky přístupu, který ke mně měly 

porodní asistentky ihned od příjmu, jsem strach ztratila. V den porodu se o mě celý den starala porodní 

asistentka a bohužel si nepamatuji její jméno :-( snad se podle datumu dohledá.  Těsně před porodem 

se měnila služba za noční a porod dokončila Bc. Kunzová. Oběma jim velice děkuji! Porod byl trošku 

komplikovaný, protože Honzík byl omotaný pupečníkem, ale vše dobře dopadlo! Dále se o mě celý den 

starala sestřička myslím jménem Karolína Černá (snad si pamatuji jméno), té bych chtěla poděkovat 

celým srdcem, protože zůstala se mnou do porodu i přesto, že jí skončila směna! Celý den byla trpělivá, 

milá a empatická stejně jako porodní asistentky. A abych nezapomněla na pana doktora Stráníka,                        

i tomu děkuji! Celý personál, se kterým jsem se při porodu setkala, jsou opravdu lidé na svém místě! 

Mají můj obdiv! Slíbila jsem na porodním sále, že už nikdy rodit nepřijdu. Ale díky jejich přístupu to asi 

ještě přehodnotím. Ještě jednou velké DÍKY! P.S. se synem 

 

Interní oddělení, 1. interní klinika 
Dobrý den, chtěli bychom moc poděkovat všem lékařům, sestřičkám i ostatnímu personálu za péči, 

kterou jste poskytli na kovidovém oddělení na Borech i následné péči na interně v 5. patře v pavilonu 

B na Lochotíně  - ( tam hlavně panu MUDr. Klabochovi - ale i jiným, jejichž jména neznáme ), také všem 

na Borech - naší dceři, Mgr. Vladimíře Panuškové, o kterou jsme měli velký strach při léčbě na Covid 19 

i přidruženém zápalu plic a embolii plic.........Dnes je dcera již pár dní doma a postupně se vše zlepšuje, 

ještě jednou velký dík za vše a přejeme Vám hodně sil, trpělivosti a přání, ať se Vám vše zlé 

vyhne..............V. a J.S., Kožlany, okr.Plzeň – sever 

 

 
 
Hematologicko-onkologické oddělení 



Dobrý den, paní doktorko, mockrát Vám děkuji za naše zítřejší společné výročí. Můj dík patří 

samozřejmě celému kolektivu HOO, tzn., že si vážím všeho, co jste pro mě udělali, hlavně pak 

samotného přístupu k pacientům. A právě tenhle přístup Vás osobně, ale i ostatních lékařů a sestřiček 

budu dávat každému za vzor toho nejlepšího, co bohatě všichni rozdáváte všem pacientům. Proto mně 

zbývá říct už jen  D Í K Y,  p á n i    d o k t o ř i!!!     S pozdravem V.Ř.  

 

Chirurgická klinika 
Dobrý den, jmenuji se V. P. a jsem dcera pacientky, která u vás byla hospitalizována ve dnech 20.3.2020 

do 27.3.2020 s prasklým žaludečním vředem. Nenacházím slova díků, která by dostatečně vyjádřila 

mou vděčnost. Doktoři, sestřičky a všechen personál na chirurgii F jsou lidé na správném místě se 

srdcem ze zlata. Za svůj dosavadní život jsem se ještě nesetkala s tak milým a lidským přístupem. A jako 

malé díky v této nelehké době jsem vyrobila těchto 25 andílků pro doktory, sestry a personál z chirurgie 

F. Snad jich bude dostatek. Děkuji V. P. 

 

Klinika pneumologie a ftizeologie 
Mockrát děkuji za péči o mého tatínka p. V. MUDr. Marcele Burešové a všemu personálu, co o něj 

pečuje. Srdečné poděkování všem. MUDr. V.V., dcera 

 

 
 
Stomatologická klinika 
Pochvala 

Děkuji Vám za Vaši péči ve Vaší nemocnici FN Plzeň. A.B. 

 

 

FN Plzeň 
Vážená paní Mašínová, chtěla bych Vám i všem vašim kolegům alespoň touto cestou soukromě 
poděkovat. Dnes jsem musela navštívit  vaši nemocnici na Lochotíně a byla jsem ohromena, jak 
v současné situaci opět všechno bezvadně zvládáte. Perfektní informovanost o pohybu v areálu, 
příjemný a ochotný personál a samozřejmě profesionální přístup. Moc si vaší práce vážím. Přeji vám 
klidné dny a pevné zdraví. S pozdravem E.S. 
 

 
Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny  
Dobrý den, chtěla bych vyjádřit poděkování celému Vašemu oddělení za péči v Vašem zařízení všem 
lékařům a sestřičkám . Byla jsem hospitalizována v době 28.10-3.11. s virovou pneumonii covid -19. 
Celý personál se choval ke všem pacientům velmi slušně a trpělivě v této těžké době. Sestřičky byly 
často žádány v noci o pomoc, kdy musely na sebe navlékat všechen ochranný oděv a potom trpělivě 
vyhověly požadavkům pacientů.  Mohly být protivné, nevrlé a unavené, člověk by se nedivil. Patří jim 



můj obdiv a velké poděkování. Myslím, že jejich přístup k pacientům nebývá samozřejmostí a že by si 
zasloužil zvláštní ohodnocení. S pozdravem spokojená pacientka H.N., Plzeň 
 

 

Otorhinolaryngologická klinika 
Nikdy jsem v českém zdravotním systému neměl tak pozitivní  zkušenosti jako při návštěvách 
FONIATRIE na Borech. Efektivní, vstřícné a bezproblémové jednání a pomoc. Byl jsem tam za poslední 
rok 3x a vždy jsem odcházel nadmíru spokojen.... Gratuluji a děkuji  Ing. Arch. D.J. 
 

 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Dobrý den, pane řediteli. Moje manželka J.Š. byla ve čtvrtek ošetřena v ortopedické ordinaci, 9. patro, 

F. Následně pak v sobotu na pohotovosti, ambulance č. 3, C. Ve všech případech jsme se i v tak náročné 

době, která bezesporu pro FN nyní je, setkali s ochotou, vstřícností i profesionalitou. A za to děkujeme. 

S pozdravem PhDr. J.Š., Ph.D., Plzeň. 

 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny  
Vážení, dovolte mi, abych Vám touto cestou vyjádřil obrovské poděkování za velice obětavou péči 

všech ošetřujících lékařů a sestřiček, které se o nás starali v době hospitalizace. Od 30.10.2020 jsem 

byl hospitalizován v FN Bory, Klinika infekčních nemocí s diagnózou COVID 19 se zápalem plic. Po celou 

dobu léčby se o nás vzorně starali v kteroukoliv denní či noční dobu. Obdivoval jsem jejich optimistický 

přístup i v této velice těžké době. Za to Vám všem patří obrovský dík. Dovolte mi závěrem, abych Vám 

co nejsrdečněji popřál pevně zdraví a úspěšné zvládnutí této těžké situace. S úctou Ing. P.M., Dýšina 

 

Klinika pneumologie a ftizeologie 
Vážený pane řediteli, chtěla bych tímto způsobem poděkovat všem zaměstnancům plicní JIP. Ležela 

jsem tam od 4.10.-12.10.2020. Všichni zaměstnanci se chovali profesionálně. Byli milí a vždy ochotní, 

takový vzorný přístup jsem ještě nezažila v žádné nemocnici. Prosím pochvalte je! J.Č., Aš 

 

Chirurgická klinika 
Dobrý den, jmenuji se B.V., je mi 44 let a byla jsem ve Vaší nemocnici na Lochotíně hospitalizovaná od 
29. 10. - 1. 11. 2020 s karcinomem prsu a konkrétně jsem ležela na lůžkovém chirurgickém oddělení C 
v nadstandardním pokoj č. 18. Chtěla bych touto cestou moc poděkovat celému lékařskému a 
zdravotnímu personálu za vynikající odbornou a profesionální péči a velmi kvalitní a lidský přístup. Bylo 
to poprvé, co jsem se necítila v nemocnici jako ve vězení a někde za trest. Všichni se ke mně a všem 
ostatním pacientům chovali velmi lidsky a profesionálně, což je pro nás, pacienty, velmi důležité. Chtěla 
bych také ještě jednou moc poděkovat MUDr. Mgr. Kristýně Procházkové a celému jejímu operačnímu 



týmu za velmi profesionální chirurgický zákrok, při němž mi odstranili karcinom z prsu a vč. uzliny. Také 
celému oddělení mamologického centra, pracovníkům, kteří mi prováděli Sono jater a oddělení 
nukleární medicíny. Bylo mi velkou ctí všechny poznat a všechny moc zdravím a děkuji za vše. A použiji 
jedno trefné heslo, které používá můj pubertální syn. RESPEKT!!!!! 
A ještě bych řekla jedno, že Andělé bez křídel jsou lékaři a veškerý zdravotnický personál v nemocnicích, 

který má stejný lidský přístup k pacientům jako chirurgické oddělení lůžka C a zdravotníci, z odděleních, 

s nimiž jsem měla tu čest se osobně potkat.  

Také nemohu opomenout velmi vkusně a příjemně zařízený nadstandardní jednolůžkový pokoj, kde 

jsem se cítila jako doma a velmi příjemně. Vše bylo účelové a vkusné. 

Strava byla vynikající a dostatečná. Držím všem palce, a jestli si někdo zaslouží odměny, pak jsou to 

všichni lékaři a zdravotní personál ve všech nemocnicích. 

Myslím, že vedení nemocnice může být na své zaměstnance náležitě hrdé!!!!! 

Opatrujte se všichni v této nelehké době. Ještě jednou velké díky!!!!!!!! Zdravím všechny. B.V., Plzeň 

 

I. interní klinika, Neurologická klinika 
Dobrý den, chtěla bych tímto poděkovat za veškerou péči, co mi byla poskytovaná během mé dlouhé 
nemoci. Napřed na Metabolické JIP a dále na neurologické klinice. I přes tuto složitou dobu se mi 
veškerý personál věnoval, jak nejlépe mohl, a já jsem si chvílemi myslela, že jsem jak princezna. Jídlo 
do postele, a cokoliv jsem potřebovala, tak ihned byl někdo po ruce. Píši někdo, protože mi pomáhali 
i muži. Zvláštní poděkování patří paní doktorce Haně Vacovské, z neurologie. Ta mi věřila, že to vše 
zvládnu a měla pravdu. Samozřejmě mi pomohli jak lékaři, ale i sestry a pomocný personál, dokázali 
mě i rozesmát, když na mě přišla krize. Přeji hezké dny. S pozdravem  S.S. 
 

 

Interní COVID oddělení 
Dobrý den, rádi bychom upřímně poděkovali kolektivu zdravotníků ve FN Bory, budova 54, Covid 

oddělení INTRO B (nevím, zda píši dobře), kteří již od 14.10.2020 nepřetržitě pečují o pana J.F. r.1938. 

Nesmírně si toho vážíme, víme, že to není lehké... Také p. F. - můj tatínek moc hezky mluví o sestřičkách 

a doktorech, moc si váží jejich práce.... Kdyby byla možnost zdravotníky nějak povzbudit, rádi to 

uděláme. S úctou J.K. (dcera) s rodinou 

 

Chirurgická klinika   
Dobrý den. Touto cestou bych chtěl poděkovat kolektivu sestřiček na chirurgickém oddělení CH-E                       
a vedoucímu lékaři oddělení MUDr. Šulcovi, za vzornou péči po operaci, při mé hospitalizaci od                       
26.10- 3.11.2020. Pooperační péče byla pro personál komplikovanější, protože jsem měla COVID-19 
pozitivní. Za vzornou péči moc děkuji. S pozdravem H.Ch. 
 

 



Gynekologicko-porodnická klinika 
Vážený pane řediteli, chtěla bych touto cestou velmi poděkovat za péči, která mi byla věnována při 

pobytu ve FN Plzeň Lochotín, konkrétně na gynekologickém oddělení G1B,  a to v termínu 4.-9.11.2020, 

kdy jsem podstoupila plánovanou operaci. Od nástupu až do propuštění jsem byla maximálně 

spokojena s Vaším personálem ... počínaje paní uklízečkou, přes paní sanitářky, sestřičky, vrchní sestru, 

pány doktory a konče panem primářem MUDr. Kališem, který mě operoval. Opravdu smekám ... Taková 

péče, ochota, lidskost, milost, starostlivost, psychická podpora atd....opravdu si jejich práce velmi 

vážím a nemám jediný bod k vytknutí nebo nespokojenosti. Takhle, kdyby to fungovalo ve všech 

nemocnicích, to by bylo super ...  Děkuji moc.. S pozdravem A.K., Plzeň 

 

 

Urologická klinika  
Dobrý den, moc bych chtěla poděkovat FN BORY oddělení UROLOGIE 3. parto, kde jsem byla 

hospitalizovaná do včerejšího dne. Obrovské dík patří panu profesoru dr. Horovi za záchranu části 

ledviny při robotické operaci, veliké dík patří sestřičkám na oddělení! Klobouk dolů před jejich prací, 

perfektní péčí po operaci. Děkuji R.R. 

 

 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí  
Dobrý den, včera před půlnocí jsem byla s 2letou dcerou na pohotovosti kliniky ortopedie                                       

a traumatologie. Moc bych chtěla poděkovat panu MUDr. Rudolfu Škrabalovi za jeho pomoc a ochotu. 

S přáním krásného dne L.K. 

 

Interní COVID oddělení, Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Dobrý den do Vojenské nemocnice v Plzni na Borech. Ráda bych touto cestou chtěla poděkovat všem 

zainteresovaným, kteří se o mě od tohoto pondělí, starají. V pondělí 2.11.2020 mě RZS transportovala  

od pana plicního lékaře  z Denisova nábřeží k vám, na nové covidové centrum právě v bývalé Vojenské 

nemocnici. S hlubokou úctou a úžasem se skláním nad chodem tohoto příjmového oddělení. Opravdu. 

Ta symbioza mezi všemi zaměstnanci, od saniťáků, sestřiček, lékařů, ostatních specialistů i všem, kteří 

pomáhají- bratři ap. (nerada bych na někoho zapomněla, omlouvám se, ale opravdu všichni) - jak říkám, 

skláním se nad jejich prací. Většina z těchto lidiček na pokraji svých sil, unavení, vyšťavení, ale 

usměvaví, ochotní, vysvětlují, vysvětlují, přitom soudí, kdo jak na tom je ap. Z příjmu jsem byla poslána 

k hospitalizaci na infekční kliniku, oddělení D. Zde, prosím, je to v bleděmodrém. Je to tu samý "anděl", 

sestřičky, sanitáři, pomocný personál, lékaři, kteří se potkávají, zkrátka zase celý kolektiv, prosím vás                   

o předání mého velikého díku a hlavně přání, ať tuhle hroznou dobu všichni ve zdraví ustojíte. 

Ještě bych poprosila, jestli třeba nemáte nějakou potřebu pomoci (materiální). Až půjdu domů, určitě 

bych byla schopná něco zorganizovat (společně se svými přáteli). Tak, prosím, neváhejte a dejte mi 

vědět. Přeji celému týmu FN hodně, hodně zdraví, spoustu lásky a už jen krásné dny. Děkuji. Vaše 

současná pacientka Dr. V. z Vochova 



 

Oddělení klinické farmakologie 
Dobrý den, touto cestou bych celému Vašemu lékařskému i nelékařskému týmu chtěla velice 

poděkovat, za mne i celou moji rodinu. Díky Vašemu lidskému a vstřícnému přístupu jsme se mohli 

plnohodnotně rozloučit s naší maminkou, manželkou a babičkou. Věřím, že díky tomu, co jste nám 

umožnili, byl odchod pro ni klidný a láskyplný. Ještě jednou děkuji, vrátili jste mi víru ve smysluplnost 

zdravotnictví. S přáním pro nás i pro Vás klidných vánočních svátků, hodně zdraví do Nového roku                   

Bc. K.J. s rodinou 

 

Interní oddělení 
Vážená paní Kotálová, chtěla bych touto cestou poděkovat týmu zdravotních sestřiček, bratrů                             

a pomocnému personálu na Oddělení LDN 2 ve FN Bory Plzeň, kteří se starali o moji 94letou maminku, 

paní M.K., v době od 6.6. – 5.10.2020. Hluboce si vážím jejich práce, která je velmi náročná. Děkuji jim 

za jejich velmi lidský, laskavý a trpělivý přístup nejenom k mojí mamince, ale ke všem pacientům. Na 

oddělení bylo vždy čisto, vládl tam klid a pohoda. Svoji práci vykonávají zodpovědně a vždy ochotně 

v prospěch pacienta i jeho rodiny. Ještě jednou děkuji a přeji všem hodně síly a elánu do další práce. 

D.H., dcera 

 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Klinika pneumologie a ftizeologie, 
Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Vážený pane řediteli, jménem celé rodiny a pacienta, mého dědečka, J.K. bych tímto dopisem chtěl 

poděkovat všem zaměstnancům FN Plzeň. Můj dědeček byl ve FN Plzeň hospitalizován s těžkým 

průběhem onemocnění COVID-19. Hospitalizace začala dne 18. 10. 2020, kdy ho přivezla Zdravotnická 

záchranná služba Plzeňského kraje v umělém spánku na špičkové pracoviště KARIM lůžka COVID 

(pracoviště Lochotín). Zde se mu dostalo velmi kvalitní péče, a dokonce ho zde mohli probudit a odpojit 

od umělé plicní ventilace. Byla zde také velmi ochotná lékařka (jméno bohužel nevím), která mi dala 

dědečka na pár sekund k telefonu. Ochota personálu byla obrovská. Bylo to velmi dojemné slyšet ho 

po tom, co jsem mu dělal resuscitaci. Tímto chci poděkovat personálu KARIM za obrovské nasazení                     

a špičkovou péči, kterou pacientům dávají i v těchto těžkých chvílích. Ocenit je potřeba i výbornou 

komunikaci směrem k příbuzným pacienta. Následně byl dědeček převezen na pracoviště Bory na JIP 

oddělení Kliniky pneumologie a ftizeologie. Zde byl také několik dní. Zpočátku zde byla malinko horší 

komunikace směrem k rodině než na KARIMu. Nicméně toto bylo asi způsobeno nedostatkem času ze 

strany lékařů, kteří měli vždy jen pár sekund. Zde musím ale také pochválit veškerý personál, který se 

o dědečka staral, za vysokou odbornost a velkou snahu. Jmenovitě chválím pana doktora Davida Havla, 

který se o dědečka staral a myslím, že ho i přijímal. Děda ho velmi chválil a několikrát mi opakoval jeho 

jméno. Zbylá jména bohužel nevím. Děkuji tedy opět celému oddělení. Dále byl dědeček hospitalizován 

na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny. Konkrétně šlo o oddělení Isolace. Zde do třetice byla 

péče opět až na nadstandardní úrovni. Dědeček byl velmi spokojen. Nutné je vyzdvihnout ochotu 

ošetřujícího lékaře i staniční sestry, se kterými jsem měl možnost komunikovat. Děkuji opět celému 

personálu, že se o dědečka výborně starali. Dokonce ho oholili nebo nabili mobilní telefon. Poděkování 

však nepatří jen těmto oddělením. Dědeček ocenil i přípravu jídla aj. Zkrátka je vidět, že nemocnice 

funguje i v těchto těžkých chvílích a poskytuje všem výbornou péči. Troufnu si tvrdit, že FN Plzeň 

poskytuje nejlepší péči v Plzeň. kraji. Osobně nechápu, jak někdo může zpochybňovat nebezpečnost                  

a zákeřnost virového onemocnění COVID-19. Také jsem ho prodělal a nebylo to nic příjemného, a to 



jsem mladý člověk. Obdivuji tedy všechny v první linii. Na závěr je nutné podotknout, že dědeček nikdy 

neměl žádné zdravotní potíže a neužíval ani žádné léky. Jednalo se o velmi fyzicky zdatného seniora. 

Virus ho oslabil na tolik, že v současné době nemůže sám chodit. Nyní ho čeká další hospitalizace                         

v nemocnici následné péče, aby pokračoval v rehabilitaci. Příběh má tedy pouze částečný happy-end. 

PS: Pacientům chybí pouze kontakt s rodinou. Je škoda, že třeba v nemocnici nefunguje nějaký 

pracovník, který by navštívil pacienta s tabletem a zprostředkoval na pár minut videohovor. Chápu ale, 

že v současné situaci toto asi nelze personálně zajistit. S uctivým pozdravem V.H. 

 
 
Neurochirurgická klinika 
Dobrý den, nemohu děkovat jednotlivě každému, mohl bych nechtěně na někoho zapomenout. Tak 

tedy děkuji týmu lékařů a sestřiček, kteří mne doslova postavili na nohy. A zbavili mne krutých bolestí 

nohou a v oblasti bederní páteře. Nastoupil jsem 27.9.2020. a během deseti dnů jsem byl opět ve stavu 

chodícího. Byl jsem na neurochirurgickém oddělení - stanice B. Obětavé a velice hodné sestřičky. To 

samé lékaři, starostliví, ohleduplní. Nenajdu slova větší chvály. Ještě jednou velké poděkování. Vám 

všem přeji hlavně hodně zdraví a trpělivosti, a k tomu ještě také štěstí to k tomu patří také. Přijměte 

alespoň tuto krásnou kytičku, kterou jsem vypěstoval, a na květy jsem čekal dlouhých šest let. Hezký 

den přeje, i když bude trochu zamračený V.S. – Hubartov 

 

FN Plzeň 
Dobrý den moc vám všem chci poděkovat za skvělou péči lékařům a sestřičkám FN Lochotín a Bory 

opravdu si toho moc vážím. Přeji hlavně zdraví a držte se, držím Vám všem palce. Patří vám všem velké 

díky. I.K. 

 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Milé sestřičky, velice moc vám děkuji za vaši obětavou péči i obrovskou trpělivost. Váš vděčný pacient 

J.B. 

 

 
Neonatologické oddělení 
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, je to více než rok, co jsme opustili brány vašeho 

neonatologického oddělení, nicméně téměř denně vzpomínáme na dny, které jsme ve vaší péči a v péči 

vašich týmů kolegů, kolegyň, sestřiček, sanitářů strávili. Je až neuvěřitelné, jak moc se tyto zážitky zaryjí 

do paměti. Jsme vám neskonale vděčni za vše, co jste zejména pro našeho syna v jeho životním začátku 

udělali, a v jak těžké práci pokračujete při péči o všechny nedonošené děti. Včera a dnes jsme si opět             

s manželkou připomněli, že ačkoli jsme větší strach v našich životech nezažili, tak zároveň o to větší 

radost jsme s vaším přispěním mohli prožívat, když jste nám pomáhali Maxima uzdravovat z jeho „horší 

startovní pozice do života“. Určitě jste v médiích postřehli vyjádření sociopata, ex-poslance za Jaroslava 

Škárky. Jeho slova na sociálních sítích mě znovu přesvědčila o tom, že stále mezi námi existují jedinci, 

kteří o vašem oboru nemají ani tušení. Paradoxem je, že právě díky němu se zvedla obrovská osvěta              

o vašem důležitém oboru a cítím, že do povědomí veřejnosti se obor neonatologie zapisuje čím dál 



větší měrou. Za to bych mu snad chtěl i poděkovat. Hned potom, co bych mu plivnul do tváře. Dvakrát. 

#nebudjarda. Dnešní doba je zvláštní. Já osobně (a promiňte to vyjádření) lékaře nemám rád. 

Nechodím k nim, raději trpím. Ať už s mými příšernými zuby, nebo neustálými bolestmi nohou. To 

skutečně musí přijít nehoda na motorce, abych lékaře vyhledal. Edit: aby lékař vyhledal mně :-). Ale na 

návštěvu v CVP se vždy s manželkou těšíme. Možná proto, že vaše oddělení a zejména váš přístup je 

daleko lidštější, než při návštěvě kteréhokoli jiného oddělení. I za to vám patří velký dík. Chci věřit, že 

se situace kolem nemoci covid-19 brzy zlepší. Že nebudete pod tak obrovským tlakem. A že se opět 

brzy (třeba i na nějaké kontrole v CVP) uvidíme. Ještě jednou chceme vyjádřit obrovský respekt                             

a poděkování za to, co děláte. Pokud bychom my mohli jakkoli pomoci v této nelehké době vám, určitě 

dejte vědět. Rádi s čímkoli pomůžeme. Máme pocit, že vám to dlužíme. PS: V příloze pár fotografií 

našeho malého ďábla. Za tento zázrak skutečně vděčíme vám a všem vašim kolegům. Vyřiďte prosím 

velké poděkování a respekt na JIRP, JIP všem lékařům, sestřičkám a ostatnímu zdravotnímu personálu. 

M., P., a M.S. 

 

Interní COVID oddělení 
Milé sestřičky a bratři! Chci Vám touto cestou poděkovat za vaši laskavost, péči, ochotu, a patří Vám 

obdiv, jak to v této době zvládáte. Jste statečné a na správném místě pro nás nemocné, jste andělé. 

Ještě jednou díky Vám všem. Mějte se pokud to půjde hezky, ať jste všichni zdraví! Vaše pacientka P. 

Mám Vás ráda. Díky, díky, díky … 

 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Moc děkuji všem lékařům, sestřičkám a zdravotníkům za veškerou péči a obětavost o mého manžela 

Z.A. který je u Vás v současné době hospitalizován. V této těžké době jste všichni vystaveni 

neuvěřitelnému stresu, vypětí a vyčerpání. Proto Vám všem chci touto cestou velmi poděkovat                           

a popřát hlavně hodně zdraví a síly a zvládnutí této velmi těžké situace. Děkuji za Vaši práci K.A. 

s rodinou. 

 

Interní COVID oddělení 
Díky za všechno, za to jací jste: starostliví, obětaví, ochotní, plni energie. Za to, že neztrácíte humor, za 

Váš laskavý přístup k pacientům a bezbřehou trpělivost. Moc jste mi pomohli, nikdy nezapomenu, jak 

jste se o nás starali. Přeji Vám, abyste byli stále plni energie a síly, neztráceli dobrou náladu                                    

a samozřejmě hodně zdraví. Z celého srdce děkuji V. P. 

 

Interní COVID oddělení 
Dobrý den paní Kotálová. Prosím Vás, abyste tímto mým dopisem poděkovala všem ošetřující 

doktorům a sestřičkám a zdr. bratrům za ochotu, vstřícnost, dobrá slova, dodávají nám v této těžké 

chvíli a to i pro Vás jak se o nás umíte postarat. Byla jsem na pokoji č. 2 Covid-C. Hluboce před nimi 

smekám, co teď musí vydržet a při tom chaosu mají dobrou náladu, úsměv a dodávají nám sílu. Já se 

ještě s tímto nesetkala. Jsou to andělé a chci Vám tímto napsat, že takové lidičky si zaslouží jen 



obrovskou pochvalu. Přeji si, abyste věděla, jaké tady máte lidičky. Přeji Vám zdraví, pohodu, trochu 

klidu. Ještě jednou díky moc, moc. Pacientka M. P, Plzeň. Jste zlatí a ještě jednou díky, díky, díky … 

 
Stomatologická klinika 
Děkuji. MUDr. P. Andrlemu za operaci a jeho kolektivu. Moc děkuji všem sestřičkám a bratrům za 

vzornou péči. Všem Vám věřím, že odejdu v pořádku domů. V.Č. Kasejovice 

 

Klinika pneumologie a ftizeologie 
Velice Vám všem děkuji za Vaší péči o všechny pacienty a především pak o mého tatínka J.V. M.V. 

Kardiologická klinika 

Vážený pane řediteli, vážený pane přednosto, dovolte mi, abych Vám a také celému kolektivu kardio 

JIP i rychlé záchranné služby poděkovala a vyslovila věčnost za záchranu života mého manžela V.A. 

Manžel měl 16.9.2020 zástavu srdce a díky rychlému zásahu záchranné služby a následně obrovskému 

úsilí a obětavosti kolektivu kardio JIP, za všechny jmenuji aspoň doc. MUDr. Hromádku,                               

MUDr. Tymkivovou, staniční sestru paní Stočesovou, její zástupkyni paní Fujanovou a další, jejichž 

jména si nepamatuji, se vrátil do života. Po tom, co ho na kardiologickém oddělení – i jim patří 

neskonalý dík – vybavili kardiostimulátorem se 30.10.2020 vrátil domů hodně vylepšený, fyzicky téměř 

v pořádku. Zvláště v této nepříznivé covidové době je ochota a obětavost zdr. personálu tak obrovská 

a posilující. Asi je ale nedoceněná, proto bych Vás prosila jménem svým i všech pacientů, abyste všem 

jim moc a moc poděkoval za skvěle a nadstandardně odváděnou práci. Přeji Vám všem zdravotníkům 

hodně úspěchů, odolnosti a pevného zdraví. Vděčná Z.A., Třemošná 

 

 
 
Oddělení klinické farmakologie 
Vážená paní Bicanová, minulý týden v pondělí 16.11. jsem se ocitl u Vás na lůžkovém oddělení se 

Sarkoidozou v bezvýchodné situaci s pokročilým Erythema nodosum. Chtěl bych všem lékařům, 

sestrám a celému personálu moc poděkovat za přístup a péči. Beru to jako záchranu života, nebo 

alespoň nohou. Dnes jsem byl na mé naléhání odpoledne propuštěn do domácího léčení. Eythema 

skoro úplně vymizelo, mám nasazenou léčbu 2x Medrol 16 mg. Beru to jako nový začátek dlouhé cesty, 

na kterou se těším. Ještě jednou všem děkuji a přeji pevné zdraví a mnoho spokojených pacientů. D.B. 

 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Vážený pane řediteli, při přecházení oboustranného zápalu plic, nemoci srdce a vestikulárním 

syndromu jsem byla dne 23.9. t. r. ve věku 85 let ve špatném zdravotním stavu převezena na Kliniku 

infekčních nemocí, pavilon 2. Zde jsem byla po dvou negativních testech na COVID-119 předána na 

„negativní“ část kliniky. Po intenzivní léčbě a uzdravení jsem byla 6.10. t. r. přeložena k další péči                        

a rehabilitaci do Nemocnice Privamed. Do domácí péče jsem byla odtud propuštěna 6.11. t. r. Velice 

mile mě překvapila atmosféra na Infekční klinice. Všichni pracovníci neúnavně a při plném nasazení 

plnili své nelehké úkoly. Byli velmi obětaví, dodávali pacientům tolik potřebný optimismus. Jsem jim 



velice vděčná. Za nevšední péči zvlášť děkuji ošetřující lékařce MUDr. Martině Müllerové.                                

S pozdravem H.B. Plzeň 

 

Hematologicko-onkologické oddělení 
Vážený pane řediteli. V květnu letošního roku mi byla diagnostikována zákeřná nemoc, Plazmocelulární 

leukemie. Následně jsem byl převezen sanitou z Prachatické nemocnice na Hemato-onkologické odd. 

Fakultní nemocnice Plzeň. Mým ošetřujícím lékařem byl pan MUDr. Jiří Šrámek. Celkově jsem byl zatím 

hospitalizován třikrát, z toho jednou na transplantační JIP, kde byl mým ošetřujícím lékařem                       

MUDr. Michal Karas, Ph.D. a MUDr. M. Hrabětová. Musím říci, ž jsem byl víc než mile překvapen, 

s jakou péčí bylo o mě postaráno. Chci touto písemnou formou srdečně poděkovat panu primáři MUDr. 

Pavlu Jindrovi, Ph.D., který na mě udělal velký dojem. V neposlední řadě chci také srdečně poděkovat 

za péči MUDr. Jiřímu Šrámkovi, MUDr. Michalu Karasovi, Ph.D., MUDr. M. Hrabětové, MUDr. Alexandře 

Jungové, Ph.D., kterou navštěvuji na hemato-onkologické ambulanci. Dále bych chtěl srdečně 

poděkovat všem sestřičkám, ošetřovatelkám a sanitářkám na HOO a transplantační JIP, za úžasnou 

péči, starost o pacienta a příkladný profesionální přístup. Moc si toho vážím a jsem jim víc než vděčný. 

Moje nemoc bude zřejmě vyžadovat další hospitalizaci, ale já vím, že budu mít na hemato-onkologii 

dobré zázemí, citlivou lidskou a vysoce profesionální péči. Ještě jednou všem moc ze srdce děkuji.                    

S.K. Prachatice 

 

 
 
Urologická klinika 
Vážená paní magistro, volím tento způsob korespondence, protože pro to, co napíši, se mi zdá takový 

„lidštější“. 21.9.20 jsem byl na Vaší klinice operován-cituji: „substituční plastika striktury b. uretry 

bukálním štěpem. Operatér – MUDr. Tomáš Ürge, Ph.D. Po operaci mně přišel pan doktor Ürge 

oznámit, že „to mám spravené“. Nemusím uvádět, jak jsem byl šťastný, že se operace povedla. Ale 

pravý význam jeho slov si uvědomuji až nyní, v polovině listopadu, kdy odezněly pooperační obtíže a já 

mohu jemu a celému teamu moc poděkovat za to, že po létech potíží a problémů jsem s výsledkem 

operace max. spokojený. Nesmírně si vážím práce pana doktora a jeho kolegů. Přál bych dalším 

pacientům Vaší kliniky, aby mohli říci totéž co já. Samozřejmě mé poděkování právem náleží sestřičkám 

a dalšímu personálu za péči a citlivý přístup. Rovněž moc děkuji MUDr. Mrkosovi za zákrok na 

pohotovosti 18.1.20, který mne zbavil velkých bolestí. Závěrem přeji Vaší klinice mnoho spokojených 

pacientů s prací Vašich lékařů, jako jsem já. Přeji také zaměstnancům kliniky pevné zdraví a v životě 

plno pohody a spokojenosti. M.M. Sušice 

 

Neurochirurgická klinika 
Dobrý den, tímto chci poděkovat Vám p. Přibáň a celému vašemu personálu za poskytnutou léčbu, péči 

a celkovou úlevu od hlavních bolestí. Nepopsatelně si vážím výborně provedeného chirurgického 

zákroku, proto děkuji konkrétně MUDr. Miroslav Seidl za jeho zručnost a efektivitu. Dále jmenovitě                

p. prim. MUDr. Václav Runt za jeho přijetí na ambul. a profesionálního přístupu. MUDr. Jan Žák taktéž 

za vyšetření a profesionalitu, stejně jako pí MUDr. Gisela Rytířová. Nemalé díky patří p. MUDr. Vacek, 

MUDr. Fialka za vysvětlení, naslouchání a přístupu k mé osobě bez náznaku opovržení. Neumím slovy 



vyjádřit, jak jsem vděčný všem zmiňovaným za pomoc, jste specialisti v oboru, který jsem nebyl jako 

vězeň/trestanec lhostejný. Díky! V neposlední řadě je třeba se zmínit, poděkovat a vychválit až do 

nebes SESTŘIČKY z „B“ před kterými se klaním! Se vší úctou, údivem a respektem posílám OBROVSKÉ 

PODĚKOVÁNÍ za vše, co pro mne i jiné pacienty dělají. Jakou mají péči o druhé, porozumění, co se mé 

osoby týče, měli pochopení, shovívavost a lidský, milý přístup, na který nejsem jako spec. recidivista 

zvyklý! Měl jsem, neboli mám, štěstí, že jsem se dostal do rukou a péče takovým expertů jako jste Vy 

a Vaši lidé. Převážná většina sestřiček, které o mě pečovaly, mají můj obdiv! Na závěr musím napsat, 

že bylo celkem hezké, pod dlouhé době se vzbudit a koukat na ženu. Ještě jednou všem děkuji! S úctou 

M.B.,Plzeň 

 

 

ŘÍJEN 

Urgentní příjem  
Dobrý den, rád bych touto cestou poděkoval personálu FN Plzeň Lochotín, především pavilon C, příjem 
a chirurgická Ambulance. Při úrazu hlavy našeho 5ti měsíčního syna, kdy měl poměrně hlubokou 
řeznou ránu na tváři a bouli na čele! Hned bylo provedeno ošetření a sono, následně šití a zajištění 
pozorování na dětské klinice přes noc. Za přístup i rychlost chci ještě jednou poděkovat. Bohužel nevím, 
komu. V tom fofru jsme si absolutně nevšímali jmenovek, ale věřím, že takových maličkých pacientů 
není tolik, aby v tom lékaři a personál nepoznali svou osobu. Ještě jedno velké  díky! L. K. 
 
 

 
 

I. interní klinika,  Oční klinika 
Dobrý den, chtěla bych tímto poukázat na vynikající práci  Mudr. Michala Krčmy z endokrinologické 
ambulance a Mudr. Zdenka Kasla z očního oddělení Vaší fakultní nemocnice. Po letech neúspěšných 
snah o zmírnění mých potíží v Pražských nemocnicích, jsem se asi před pěti lety dostala do péče těchto 
výborných lékařů, kteří mi po dlouhých letech dokázali pomoci. Prosím předejte jim moje poděkování 
za jejich péči a přístup k pacientům, který je velice profesionální a lidsky vstřícný. V léčbě stále pokračuji 
a jsem velice ráda,že právě u lékařů Vaší nemocnice. Děkuji a s pozdravem S. S. 
  
 

 
 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Vážený pane řediteli, chtěla bych touto cestou vyjádřit svůj vřelý dík za záchranu svého života 
veškerému zdravotnímu personálu Infekčního oddělení  FN Bory - II. patro. 
Jsem seniorka – narozena 1948, která téměř celý svůj dosavadní život nepotřebovala výraznou 
lékařskou péči. Dodnes neužívám žádné léky (díky Bohu), hospitalizována jsem byla jen dvakrát v životě 
a to když jsem rodila a před šesti lety, když jsem byla na ulici přepadena neznámým člověkem                                   
a návštěva lékaře je u mě svátkem. Mám názor…když mně nic není, cítím se dobře, tak nikam 
nelezu….Je to asi špatně, ale jsem taková a nic se už teď v mém pokročilém věku nezmění. 
Bohužel, dnešní doba je zvláštní a to, jak nás coronavir přepadl a devastuje, je zlé. Velmi zlé. Sama jsem 
to pocítila na vlastní kůži, neboť jsem byla hospitalizována na Infekčním oddělení – II. patro (bývalé 



dětské) ve Vaší nemocnici na Borech v době od 14. do 19.10.2020. Byla jsem přivezena Rychlou 
záchrannou službou. Pravdou sice je, že už jsem u Vás byla s RZS 8.10.2020, ale byla jsem po všech 
vyšetřeních odeslána domů a vnuk mě odvezl domů ač nerad, když viděl, že nejsem v dobrém stavu. 
Ale na to už jsem zapomněla a jsem ráda, že jsem na světě. 
Přístup veškerého zdravotnického personálu – a to bez výjimky, lékaři počínaje, sestřičkami a ostatním 
personálem konče na Infekční klinice – II. patro, byl ke mně po celou dobu hospitalizace přímo 
neuvěřitelný. Milý, empatický, vstřícný, ochotný, mě co nejdříve a nejlépe pomoci. Nikdy předtím jsem 
se nesetkala s takovým úžasným přístupem k pacientovi, vždy mně to připadalo, a to mi promiňte,…..je 
stará, tak už není tak potřebná….. Bez nadsázky mohu říct, že jsem se všemi cítila tak bezpečně a tak 
slastně jak v nebi, nebo v ráji – při vší té hrůze co jsem si zažila. Jen jsem čekala, kdy mým ošetřovatelům 
začnou růst křídla. Jen to, je vidět, jak musí být oblečeni po celou dobu výkonu své 12-ti hodinové 
služby je obdivující a pro mě nepochopitelné. Já bych to nedala. 
Chtěla bych Vaším prostřednictvím velmi poděkovat za skutečně nevšední péči, neboť mám za to, že 
veškeré osazenstvo II. patra Infekční kliniky je „neuvěřitelné“, jaké bych přála všem případným 
nemocným pacientům i na jiných odděleních a Vám bych přála více takových zdravotníků, jací jsou tam. 
I přesto, a to mi odpusťte, bych velmi ráda vyzdvihla péči sestřičky Štěpánky Zajíčkové, se kterou jsme 
si tak nějak “sedly“, když už jsem byla schopná nějaké komunikace.  Její přístup byl ke mně až 
neuvěřitelný, nemohu nelézt slova, která by to vyjádřila. Prostě anděl v lidské podobě. Stejně tak jako 
sestřička Zajíčková se ke mně chovala i paní Petra, bohužel příjmení jsem zapomněla a paní Naďa 
Markush. Jejich každodenní neutuchající pomoc, starostlivost a snaha mi to těžké údobí, které jsem 
zažívala, trochu ulehčit. Všechny tři jsou v mých očích bohyně a budu jim vděčná do konce svého života 
a nikdy na ně nezapomenu. 
Pane řediteli, pokud to bude jen trochu z Vašeho postavení možné, poděkujte a oceňte jakýmkoliv pro 
Vás přijatelným a dostupným způsobem celý personál výše zmíněného oddělení, ale především bych 
byla velmi ráda a velmi bych si toho vážila, kdybyste mohl zohlednit sestřičku Zajíčkovou, Petru a Naďu 
Markush.  
S úctou a velkou pokorou Váš bývalý pacient, který by se jen nerad vrátil a když, tak by to bylo                                
s pocitem, že díky bezbřehé péči veškerého zdravotnického personálu se bude cítit jak v ráji na zemi. 
I. H.  Zruč Senec 
 

 
 

Urologická klinika 
Vážení, mnohokrát děkuji za příkladnou péči související s mou operací na Urologické klinice FN v Plzni! 
Na lůžkovém oddělení A Urologické kliniky FN jsem strávil týden od úterý 6. října do pondělí 12. října 
2020. Děkuji všem lékařům, kteří plánovaný zákrok provedli nebo se na něm jakkoli podíleli, za jejich 
odbornost a profesionalitu; děkuji všem sestřičkám z lůžkového „áčka“, které se o mě příkladně staraly 
během celého nemocničního pobytu; zvláštní poděkování pak patří sestřičkám, které o mě pečovaly ve 
dvou pro mne „těžších“ dnech po operaci – jejich jména jsem si bohužel nestačil poznamenat. Celému 
kolektivu lůžkového oddělení „A“ Urologické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni vedenému staniční 
sestrou Bc. Janou Rampouchovou děkuji za péči, vlídnost a celkově příjemné prostředí na oddělení. 
Mgr. J. Z., Plzeň 
 

 

 
Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Dobrý den, ve dnech od 12.10.2020 do 16.10.2020 jsem byla hospitalizována ve FN Bory na klinice inf. 
nemocí a cestovní medicíny - oddělení D. Nesmírně oceňuji  profesní  a zároveň i velmi  lidský přístup, 
počínaje pomocným personálem, zdravotními sestřičkami  a konče lékaři. Jmenovitě např. Naďa 



Markush, Štěpánka Zajíčková, MUDr. Martina Mullerová. Doma je doma, ale velmi ráda budu 
vzpomínat na váš přístup a péči. Krásný den Ing. E. Č.  
 
 

 

 
 
 
Klinika pneumologie a ftizeologie 
Poděkování lékařům a sestřičkám o péči mého manžela J. B. Přeji všem brzké uklidnění této situace, 
hodně sil do další péče o pacienty a hlavně zdraví. Ještě jednou děkuji. E. B. – manželka 
 
 

 

Klinika anesteziologie a resuscitačním intenzivní medicíny 
Dobrý den, dovolte mi, abych jménem celé naší rodiny dodatečně poděkovala za péči, kterou Vaši 
zdravotníci věnovali mému tatínkovi, Ing. J. J., v posledních chvílích jeho života. Skonal ve večerních 
hodinách 26.9.2020 na lůžkovém oddělení KARIM ve FN Lochotín po dlouhé nemoci, kterou završil 
nový koronavirus. Obrovský dík patří především panu doktoru Jiřímu Pouskovi a celému jeho týmu, ale 
i zdravotníkům, kteří tatínka převáželi do nemocnice. Ti všichni se mu věnovali s maximální snahou, ač 
bylo od počátku téměř jisté, že jeho závažný zdravotní stav nenabízí mnoho šancí na obrat. Jsme Vám 
velice vděční i za vstřícnou komunikaci především s mou maminkou, která o tatínka v jeho nejtěžších 
dnech pečovala sama v horečkách, se stejnou diagnózou. Máme obrovskou radost, že ona už se dnes 
cítí mnohem lépe. Obecně si nesmírně vážíme toho, co v této době pro všechny pacienty, a obzvláště 
ty s diagnózou COVID-19, děláte, ač musíte tomuto viru čelit ve vrstvách ochranného oblečení                                 
a v respirátorech, při permanentním ohrožení vlastního zdraví. Zkrátka, ještě jednou mnohokráte 
děkujeme všem statečným z naší plzeňské fakultky a držíme moc palce, ať se epidemiologická situace 
brzy stabilizuje a zlepší. Buďte všichni fit a pozitivní na duchu! 
Zdraví a fandí vám všem, J. J. s celou rodinou 

 

II. Interní klinika  
Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala sestřičce v náběrové místnosti 2. Interní klin. Bory za 
mimořádně empatický přístup, vynikající citlivé jednání,9.10. cca 9,15h.Přejji krásný den. M. S. 
 

 
 

Chirurgická klinika  
Dobrý den, pane řediteli, sice jsem psala dotazník, ale raději ještě píšu. Ráda bych poděkovala kolektivu 
lůžkového oddělení chirurgie A za perfektní péči při mé hospitalizaci v minulém týdnu. Oceňuji 
profesionální práci a milý, lidský přístup. Děkuji staniční sestře paní Štěpánce Lhotákové                                            
a Dr. Houdkovi, ale také ostatním v kolektivu, kteří mě ošetřovali. Rovněž tým na operacím sále zaslouží 
pochvalu. Ve chvílích, kdy se člověk bojí, je milý přístup extrémně důležitý. Nechyběla slova podpory, 
úsměv i humor k odlehčení situace. Ráda jsem vám napsala svoje pocity. Přeji hezké dny a co nejméně 
covidovych pacientů. M. Ch. 
 



 

II. Interní klinika  
Dobrý den. Chtěl bych Vám jménem celé rodiny poděkovat za péči, kterou jste věnovali naší 90-ti leté 
matce která byla u Vás hospitalizována s coronavirem a dneska se v pořádku vrátila domů. Velice si 
vážíme Vaší práce a pevně doufáme, že si někdo zodpovědný konečně uvědomí, jak úžasní lidé pracují 
v našem zdravotnictví a po zásluze se k nim začne chovat. Ještě jednou mnohokrát děkujeme a přejeme 
do Vaší těžké práce hodně sil. Za rodinu paní B. H. její děti a ostatní z rodiny a přátelé. 
 

Chirurgické oddělení 
Dobrý den, chtěl bych tímto způsobem poděkovat všem pracovníkům oddělení chirurgie na Borech                   
a zvláště sestřičkám na oddělení A1. Všichni jste se chovali skvěle ať už na příjmu, lékaři i ostatní 
personál. Zvláště ale sestřičky na A1 kde jsem pár dní ležel, byly jako sluníčka, pořád usměvavé hrozně 
milé a nejšikovnější na světě. Pobyt u Vás i v této těžké době byl pro mě opravdu pohodový. 
Ještě jednou proto Všem moc děkuji. M. S., Brod nad Tichou  
 

 

Gynekologicko-porodnická klinika, Neonatologické oddělení  
Vážený pane řediteli, ráda bych touto cestou poděkovala celému týmu oddělení rizikového 
těhotenství, neonatologické JIRP a JIP. Když jsme 14. června tohoto roku odjížděli s přítelem z jižní 
Moravy na dovolenou na Šumavu a já byla v 28. týdnu těhotenství, ani ve snu by nás scénář naší 
"dovolené" nenapadl. Hned druhý den po příjezdu bez žádných předchozích potíží mi spontánně 
odtekla plodová voda a já byla RZP ke štěstí svému i naší dcery odvezena právě do FN Plzeň. Jelikož                 
k porodu nic nenasvědčovalo, byla jsem hospitalizována na oddělení rizikového těhotenství. Celých                 
12 dní, které jsem tam strávila, se o mě sestřičky i lékaři starali, jak nejlépe uměli. Oceňovala jsem 
nejen jejich profesionalitu, ale i obrovskou lidskost, kterou jsem opravdu potřebovala. Když nastal den 
porodu a naše A. se narodila se svými 1450 g, říkala jsem si, že už je to za námi. Opak byl pravdou a vše 
bylo před námi. Na oddělení JIRP strávila skoro měsíc. Nesmírně si vážím práce sester i lékařů na tomto 
oddělení, které je opravdu velice náročné. Jsem moc ráda, že jsem po celou dobu pobytu mohla být na 
pokoji pro matky, a tak jsem mohla být naší dceři aspoň takhle na blízku. Všechny sestry byly skvělé, 
přátelské, nikdy jsem se nesetkala s nějakou negativní reakcí. Vždy byly ochotné pomoci, naslouchat              
i normálně se pobavit. S tím samým přístupem jsem se setkala i na oddělení JIP, kde jsme strávily na 
roamingovém pokoji další 3 týdny. Skvělé sestry a báječní lékaři byli všude, kde jsme byly i my. Moc si 
vážím práce všech. A to i proto, že sama jsem zdravotní sestra. Jmenovitě chci moc poděkovat                  
MUDr. Matasovi a jeho týmu, MUDr. Kepkové, MUDr. Koreňové a MUDr. Kozerovskému, který byl                    
u porodu a zároveň byl mým ošetřujícím lékařem. 
Velký dík patří VŠEM sestrám, bez kterých by to prostě nešlo. Naší A. se daří velice dobře, má už 4,5 kg 
a je zdravá. Což je pro nás největším darem. Ještě jednou moc děkujeme. Máte skvělý tým. 
S pozdravem A. K., J. M. a R. K. 
 
 

 

Oddělení klinické dietologie 
Dobrý den, moc bych chtěla poděkovat na oddělení klinické dietologie FN Plzeň paní Jaroslavě 
Kreuzbergové za skvělý přístup, skvěle moc vše vysvětlí, opravdu si toho moc vážím a jinak děkuji celé 
FN Lochotín i Bory a držím vám všem palce, přeji lékařům a sestřičkám hlavně zdraví, pacientka I. K. 
 
 



 

Gynekologicko-porodnická klinika 
Dobrý den, chtěla bych hrozně moc poděkovat všem jak na ambulanci, tak na porodním sále, tak i na 
oddělení šestinedělí za péči o mě a i o mé narozené děti, dceru N. narozenou 2014, dceru narozenou 
2015 a syna narozeného 2020, byly jste úžasní a hlavně hrozně moc člověka podporujete a pomáháte, 
když je na to člověk sám. Chtěla bych nějak pomoci s oblečením anebo s dětským oblečením, plenkami 
a kosmetikou jak pro maminky, tak pro miminka. Doufám, že se jednou k vám vrátím s tím, že přijedu 
porodit další malou lásku. Děkuji moc všem na tomto oddělení. A těším se na odpověď. T. D. 
 

 
 
FN Plzeň 
Dobrý den chtěla bych moc poděkovat panu řediteli, že skvěle vede Fakultní nemocnici a také všem 
lékařům a sestřičkám moc držím palce při této covidové situaci, a proto všem přeji hlavně zdraví, to 
všichni potřebujeme,  moc si toho vážím, co pro nás všechny děláte, přeji pěkný den. I. K.   
 

 
Urologická klinika 
Vážený pane řediteli, pár dní jsem byla jako pacient ve Vaší nemocnici na urologii (7. poschodí), kde 
mě připravovali na odebrání ledviny s nádorem. Touto cestou bych chtěla lékařům a celému týmu, 
který mě operoval 2. října 2020 poděkovat, stejně tak i personálu 7. poschodí, který se musel o mě 
starat víc než obvykle, neboť po mozkové mrtvici mám zhoršenou pohyblivost, sluch i vidění. 
S pozdravem a přáním všeho dobrého M. K. 

 
 
Onkologická a radioterapeutická klinika 
Chtěla bych moc poděkovat za příkladnou péči a vstřícnost všem doktorům a sestrám z oddělení B 
Onkologické kliniky na Lochotíně. B. G. 

 

 

Oddělení léčebné rehabilitace, Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Vážený pane řediteli, ráda bych touto cestou vyjádřila svoji nesmírnou úctu a velké poděkování týmu 
Rehabilitačního oddělení FN Plzeň-Lochotín pod vedením paní primářky MUDr. Hany Hladové.  
V říjnu roku 2018 a v lednu 2020 jsem prodělala na Ortopedické klinice výměnu obou kyčelních kloubů. 
Po těchto operacích jsem byla přeložena na Rehabilitační oddělení, kde se mnou rehabilitační sestřičky 
pravidelně cvičily, radily mi, jak mám cvičit po propuštění doma a tímto mi velmi pomohly. Veškerý 
personál, jak lékaři, tak i zdravotnický personál se chovali velmi lidsky.  
Na závěr bych chtěla vyslovit svoje veliké poděkování všem lékařům, celému tým sestřiček                                      
a ošetřujícímu personálu, že vždy chodili s úsměvem, ochotou a každý můj dotaz vždy zodpověděli,                    
i přestože vím, že jejich práce není snadná a jednoduchá. Všem Vám přeji hodně pracovních úspěchů 
a hlavně hodně spokojených pacientů, jako jsem byla já, ve Vaší tak potřebné práci. 
S úctou a pozdravem H. K. 
 

 



 
Hematologicko-onkologické oddělení 
Vážený pane primáři, chtěla bych Vám, paní Dr. Jungové a celému kolektivu 8. patra hematoonkologie 
upřímně poděkovat za obětavou a profesionální péči o mého těžce nemocného manžela pana J. M., 
který bohužel 10.08.2020 zemřel, s úctou E. M.,Zahrádka u Českého Krumlova 

 
 

 

 

ZÁŘÍ 

Hematologicko-onkologické oddělení 
Vážený pane primáři, od 4.9. do 20.9.2020 jsem ležel 17 dní na jednotce pro autologní transplantace 
FN Plzeň. Chtěl bych Vám osobně a všem Vašim spolupracovníkům alespoň touto cestou poděkovat za 
naprosto profesionální a zároveň nesmírně lidský přístup k pacientovi. Budu Vám velmi vděčný, pokud 
mé poděkování budete tlumočit svým spolupracovníkům. J. D. České Budějovice 
 

 
Oční klinika 
Vážený pane řediteli, vážené vedení nemocnice, nedávno jsem byla hospitalizována na Oční klinice               
FN Plzeň. Setkala jsem se zde s úžasnou péčí přednosty MUDr. Štěpána Rusňáka, Ph.D., lékařů 
pracoviště a celého personálu vůbec. Stejný názor měli i ostatní pacienti, proto jsem se rozhodla, že 
pracoviště takto veřejně pochválím. Ráda bych tímto ještě jednou poděkovala za perfektní péči. J. M. 
Přeštice 
 

 
 
 

Otorhinolaryngologická klinika 
Dobrý den, ve dnech 25. - 29.9.2020 jsem byl v péči lůžkového oddělení kliniky ORL v 6. patře na Borech. 

Byl jsem, pro mě, po velmi nepříjemném ataku BPPV, kdy jsem doma jen ležel na podlaze a zvracel. 

Celý svět se se mnou točil a za žádnou cenu to nešlo zastavit. Nejdříve se mně ujali na ambulanci                         

v pátek  v podvečer 25.9.2020, kam mě dcera dovezla. Sloužící sestra paní Doskočilová, nás po příchodu 

do čekárny v přízemí pavilonu č. 22 na Borech poprosila o malé posečkání, a i když byl v ordinaci jiný 

pacient, velmi příjemně, empaticky a doslova s láskou k bližnímu, v nás zažehla první plamínek naděje, 

že jsme na správném místě. Syn mě dovezl následně na vozíku do ordinace a oba jsme velmi, velmi 

ocenili, věcný, rychlý, naprosto přesvědčivý přístup pana doktora Michala Rianta v řešení mého 

problému. Když mě po vyšetření doporučil hospitalizaci alespoň jeden den na jejich lůžkovém oddělení, 

měL jsem za to, že jej poslalo "samo nebe". S obrovskou úlevou jsem jeho nabídku přijal. Zkrátím to. 

Na lůžkovém odd. v 6. patře jsem pobyl od pátečního večera do úterního dopoledne.  

Chci touto cestou poděkovat všem, se kterými jsem se setkal a jejichž jména neznám. Ano četl jsem je 

na tabuli na chodbě, ale při jejich péči o moje zdraví i pohodlí jsem nikdy nepřečetl jména na jejich 

vizitkách, abych jméno přiřadil konkrétní osobě. 



Chci tedy velmi poděkovat panu doktorovi sloužícímu v sobotu, paní doktorce sloužící v neděli, panu 

doktorovi sloužícímu v pondělí i panu doktorovi sloužícímu v úterý. Nedokážu posoudit odbornou 

stránku, ale vždy byli věcní, při tom příjemní, rozhodní s jasně vnímatelnou energií mě pomoci!!! A také 

mě pomohli!!! Po každém rozhovoru s nimi jsem pociťoval velkou úlevu a vlastně i pocit štěstí, že nás 

"osud" svedl v daný čas na stejné místo... Velmi je obdivuji, kde berou tolik životadárné energie, kterou 

neváhají předávat druhým..., kteří visí na jejich rtech... Moc, moc jim všem za to děkuji!!! 

Chci také velmi, velmi poděkovat všem ostatním sestrám a pracovnicím, které se o mě/nás  starali 

nejen z hlediska léčby, ale i z hlediska našeho pohodlí, a vůbec kompletního servisu, který člověk                          

v takové situaci jednak potřebuje. Ale i servisu, který byl benefitem navíc, který člověka/pacienta 

zahřeje na duši a vnímá kolem sebe nejen zdravotnické pracovnice, ale také lidi, kteří mu chtějí pomoci. 

Lidi, kteří jsou neskonale obětaví, trpělivý, pracovití, vnímaví, empatičtí, a doslova s láskou k bližnímu 

nás pomyslně všechny tlačí před sebou směrem k našemu uzdravení. Moc, moc jim za to všem děkuji!!!  

Stejně tak chci velmi, velmi poděkovat paní doktorce Janě Hanákové a jejím dvěma kolegyním, za 

excelentně vedené vyšetření na ambulanci audiologie a foniatrie, za věcnou a při tom velmi 

empatickou komunikaci, i za trpělivost mého pomalejší vstřebávání sdělených informací!!! 

Velmi mně pomohlo, že mi věnovaly svůj čas, erudici a lidskou energii!!! Moc, moc jim za to děkuji!!! 

A vlastně jsem i velmi hrdý, že v naší plzeňské nemocnici, takoví lidé pracují!!! 

Ještě jednou chci vyjádřit velký obdiv k těmto lidem a velmi, velmi poděkovat za pozitivní energii, 

kterou nám všem pacientům předávají!!!!!!!!!!!!!!!! 

DĚKUJI!!! S úctou Váš pacient a Plzeňák J. Š. 

 
 
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Vážený pane řediteli, tímto dopisem bychom rádi poděkovali celému kolektivu oddělení ortopedie                

-  gerontologie „E“ za péči o našeho tatínka pana M. P. r. 1931, který byl ve vaší nemocnici 

hospitalizován a operován. Pan primář, lékaři a sestřičky přistupovali k tatínkovi (a ne jenom k němu) 

s přirozenou empatií, vstřícností a porozuměním. Všichni na tomto oddělení jsou velcí profesionálové 

na svém místě, kteří našeho tatínka nezatěžovali obavami o jeho budoucí zdravotní stav, ale dali mu 

naději a důvěru, že i v takovém věku a po takovém těžkém zákroku je život dobrý a stojí za to jej prožít. 

P. z Domažlic 

 

Geriatrické oddělení 
Vážený pane řediteli, chtěla bych touto cestou vyjádřit velké poděkování celému kolektivu 

Geriatrického oddělení v čele s paní prim. MUDr. K. Soukupovou za vzornou péči v době hospitalizace 

mojí maminky paní J. Š. I přes velké množství náročné práce zachovávali všichni profesionální, velmi 

vstřícný a laskavý přístup nejen k ní ale i ke všem ostatním pacientům. Za to jim všem patří ještě jednou 

velké poděkování a hluboká poklona za perfektně vykonávanou práci. J. Š. 

 

 



Urologická klinika 
Vážený pane řediteli, ve dnech 9. až 21.8.2020 jsem byl pacientem vaší nemocnice, konkrétně 

Urologické kliniky na Borech, kde jsem 10.8. podstoupil robotickou operaci prostaty. Tu vedl prof. 

Milan Hora (kterému napíšu samostatný mail) a jeho spolupracovníci. Nechci Vás zdržovat obsáhlým 

textem, pouze jsem chtěl Vaším prostřednictvím vyjádřit upřímné poděkování všem lékařům, 

zdravotním sestrám a ostatnímu personálu, kteří o mne pečovali jednak na pooperačním pokoji 

oddělení B Urologické kliniky, jednak do konce pobytu na oddělení A. Vysoce si cením jejich obětavosti, 

ochoty, profesionality a lidského přístupu, což je v dané nelehké životní situaci obzvlášť ocenění hodné. 

Člověk si během nemocničního pobytu uvědomí, jak nelehká a náročná je práce všech, kdo ve 

zdravotnictví pracují. Chtěl bych proto všem na odd. B a zejména A, kde jsem ležel déle, UK FN poslat 

touto cestou ještě jednou své velké díky. S přáním stálého zdraví, L. S., Karlovy Vary 

 

 

 

Chirurgická klinika 
Dobrý den, dnes jsem byla u Vás na akutním příjmu chirurgie s bolestí břicha. Paní doktorce Vejvodové 

a sestřičce jsem už moc děkovala za jejich milý lidský přístup. Oproti jiným navštíveným nemocnicím 

jste tady milionoví. Už při příchodu jsem byla nadšená z paní “uvaděčky”, která mi ochotně poradila, 

kam mám jít. Hned se mě ujala. Skvělý systém příjmu. Krásné prostředí a i dětský koutek mi udělal 

radost. Máte to tu vymazlené. Poprvé jsem byla z nemocnice nadšená. Skvělá práce. Přeji všem 

zaměstnancům a vedení radost z práce a hodně spokojených pacientů. Moc díky! S pozdravem B. L. 

 

 

Kardiologická klinika 
Vážení přátelé, v době 31.08 až 03.09.20 jsem byl hospitalizován na Kardiologické klinice vaší 

nemocnice, takže jsem prošel jak lůžkovou částí na 7p., tak intervenční na 4p. Musím se hluboce sklonit 

před profesionální zručností vašich lékařů, sester a paní staniční, tak před jejich přístupem k pacientům. 

Žádná otázka nezůstala nezodpovězena, žádná potíž nezůstala neřešena. Při veškeré jejich pracovní 

vytíženosti si našli čas na úsměv a povzbuzení. Prosím předejte jim můj dík a obdiv. Děkuje a přeje 

hezké dny P. L. Plzeň 

 

Gynekologicko-porodnická klinika 
Dobrý den, chtěla bych alespoň touto cestou vyjádřit podporu a předat veliké poděkovaní Vašim 

kolegům z oddělení konzervativní gynekologie (GIIB), kde jsem byla koncem srpna 2020 

hospitalizovaná. Výkon to nebyl nikterak příjemný především po psychické stránce, přesto (a nebo 

právě proto?) byli všechny sestry, lékařky i lékaři, se kterými jsem se setkala, velmi profesionální, milí, 

ochotní a hlavně lidští. Ještě jednou moc děkuji a přeji klidné služby! S pozdravem, P. J. z Plzně 

 

Otorhinolaryngologická klinika 



Vážený pane řediteli, dovolujeme si Vám velmi poděkovat za vstřícnost, kterou jste nám poskytl při 

hospitalizaci našeho syna na oddělení ORL. Chtěli bychom vyzdvihnout především profesionální přístup 

celého lékařského týmu oddělení ORL včele s as. MUDr. Davidem Sloukou Ph.D., MBA, díky kterému se 

dostalo našemu synovi prvotřídní péče a kvalitního lékařského ošetření. Moc bychom chtěli poděkovat 

také všem sestřičkám na oddělení ORL za jejich milý a laskavý přístup během našich návštěv                                 

v nemocnici. Vážíme se toho, že se FN Plzeň může pyšnit tak skvělým lékařským personálem.                               

L., F., F. G. 

 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Dne 7.9. 2020 jsem byla propuštěna z infekční kliniky oddělení D, kde byly některé pokoje vyhrazené 

pro pacienty se susp. Covid 19. Chtěla bych touto cestou poděkovat a pochválit sestry a lékaře tohoto 

odd. Sestry mně byly oporou, byly velmi ohleduplné, komunikativní, taktní. Jejich péče byla na vysoké 

profesionální  úrovni. Chtěla bych také poděkovat MUDr. L. Kukrálové, mé ošetřující lékařce, která 

kromě léčení, se mnou jednala s respektem, informovala mě o průběhu nemoci, byla altruistická. Péče 

v Mulačově a bývalé VN (kde jsem byla BOHUŽEL hospitalizována) se k inf. odd. D nedá vůbec ani trochu 

přirovnat. Děkuji vám  Z. M. 

 
Neonatologické oddělení 
Poděkování z facebookových stránek: 

 Patří Vám velký dík, vám všem. H.H. 

 Stále na vás vzpomínám. O.R. 

 Lékaři a sestřičky na neonatologii jsou doslova andělé, vysoce profesionální a lidský tým. Zdraví 
malý Matouš a rodiče. J.K. 

 Měla sem tak dva kluky a velké díky všem zdravotníkům za péči. J.B. 

 Já taky moc, moc děkuji celému týmu neonatologie za péči o mojí holčičku a chlapečka, velké 
díky. S.S. 

 Smekám.... velké dÍky. V.Š. 

 Letos jsme si u Vás zažili také dva týdny. A musím jen poděkovat, to jak jste se starali o malého, 
to jak mu pomohli... a to byl opakem všech, trošku víc větší na to, že se narodil předčasně...za 
všechno hrozně moc děkujeme, z D. je skvělej chlapák, který vše dohnal, až předehnal... H. H. 

 

 

Gynekologicko-porodnická klinika, Neonatologické oddělení 
Moc děkuji za skvělou práci a laskavý přístup lékařům, porodním asistentkám a sestřičkám jak na 

porodním sále, tak na oddělení šestinedělí. Porod probíhal parádně až na závěrečné komplikace, které 

jsme, jmenovitě díky paní porodní asistence Svobodové, doktorce Bláhové, panu primáři Kališovi, 

porodní asistence Michalíkové a (bohužel jména jsem v tom fofru nechytila) paní doktorce a sestřičce 

z neonatologie (snad jsem nikoho nezapomněla!) přestáli bez jakýchkoliv větších potíží. Porodnice 

Lochotín jede! Díky. T. M. 

 

 
Interní oddělení LDN 



V době od 20.7. do 19.8.2020 jsem pobývala na doléčení a rehabilitaci na Interním oddělení LDN 1                          

– IV. Patro, vedoucí lékař MUDr. Kopecký. Dík patří všem sestřičkám za péči a obětavou práci, kterou 

věnují všem pacientům. Z. V. Plzeň 

 
Hematologicko-onkologické oddělení 
Moc si práce všech na Hematologicko-onkologickém oddělení vážím. Je to super parta pod tím nej 

vedením. Přeji všem, od primáře, přes lékaře, sestřičky i další pomocný personál, bez kterého by to na 

oddělení též nefungovalo tak dobře, jak jsme zvyklí, hlavně hodně zdraví a děkuji, že jsou tu, kdykoliv 

je potřebujeme. Díky. N. N. 

 

Interní oddělení LDN 
Ráda bych poděkovala lékařům, sestřičkám a sanitářům za všechnu péči, trpělivost a starostlivost, 

kterou mi věnovali po celou dobu mé hospitalizace na oddělení LDN 3. Děkuji E. K. 

 

 

Hematologicko-onkologické oddělení 
Dobrý den paní doktorko, jelikož je dnes Mezinárodní den transplantace kostní dřeně, chtěla bych Vám 

moc poděkovat za veškerou péči o mého manžela Z.J. a tento velký dík patří také všem Vašim 

kolegyním a kolegům, sestřičkám a sanitářům  na ambulanci i oddělení! Velice si vážím, co pro všechny 

pacienty děláte a že to nemáte jednoduché! Jsme rádi, že Vás máme!! Moc Vás všechny zdravím a přeji 

Vám všem v této těžké době pevné zdraví a ať jste všichni šťastní. S pozdravem I. J. s rodinou. 

 

 

Interní oddělení LDN 
Kolektiv dlouhodobě nemocných LDN. Chtěla bych se vyjádřit ohledně hospitalizace a pooperační péče 

na vašem oddělení. První okamžik mně bylo velmi smutno, ale přijetí bylo velmi vřelé. Během pobytu 

u vás byl personál (sestřičky, atd.) velmi, velmi ochotný, který se o nás staral také zodpovědný                              

a empatický. Jídlo bylo dobré, povlečení čisté a neustále kontroloval personál čistotu. Cokoli jsme 

potřebovaly během pobytu v nemocnici, nebyl problém. 

Vaše práce je náročná a chci poděkovat vám všem. Přeji hodně síly a trpělivosti, protože není snadné 

pracovat s lidmi, kteří jsou nemocní. J. Ch. 

 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych touto cestou poděkoval za skvěle odvedenou práci Vaší 

zaměstnankyně, která byla členkou osádky odběrové sanitky.  



Ve čtvrtek 10. září prováděla v Nové Vsi náběry vzorků v rámci plošného testování našich občanů na 

nákazu virem Covid 19. Díky jejímu naprosto profesionálnímu a zároveň vlídnému přístupu ke každému 

ze sto padesáti tří testovaných, proběhlo vše v nečekaně klidné a někdy i veselé atmosféře. 

Ještě jednou mnohokrát děkuji za sebe i za všechny občany Nové Vsi přeji Vám a Vašim zaměstnancům 

hodně sil a brzká konec této hektické doby. 

Starosta obce Nová Ves 

 

SRPEN 

 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Dobrý den, chtěla bych moc poděkovat panu doktorovi Jiřímu Müllerovi, anesteziologům a všem co 

zrovna byli na sále, když mi operovali nohu, dělali mi Autotransplantaci kožního defektu L bérce. Na 

sále byl pan doktor skvělý, vše mi dobře vysvětlil a měla jsem super péči. Fakt si nemůžu stěžovat, ještě 

jednou moc všem děkuji a opravdu si toho vážím. I. K. 

 

 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Vážený pane řediteli, přejeme Vám dobrý den. Rádi bychom tímto vyjádřili srdečné poděkování celému 
gynekologicko - porodnickému týmu, který se o nás s naším prvorozeným synkem staral v průběhu 
porodu a dalších dnů. Jsme vděčni, že v pro nás tak významné a samozřejmě i náročnější dny, jsme byli 
od příchodu do porodnice až po propuštění z oddělení šestinedělí v rukou profesionálů se srdečným a 
nápomocným přístupem. Je vidět, že je jejich zaměstnání opravdu naplňuje a pro nás jsou i díky nim 
první okamžiky s naším miminkem nezapomenutelné. Ještě jednou všem mnohokrát děkujeme. M., M. 
a A. B. 

 
 
Neurologická klinika, Klinika zobrazovacích metod 
Dobrý den, ráda bych moc poděkovala panu Bluďovskému Miroslavu z magnetické rezonance na 
Borech, byla jsem během 14 dnů 2x a přístup byl úžasný, uklidňoval mě, takže jsem to zvládla, jsem 
hrozný nervák a přístup pana Bluďovského byl úžasný. Velký dík. Zároveň bych chtěla poděkovat za 
perfektní vyšetření a přístup pana přednosty Polívky, za to, jak se věnuje pacientům, jezdíme k panu 
přednostovi s manželem a nestalo by se, že by na nás neměl čas a vždy se nám velmi pečlivě věnuje. 
Velké poděkování manželé O. 
 

 

Dětská klinika 



Dobrý den všem, ráda bych touto cestou vyjádřila moje velké poděkování a uznání za práci personálu 
dětské kliniky, odd. kojenců a batolat. Pobyt jsme absolvovali na podzim 2019. V nemocnici jsme 
strávili jen dvě noci kvůli plánovanému zákroku, ale možná, že čím více dopředu o tom člověk ví, tím 
více nad tím má možnost přemýšlet a nastřádat v sobě obavy. První pozitivní zkušenosti jsme měli už 
při příjmu, kde jsme se na ambulanci setkali s velmi milými a empatickými lidmi. Přesto, že poslouchat 
plakající děti musí být náročné, setkali jsme se s úsměvy a přátelským přístupem. Na oddělení už vše 
jen pokračovalo. Takhle přátelskou a vlastně docela pohodovou atmosféru jsem nečekala ani 

v nejrůžovějších snech. Ať jsme se setkali s kýmkoliv, sestřičky, lékaři, sanitáři a další personál, ze všech 
vyzařovala snaha, aby vše proběhlo co nejlépe, a aby to pro dítko byl co nejmenší stres. Každý měl pro 
prcka nějaké přátelské slovo a snažil se tak pobyt zpříjemnit a odlehčit. Přitom šlo vlastně o drobnost, 
která však v cizím prostředí znamená hodně. Počáteční obavy z neznámého rychle mizely. Velmi 
vděčná jsem byla i za to, že i rodičům se dostalo obyčejné lidské podpory. Obyčejné slovo nebo projev 
zájmu ve správnou chvíli dělá zázraky, aniž by bylo potřeba dlouhých rozborů. A přesně toho se nám 
dostalo. Kromě velkého poděkování za přístup, jsem tímto dopisem možná i chtěla dát zprávu ostatním 
rodičům, že tady vše proběhlo nejlépe, jak mohlo. A to právě díky lidskému a milému přístupu. Člověk 
odcházel s dojmem, že nepříjemnou situací se dá projít s klidem. Nejvíc si cením toho, že jsem měla 
dojem, že táhneme všichni za jeden provaz a všichni máme společný zájem, aby tím malej prošel s co 
nejmenším strachem. Přeji všem hodně zdraví a radosti v životě. Ještě naposledy děkuji za to, že moje 
obavy byly zbytečné. K.   
 

 
 
Chirurgické oddělení, Interní oddělení - neurorehabilitace 
Dobrý den, moje maminka, hospitalizována ve FN Bory, mě požádala, abych předala děkovný dopis, 
který napsala. Poděkování personálu CHIRO a INTO - Neurorehabilitačního oddělení FN Bory. 
Nemocnice – místo, kde se vám dostane pomoci, když ji potřebujete. I na mě došlo. Bylo před 
Velikonocemi, nouzový stav, Covid 19 – všechno obrácené vzhůru nohama. A já si zlomím stehenní kost 
v tom nejhorším místě. Co následovalo, si asi umíte představit. Rychlá, převoz na chirurgii FN Bory, 
operace. Velký dík a úctu všem pracovníkům CHIRO - lékařům a sestrám za perfektně provedenou 
operaci a ošetřování v prvním pooperačním období. A po týdnu nástup na Neurorehabilitační oddělení. 
Přede mnou bylo dlouhých 6 týdnů na nemocničním lůžku. „To asi nedám!!!“A dala jsem to, díky všem, 
kteří mi v tom pomáhali. A to bez nadsázky, všichni. Lékaři, hlavně pan MUDr. Tomáš Vít, léčil 
s úsměvem a laskavým slovem. Sestřičky – nejmenuji, abych některého „ANDĚLA“ v lidské podobě 
nezapomněla a pomocný zdravotnický personál se zlatýma rukama. Všichni vždy usměvaví. Jejich 
úsměv se schoval pod rouškou, ale oči říkali vše. Mluvili se mnou, chápali. A rehabilitační pracovnice – 
skvělý tým. Postavily mě zpátky na nohy. Nelitují, jen vás vedou dopředu, abyste se v tom normálním 
světě neztratili. Děkuji vám všem!! Vzdávám hlubokou poklonu. Skláním se před vaší prací. Nestýskalo 
se mi, díky vám všem. Jste lidé na svém místě. A jako lidé máte i vy svoje bolístky a trápení, ale nikdo 
z nás, pacientů, to necítil, nevnímal, zůstávaly totiž přede dveřmi nemocničních pokojů. Nenacházím 
dost vhodná slova, abych děkovala a děkovala. To, co děláte, není práce, ale poslání. A vy všichni na 
CHIRO i Neurorehabilitačním odd. ho nádherně naplňujete. Ať se vám v životě všechno daří, jste 
skvělí!!! Vaše vděčná pacientka J. S. Za maminku s velkou radostí a také s velkými díky, zasílá dcera         
M. M. 
 

 

Neonatologické oddělení 
Dobrý večer všem, za pár hodin bude našemu synovi jeden rok, díky vám. Mockrát vám všem děkujeme 
za jeho záchranu! Děkujeme!! M. 



 
 

 

 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Dobrý den, chtěla bych moc poděkovat panu doktorovi P. Váchalovi a sestřičkám na oddělení B 
Ortopedie a traumatologie, za skvělou péči, fakt moc si toho vážím. Jsem vám všem moc vděčná za 
velkou pomoc, patří vám velké díky. Pacientka I. K. 
 

 
Otorhinolaryngologická klinika 
Dobrý den, ve čtvrtek jsme navštívili ambulanci ORL na Borech. Jen bych ráda ještě jednou poděkovala 

MUDr. Hrabáčkovi a úžasné sestřičce, co s ním sloužila. Zvládli našeho malého "stresáka" na jedničku. 

Rychlé, šetrné vyšetření a k tomu samý úsměv, s malým dítětem vážně paráda. Často slýchám stížnosti, 

jak se někde dlouho čeká, že doktor/sestra byli nepříjemní. My u vás máme jen samé pozitivní 

zkušenosti. Hezký den 

 

 

 

Chirurgické oddělení 
Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat za skvělý a profesionální přístup ve FN v Plzni na 
Borech, na pohotovostní chirurgické ambulanci. Byli jsme tam s dcerou, která si na závodech zlomila 
ruku a opravdu moc děkuji personálu za trpělivost a lidskost. Opravdu hodně dlouho jsem se s takovým 
přístupem nesetkala. Ještě jednou moc moc děkujeme. B. H. 
 
 

 
 

Urologická klinika 
Dobrý den pane řediteli, na přelomu července a srpna tohoto roku, jsem byl hospitalizován ve Fakultní 
nemocnici Plzeň Bory na oddělení A Urologické kliniky. Chtěl bych touto cestou poděkovat ošetřujícím 
lékařům, sestřičkám a veškerému personálu. Byť nejsem častým návštěvníkem nemocničních zařízení 
a doufám, že i nadále nebudu, musím vyzdvihnout profesionální přístup, který jsem za celou dobu 
pobytu obdržel. Požádám Vás, pane řediteli, o předání tohoto poděkování. Přeji všem pevné zdraví                   
a mnoho spokojených pacientů. S úctou a pozdravem R. P. 
 
 

 

 

Klinika zobrazovacích metod 



Dobrý den, chtěla bych, i když o týden později, moc a moc pochválit úžasný tým na 
MAMOSCREENINGU. Byla jsem na vyšetření minulý čtvrtek, opravdu skvěle mi vše sestřičky vysvětlily 
a i vyšetření probíhalo ve velmi přátelské atmosféře, opravdu, přesně jak by to mělo být. Moc děkuji. 
Přeji krásný den všem. P. 
 

 

Neurochirurgická klinika 
Vážený pane přednosto, vážený personále neurochirurgické kliniky FN Plzeň Lochotín. V roce 2017 byla 
na vaše pracoviště převezena, nyní již moje žena, s rupturou AVM. Díky profesionalitě a znalostem vás 
všech přežila a je takřka bez následků, což považujeme téměř za zázrak. A tak i díky vám mohlo dojít 
k radostné události, kdy jsme se vzali. P. K. 
 

1. interní klinika 

Dobrý den, 22.08.2020 jsem doprovázela maminku pani Jedličkovou, která je chronicky nemocná a jejíž 
stav se náhle zhoršil, na akutní příjem (interní ambulanci). Chtěla bych velmi poděkovat pani doktorce 
Lucii Irovske, která maminku vyšetřovala. Vážím si lidského, empatického přístupu a pečlivosti mladé 
lékařky. Vím, že se stav mojí maminky nebude zlepšovat a empatický přístup vaší lékařky, nám v tíživé 
situaci ulehčil. Děkuji a přeji paní Dr. Irovské hodně úspěchů v pracovním, i osobním životě. Také ostatní 
personál nemocnice – zdravotní sestry a paní ve vstupní hale, se chovaly velmi profesionálně                            
a přátelsky. Také jim moc děkuji. S pozdravem L. S. 
 

 

 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Dobrý den, chtěla bych moc poděkovat ortopedické a traumatologické JIPCE a oddělení C, panu 
doktorovi J. Belatkovi a sestřičkám. Jsem moc spokojena s péčí, moc si toho vážím a děkování patří i na 
oddělení A. Přeji pěkný den I. K. 
 

 

 

Oddělení léčebné rehabilitace 
Vážený pane řediteli, předpokládám, že máte hromadu starostí, úměrných této nezvyklé době, proto 
Vás nechci moc zdržovat a přejdu rovnou k tomu, proč Vám píšu. Chci poděkovat za péči na oddělení 
nemocnice, které šéfujete. Po operaci kyčle jsem byla převezena na Oddělení léčebné rehabilitace.               
A to je to oddělení, jehož pracovníkům, konkrétně paní Rýdlové, chci moc poděkovat. Trpělivost, 
profesionalita, zájem o momentální stav. Měla jsem štěstí i na spolupacientky na pokoji, takže za ty 
dva týdny jsem udělala velký pokrok nejen po stránce fyzické, ale i psychické. Před operací jsem se 
hodně bála, postupně jsem se velmi uklidnila vírou, že se vše povedlo a už bude jen dobře. Jistě                      
i zásluhou terapeutů. Nevím, kolik pacientů Vám napíše, ať už připomínky nebo poděkování. Já bych 
byla ráda, abyste věděl, že máte schopné profesionály i na tak malých odděleních, jako je léčebná 
rehabilitace. S pozdravem a přáním hezkého dne J. K. 
 



 

 
 

Chirurgická klinika 
Milé sestřičky, chtěla bych vám z celého srdce poděkovat za všechnu péči, kterou jste poskytovaly 
mému otci během jeho hospitalizace na vaší intermediární JIP. Chtěla bych vyzvednout a pochválit 
nejen vaši obrovskou profesionalitu, ale především vaši lidskost a laskavost. Ve svých pacientech 
evidentně nevidíte jenom stará, komplikovaně nemocná těla, ale vnímáte jejich duši, kterou vaše 
laskavost utěšuje a uzdravuje. Táta na vaši péči vzpomíná moc rád. Ačkoli jeho uzdravení bude složité, 
a kdo ví, zda alespoň částečně možné, neměl z pobytu v nemocnici žádné trauma, především díky vaší 
skvělé péči. A to je u seniora důležité, jako u dítěte. Téměř celý svůj profesní život pracuji 
s handicapovanými dětmi a na ošetřovatelskou péči jsem, myslím, velmi přísná. U vás jsem za celou 
dobu tátova pobytu nenašla jedinou chybičku. Moc vám za to ještě jednou děkuji. S hlubokou úctou           
a díky M. Č. 

Interní oddělení 
Léčil jsem se na Interním oddělení v Plzni a chtěl bych poděkovat zdravotnímu personálu. Udělali 
všechno pro moje uzdravení. Líbil se mi jejich přístup k pacientům, ochota a lidskost. Byl jsem 
propuštěn zdráv. Za to vám ještě jednou děkuji. Váš vděčný pacient M. P. 
 
 

 
 

 
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 
Vážený pane přednosto, dovolte mi, abych touto cestou vyjádřila neskonalou vděčnost lékařskému 
týmu Vaší kliniky, za záchranu života mého manžela. Po akutní operaci jícnu, se u manžela rozvíjela 
řada dalších souvisejících potíží, které tým Vašich lékařů a sester dokázal udržet pod kontrolou. Denně 
jsem se telefonicky informovala na manželův stav, denně jsem jej osobně navštěvovala. Při 
telefonickém i osobním kontaktu mi lékaři realisticky popisovali manželův stav a srozumitelně 
zodpovídali mé dotazy. Cítila jsem jejich pochopení v těžkých chvílích. Viděla jsem v reálu vypracovaný 
systém péče Vašeho špičkového pracoviště. Všímala jsem si obětavého pracovního nasazení celého 
personálu. Zaznamenávala jsem, že práce zdravotníků je náročná nejen po odborné stránce, ale                    
i psychicky a fyzicky. Vnímala jsem osobní zájem o pacienta a obzvláště si cením přístupu lékařů a sester 
k mému manželovi jako k člověku. Obdivuji jejich odborné schopnosti a praktické dovednosti. 
Registrovala jsem množství moderních přístrojů, které pomáhají zachraňovat životy. Skláním se 
s pokorou před umem všech lékařů, sester, ale i pomocného personálu, díky nimž manžel přežil. 
Vážený pane přednosto, tento dopis píši s hlubokou úctou. Věřím, že Vaše lékaře a sestry potěší moje 
upřímná slova. S přáním pevného zdraví všem, stálé soudržnosti Vašeho týmu a co největšího množství 
lékařských úspěchů. L. K. 
 
 

 
 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Vážený pane řediteli, chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za péči a profesionální přístup, který mi 
Vaše fakultní nemocnice poskytla. Na začátku července jsem byla hospitalizovaná na Gynekologicko – 
porodnické klinice, kde jsem podstoupila operaci, kterou provedl pan doc. MUDr. Kališ, Ph.D. se svým 



týmem. Do Plzně jsem přijela na doporučení z Českých Budějovic. Chtěla jsem Vám vyjádřit své 
poděkování a vděk za to, že se mě pan docent Kališ a jeho tým ujali. Jejich práce a profesionální přístup 
byly příkladné a cením si zejména lidské stránky a veškerého času, který mi po operaci lékaři a sestry 
na oddělení věnovali. Přeji Vám pevné nervy v této nelehké době zasažené koronavirem, hodně zdraví 
a pracovních úspěchů, a aby každé Vaše oddělení v nemocnici odvádělo tak skvělou práci jako 
Gynekologicko – porodnická klinika. S úctou a přáním krásného dne L. M. 
 

 

 
 
Anesteziologicko – resuscitační oddělení 
Vážený pane řediteli, rád bych touto cestou vyjádřil svoji úctu a poděkování Anesteziologicko – 
resuscitačnímu oddělení Fakultní nemocnice Bory, pod vedením primáře MUDr. Štěpána 
Bejvančického. Konkrétně týmu z ambulance bolesti. Dlouhodobě jsem trpěl velkými bolestmi, které 
se nedařilo mírnit běžnými analgetiky. Bolesti byly nesnesitelné. Mnoho lékařů mi nedokázalo pomoci. 
Díky panu primáři Bejvančickému, který mi dokázal pomoci, svým lidským a profesionálním přístupem 
k pacientům, dostat mou neutěšitelnou bolest pod kontrolu. Nyní jsem schopný díky meditaci opět 
fungovat. Jsem panu primáři nesmírně vděčný, vrátil mi opět chuť do života. Co je pro mě nejdůležitější, 
je to, že se mohu věnovat své 1,5 roční dceři téměř naplno. S pozdravem a přáním pěkného dne P. R. 
 
 

 

ČERVENEC 

 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Dobrý den, minulý týden jsem byla přijata do vaší nemocnice na plánovanou operaci na 
urogynekologické oddělení G II B. A musím říct, že už na ambulanci a následně na celém oddělení             
G II B jsem se  setkala s lidským a profesionálním  přístupem jak u sestřiček, tak u lékařek a lékařů včele           
s panem primářem Kališem. U sestřiček je vidět, že jejich práce pro ně není povolání, ale poslání. Ráda 
bych vyzdvihla  velice lidský a profesionální přístup pana primáře Kališe. A krom něj i anesteziologa. 
Narkózu špatně snáším, bývá mi po ní na omdlení a na zvracení. Ve vaší nemocnici mi skutečně 
naslouchali a narkózu "namíchali" tak, aby mi po probuzení špatně nebylo.  To není 
samozřejmost. Chválím i jídlo. Ráda bych svoji pochvalu zformulovala výstižněji a šikovněji, ale bohužel 
nejsem příliš výřečná. Mám za sebou už 7 hospitalizací (operací) v jiných nemocnicích. Ta u vás byla 
osmá. A proto mohu porovnávat a upřímně říct, že vaše oddělení je opravdu na jedničku                                            
s hvězdičkou. S pozdravem A. J. 
 
 

 

 

Onkologická a radioterapeutická klinika 
Vážený pane přednosto, Jindřichu Fínku, chtěla bych touto cestou velmi poděkovat celému Vašemu 
onkologickému týmu za příkladný, vlídný a obětavý přístup, se kterým jsme se na ORAK měli možnost 



setkat. Naše úctyplné poděkování patří především paní doktorce Haně Korunkové, která se již při první 
návštěvě Vaší kliniky velice ochotně ujala mojí nemocné maminky, jejíž zdravotní stav byl velmi vážný 
a prognóza vývoje nemoci velice špatná. Paní doktorka dodala v tak těžkých chvílích mamince i celé 
rodině neocenitelnou kapku naděje na prodloužení jejího života a také motivaci s těžkou nemocí 
bojovat. Po celou dobu boje s nevyléčitelným stádiem onemocnění měla maminky i naši plnou důvěru. 
Vnímáme jako zázrak, že díky paní doktorce s námi maminka prožila další společný rok života. I když 
maminka svůj boj s nemocí nakonec prohrála, velmi si práce paní doktorky vážíme a navždy zůstaneme 
vděční za její lidský a velmi profesionální přístup, kterým naší mamince dodávala pocit opravdového 
zájmu a maximální možné odborné péče. Opomenout nelze ani okamžik, kdy v konečné fázi 
onemocnění, v době největší bezmoci nás všech, to byla opět paní doktorka, kdo podal mamince 
pomocnou ruku. Bylo to naposledy, ale pro maminku i nás o to cennější, že právě na ORAK se jí                         
i v posledních chvílích života dostalo nezbytné pomoci a lidského pochopení. Mnohokrát děkujeme                   
a přejeme Vám, paní doktorce Korunkové a ostatním z kolektivu Onkologické a radioterapeutické 
kliniky pevné zdraví a mnoho úspěchů ve Vaší nesnadné práci. S úctou I. K. 
 

 

 

1. interní klinika 
Přeji hezký den. Byla jsem hospitalizována na interním oddělení části B s poměrně závažným 
zdravotním problémem. Dovoluji si touto cestou vyslovit poděkování všem zaměstnancům tohoto 
interního oddělení a dalším lékařům z odborných pracovišť, kde jsem absolvovala vyšetření. Za celý 
pobyt jsem se nesetkala s jedinou negativní zkušeností ze strany lékařů, sester a dalších pracovníků. 
Jejich profesionální i lidský přístup mě mile potěšil. Chtěla bych dále poděkovat i ošetřujícímu lékaři 
MUDr. Pokornému, který je teprve na začátku své profesní kariéry, za příkladný přístup k pacientovi. 
Trpělivě mi všechno vysvětlil, seznámil s výsledky a postupem léčby. Ještě jednou mé velké poděkování 
a uznání za vaši nelehkou práci. S pozdravem B. K. 
 
 

 
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Vážení a milí, před 5 týdny jsem si vyzkoušela „na vlastní triko“ roli pacienta v naší fakultní nemocnici. 
Možná právě proto, že jsem skoro inventář, pracuji v lochotínské části nemocnice bez mála již 30 let, 
byla jsem plna očekávání. Samozřejmě, čekal mne poměrně velký operační výkon, jisté obavy a strachy 
tady byly. Jaký ale bude pohled „ z druhé strany“, na to jsem byla velmi zvědavá.:-) Každý potřebujeme 
nějakou životní jistotu! Já jednu získala v podobě nového kyčelního kloubu, který už artróza nikdy 
nepostihne. Včasné zařazení do operačního programu, bezproblémový průběh operace, luxusní 
pooperační péče a pocit, že zase budu skákat přes kaluže! To vše se naplnilo. A kde beru tu jistotu? Tou 
je značka kvality „ MADE BY prim. MUDr. Tomáš Pavelka“. Děkuji z celého srdce týmu ortopedické 
kliniky a následně také týmu rehabilitační kliniky za veškerou péči a nastávající návrat k aktivnímu 
životu. Jsem hrdým zaměstnancem a spokojeným pacientem naší fakultní nemocnice. S úctou                          
a nesmírným obdivem vaší práce J. Š.                                                         
 

 

 

 



Chirurgické oddělení, Interní oddělení - Neurorehabilitace 
Dobrý den pane řediteli, tímto chci poděkovat úžasnému prim. MUDr. Karnosovi, všem sestřičkám, 
rehabilitačnímu pracovníkovi a dalšímu personálu za úžasný přístup, ochotu a nasazení, kdy jsem 
musela podstoupit amputaci nohy. Dále pak velké poděkování personálu na neurorehabilitaci obzvlášť 
MUDr. Horkovi. S úctou a s díky A. B. 
 

 

Klinika pneumologie a ftizeologie 
Vážený pane řediteli, chtěla bych touto cestou vyjádřit velké poděkování paní doktorce MUDr. 
Kirchnerové, která mě včas přijala na vyšetření v pneumologické klinice v době, kdy jsem od března 
byla v neschopnosti, a nikdo mi nedokázal pomoci s dušností, která se stále zhoršovala. Zároveň mi 
nikdo nedokázal říct, o jakou diagnózu se jedná. Až ve Vaší FN Plzeň na pneumologickém oddělení mi 
dokázala pomoci, zařídila veškerá vyšetření a snažila se mi pomoci z mých potíží. Zároveň patří mé 
velké poděkování i celému týmu pneumologického oddělení - ostatním lékařům, sestřičkám, 
zdravotním bratrům i rehabilitačním sestrám, kteří to nemají jednoduché v dnešní coronavirové době. 
Nejenom, že nám zachraňují životy, ale zároveň se setkávají i s tragickými konci. Poznávají různé životní 
příběhy nás smrtelníků. Nyní mám i já svůj příběh, který doufám dopadne dobře, jelikož se cítím                        
v mnohem lepším zdravotním stavu. Zároveň jsem ráda, že nadále spadám pod Vaší profesionální 
léčebnou péči. Proto bych Vás chtěla požádat, abyste mým jménem vyjádřil můj obdiv a velký dík, za 
záchranu mého života, celému pneumologickému oddělení. Děkuji, Vaše pacientka I. P. 
           

 
 
Klinika zobrazovacích metod 
Dobrý den, v minulém týdnu jsem figuroval jako doprovod mé babičky na vyšetření ve FN Plzeň. Dlouho 
si babičku přehazovala různá oddělení a ambulance, až se poslala na ultrasonografii. Chtěl bych 
vyzdvihnout zejména ochotu, znalost a lidský vřelý přístup pana doktora Pernického, který se zasloužil 
o to, že byla babička řádně a včasně diagnostikována, upozornil na problém a řešil ho s interní 
ambulancí. Nyní je léčena a stav se výrazně zlepšil, báli jsme se, že o ní přijdeme, teď je na tom lépe 
než kdykoliv předtím. Více takových doktorů se zájmem o obor, ale zejména i o pacienty, pan doktor 
má oboje. Děkujeme za předání poděkování, na pana doktora jsme již kontakt nesehnali.  S úctou                    
k tomu co děláte M. 
   

 

Interní oddělení – LDN 1 
Vážený pane řediteli, chtěli bychom touto cestou vyjádřit poděkování celému kolektivu INTO-LDN 1,           
v čele s MUDr. Kopeckým, MUDr. Bernardovou a staniční sestrou Bc. Kotálovou. Za velmi milý, vstřícný, 
ochotný a vysoce profesionální přístup k naší babičce, která zde byla hospitalizována po CMP. Děkuje 
celá rodina K. 
           

 

Neurochirurgická klinika 
Vážený pane řediteli, chtěla bych touto cestou poděkovat MUDr. Martinu Kullemu z neurochirurgie           
FN Lochotín, za skvěle provedenou operaci krční páteře, kterou jsem u Vás podstoupila. Díky jemu jsem 
se po čtyřech letech zbavila bolestí a problémů s tím spojených, jen proto, že mě nikdo neposlal na 
vyšetření, které by potvrdilo či vyvrátilo mé nesnesitelné bolesti, i přesto, že jsem všude udávala to 



stejné tak, jako jsem se svěřila jemu. Stačilo CT, rychlé a profesionální jednání a je vše vyřešeno. Můj 
praktický lékař mi doporučil vyšetření na psychiatrii, to byl jeho postup. Je to člověk na svém místě           
a s velkým srdcem, když jsem mu chtěla poděkovat při propouštění, řekl: ,,dělám jen svou práci''. Byla 
jsem překvapena jeho milým, sympatickým a zároveň vysoce odborným přístupem. Děkuji, že jsem 
se  s touto diagnózou ocitla právě u Vás a dostala se do péče MUDr. Kulleho. Přijměte, prosím, velký 
dík a úctu za takové zaměstnance. Prosím o předání mých díků a vděčností jmenovanému. Přeji hodně 
spokojených pacientů, jako jsem já. S pozdravem H. 

 
 

Dětská klinika 
Dobrý den, chtěla bych vyjádřit velký dík za péči o naši dceru a uznání za profesionalitu a současně 
lidský přístup vašim lidem: panu doktoru Šaškovi a sestřičkám z JIRP a z Kojeneckého oddělení paní 
doktorce s dlouhými vlasy a sestřičkám tamtéž. Velice si vážím možnosti rozhovoru s psychologem, 
hodně mi to pomohlo. S vděčností A. V. matka L. V. 
 

FN Plzeň 

Vážené dámy a pánové, dovolte nám, abychom vám poděkovali za obrovské úsilí, profesionalitu                 
a obětavou práci všem profesionálům i dobrovolníkům, kteří se podíleli na záchraně našich kolegů                    
a cestujících při tragické železniční nehodě dne 7.7.2020 u Perninku. Velice si vážíme nesnadné práce 
a maximálního nasazení při této nehodě jakož i další péče o zraněné v nemocničních zařízeních                   
a následné péči. Dík vaší rychlosti a skvělé práci se dostalo maximální péče každému, kdo v tu chvíli 
potřeboval pomoci. Toto poděkování nedokáže dostatečně vyjádřit naši vděčnost při záchraně životů 
a péči o zraněné, kterou věnujete každému, kdo ji v dané chvíli potřebuje. Vážíme si toho, že se nejen 
profesionální složky, ale i dobrovolníci dokázali v těžké chvíli semknout a jako jeden tým pomáhat 
potřebným. Věříme, že se naše poděkování dostane každému a třeba i maličko potěší. Přejeme do 
budoucna co nejméně podobných událostí a děkujeme, že jste tu pro nás všechny.     
 
 

 
 
 

Otorhinolaryngologická klinika, OSLUŽ – OLVaS kuchyně 
Dobrý den, byl jsem hospitalizován na lůžkovém oddělení A ORL kliniky FN Plzeň. Chtěl bych poděkovat 
operačnímu týmu v čele s paní doktorkou Herejkovou, za skvělou a příkladnou péči a hlavně za 
úspěšnou operaci. Byl jsem velmi spokojen s profesionalitou a lidskostí. Dále mé poděkování patří všem 
lékařům a sestřičkám z tohoto oddělení, za vzornou, pečlivou a obětavou péči při léčbě. Sestřičky měly 
s námi pacienty trpělivost, byly vstřícné, empatické a měly vřelý lidský přístup a úsměv na tváři vždy, 
když přišly do pokoje. Děkuji také pracovníkům kuchyně nemocnice, jídlo bylo vynikající, dostačující 
porce a čerstvé ovoce. Ještě jednou velké díky. Vděčný pacient V. K. 
 

 

Neurochirurgická klinika 
Vážený pane řediteli FN Plzeň, chtěl bych tímto dopisem poděkovat všem pracovníkům 
Neurochirurgické kliniky, kteří se starají o pacienty. Byl jsem na této klinice operován. Díky patří všem 
lékařům, zdravotním sestrám a veškerému personálu, za jejich profesionální přístup k pacientům. Po 



operaci páteře jsem ležel na lůžkovém oddělení A. Věřím, že moje poděkování všem vyřídíte. Děkuji          
R. P. 
 

 
 
Interní oddělení – LDN 1 
Během mé hospitalizace na oddělení LDN 1 jsem byl spokojen s ošetřovatelskou péčí i s přístupem 
personálu k jednotlivým pacientům. Za to vše, co zlepšilo můj zdravotní stav, chci všemu personálu 
poděkovat a označuji jejich práci za velmi dobrou. V. P. 
 
 

 
 

Kardiochirurgické oddělení 
Pane primáři, chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za provedenou operaci srdce. Velice si vážím 
Vašich kolegů, kteří provedli náročnou operaci s velkým úspěchem. Jsem si plně vědom, že jsem byl 
v situaci 5 minut po 12 a přesto mě dokázali zachránit život. Znám velmi dobře náročnou práci lékařů, 
byl jsem zaměstnanec nemocnice. Všem lékařům Vašeho oddělení přeji dobré zdraví, úspěchy 
v náročné práci a spokojenost v rodině. Se srdečným pozdravem V. Š. 
 
 
 

 
 
 

Chirurgická klinika 
Dovolte mi malé poděkování za předoperační a pooperační péči na Chirurgii, lůžková část B, 4. patro. 
Vážím si vašeho profesionálního přístupu a vstřícného zacházení. Moc bych chtěl poděkovat 
operatérům a panu profesorovi Třeškovi, doktorům a následně i sestřičkám, které se o mě po celou 
dobu dobře staraly. Moc vám všem děkuji a smekám před vaší náročnou prací. Hodně zdraví celému 
oddělení chirurgie Lochotín přeje J. D. 
 

 
 

Onkologická a radioterapeutická klinika 
Poděkování od pacienta z ciziny: 
I am writing to express my great appreciation of Dr. Fiala and his nurse Stephanie??? (I wrote her name 
from the ambulance door but have lost the piece of paper), they have helped me a great deal and I am 
very grateful to them for all the care and consideration they have given to me, they are simply 
wonderful and great asset to your hospital. Best wishes J. G. K. 
 
Překlad: 
Píšu, abych vyjádřil velké uznání dr. Fialovi a jeho zdravotní sestře Stephanie??? (Napsal jsem její jméno 
ze dveří sanitky, ale ztratil kus papíru), hodně mi pomohli a jsem jim velmi vděčný za veškerou péči               
a pozornost, kterou mi dali, jsou prostě úžasní a jsou velkým přínosem pro vaši nemocnici. Všechno 
nejlepší J. G. K. 

https://www.fnplzen.cz/orak


 

 
Interní oddělení – LDN 2 
Děkuji paní MUDr. Bernardové a všem sestřičkám, bratrům a rehabilitačním pracovníkům za ochotu, 
slušnost a obětavost k pacientům. Nevadilo jim ani v noci nám věnovat tu ochotu. S pozdravem D. D. 
 
 

  
 
 

Chirurgická klinika 
Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vaším prostřednictvím poděkovala Chirurgické klinice pod 
vedením prof. MUDr. V. Třešky, DrSc. a prim. MUDr. V. Špidlena. Na klinice jsem podstoupila operaci 
s následnou hospitalizací a můj obrovský dík a vděk patří as. MUDr. Petru Novákovi, PhD., vedoucímu 
lékaři JIP I., za neskonale profesionální a empatický přístup a následně také všem sestřičkám JIP I. A 
lékařům, staniční sestře Bc. Daně Doležalové, DiS a sestřičkám oddělení CHK – E. Všichni jsou opravdu 
nejen naprostí profesionálové, ale jsou nesmírně hodní a milí. Ani na vteřinu jsem nepochybovala                 
o pozdější formulaci hippokratovské teze Salus aegroti suprema lex / Zdraví nemocného je nejvyšší 
zákon. S přáním pevného zdraví všem R. P. 
 

 
 
 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 
Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vaším prostřednictvím poděkovala KARIM pod vedením                 
doc. MUDr. J. Beneše, Ph.D. Podstoupila jsem ve FN Plzeň chirurgickou operaci s následnou 
hospitalizací a můj neskonalý dík a obdiv patří as. MUDr. Richardu Pradlovi, Ph.D., za vedení celkové 
anestezie a za předchozí a následnou péči. Upřímně mu moc děkuji, velmi mi usnadnil cestu touto 
bolestivou záležitostí. S přáním pevného zdraví všem R. P. 

Urgentní příjem 
Vážený pane řediteli, minulý čtvrtek jsem o francouzských holích navštívila urgentní příjem FN 
Lochotín, kvůli úrazu kolene. Přivítala mě paní průvodkyně (Jiřinka z příjmové kanceláře, jak jsem se 
později dozvěděla) a vlídně, ale rozhodně mě upozornila, že musím mít při vstupu roušku. Na můj dotaz 
odpověděla, že si ji mohu koupit naproti ve Zdravotnických potřebách. Když jsem se tam chtěla vydat, 
zastavila mě a zeptala se, kvůli čemu jsem přišla. Když zjistila, že jde o úraz, slitovala se a řekla, že mi 
roušku přinese. Celou dobu se chovala zcela příkladně. Laskavě a přitom pevně trvala na správném 
postupu, a v pravou chvíli milosrdně vyšla vstříc. Z celé návštěvy mám velmi dobrý dojem, nejen, ale 
zejména díky paní Jiřince. Dovolte mi, prosím, vyjádřit poděkování nejen jí, ale i Vám za příkladný chod 
zdravotnického zařízení. S úctou a přátelským pozdravem L. H. 
 

 

1. interní klinika 
Dobrý den, můj otec byl opakovaně ošetřován a léčen na 1. interní klinice FN Plzeň, kde se o něj starala 
zpočátku MUDr. Petra Přenosilová a pak MUDr. Lucie Irovská. Chci jim touto cestou poděkovat za 



odborné nasazení. Po jejich mnoha nápadech se mému otci opravdu výrazně zlepšil zdravotní stav. 
Nejvíce mi však imponoval jejich lidský přístup (například, když mému 86 ti letému otci vysvětlovaly 
další možnosti, tak se snížily podřepem tak, aby se mu dívaly do očí a mluvily pomaleji, zřetelně                     
a jednoduchými slovy). Velmi mě potěšilo, že říkaly pravdu s citlivým přístupem. Mě zodpověděly 
všechny (i opakované) laické dotazy bez odborného povyšování se a jasně s překladem latinských 
odborných názvů do češtiny. Před propuštěním mého otce z péče nemocnice mi vysvětlily, co mám 
zařídit, jak se vybavit a jak postupovat dále. Je toho mnoho, co bych mohla pochválit a už si na vše 
nevzpomenu. Sestry na interně byly nejen odborně na výši, ale také vždy ochotné, příjemné                               
a pomáhající. Všechny byly neustále připravené v co nejkratší době pomoci s čímkoliv. Chtěla bych 
poděkovat i paní, která zajišťuje úklid, protože byla velmi ohleduplná a tichá. Dávala pozor, aby 
nevrazila do postelí a tak mohli pacienti odpočívat. Myslím, že pan primář MUDr. Martin Matějovič 
může být právem hrdý na to, jak vede svou kliniku. Děkuji všem lékařům a dalšímu personálu z plzeňské 
fakultní nemocnice za jejich práci. S úctou E. R. 
 
 
 

 

 
Urologická klinika 
Vážený pane přednosto, dovolte mi touto cestou poděkovat za veškerou péči, která mi v souvislosti 
s operací cysty ledviny byla minulý týden na Vaší klinice poskytnuta. Jmenovitě pak panu primáři MUDr. 
Petru Stránskému, Ph.D., jako operatéru, a dále pak všem, kteří se o mne následně na oddělení B 
pečlivě starali. Přeji příjemné a pokud možno poklidné letní dny. S pozdravem J. B. 
  
  
 

 

ČERVEN 

 
II. interní klinika 
Dobrý den, chtěla bych moc poděkovat II. interní klinice, paní doktorce MUDr. Dolejšové z osteologické 
ambulance. Paní doktorka je super i sestřičky, skvěle se starají o pacienty.  Moc všem děkuji a držím 
celé FN palce. Přeji všem hodně zdraví, to teď všichni potřebujeme. Držte se. I. K. 

 
 
Klinika pneumologie a ftizeologie 
Dobrý den, chtěla bych moc poděkovat paní doktorce Moláčkové a Bittenglové a sestřičkám na plicní 
klinice bory, sestřičkám na spirometrii a sestřičkám a lékařům i paní doktorce Plickové a ostatním co 
pracují i ve spánkové laboratoři. Jsem moc spokojená, jak se o mě starají a opravdu si toho moc vážím, 
děkuji I. K. 
 

 

Neurochirurgická klinika 
Dobrý den, byla jsem opět hospitalizována na oddělení neurochirurgie, z důvodu komplikace po 
operaci. Opět se mě ujal doc. MUDr. Mraček, Ph.D., který provedl operaci a poskytl mi perfektní péči. 



Poděkování patří samozřejmě i sestřičkám a sanitářům na tomto oddělení za vstřícnost, obětavost                 
a ochotu kdykoliv pomoci. Vaší práce a profesionality si velice vážím a přeji vám hlavně hodně zdraví. 
S pozdravem I. F. 
  

 
 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, Oddělení léčebné rehabilitace 
Vážený pane řediteli, chtěla bych touto cestou poděkovat všem pracovníkům Vaší Fakultní nemocnice, 
kteří se o mě v minulých měsících skvěle starali. Dne 4.3.2020 jsem byla přijata ve Fakultní nemocnici 
Plzeň Lochotín na ortopedické klinice k předoperačnímu vyšetření a následné operaci kyčelního 
kloubu. Bohužel provedená vyšetření odhalila rozsáhlé komplikace v oblasti pánevní kosti. Pro 
závažnost onemocnění, mé vyšetření na oddělení vedené MUDr. Koudelou probíhalo pod dohledem 
pana primáře a zástupce přednosty MUDr. Tomana i pana přednosty doc. MUDr. Pavelky a to v době, 
kdy se situace ve zdravotnictví zkomplikovala vzhledem ke COVIDU 19. Operace kyčle i pánevního dna 
mi provedli  MUDr. Malotín a MUDr. Zeman. Po 14 dnech vzorné pooperační péče, v tehdy napjaté 
době, jsem byla přemístěna na Rehabilitační oddělení. Zde se o mě perfektně staraly lékařky, a to jak 
ošetřující MUDr. Roubíčková, tak ostatní z kolektivu vedeného paní primářkou MUDr. Hladkou. 
Dále bych ráda vyzdvihla i skvělý kolektiv zdravotních sester, vždy ochotných pomoci. Ke cvičení                  
a chození mě vedl  kolektiv fyzioterapeutů, především paní Drahomíra Rýdlová, která mi poskytla                      
i psychickou podporu. Ještě jednou tedy dovolte, abych  touto cestou všem ze srdce poděkovala,                       
a věřím, že se k Vám do jejich péče vrátím, aby dokončili výměnu TEP. S pozdravem a velkým 
poděkováním H. V.  
 

 

 

1. interní klinika 
Zachránili mi život v roce 2016, když jsem ležela s těžkým zápalem plic na metabolické JIP FN Lochotín, 
moc všem děkuji, jste všichni skvělý, a proto také všem držím palce v době pandemie a všem přeji 
hlavně zdraví. I. K.  
 

 

1. interní klinika 
Dobrý večer! V pátek 6.6.2020 v noci mě přijali k vám na pohotovost u paní doktorky Barbory Pavlíkové, 
bohužel jsem nezjistila jméno klučiny, co se také o mě staral. Měla jsem zablokovanou páteř. Chtěla 
bych vám moc poděkovat, protože takovou péči jsem nezažila nikdy. Paní doktorka ochotná a pomohla 
mě a ten její asistent, se o mě tak staral, že to jsem ještě nezažila!! Kolikrát jsem u vás byla, ale tuhle 
péči musím vychválit! Moc bych si přála, aby to k nim došlo a že mě hodně pomohli!! Doufám, že až 
mě zase něco bude, tak potkám je. Děkuji M. K.  
 

 

 
Neurochirurgická klinika 



Dobrý den, určitě vám každý den chodí zprávy, že jste té dané osobě zachránili život a že vám děkují, 
ale já si vaší práce cením, před třemi měsíci jste mi zachránili kamarádku, která měla krvácení do mozku 
a měla ochrnutí levé části těla. Moc si vážím vaší práce, protože ona pro mě hodně znamená a ztratit 
jí by bylo pro mě těžké. A proto vám z celého srdce děkuji, cením si vaší práce. Ještě jednou vám děkuji 
V. P. 

Dětská klinika 
Dobrý den. Chtěla bych z celého srdce poděkovat celému oddělení hematoonkologie, za léčení mého 
syna, který byl na oddělení 9 měsíců. Moc děkuji panu doktorovi Votavovi, ale i všem neskutečně 
skvělým, hodným, prostě úžasným sestřičkám za výbornou péči. Sestřičky, zůstaňte takové, jaké jste, 
protože jste vážně super a děti vás mají moc rádi. Takže ještě jednou moc, moc děkuji I. T. 
 

 

 
 
 
Dermatovenerologická klinika 
Dobrý den, po včerejším ošetření v ambulanci vaší kliniky musím vyjádřit maximální uspokojení nad 
organizací příjmu pacientů. Během deseti minut po registraci v kartotéce, jsem byl přijat                                         
k ambulantnímu ošetření, takže jsem vůbec nepřišel do styku s ostatními pacienty a čas, který jsem 
strávil na vaší klinice, byl opravdu minimální. Předpokládám, že objednávání pacientů zůstane 
zachováno. Přeji vám všem hodně úspěchů a ještě jednou děkuji Z. K. 
 

 

 

 

Interní oddělení – LDN 3 
Vážený pane primáři, chtěly bychom touto cestou poděkovat MUDr. Kopeckému i všem zaměstnancům 
LDN 3, za vzornou a obětavou péči o naši maminku. Velký dík patří i Mgr. Bc. Ivaně Šuryové – sociální 
pracovnici a Mgr. Petře Konášové – rehabilitační pracovnici. Dcery M. M. a E. V. 
 
 

Kardiologická klinika 
Dobrý den, v pátek 26.6.2020 jsem byl u vás na zákroku, na koronární JIP a rád bych poděkoval  jak 
lékařům, tak i sestřičkám za vynikající péči, pečlivý přístup a podrobné informování. S pozdravem a 
přáním hezkého dne R. S. 
 

 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Dobrý den, chtěli bychom moc poděkovat všem zaměstnancům porodnice na Lochotíně, kteří se 
vzorně starali o mě a mého narozeného syna. Všichni byli moc hodní a ochotní, vždy pomohli a poradili, 
prostředí porodnice bylo velmi přátelské a příjemné. Byla jsem moc potěšena, v porodnici se nám líbilo 
a měli jsme u vás tu nejlepší péči. Dnes jsme byli propuštěni do domácí péče a daří se nám 



dobře. Děkujeme vám za veškerou vaší péči a pomoc, kterou jste nám věnovali. Se srdečným 
pozdravem P. a M. D. 
 

 

Chirurgické oddělení 
Touto cestou bych chtěla poděkovat posádce záchranářů že mi dne 20.7.2020 zachránili život,  ještě 
jednou moc děkuji za pomoc, nesmírně si jich vážím. N. J. 
 

 
 
Anesteziologicko – resuscitační oddělení 
Dobrý den, chtěla bych moc pochválit Váš tým z ambulance bolesti. Pana doktora Bejvančického                       

a hlavně zdravotní sestřičku Radku Sűssovou, za jejich jak profesionální, tak i  empatický přístup                            

k pacientům. Jsou to lidé se srdcem na správném místě. Neberou pacienty jako kusy, ale jako člověka. 

Poradí i pomůžou. Paní Radka je podle mého názoru nejlepší zdravotní sestra, se kterou jsem se v životě 

setkala. Kéž by bylo více takových zdravotnických profesionálů. Spokojená pacientka L. W.  

 

 

 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Vážený pane řediteli, chtěla bych vyjádřit velkou vděčnost skvělému lékařskému týmu na oddělení JIP 
a JIRP na Gynekologicko-porodnické klinice, který po dva měsíce s vysokou profesionalitou pečoval                
o naše dvojčátka. Velké díky patří zároveň i všem sestřičkám, které svou péčí, něhou a empatií pomohly 
překonat toto náročné období. S úctou, K. S.  
 

 

Neurochirurgická klinika – poděkování z Facebookových stránek 
Jsem vděčná neurochirurgii v Plzni, kde mi před rokem zachránili život, jsou tam naprosto skvělí. 

S. W. 

 

I já mám osobní zkušenost s neurochirurgy na tomto oddělení. A vím, že jsou to andělé na správném 

místě!!!! Děkuji za to, že jste!!!! Přeji spoustu příběhů ze života se šťastným koncem! M. B. 

 

Máme osobní zkušenost se SKVĚLOU neurochirurgií, zachránili mi nejdražšího člověka, milovaného 

tátu. Vypadalo to, že nemá šanci. Dali mu druhý život. DĚKUJU R. R. 

 

Měla jsem tu čest pracovat ve FN PLZEŇ NCH JIP a jsem za to ráda. L. T. 

 



I já mám osobně zkušenost, vloni jsem ležela 2krát na neurochirurgii a manžel jim upekl za jejich 

obětavost dortík. Všichni velmi ochotní. Škoda, nejde mi vložit fotka do komentářů. M. H. K.  

 

Na neurochirurgii jsem pracovala asi deset let a vím, že lékaři jsou MACHŘI, ale i sestry. Ony musí ty 

odoperované pacienty hlídat a ošetřovat. Jsou prostě sehraná jednotka. BRAVO J. K. 

 

Jsou to opravdu machři. Velký dík všem. D. V. 

 

Z vlastní zkušenosti neurochirurgie FN Plzeň Lochotín má špičkové lékaře. Děkuji za záchranu života. 

Z. Z. 

 

Já musím moc poděkovat za syna, kterého operovali dvakrát, rok po sobě. Žádnému rodiči nepřeji zažít 
ten strach o dítě. Pan docent Přibáň a pan doktor Vacek mi dítě zachránili. VELKÝ DÍK celému personálu 
neurochirurgie a hematoonkologie. Honzík se díky nim může připravovat na přijímačky na gymnázium. 
H. Š. 
 

 
Ústav klinické biochemie a hematologie 
Dobrý den moc bych chtěla poděkovat paní doktorce L. Bultasové a sestřičkám na ambulanci 

hematologii FN Lochotín za skvělí přístup k pacientům, moc si toho vážím. Patří vám všem velké díky 

a všem lékařům a sestřičkám z FN držím palce a hlavně přeji zdraví, držte se. Pacientka I. K. 

 

 

 

Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny 
Vážený pane řediteli, 17.6.2020 v odpoledních hodinách mou osmiletou dcerku srazilo auto. Po strážce 
byla převezena na urgentní příjem FN Plzeň – Lochotín. Chtěla bych velmi touto cestou vyjádřit 
obrovské poděkování sestřičce Michaele Kratochvílové za její velmi lidský, empatický a profesionální 
přístup, díky kterému jsme s dcerkou byly naprosto klidné. Tato sestřička se starala velmi profesionálně 
o všechny pacienty na oddělení. Zároveň naše poděkování patří panu doktorovi Chvojkovi. 
S pozdravem M. P. B. 
 

 

 

Chirurgická klinika, Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny, Klinika pneumologie a 
ftizeologie 
Vážený pane primáři Špidlene, dovoluji si Vás touto cestou pozdravit a zároveň Vám poděkovat za vše, 
co jste pro mě udělal. Dost možná si na mě již nepamatujete, ale já si Vás budu pamatovat už navždy!!! 



Jen těžko se mi hledají slova vděku, která by dostatečně popsala, jak moc si Vaší práce a přístupu vážím. 
Můj příběh začal týden před loňskými Vánocemi, kdy mě záchranná služba přivezla na infekční oddělení 
FN Plzeň Bory z důvodu bolesti obličeje, kdy jsem nemohl otevřít ústa. Paní doktorka ze záchranky mi 
do zprávy, mimo jiné napsala, že jsem dušný. Na infekčním oddělení mě na základě tohoto upozornění 
poslali na rentgen a ošetřující lékař konstatoval, že mám vydutou aortu a poslal mě na CT a další 
vyšetření. A to bylo moje štěstí v neštěstí. Tato „náhodná“ kontrolní vyšetření totiž odhalila, že mám              
v mezihrudí tumor o velikosti 12,5 cm. Neměl jsem žádné potíže, takže tento nález byl pro mě opravdu 
velkým a nepříjemným překvapením. Obával jsem se, že to nemusí být jediný nádor v mém těle                          
a nadcházející Vánoce mohou být pro mě poslední. Můj strach byl obrovský, ale naději mi dodala 
následná vyšetření, která naštěstí další podobný nález nepotvrdila, a i lékaři na infekčním i plicním 
oddělení FN na Borech, kde jsem byl hospitalizován, říkali, že tumor je ohraničen a je možné ho 
operovat. Po Vašem srozumitelném vysvětlení způsobu vyoperování tumoru se moje víra v uzdravení 
ještě zvýšila. Samotná operace ve FN na Lochotíně dne 19.2.2020 dopadla tak, že mi byl nádor díky 
Vám odstraněn, což potvrdilo i následné vyšetření PET CT. Na Vaše slova ještě na operačním sále – 
„máte tumor vyoperován, vše je v pořádku“ – nikdy nezapomenu!!! Váš zdvižený palec při první vizitě 
mi jen potvrdil, že vše dopadlo na výbornou, což mi přineslo obrovskou psychickou úlevu. Dnes jsem 
už řadu týdnů doma, nemám žádné potíže a mohu dělat vše jako před operací. Mohu si užívat čas                 
s rodinou a radovat se ze svých vnoučat. Za to všechno vděčím Vám, pane doktore! Samozřejmě též 
moc moc děkuji celému týmu chirurgického oddělení FN Plzeň Lochotín, také všem pracovníkům 
infekčního a plicního oddělení FN Plzeň Bory a v neposlední radě také paní doktorce ze záchranné 
služby, která dala podnět k vyšetření příčiny mé dušnosti, čímž se následně odhalila i moje „finální 
diagnóza“. Bez přičinění všech těchto profesionálů bych se k Vám na chirurgii nikdy nedostal a tumor 
by si v mém těle v klidu rostl dál. Hluboce smekám před špičkovou úrovní lékařů i dalších pracovníků 
FN Plzeň, s jejichž prvotřídní profesionalitou a lidským přístupem jsem se zde setkal. Velmi mile mě též 
překvapilo, když jste se se mnou přišel osobně rozloučit při mém propuštění z nemocnice. Moc si toho 
vážím a dodnes na tyto pozitivní momenty z mojí hospitalizace vzpomínám. Vážený pane primáři, přeji 
Vám hodně úspěchů ve Vašem náročném povolání, pevné zdraví a krásné léto 2020. Váš pacient V. R.  
 

 

 

 

Interní oddělení – LDN 3 
Děkuji personálu za obětavé a milé zacházení, vstřícný přístup a příjemnou atmosféru během mé 
hospitalizace. V poměru zdravotníci a pacienti oceňuji trpělivost a ochotu zaměstnanců LDN 3 s tím, že 
zároveň musí být splněny všechny povinnosti v době pracovní směny. Z hlediska pacientky mohu 
potvrdit, že takové chování přispívá nejen k dobré náladě hospitalizovaných, ale určitě i k pozitivním 
výsledkům léčby. J. J. 
 
 

 

 

Chirurgická klinika 
Vážení, dovolte mi, abych velice poděkovala celému personálu Chirurgie C na Lochotíně. Jednání                
a práce úplně všech lékařů, sestřiček i pomocných sestřiček je úžasná. Byla jsem hospitalizována od 
13.5. do 16.5. Operoval mě profesor Třeška, který je velice zodpovědný a velký odborník. Též chci 
pochválit personál odborníků na operačním sále. Vše do detailu sdělili, než přišel pan profesor. 



Pochvala patří i sestřičkám, které mi 11.5. dělaly test na koronavir. Byla jsem objednaná na 7.50 hod., 
ale přijela jsem vlakem dříve, okamžitě mi test udělaly, nečekala jsem ani minutu. Za veškerou péči 
moc děkuji a jsem s pozdravem. V. M.   
 

 
 
Interní oddělení – LDN 2 
Dobrý den, zdravím vás z domácího prostředí. Doma je to ale něco úplně jiného a nového, zvykám si 
na nový denní režim v rámci svých možností a pořád něco hledám. Vzpomínám a vaší péči, bylo to 
snazší a lehčí. Měla jsem se u vás moc dobře. Vzpomínám na paní doktorku Bernardovou, na Evičku              
a pečovatele Míru. Byli jste na mě všichni moc hodní. Děkuji vám za laskavou péči a zdravím. J. P. 
 

 

 

 
Chirurgická klinika 
Vážený pane řediteli, rád bych touto cestou vyjádřil maximální dík za léčení a péči o mou maminku, 
která byla s těžkou urosepsí hospitalizována na Chirurgické klinice Fakultní nemocnice v Plzni od 
7.5.2020 do 20.5.2020. Dostalo se jí opravdu maximální možné péče jak již na Urgentním příjmu, tak 
poté na odděleních Chirurgické kliniky, kde byla dále léčena (JIP 2, odd. C), přístup všech lékařů, 
sestřiček i sanitárek a sanitářů byl příkladný, vstřícný a velmi milý. Především bych rád osobně 
poděkoval MUDr. Honzovi Brůhovi za zajištění prvotních vyšetření a rozhodnutí o příjmu na 
Chirurgickou kliniku z Urgentního příjmu, dále za stabilizaci jejího celkového stavu a vyvedení ze 
septického šoku včetně zajištění návazného nezbytného urologického ošetření MUDr. Karlovi 
Rupertovi, MUDr. Petrovi Pelnářovi, stejně jako vedoucímu JIPu 2 MUDr. Tomáši Kuralovi,                                   
a v neposlední řadě i MUDr. Josefu Vodičkovi, MUDr. Šárce Vejvodové, MUDr. Martinovi Skálovi                        
a dalším za setrvalý zájem a péči o její další léčbu a rehabilitaci na odd. C. Vypočítat jmenovitě všechny 
sestřičky a sanitárky, sanitáře, kteří se o maminku maximálně starali a pečovali a patří jim tak stejně 
silný dík, již není prakticky možné. Přestože mamince bude v létě již 90 roků, je stále psychicky i fyzicky 
velmi čilá a sama si dobře uvědomuje, co pro ni personál Chirurgické kliniky udělal za nedocenitelnou 
péči, díky níž tak může s námi ve zdraví, pohodě a klidu oslavit své devadesáté narozeniny. Naše díky 
včetně jejích jsou tak opravdu nezměrné. S pozdravem a vděčností M. Č. 
                                                                                     

 
Kardiochirurgické oddělení 
Chtěla bych poděkovat kardiochirurgovi MUDr. Huňkovi a jeho týmu za záchranu svého života. Paní 
sanitářce Elle a záchranáři Františkovi, za jejich péči na monitorovacím pokoji při prvních dnech po 
operaci. Sestřičkám a zdravotnickému personálu na Kardiochirurgickém oddělení. Všem moc děkuji               
a jsem vděčná. I. V. 

 
 
1. interní klinika 
Vážený pane profesore Matějoviči, ráda bych Vám poděkovala za špičkovou zdravotní péči, která byla 
poskytnuta na Vašem oddělení mojí mamince. Velmi si vážím laskavého přístupu paní doktorky MUDr. 



Přenosilové a zdravotníků pod jejím vedením. Jsem přesvědčena, že právě díky jejímu zásahu, rychlému 
sledu vyšetření, správné diagnóze a obětavé práci, se podařilo maminku zachránit a stabilizovat. 
Zásluhou paní doktorky bylo možné překlenout zatím nejnáročnější období v životě naší rodiny. Díky 
práci Vašeho oddělení můžeme žít s pocitem, že bude jednoho dne možné starat se o maminku doma. 
Mnohokrát děkuji. S přáním pevného zdraví T. K.  
 

 

 

Interní oddělení – LDN 2 
Na chirurgii FN jsem byl dovezen 6. dubna s opakovanou zlomeninou pravého bérce. Asi o deset dnů 
později jsem byl převezen na LDN 2. Na pokoji nás bylo pět s různými, převážně těžkými zdravotními 
problémy. Děkuji sestřičkám, bratrům, všem sanitním pracovníkům za jejich péči a obětavost. Od rána 
do večera, ale i při noční službě, kdy to ve většině případů bylo velice náročné. Děkuji též rehabilitačním 
pracovníkům, sestřičkám za jejich velkou obětavost při rozcvičování, ale i při oblékání a hlavně při 
obouvání, chození a opakovaném vysvětlování. Pro mě to bylo přímo příkladné. Obdivuji a děkuji paní 
MUDr. Bernardové za klidný, milý a pozorný přístup k pacientům, vlídné vysvětlování dané situace, 
v jaké se pacient nachází. Dny byly někdy dlouhé, jindy rušné. Na zážitky zde se nedá zapomenout. Toto 
je mé hodnocení pobytu zde, na LDN 2 ve FN Plzeň. Zůstávám s pozdravem všem M. H.  
 

 

Oddělení klinické farmakologie 
Dobrý den, pane primáři. Od 2. do 11.06.2020 jsem byla hospitalizována na Vašem oddělení a chci Vám 
poděkovat za péči, které se mi dostalo. Nemocnice navštěvuji velmi nerada, ale někdy se nedá nic 
dělat. Měla jsem velký strach, než jsem k Vám nastoupila. Hned první dojem mě uklidnil a dobrý pocit 
zůstal celý pobyt. Viděla jsem, jak o mém problému diskutujete nejen mezi sebou, ale i s ostatními 
odborníky nemocnice. Všichni lékaři, se kterými jsem se setkala, byli informováni a ochotni mi 
odpovědět na otázky, které mě zajímaly. Vím, že můj problém není jednoduchý, ale věřím, že pro mě 
uděláte vše, co bude ve Vaší moci. To mě utvrzuje v přesvědčení, že to nakonec dobře dopadne. Tak 
jako přístup lékařů, jsem musela ocenit i sestřičky. Na oddělení vládne řád, ale ne žádný strojený, jen 
proto, aby bylo vidět, že pracujete. Sestřičky se snaží vše udělat v klidu, aby pacienty co nejméně rušily. 
Přitom je vidět, že jsou profesionálové. Viděla jsem, jakou péči věnují staré nesoběstačné paní, která 
vyžadovala neustálou péči. Musely zvládnout i absolutně neovladatelnou pacientku, která vůbec 
nechtěla akceptovat žádná doporučení a dokonce navrhovala vlastní léčbu. I s tímto problémem se 
dokázaly vypořádat s přehledem. Celé lůžkové oddělení působí skoro domáckým dojmem. Příjemná je 
kuchyňka s ledničkou, můj pokoj byl světlý, vzdušný. Vím, že se k Vám budu muset ještě vrátit, ale už 
to nebude s takovou hrůzou, jako poprvé. Máte moji absolutní důvěru. Ještě jednou chci Vám i celému 
oddělení velmi poděkovat a vyjádřit svůj obdiv. S pozdravem I. V.     
 

 

Interní oddělení – LDN 2 
Děkuji paní MUDr. Bernardové a všem sestřičkám, bratrům a rehabilitačním sestřičkám za ochotu, 
slušnost k pacientům a obětavost. Nevadilo jim ani v noci nám věnovat tu ochotu. S pozdravem všem 
D. D. 



 

 

Chirurgická klinika 
Vážený pane docente, chtěla jsem Vám po svém propuštění z nemocnice ještě jednou poděkovat, ale 
přišla coronavirová pandemie a všude byl najednou chaos, tak jsem si řekla, že raději počkám, až se to 
všechno uklidní. Neuplyne jediný den, kdy bych s vděčností a úctou nevzpomínala na Vás. Na to, že jste 
mi vrátil možnost zase normálně žít a těšit se z toho, že mě nic netrápí a nebolí. Že se jako každý jiný 
člověk mohu radovat i z jídla bez obav z následků. Moc si vážím toho, že jste mě vůbec přijali do 
nemocnice a nikdy nezapomenu na péči, s jakou jste se mi věnovali. Děkuji, opravdu moc děkuji za Váš 
přístup, lidskost a empatii, s jakou jste se ke mně chovali. Děkuji Bohu za Vaše zázračné ruce, které mi 
vrátily zdraví. Chtěla bych Vám vyjádřit svou úctu k Vám a Vašemu povolání, protože lékařů jako jste 
Vy, moc není. Chtěla bych ještě vyjádřit svůj velký dík všem sestřičkám, které se o mě staraly. 
Poděkování za jejich laskavost, trpělivost, empatii a lidskost. Přeji vám všem pevné zdraví, lepší 
podmínky a ocenění a ještě jednou děkuji. D. V.   
 

Oddělení klinické farmakologie 
Vážený pane řediteli, byl jsem hospitalizován na OKF. Žádám Vás tímto o poděkování za vzornou péči 
prim. MUDr. Suchému, dále MUDr. Naderovi a MUDr. Zemanovi. Dovedli pacienta uklidnit a průběh 
léčby vysvětlit. Další velký dík patří sestrám Votavové Evě a Vojtové Ireně. Byly velmi ochotné                      
a vstřícné. Svou práci konaly s velkou profesionalitou a laskavostí. Dík jim za to. Pane řediteli věřím, že 
jim mé poděkování sdělíte. Na tomto oddělení panovala pohoda, klid a hlavně čistota. Strava byla také 
velmi dobrá. Jsem rád, že jsem byl hospitalizován právě na tomto oddělení a do budoucna přeji hodně 
úspěchů a spokojenost pacientů. S pozdravem J. S. 

 

KVĚTEN 

 
Pobytová sociální péče 
Vážená paní náměstkyně, přijměte, prosím, poděkování za obětavou práci Vašeho týmu na pobytové 
sociální péči ve Fakultní nemocnici, ul. E. Beneše 1128/13 (býv. Vojenská nemocnice). Zvláštní 
poděkování patří p. Petru Stajnerovi za vstřícný a citlivý přístup k mým potřebám a také celému 
zdravotnickému personálu vedený vrchní sestrou J. Kašpárkovou. S pozdravem klientka M. M.  
 
 

 

Gynekologicko – porodnická klinika, Neonatologické oddělení 
Dobrý den, ráda bych poděkovala za skvělou péči během porodu a na oddělení šestinedělí veškerému 
personálu Gynekologicko-porodnické kliniky a Neonatologického oddělení. E. Š. 

 

 

 

 



Klinika zobrazovacích metod 
Dovoluji si obrátit se na vás s prosbou o předání poděkování MUDr. Martinu Dvořákovi a jeho 
nadřízeným, KZM, pracoviště RTG FN Bory, pav. 59, za nesmírně profesionální a lidský přístup. Ve svém 
životě jsem podstoupila řadu vyšetření i invazivních či neinvazivních zákroků a v současné době 
procházím opět řadou vyšetření. Právě pan doktor Martin Dvořák byl velmi empatický, a také oba dva 
radiologičtí asistenti mi pomohli v průběhu celého vyšetření. Moc jim děkuji a přeji jim mnoho štěstí         
a zdraví. Toto přání zejména v této době získalo zcela jiný rozměr. S poděkováním R. P. 
 

 

 

Stomatologická klinika 
Vážený pane primáři, ráda bych Vám a Vašemu týmu - jmenovitě MDDr. Vojtěchu Vyskočilovi 
poděkovala za profesionální a rychlou pomoc v nouzi, kdy jsem se ztrápená dlouhodobou bolestí ocitla 
ve Vaší ordinaci na stomatologii FN. Překvapila mě míra rozhodnosti a profesionality MDDr. Vojtěcha 
Vyskočila, i vysoká úroveň Vašeho pracoviště. Nemyslím, že bych se chtěla v dohledné době opět 
ocitnout s čímkoli v jakékoli nemocnici, ale zpětně se ohlédnout musím. Svoji osobní zkušenost ve Vámi 
řízené ordinaci mohu stručně shrnout takto: profesionalita, rozhodnost, rychlost, okamžitá 
akceschopnost, přesvědčivost, pečlivost, psychická podpora. Tyto dovednosti má lékař ideálně mít, ale 
nemívá. Vnímala jsem Vaše služby jako vysoký nadstandard. Přesvědčivý, účinný lékařský výkon                
a bezvadný způsob komunikace sehrál i významnou roli v mé psychice. Nepřipadala jsem si anonymní, 
ztracená na velké klinice. To, že lékař umí pacienta zklidnit, vyjde za ním po bezchybném operačním 
zákroku do čekárny, osloví ho jménem, podá mu ruku a osobně mu předá lékařskou zprávu, není běžné. 
Znám to jen z amerických filmů. Vážený pane primáři, pokud Váš tým reprezentují lékaři tohoto 
formátu a Vaše stomatologie je na takto vysoké úrovni, můžete být právem hrdý. Na Vámi řízeném 
pracovišti, víte, co děláte a děláte to skvěle. S úctou J. G.  
 
 

 

 

Stomatologická klinika  
Vážený pane přednosto, pracuji jako psycholog. Včera odpoledne jsem se obrátila na Vaší kliniku                       
v zoufalství. Můj otec minulý týden prodělal katetrizaci srdce, kdy má oboustranné srdeční selhání a je 
na antikoagulační léčbě. V pondělí mu jeho paní doktorka udělal extrakci 37, v ráně zanechala kořen                
a fragmenty zubu. Ránu nezašila a dostatečně neošetřila, táta výrazně krvácel, včera dopoledne jsme 
opět vyhledali její pomoc, ránu se zbytky nechala a udělala 2 stehy. Odpoledne jsem přišla z práce                
a tatí nadále krvácel. Věděla jsem, že vzhledem k naředění krve musím rychle jednat. Přivezla jsem ho 
na Vaši kliniku dost bezradná. Proč to píši, protože Vám chci a především Vašemu personálu moc 
poděkovat za profesionální a hlavně lidsky přístup. Pan doktor Lukáš Hauer a sestřička, její jméno 
bohužel neznám, nám okamžitě pomohli a poskytli tátovi dokonalou péči. Ještě jednou moc děkujeme, 
s úctou K. Š. 
 

 

 

Kardiologická klinika 



Vážené dámy z JIP kardiologie FN Plzeň Lochotín. Včera jsem na vaše oddělení přivezla tatínka na 
zákrok, a jelikož nebylo volné lůžko, seděli jsme spolu nějakou dobu v malé šatničce za plentou, takže 
jsem sice nic neviděla, nicméně jsem měla možnost cca 2 hodinky poslouchat, JSTE ÚŽASNÉ. Takový 
frmol, chaos, stále noví příchozí pacienti, a vy jste naprosto úžasně vše organizovaly, zvládaly, na 
pacienty byly příjemné, nám pak bylo vše úplně podrobně vysvětleno, a když jsem pak pro tátu večer 
přijela a jedna z vás ho přivedla se slovy "nashle broučku" totálně jste mě "položily na kolena" 

Děkujeme F. 
 

 

 

Chirurgická klinika 
Vážený pane řediteli, byla jsem přijata k chirurgické operaci. Ležela jsem na lůžkovém oddělení 
chirurgie C. Nejprve přišel pan doktor Rupert, který mě vysvětlil, jak bude operace probíhat a potom, 
po operaci, mi zase pečlivě vysvětlil, jak operace probíhala, co všechno mi dělali. Moc bych chtěla panu 
doktorovi Rupertovi, ale i ostatním, kteří byli při operaci poděkovat a pochválit. Jsou to opravdový 
odborníci a jsou moc šikovní!!! Měla jsem časté záněty a musela brát 2x do měsíce antibiotika. Po 
operaci mám po problémech. Jsem jim moc vděčná, hlavně panu doktorovi Rupertovi. Také bych chtěla 
poděkovat paní doktorce Vejvodové a Procházkové a panu docentovi Vodičkovi a pochválit je, jak se             
o mě báječně starali a byli strašně hodní. Ale také bych chtěla moc a moc poděkovat sestřičkám, které 
se o mě báječně staraly a ve dne v noci mi chodily dávat kapačky, braly krev, pořád se ptaly, jestli 
nemám bolesti nebo jestli něco nepotřebuji. Jsou to andělé. Opravdu se za celý den hodně naběhají           
a jsou pořád usměvavé. Zaslouží si také velikou pochvalu. Nesmím zapomenout ani na sanitářku                  
a sanitáře. Stále vše utírali dezinfekcí, převlékali postele, nosili jídlo, čaj a byli také skvělí. Chtěla bych 
všechny moc a moc pochválit a poděkovat za vynikající práci. Prosím, vyřiďte jim ode mne poděkování 
a velikou pochvalu. Krásný den. B. B. 
 

 

 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Vážený pane docente, dovolte mi touto cestou poděkovat za poskytnutou poporodní péči, která nám 
byla na Vašem oddělení poskytnuta při narození naší další dcery. Byl to již čtvrtý porod a vždy jsme byli 
s poskytnutou péčí maximálně spokojeni. Zejména si ceníme profesionálního a lidského přístupu lékařů 
a dětských sester, kteří v této, pro zdravotníky náročné době, byli vždy ochotní poskytnout maximální 
péči. S přátelským pozdravem J. T. 
 
 

 

 

Sestřičkám FN Plzeň 
Dobrý den, 12.5. je Mezinárodní den zdravotních sester. Dovolte mi, abych všem sestrám FN poděkoval 
za jejich práci, za přístup k pacientům. Zejména v této těžké době pracují na hranici vyčerpání, a přesto 
dokáží pacienty povzbudit, usmát se na ně. Obdivuji je a hluboce před nimi smekám. Přeji všem sestrám 
hlavně hodně zdraví a vše dobré. S nezměrnou úctou J. V. 



                                                                                                                           

             

Chirurgická klinika 
Dobrý den pane řediteli, dovolte mi, abych touto cestou poděkovala sestřičkám a lékařům Vaší 
nemocnice - chirurgie JIP 1 a JIP 2, kde byl v této době hospitalizovaný můj otčím. Není bohužel jiný 
způsob vyjádření díků za jejich citlivý a vstřícný přístup, jejich pomoci v době, kdy nebyly možné žádné 
návštěvy. Ochota, s jakou byli lékaři i sestřičky při předání dopisů posílaných pacientovi, alespoň                 
e-mailem (sestřička p. Pelnářová, MUDr. Kulda), mě velmi mile překvapila. Ochota poskytnout 
informace velmi citlivou formou o pacientovi, se kterým nebyla lehká spolupráce, není vždy 
samozřejmostí (bohužel si nepamatuji jejich jména). Velmi si vážím jejich náročné práce. Prosím, 
vyřiďte jim můj velký dík. MOC  DĚKUJI. M. M.  
 

 

 
1. interní klinika 
Dobrý den dneska je den sestřiček tak bych všem chtěla z FN poděkovat, že jsou všechny skvělé                       
a hlavně to taky bude pro sestřičky z MJIP 1. Interní kliniky, že se o mě od 15.5 2016 skvěle staraly, moc 
vám všem děkuji, i lékařům, panu doktorovi Matějovičovi atd. Moc si toho vážím, byl to těžký boj, ale 
nevzdávám to. Moc děkuji I. K. 
 

 
 
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Vážený pane přednosto, byl jsem hospitalizován na Vaší klinice na septickém oddělení, vedeném 
MUDr. Michalem Zdařilem, k revizi ach. šlachy. Chtěl bych Vám sdělit, že přístup a péče MUDr. Zdařila, 
dalších lékařů kliniky i kolektivu zdravotních sester a dalšího zdravotnického personálu, byl naprosto 
příkladný, příjemný a vstřícný, takový, se kterým jsem se setkal málokde. Věřím, že i tento přístup 
pomáhá nejen mě, ale i všem ostatním pacientům k úspěšné léčbě. Dovolte, abych za vše Vám                         
a celému kolektivu septického oddělení kliniky vedeném MUDr. Zdařilem, co nejupřímněji poděkoval 
a vyjádřil svoji vděčnost. S úctou a pozdravem V. K. 
 

 

 
Klinika pneumologie a ftizeologie 
Vážený pane řediteli, ráda bych poděkovala všem lékařům, sestřičkám, sanitářům a ostatnímu 
personálu Kliniky pneumologie a ftizeologie – JIP, kteří se s velkou profesionalitou, laskavou a vzornou 
péčí starali o paní M. K., hospitalizovanou v dubnu tohoto roku. Dnes už je v domácí péči, kde denně 
vzpomíná na úžasný přístup všech zaměstnanců. Ještě jednou velké díky. S pozdravem a úctou dcera 
s rodinou 
 

 



Neurochirurgická klinika 
Dobrý den, tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli přímo nebo nepřímo na mém ošetřování 
při hospitalizaci ve FN Plzeň – Lochotín, a to zejména pracovníkům Neurochirurgické kliniky.                               
S pozdravem Z. Š. 

 

Neurochirurgická klinika 
Dobrý den, ráda bych poděkovala celému oddělení neurochirurgie vaší nemocnice, za profesionální               
a laskavou péči. Dále bych chtěla velice poděkovat doc. MUDr. Mračkovi, Ph.D., operoval mi 
meningiom, jsem mu velice vděčná za záchranu mého života. Lékaři i sestřičky o mě pečovali s vlídností 
a porozuměním. Na oddělení JIP i na lůžkovém oddělení byli všichni velice vstřícní a ochotní, kdykoliv 
mi pomoci. Ještě jednou děkuji a přeji mnoho úspěchů v péči o pacienty a spokojenosti v práci i v této 
těžké době. S pozdravem I. F. 
  
  

 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Vážení, chtěla bych touto cestou poděkovat ošetřujícímu kolektivu a hlavně paní Pavle Kmoníčkové, 
staniční sestře na ortopedickém oddělení lůžkové části, za příkladnou péči a starost o pacienty. Naše 
babička si začátkem března zlomila stehenní kost a po operaci byla odkázaná na pomoc personálu. 
Sestřičky, i v době korona viru, s babičkou rehabilitovaly a snažily se jí všestranně pomoci chodit                 
a rozhýbat operovanou nohu. Prosím vás proto o vyjádření pochvaly dle vašich možností, ať už ústy 
nadřízeného nebo finanční částkou. Velice vám děkuji H. N. 
 

 

Chirurgické oddělení, Interní oddělení LDN a NRHC 
Dobrý den, chtěla bych poděkovat za péči u vás v plzeňské nemocnici. Možná se s děkováním budu 
opakovat, ale jinak to sepsat nejde. Strávila jsem ve vaší nemocnici poměrně dlouhou dobu a moc si 
vážím veškeré péče, které se mi dostalo. Období Vánoc a Nového roku jsem strávila na chirurgickém 
oddělení. Zde bych chtěla poděkovat panu doktorovi Mikoláškovi, který se mě ujal a poskládal střepy 
kostí v noze zase dohromady. Stejně tak i sestřičkám, které kolem mě doslova "běhaly", byly vstřícné, 
obětavé a pomohly mi jak fyzicky, tak psychicky. Navštěvoval mě a cvičil se mnou pan fyzioterapeut Jiří 
(bohužel znám jen křestní jméno), který mě rozchodil na chodítko, za což mu moc děkuji. Později jsem 
byla přesunuta na oddělení LDN, kde bylo potřeba trpělivosti, než se noha trošku dá do kupy. Zde bych 
chtěla poděkovat všem rehabilitačním pracovníkům, kteří se mnou cvičili na chodítku. Také paní 
doktorce Evě Bernardové, která mě vždy hezky vyslechla a zařídila i nemožné. Její přístup k pacientům 
se mi moc líbil, a za to jí patří můj velký dík. Stejně tak sestřičkám, které mi byly neustále k dispozici           
a nikdy nezklamaly, i když bylo občas vidět, že je toho na ně přespříliš. Opět vám všem moc děkuji               
a nebojte se, ještě vás určitě navštívím. Dále jsem byla převezena na Interní oddělení –
neurorehabilitace, kde se všem, kteří se o mně starali, podařilo mě rozchodit. Chtěla bych poděkovat 
fyzioterapeutce Pavle Ženiškové, která se mnou každý den cvičila a hezky rozcvičila nohu i ruku, stejně 
tak ergoterapeutce Romaně Jungolákové, která se mnou cvičila hlavně ruku. Obě paní jsou skvělé, moc 
jim děkuji a spolupráci s nimi doporučuji. Bohužel si nepamatuji všechna jména, ale všem, kteří mi se 
cvičením pomáhali (fyzioterapeuti i rehabilitační pracovníci) moc děkuji za péči i starost, byli jste skvělí, 
i když to někdy bylo až do slz, ale pokroky byly znát. Také děkuji paní logopedce Báře Šestákové 
(doporučuji), která semnou cvičila mluvu a zároveň mi naslouchala a podporovala mě ve všech 



směrech. I na tomto oddělení byly skvělé sestřičky i doktoři. Všem dohromady děkuji za skvělý přístup, 
pozitivní náladu a podporu, díky kterým znovu chodím. Jste lidé na svém místě a na vaši pomoc nikdy 
nezapomenu. Děkuji, s pozdravem K. 
 

 
FN Plzeň 
Celá FN Lochotín a Bory, všem patří velké díky a moc si jich vážím. Přeji hodně úspěchů a hlavně zdraví. 

I. K. 

 

 

Kardiologická klinika 
Hodně sil, pevné zdraví všem. Spolu to zvládneme. Díky vám všem doktorům a sestrám z FN Lochotín, 
jste nejúžasnější. Zachránili jste mi manžela. MUDr. Milan Hromádka je nejúžasnější doktor na 
správným místě, s velkým srdcem. Děkuji, že vás máme. Z. O.  
 

FN Plzeň 
Přeji celé FN Plzeň jenom to nejlepší. Jsou tam fakt odborníci, od sestřiček po doktory moc hodní. 
Zachránili mi život a dál se o mě skvěle starají. Držte se a přeji jenom to nej nej nej. V. M.  
 

 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Když jsem byla odeslána mým ošetřujícím lékařem na Gynekologicko - porodnickou kliniku FN Plzeň                
k panu doc. MUDr. Vladimíru Kališovi, Ph.D., abych vyřešila svůj zdravotní problém, neměla jsem 
zrovna velkou radost. Zvláště proto, že mé závažné chronické neurologické onemocnění vyžaduje 
zvláštní péči. Při indikační schůzce mě doc. Kališ "vyrazil dech" nejen svým milým, sympatickým                  
a zároveň vysoce odborným přístupem, ale i snahou mi vyjít vstříc v termínu hospitalizace a požadavku 
na ošetření navíc (pomoc sester při napojení přístroje zajišťujícího mé fungování) a pokud možno                   
i samostatným pokojem. Byla jsem mile překvapena i vlídným přijetím a ochotou sester na 
pooperačním lůžkovém oddělení GIB v přízemí kliniky. Nebyla jsem si jista, jestli se mi to nezdá, ale 
byla jsem na klinice, kde se lékaři a sestry starají o své pacienty trochu jinak, než se obvykle prezentuje. 
Nejsou mrzutí a naštvaní, ale šíří kolem sebe optimismus a dobrou náladu. Je obdivuhodné, jak při 
svém náročném a zodpovědném povolání, či spíše poslání, dokáží lékaři a sestry vytvořit kolem sebe 
příjemné prostředí s "přidanou hodnotou", která naše zdravotnictví tolik nestojí! Je pravděpodobné, 
že jsem se díky profesionalitě a přístupu lékařů a sester k pacientovi, cítila v nemocnici příjemně a jistě 
i díky tomu jsem neměla při výkonu ani v průběhu hospitalizace žádné problémy a můj zdravotní stav 
byl tak dobrý, že jsem mohla být brzy propuštěna domů. Stále však vzpomínám na GPK v Plzni jako na 
špičkové pracoviště, kde se nezapomíná ani na potřebu pacienta cítit se v nemocnici příjemně. Za to 
bych ráda vašim prostřednictvím kolektivu lékařů a sester této kliniky poděkovala a vyjádřila svůj obdiv. 
Vděčná pacientka M. T. 
 

 

 

Neurochirurgická klinika 



Jsem po operaci výhřezu ploténky na Neurochirurgickém oddělení, a takový přístup jsem nikde 
nezažila, vstřícný, strašně ochotný, starostlivý. Za mě veliké poděkování doktorům, sestřičkám                    
a celému personálu od 1 dne mě nic nechybělo, VELIKÉ DĚKUJI P. S. 
 

 

 
Neurologická klinika, Neurochirurgická klinika, Interní oddělení - neurorehabilitace 
Dobrý den, chci touto cestou poděkovat za krásný a profesionální přístup všech vašich zdravotníků na 
lůžkové části neurologie pavilon B Lochotín, především MUDr. Roubalové, dále neurochirurgické klinice 
a v neposlední řadě zdravotnicím na neurologické rehabilitaci na Borech za jejich více než lidský přístup 
k pacientům v této nelehké době korona viru. Vyřiďte jim všem můj velký dík. S pozdravem Z. S. 
 

 

 

Geriatrické oddělení 
Poděkování všem sestrám a Denisovi za vzornou péči a za laskavý přístup k pacientům. E. Š. 
 

 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, Interní oddělení - neurorehabilitace 
Vážený pane řediteli, dovolte mi Vaším prostřednictvím poděkovat lékařům a sestřičkám ortopedické 
a traumatologické kliniky v Plzni na Lochotíně, lůžka C. Zejména panu docentovi Matějkovi, který mě 
operoval páteř. S ohledem na můj zdravotní stav, musel provést reoperaci a de facto mi zachránil život, 
že mohu chodit a pohybovat se. Děkuji také ošetřujícímu lékaři MUDr. Saláškovi a vedoucímu lékaři 
oddělení panu MUDr. Belatkovi. Po pobytu na ortopedii, jsem byla převezena na rehabilitaci do péče 
neurorehabilitačního oddělení ve FN Bory, kde se o mě hezky starali lékaři MUDr. Kresa, MUDr. Vít             
a kolektiv sestřiček a rehabilitačních pracovnic. Zejména bych chtěla poděkovat panu doktoru Vítovi za 
lidský přístup, poradil a povzbudil mě, když jsem byla v nesnázích. Nemalé poděkování za přístup patří 
také staniční sestře Králové, která se mi snažila pomoci. Ještě jednou moc děkuji všem lékařům                     
i ostatnímu personálu nemocnice, kteří se o mě starali a pomáhali mi zpět na nohy. Vděčná pacientka 
A. H. 

 
 
 

Interní oddělení – LDN 3 
Na oddělení jsem byl cca tři a půl měsíce. Sestry a jejich pomocnice jsou vstřícné, ochotné a obětavé. 
Jsem po amputaci levé nohy nad kolenem, což vždy vyžaduje zvláštní péči i u těch nejzákladnějších 
potřeb. To, co jsem si neuměl představit, např. sprchu, ony vyřešily po praktické stránce s velkou 
zručností. Bylo-li potřeba, rády mohly i při jídle. Na oddělení je čistota a pořádek. A to včetně lůžkovin. 
Kolektiv hodnotím jako spolupracující a dobře sehraný. Z. V.  
 
 



 
 

Neurochirurgická klinika 
Dortík jako poděkování od 16 leté pacientky… 

 

Dětská klinika 
Dobrý den, tímto dopisem bych ráda poděkovala celému kolektivu Dětské kliniky, konkrétně pak 
oddělení kojenců a batolat, kde jsem byla hospitalizována se svým synem. Po celou dobu se nám 
dotávalo maximální péče a díky vstřícnému a milému přístupu všech, byl pobyt velice příjemný. Všem 
moc děkuji za příkladnou péči, obdivuji přístup i slova povzbuzení. S pozdravem I. E. 
 
 

 
 
 

Chirurgická klinika 
Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vaší cestou poděkoval lékařům a všem zaměstnancům Fakultní 
nemocnice Plzeň, za velice profesionální a zároveň lidský přístup při léčbě mého onemocnění. Byla mi 
poskytnuta maximální a zejména rychlá pomoc při řešení mého závažného onemocnění, které mi bylo 
diagnostikováno počátkem února. Byl jsem operován na chirurgické klinice týmem pod vedením               
As. MUDr. Petra Nováka a následně hospitalizován na JIP a lůžkové části F. Velice oceňuji zejména 
přístup pana doktora Nováka, který mě v podstatě vrátil do zcela běžného života. V současné době 
pokračuje moje léčba ambulantně na Onkologické a radioterapeutické klinice. Vážený pane řediteli, 
věřím, že najdete vhodnou formu i dobu, abyste předal toto mé poděkování všem zmíněným 
pracovníkům. Zároveń Vám přeji hodně zdraví a pevné nervy ve Vaší nelehké práci. R. M. 
 
 

 
 
 

Oddělení klinické farmakologie 
Vážená paní doktorko Vaisová, tímto bych Vám ráda poděkovala za péči o mou maminku. Velmi oceňuji 
Váš vstřícný a lidský přístup a jednání. Veké díky samozřejmě platí také všem sestřičkám a ostatnímu 



personálu. Mám takové tušení, že se od Vás mamince nebude chtít. Děkuji a přeji hodně zdraví a pevné 
nervy všem. T. B. 
 
 

 
 

Dětská klinika 
Vážení, s dcerou jsem hospitalizována ve FN Lochotín, dětská klinika, oddělení kojenců a batolat. S péčí 
tohoto oddělení jsem nanejvýš spokojená, odvádí velmi profesionální výkon. Tímto si dovoluji 
poděkovat oddělení za vynikající péči o mou dceru a chtěla bych vyzdvihnout přístup a chování 
ošetřujících sester. Sestřičky tohoto oddělení jsou velmi ochotné, vstřícné a poskytují výbornou péči 
všem pacientům. Ještě jednou děkuji celému personálu. Přeji oddělení mnoho spokojených pacientů. 
S úctou K. B. 
 
 
 
 

 

Interní oddělení – LDN 3 
Absolutní spokojenost s výkony celého personálu. Jejich perfektní přístup je nadprůměrný, 
srozumitelný. Letos mě zlobilo zdraví, můžu srovnávat, jste nadprůměrně výkonný kolektiv. Ještě 
jednou děkuji celému kolektivu. R. L.   
 
 
 

 
 

 
Geriatrické oddělení 
Děkuji všem z oddělení Geriatrie za to, jak jste se moc hezky starali o moji mámu. S úctou k vaší práci, 
syn J. D. 
 
 
 

 
 
 

Chirurgická klinika 
Přeji hodně štěstí všem, hlavně zdraví, a děkuji za péči na Chirurgické klinice, 5.patro, oddělení F, úžasní 
lékaři, sestřičky-andělé doslova a do písmene, personál, urgent FN. Jste skvělí a v péči o vozíčkařku 
příkladem a obrovskou podporou. Ať se vám všem daří! A. S. 
 
 
 

 
 

 



Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Dělali mi u vás na ortopedii endoprotézu a super péče od lékařů i sestřiček, jste super nemocnice. I. V. 
 
 

 
 

Onkologická a radioterapeutická klinika 
Já ležela na onkologii a péče byla suprová, moc děkuji, všem sestřičkami i lékařům. H. Ž. 
 
 
 

 

 
1. interní klinika 
Dovoluji si vás požádat opětovně o laskavost. Absolvuji řadu vyšetření ve FN, psala jsem vám ohledně 
skvělé péče na radiologii na Borech. Na 1. interní klinice jsem v péči MUDr. Karla Balihara, Ph.D. Chtěla 
bych vás moc požádat o tlumočení mého poděkování pro pana doktora Balihara panu řediteli                   
MUDr. Václavu Šimánkovi, Ph.D. a vedení 1. IK, panu přednostovi prof. MUDr. Martinu Matějovičovi, 
Ph.D. a panu primáři as. MUDr. Michalu Žourkovi, Ph.D. Pan doktor Balihar se o mě stará řadu let               
a jeho přístup je naprosto profesionální, systematický, ale velmi empatický a lidský. V jeho péči jsem 
absolvovala řadu vyšetření, ale vždycky postupoval krok za krokem a byl velmi chápavý, když jsem 
některé z vyšetření nemohla absolvovat, úplně dle učebnic medicíny. Pacient pro něj není číslo, ale 
vždycky přistupuje individuálně a velmi citlivě. Mé poděkování patří také MUDr. Janě Koželuhové Ph.D. 
a MUDr. Janu Kotyzovi. Pan doktor Balihar je člověk, kterého si velmi vážím jako lékaře, ale i jako 
člověka, a jeho péče pro mě rozhodně není samozřejmostí. Zdraví člověka je velmi křehké, často jde              
o velkou vzácnost a právě MUDr. Balihar dokáže člověka svým přístupem zbavit obav a rozpaků, 
stanovit diagnózu a pomoci. Moc děkuji a přeji všem mnoho štěstí a zdraví. S poděkováním R. P.   
  
 

 

DUBEN 

 

Chirurgická klinika 
Vážený pane doktore, dobrý den, chtěl bych Vás pozdravit a velice Vám tímto poděkovat. 5. března 
jste mě operoval (transplantace ledviny) a jsem Vám za to velmi vděčný. Jsem již z nemocnice týden 
doma a funkce ledviny je prozatím výborná. Zvolil jsem zatím tuto cestu, jelikož nesmím vzhledem              
k celkové aktuální situaci vycházet z bytu. Po několika letech zdravotních útrap a po několika operacích 
jsem přestával věřit, že to štěstí ještě budu mít. Opravdu Vám ze srdce děkuji a samozřejmě i celému 
personálu chirurgie. Moc si Vaší práce vážím. Ještě jednou vás všechny zdravím, s úctou L. Š.  
 

 

 
Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny 



Děkuji p. doktorce a Ivetě Janečkové za profesionální přístup k pacientům. Veliké díky za pomoc. M. L. 
 

 

 

Gynekologicko – porodnická klinika a Neonatologické oddělení 
VELKÉ DĚKUJI, patří gynekologicko-porodnickému oddělení a neonatologii, hlavně lékařům                             
a sestřičkám za veškerou péči, ochotu. Z mého pohledu DOPORUČUJI!!!!! D. L. 
 
 

Kardiologická klinika 
Hodné síly a pevný nervy, opatrujte se, bez vás bychom to nezvládli. Děkuju kardiologie JIP a všem 
doktorům, personálu, sestřičkám za péčí a záchranu života manžela. Jste nejlepší, držím pěsti, hodně 
zdraví všem, opatrujte se. Spolu to zvládneme. Z. O. 
 

Dětská klinika 
Všem vílám a kouzelníkům z FN Lochotín přeje malý D. hodně zdraví, pevné nervy a srdce na dlani, jak 
ho měli v našem případě. D. S. 
 

 

Dětská klinika  
Jste nejlepší, děkuji za syna, který už je rok ve vašich rukou, díky za jeho zdraví a stálou péči, kterou mu 

věnujete. Přeji vám jen to nejlepší a hlavně zdraví ❤ A. V. 

 

 

 
Kardiochirurgické oddělení 
Vážený pane primáři, paní doktorky, páni doktoři a ostatní zdravotní personále na kardiochirurgii                    
v Plzni, 25. června tomu bude již 8 let, kdy jsem u vás ve svých 65 letech věku podstoupil operaci srdce 
- náhrada jedné a rekonstrukce druhé chlopně. I přes určité komplikace po operaci, kdy jsem nejprve 
dostal el. šok, aby srdce pracovalo jak má, poté výpotek, pro který jsem musel na týden přerušit 
lázeňskou rehabilitaci, vše nakonec dopadlo velmi dobře. Pravidelně docházím na kontroly na 
kardiologii. Cítím se skvěle, pracuji na zahradě, provozuji pěší i cykloturistiku. Stále vzpomínám na celý 
váš kolektiv, který ošetřoval, a to nejen mne, s absolutní profesionalitou, velmi lidským přístupem                   
a nadhledem, jimiž pacienty uklidnil před náročným výkonem a navodil atmosféru, kdy o kladném 
výsledku léčby nemůže být pochyb. S odstupem osmi let vám alespoň touto cestou za vše moc děkuji 
a přeji vám stále tolik spokojených pacientů. S přáním všeho dobrého v dnešní, poněkud zvláštní 
“rouškové” době nejen na operačním sále a s pozdravem, na vždy vděčný J. W. 

 

 



 

Interní oddělení - Neurorehabilitace 
Dobrý den, chtěl bych touto cestou poděkovat celému kolektivu neurologické rehabilitace za 
profesionální, lidský a vstřícný přístup nejen ke mně, ale ke všem pacientům. Díky moc, že i v těchto 
nelehkých dnech dokážete vykouzlit úsměv na rtech. J. N. 

 

 

 

Dětská klinika 
Dobrý den, pane přednosto, nechci Vás nijak zdržovat od práce, ale ráda bych Vám sdělila mou 
zkušenost s péčí Dětské kliniky - příjmové ambulance. 23.3.2020 jsem v nočních hodinách musela 
navštívit Vaše zařízení s neznámou alergickou reakcí mé osmileté dcery Elišky. Přístup paní doktorky 
MUDr. Barbory Prádlové a rovněž s ní sloužící sestřičky, jejíž jméno bohužel neznám, byl naprosto 
úžasný. Ochota a přístup zmíněných osob byly skutečně nevídané.  I po opakovaném volání po ošetření 
(ve tři hodiny ráno) byla sestřička nesmírně ochotná vysvětlit průběh reakce po podané injekci, atd. 
Chtěla bych touto cestou oběma dámám poděkovat a rovněž i Vám za skvělý personál, který na klinice 
máte. Přeji vám všem pevné zdraví a nervy v dnešní době a jsem s pozdravem K. H. 
 

 

 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Hezký den, vážený pane řediteli, chci velmi pochválit personál GPK Vaší nemocnice na Lochotíně. Lékaři 
a sestřičky přímo vynikají empatií, vlídným a velmi příjemným jednáním s pacientkami, v jejich nelehké 
životní situaci. Navíc v této těžké "korona virové době"! Profesionalitu v tak prestižní nemocnici lze 
předpokládat, ale empatii, vlídnost a laskavost nelze naučit, ta buď je a ještě se vylepšuje, nebo chybí. 
Během mého aktivního života, jsem se potkávala s mnoha lidmi a tak mohu říci,  že  Vaši lidé 
naplňují  stanovené cíle nemocnice. V neposlední řadě chci pochválit i kuchyni, především za chutné 
obědy! S pozdravem a přáním hodně sil do dalších dnů J. K. 
 

 

 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Vážení, přijměte od nás upřímné poděkování za vaší obětavou a profesionální práci-péči o nemocné 
pacienty s COVID-19. Za celou dobu hospitalizace jsme se setkali jen se samými klady od paní uklízečky, 
sanitářů, sestřiček po lékaře. Za pacienty jste vždy přicházeli s povzbudivým slovem a optimisticky 
naladěni. Byli jste pro nás "Zlatí Andělé"! Moc si ceníme vašeho pracovního nasazení a přejeme vám 
všem, vydržte ve zdraví! Určitě jednou bude lépe. S pozdravem manželé H. a V. K. PS: Při pobytu                  
v nemocnici jsme 28.03. "oslavili" výročí svatby. Toto info je pro odlehčení celé situace.  
 



 

 

Kardiologická klinika 
Vážený pane řediteli, nevím jak vyjádřit svou úctu a vděčnost, včetně poděkování kardiologické klinice 
Fakultní  nemocnice Plzeň Lochotín, kde jsem byl hospitalizován s diagnózou infekční 
endokarditidou.  Na tomto oddělení zastává funkci vedoucího lékaře s usilovným a obětavým 
nasazením  pí. MUDr. Helena Brůhová a ošetřující lékařka pí. MUDr. Michaela Štěpánková. Čím je každý 
z nás starší, je citlivější a zvláště v období  nemoci vnímá každý  pacient jak odborný, tak lidský přístup. 
Za toto mé období hospitalizace bych chtěl   osobně  vyjádřit kardiologickému oddělení veliké 
poděkování a to s největší úctou jak lékařskému,  tak ošetřujícímu personálu. Z  Fakultní nemocníce 
Plzeň, kterou řídíte, jsem jako pacient odcházel  s tím,  že tolik náročná, namáhavá a obětavá práce 
tohoto  kolektivu lze vykonávat nejen s profesionální  odborností, ale i láskou, úsměvem a lidským 
přístupem. Děkuji, že v tak stresové a náročné době, kterou kolem sebe pociťujeme, existují lidé, kteří 
své povolání vykonávají s láskou a zodpovědností. S úctou L. H. 
 

 

 

 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Dobrý den, dne 11.4.2020 jsem spadl ze střechy a ocitl jsem se ve Fakultní nemocnici v Plzni na 
Lochotíně, kam mě přivezli kamarádi . Zjistili, že mám zlomený obratel a že musím na operaci, 
podotýkám nikdy jsem nebyl v nemocnici a celkově z nemocnice a personálu jsem měl takový strach, 
jako malé dítě z velkého čerta. Situace je hodně nelehká v čase koronaviru. Nezávidím to celému 
personálu nemocnice od paní uklízečky po doktory. Ale abych se dostal k tomu, k čemu to celé píšu. 
Chtěl bych poděkovat celému oddělení ortopedie ve třetím patře FN Lochotín od paní uklízečky po 
pány doktory, ale hlavně paní anestezioložce, která do detailu všechno vysvětlila a v rámci možností co 
nejvíce zpříjemnila co kdy a kde se bude dít a samozřejmě velké díky sestřičkám, které byly úplně 
senzační, hodný, ve všem vyšly vstříc a pomohly. Prostě perfektní sehraný personál jak denní tak noční 
služby. Je to úžasný když v dobách zlých a nejistých se o vás někdo postará a vše vysvětlí. Všem děkuji 
od srdce a přeji pevné zdraví. M. S.  
 

 

 

Gynekologicko – porodnická klinika a Neonatologické oddělení 
Obrovské poděkování Gynekologicko-porodnickému oddělení a Neonatologii za skvělou péči o mou 
přítelkyni a naše dvojčátka, která jsme si včera přivezli domů. Ještě jednou děkuji. D. L. 

 

 

Kardiologická klinika 



Dobrý den, chtěla bych touto cestou moc poděkovat za péči o moji maminku na Kardiologické JIP               
doc. Dr. M. Hromádkovi, Dr. V. Pechmanovi, Dr. O. Sirotkovi a Dr. Kratochvílové. Dále bych chtěla 
poděkovat J. Stočesové a celému týmu sestřiček a ošetřovatelů za maximální ochotu, vstřícnost a 
ohleduplnost ze strany doktorů a sestřiček k pacientům, děkuji a s pozdravem H. F. 
 

 

Neurologická klinika 
Dobrý den, včera se mi udělalo doma velice špatně a nechala jsem si zavolat sanitku, jelikož mám dvě 
malé děti a měla jsem strach, cítila jsem, že ztrácím vědomí.  Chtěla bych poděkovat úplně všem, kteří 
se o mě postarali. Byla jsem vyšetřena na urgentním příjmu FN Lochotín a všichni byli úžasní. Sama 
mám lékařskou fakultu a lékařská etika byla vždy jakýsi problém a někde stále ještě je. Při vyšetření 
jsem si všimla i přístupu k dalším pacientům a musím říct, že jsem byla moc ráda nejen za sebe. Paní 
sanitářkou počínaje a propuštěním domů konče, musím napsat všem, že byli velice vstřícní, 
milí, průběžně mě informovali o výsledcích a co se bude dít dál. V člověku dokázali vyvolat klid a jistotu, 
především schopností výborně komunikovat. Děkuji opravdu všem, jací byli. Krásný den K. P. 
 
 

 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Velké díky sestřičkám a lékařům na oddělení šestinedělí. Moc moc milý přístup, úžasná péče                                

a trpělivost. Moc děkuji za vše. ❤ 
 

 
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Dobrý den chtěla bych moc poděkovat na ortopedii  FN Lochotín panu doktorovi T. Daňhelovi,  v roce 

2013 mi moc pomohl a moc mu děkuji za to, že mi při náhodném vyšetření MR ruky zachytili plicní  

onemocnění idiopatickou fibrózu. Moc děkuji za včasnou diagnostiku, jste všichni skvělý, moc si toho 

vážím. I. K. 

 

 

Klinika zobrazovacích metod 
Je to asi tři čtvrtě roku, co jsem byla poslána na MR. Trpím klaustrofobií. Službu měl laborant pan Tůma 
a jedině díky němu jsem to zvládla. Lidský přístup, laskavost a trpělivost. Ještě jednou moc děkuji. 

 

 

Urologická klinika 
Dobrý den, pane řediteli, jelikož je to rok po mé operaci CA prostaty, dovolte mi, abych v krátkosti 
tímto e-mailem ještě jednou upřímně poděkoval kolektivu lékařů, sester a zdravotnímu personálu 
Urologické kliniky FN Plzeň – Bory pod vedením  prof. MUDr. Milana Hory, Ph. D., MBA za jejich úžasný 
přístup. Díky perfektně provedené  operaci primářem MUDr. Petrem Stránským, Ph. D. a jeho 
doporučením ohledně další léčby, se můj život postupně vrátil do normálu. Nyní, rok po operaci, jsem 



zcela bez obtíží a můj stav je takový, jako bych žádnou vážnou nemoc nikdy neprodělal. V měsíci dubnu 
2020 mi vycházela kontrola, se kterou jsem vyčkával z důvodu velmi složité situace ohledně vývoje 
nákazy COVID – 19. Přes webové stránky jsem se spojil e-mailem s MUDr. D. Mrkosem, který byl zřejmě 
pověřen řešením těchto dotazů ohledně kontrol pacientů. V krátkosti jsem mu popsal situaci                              
a domluvili jsme společné řešení mojí kontroly. Vše vyřízeno MUDr. D. Mrkosem na výbornou a bez 
prodlevy, což nám pacientům po CA prostaty dává velkou šanci na další spokojený život. A i po roce 
musím říci, že z přístupu FN jsem byl nadšený. Chtěl bych tímto zvláště poděkovat                                               
MUDr. P. Stránskému, Ph. D., za veškerou péči a perfektně provedený operační výkon, díky kterému 
mohu žít plnohodnotný život a také MUDr. D. Mrkosovi za jeho profesionální přístup k pacientům. Přeji 
celému urologickému oddělení co nejvíce spokojených pacientů. P. M. 
  
 

 

 
Chirurgická klinika 
Vážení přátelé, obracím se na vás s potřebou a nutností poděkovat celému týmu na Chirurgické klinice 
Lochotín, kde jsem byla přijata pro odstranění rakovinového ložiska v prsu. Moje poděkování patří 
jmenovitě MUDr. Zedníkové a MUDr. Procházkové a všem, jenž sloužili na oddělení v době mojí 
hospitalizace. Každý sloužící pracovník od uklízečky, přes každou sestřičku i lékaře projevovali nejenom 
odbornost, ale navíc i laskavost, trpělivost a ochotu jako balíček daru pro nás pacienty. Děkujeme, za 
to, že jsou mezi námi velcí profesionálové ve svém oboru, kteří jsou také velcí svojí empatií ke svým 
pacientům. S úctou J. B. 
 

 
Interní oddělení – LDN 3 
Jelikož brzy odjíždím domů, tak bych rád něco řekl. Jsou zde dvě party sestřiček, každá je tak trochu 
jiná. Je to parta, kterou vede Renata Suchá a druhou Lenka Kořínská, která dostala jméno Sluníčko, na 
které reagovala. Obě mají k pacientům lidský přístup. Ten se naučit nedá, buď je vrozený, nebo to 
ovlivnila domácí výchova. Mají od nás vřelé díky, víc jim dát nemůžeme, ale od vás by měli dostat 
alespoň pochvalu. Bylo nám dobře, když nás obskakovaly. J. J. a V. B. 
 
 

 
 

Oční klinika 
Děkuji za vzornou péči o mojí maminku všem zaměstnancům Oční kliniky. Zvláště pak MUDr. Frdlíkové 
a všem sestřičkám. Hodně štěstí vám přeje vaše pacientka A. P. 
 

 

 

Interní oddělení – LDN 2 
Vážený pane primáři, v uplynulých dvou měsících jsem byla hospitalizována na Vašem oddělení LDN 2, 
v Plzni na Borech. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem pracovníkům na tomto oddělení, hlavně 
sestrám a lékařům, za vzornou péči, vstřícnost a ochotu při plnění úkolů služby na tomto nelehkém 



oddělení, a to i vůči mojí osobě. Moje poděkování, i když nespadá pod Vaší působnost, patří i úseku 
stravování, se kterým jsem byla velmi spokojena. Ještě jednou děkuji všem pracovníkům, kteří 
zajišťovali péči o moji osobu. S přáním hezkého dne J. B. 
 
 
 
 
 

Oddělení klinické farmakologie 
Dobrý den, jsem pouze pacientkou ambulantní, ale velice ráda bych vás poprosila, zda byste mohla 
tlumočit mé velké poděkování sestřičkám na revmatologickou ambulanci. Jsem pacientem ne dlouho, 
ale jsem dojata, jak jsou příjemné a empatické k lidské bolesti. Přišla jsem na vyšetření k vám z daleka 
a byla opravdu dojata, jak jsou příjemné a lékař také. Slyším od lidí i velkou chválu na lůžkovou část. 
Poděkování patří dnes všem zdravotníkům, já bych velice chtěla, aby všichni věděli, že je někdo, komu 
pomůžou i z části už tím, jak jsou příjemní. A že jsou lidé, kteří to rozhodně neberou jako samozřejmost 
a moc si toho váží. Velice vám budu vděčná, pokud najdete malinko času k tlumočení mého poděkování 
na ambulanci klinické farmakologie. Děkuji R. F.    
 
 

 

BŘEZEN 

 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Dobrý den, tento týden jsem byla na operaci na gynekologickém oddělení FN Lochotín v pavilonu P, 
přízemí. Nikdy jsem nezažila tak klidný a pohodový pobyt v nemocnici jako tady. Všichni jsou zde 
ochotní, usměvavý, poradí, pomůžou. Na oddělení vládne klid a pohoda. Nic mi nechybělo a bylo o mě 
výborně pečováno. Moc děkuji všem. J.  

 

 

 
Klinika pneumologie a ftizeologie 
Pane řediteli, dovolte mi, abych touto cestou poděkoval lékařům a hlavně sestrám plicního oddělení 
JIP a i následné péče na oddělení lůžek Vaší nemocnice. Bohužel mohu srovnávat s jinou nemocnicí, 
kde péče sester i lékařů s Vaší nemocnicí srovnávat. U Vás proběhla všechna vyšetření rychle a kvalitně. 
V jiné bych čekal na CT měsíc. Sestry na JIP dělají svou práci s chutí a určitě mimo rámec svých 
povinností. S takovou péčí jsem se jinde nesetkal. Ještě jednou velice děkuji. 
F. K. 
 

 

Otorhinolaryngologická klinika 
Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat za perfektní a milou péči, kterou jsme v termínu                     
1.-3.3.2020 se synkem měli na ORL oddělení. Synek se zde podrobil operaci nosní mandle a díky skvělé 

http://www.fnplzen.cz/orl


péči jsme dnes mohli bez komplikací odejít domů. Jsem personálu vděčná za milý, vstřícný přístup, 
který věnovali jak malému synkovi, tak mně - jako vystrašenému doprovodu. Cením si vaší práce! 
S přáním všeho dobrého, H. P.  
 

 

Neurologická klinika, Kardiologická klinika a I. Interní klinika 
Vážený pane řediteli, můj manžel byl dne 21.2.2020 dopraven  do FN v Plzni z časné rehabilitace                
v Konstantinových Lázních /po operaci bypassu 11.2.2020 v IKEMu/ s cévní mozkovou příhodou a plicní 
embolizací . Rychlá péče lékařů a zdravotního personálu, která mu byla poskytnuta nejprve na 
Neurologické klinice - 21.2., komplexní  péče na Kardiologické klinice 21.-24.2. a následně na I. interní 
klinice, se projevila v postupném zlepšování jeho zdravotního i psychického stavu. Dne 5. března 
tak mohl být převezen do domácího ošetřování a jeho léčba tak může pokračovat prostřednictvím PL 
a kardiocentra v Kolíně. Pane řediteli, mnohokrát děkuji Vám a všem Vašim zaměstnancům,  kteří se 
o manžela po dobu hospitalizace starali,  za veškerou odbornou i lidskou péči. K. K.  
 

 
 
 
Neonatologické oddělení 
Dobrý den, obracím se na vás s poděkováním. 20.11.2019 se mi ve vaší porodnici narodila dcerka, byť 
byla dostatečně velká, skončila kvůli žloutence chvíli u vás na Neonatologii na světýlku. Ráda bych 
touto cestou všem vašim sestřičkám ze srdce poděkovala, setkala jsem se se spoustou zdravotníků, 
ovšem takový přístup jaký mají vaše "holky" jsem nikde nezažila. Byť se jednalo o malinkou komplikaci, 
přesto jsem měla možnost vidět jak vaši lidé pracují nejen s dětmi, ale i se zoufalými rodiči, kteří se 
pochopitelně o své děti bojí a upřímně, s obrovskou pokorou - klobouk dolů. Sestřičky jsou usměvavé, 
umí podpořit a jejich chování k miminkům je úžasné. Mrzí mě, že píšu až nyní, nicméně "bylo toho 
nějak moc." Budu moc ráda, když tento můj vzkaz vyřídíte jak sestřičkám, tak třeba i vedení, ať můžou 
být hrdí :) S pozdravem, M. V. 
 

 

 

 

FN Plzeň 
Dobrý den chtěla bych v těchto dnech poděkovat panu řediteli a také všem lékařům, sestřičkám                         
a zdravotnímu personálu.  Hodně zdraví všem přeje I. K. 
 

 

 

 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Dobrý den, jsem hospitalizována ve vaší nemocnici od 23.2.2020, na oddělení gynekologie. Touto 
cestou bych chtěla poděkovat celému personálu tohoto oddělení, obzvláště za odbornou pomoc a péči, 



která mi zde byla a stále je poskytnuta. Chtěla bych vyzdvihnout některé lidské vlastnosti vašeho 
personálu a to konkrétně: lidskost a ochotu pomáhat, dělají svou práci srdcem a dobře, zůstávají nad 
věcí a snaží se vždy pomoci. Hodnotila bych stupnicí v této nemocnici stravu, hodnocení by bylo na 
stupnici 10 bodů z deseti. V mé paměti ještě dlouho, spíše navždy, zůstanou jména lékařů a zdravotního 
personálu, kteří mi neskonale pomohli a člověk se díky nim vrátí do běžného života, plného spěchu, 
jako člověk úplně jiný ''nový člověk", plný naděje v ještě lepší zítřky, než život, který žil před touto 
hospitalizací. Chtěla bych poděkovat všem za péči, kterou jste mi poskytli. Zůstaňte prosím všichni                   
i nadále tak milí a přívětiví, my pacientky to potřebujeme.  
Vaše podpora a vlídné slovo, potěší vždy nejvíc, zahřejí u srdce a jsou útěchou v dnešní uspěchané 
době. Kéž bychom se setkávali na vícero odděleních s tímto skvělým přístupem! Těším se moc na 
propuštění domů a na ''život sám". A doufám, že až se sem opět vrátím, bude to tu stále tak úžasné 

👌👍❣️ S pozdravem J. O. 
 

 

 

Oddělení sociální péče 
Vážena paní Mgr. Lucie Čadová, tímto chceme jménem celé rodiny moc poděkovat Fakultní nemocnici 
na Borech. Konkrétně Oddělení sociálních lůžek, za vynikající péči, ochotu a obětavost sestřičky Hanky 
Jonašové. Své povinnosti plní nad 100%. Vždy s úsměvem na tváři. Moc si vážíme její práce, i ostatních 
sestřiček na oddělení. Ještě jednou obrovský dík Haničce za její profesionální a lidský přistup                          
k pacientům. S velkou úctou a srdečným pozdravem rodina Š. 
 
                                                      

 
 

 
Chirurgická klinika 
Dobrý den. Poslední dobou mně často trápí žlučové kameny a končím s kolikou na novém Urgentním 

příjmu FN. Musím pochválit všechny zaměstnance tohoto oddělení za osobitý přístup, profesionalitu  

a lidskost k pacientům. S takovým přístupem se člověk nesetkává všude a věřte, že je moc příjemné, 

když vám zaměstnanci pomohou s úsměvem na tváři v jakoukoli, většinou pozdní hodinu. V. C. 

 

 

 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Moc bych chtěla poděkovat gynekologickému lůžkovému pooperačnímu oddělení, ze kterého jsem 

dnes byla propuštěna, byť důvod proč jsem u vás byla hospitalizována nebyl příjemný. Všichni jste byli 

v této náročné době usměvaví, i přes personální karantény jste situaci řešili s vypětím všech sil a velice 

flexibilně. Byla mi nabídnuta okamžitá psychologická pomoc, díky které jsem celou situaci zvládla 

mnohem lépe. Cítila jsem zájem o to, jak se mi daří a nebyla jsem na to všechno i v době zákazu návštěv 

sama. Tleskám vám a hned zítra pomalu znovu zasednu k šicímu stroji a budu pokračovat v tom, jak 

Vás chránit. S velkou úctou, pozdravem a díky E. D. K. 



 

 

 

Neurorehabilitační oddělení 
Vůbec to není náhoda, jaká je tu pohoda. Zde na tomto oddělení, žádný čas na smutek není. Doktoři           
a sestřičky, dokonce i ,,trapičky“, pacienty obskakují a cviky jim ordinují. Kontrolují kondici, ale také 
stolici. Injekce též dávají a všem nám pomáhají. Já je moc obdivuju a tak jim za vše děkuju. M. 
 

 

Interní oddělení – LDN 3 
Chtěl bych se zmínit o tom, že personál sester ve 2. patře LDN 3 nemá chybu a v žádné nemoci jsem se 
s tím nesetkal. Jsou velmi oblíbené. To samé se dá říci o rehabilitační sestře p. Konášové. Přeji další 
úspěchy ve vašem oboru. J. Š. 
 

 
 
 
Chirurgická klinika 
Vážený pane profesore, pane primáři a paní vrchní, dovolte mi pár řádků, ve kterých bych vám chtěla 
vyjádřit poděkování za péči, která mi byla poskytnuta na Chirurgické klinice Fakultní nemocnice v Plzni. 
Během února a března 2020 jsem na Vaší klinice byla dvakrát hospitalizována, vždy mi byla poskytnuta 
lékařská i ošetřovatelská péče na vysoké úrovni, navíc s lidským, vřelým a empatickým přístupem. Pane 
profesore, navzdory mé profesi chirurga, jsem poprvé měla možnost poznat situaci ze strany pacienta 
a věřte mi, že personál CHK, který o mě pečoval, funguje skutečně jako tým a práce jednotlivců do sebe 
absolutně zapadá. Výsledkem je spokojený a vyléčený pacient. Konkrétně moje poděkování patří            
As. MUDr. Janu Geigerovi, který během mé první hospitalizace naplánoval celý léčebný postup, a již 
během jednoho měsíce jsem mohla podstoupit potřebný chirurgický zákrok. Za ten po technické i 
kosmetické stránce nesmírně děkuji As. MUDr. Vladimíru Veselému, za ošetřovatelskou stránku 
bezprostředně po operaci týmu JIP 1. V dalším období potom ošetřujícímu lékaři MUDr. Richardovi 
Šulcovi a po ošetřovatelské stránce všem sestřičkám a sanitářům na oddělení E. Díky vám všem se 
postupně zařazuji do normálního sociálního života a již teď se těším, že se opět vrátím ke své profesi, 
sportu a všem aktivitám, které mám v životě ráda. Ještě jednou vám všem velice děkuji a v této nelehké 
době přeji hodně sil vše zvládnout. Do budoucna potom hodně pokorných, uzdravených a spokojených 
pacientů, a samozřejmě štěstí a pohodu v soukromém živote. Vaše vděčná pacientka a bývalá kolegyně 
M. Č. 
 

 

 

Klinika pneumologie a ftizeologie 
Vážený pane přednosto, děkujeme lékařům, sestřičkám a personálu Kliniky pneumologie a ftizeologie 
odd. B za vysoce odbornou péči a lidský přístup při léčbě naší maminky. Velice si toho vážíme a moc 
děkujeme. O. a I. K. 



 

 

Neurologická klinika 
Vážený pane řediteli, dojížděla jsem do Vaší nemocnice na léčbu do ektrofyziologické laboratoře 
Neurologické kliniky, k paní doktorce Holečkové. Kromě paní doktorky se mi věnovaly i sestřičky paní 
Miroslava Minářová a paní Michaela Čítková. Dovolte mi, co nejsrdečněji poděkovat za péči, jsou to 
sluníčka. Milé, usměvavé a vysoce profesionální, vytváří tam velmi příjemnou atmosféru. Přeji celé 
nemocnici hodně úspěchů v léčbě a péči o pacienty a šťastnou volbu zaměstnanců. Děkuji. S úctou               
D. Š. 

 

 

Interní oddělení 
Vážený pane řediteli, ráda bych se s Vámi podělila o postřehy a poznatky své babičky. Strávila zde na 
počátku letošního roku zhruba tři týdny a tak si myslím, že už může hodnotit a srovnávat. Babička byla 
velmi mile překvapena obrovskou vstřícností, ochotou a pozitivní energií, jak Vašich zdravotních sester, 
tak pomocného personálu. Z jejího pohledu patří Vašim lidem prvenství v porovnání s ostatními 
nemocnicemi. Nemůžeme samozřejmě srovnávat domácí prostředí s nemocničním, ale v rámci 
možností zde byla babička velmi spokojená. Samozřejmě je nám jasné, že jedním dopisem toho moc 
nezmůžeme, ale myslíme si, že by Váš personál měl vědět, že to, co dělají, dělají velmi dobře, s láskou, 
péčí, pokorou a úctou k pacientům. Uvědomujeme si, že to není samozřejmost. S pozdravem L. P.  

 

ÚNOR 

 

Chirurgická klinika 
Chtěl bych touto cestou poděkovat celému kolektivu doc. MUDr. Skalického a doc. MUDr. Liškovi 
za péči, kterou mi věnovali na oddělení CHK-B ve FN Lochotín. Děkuji. S pozdravem J. D. 
 
 

 
 
 
Gynekologicko – porodnická klinika, Neonatologické oddělení 
Dlouho jsem se rozhodovala, jestli ve fakultní nemocnici rodit a upřímně jsem si nemohla vybrat lépe. 
Byla jsem velice mile překvapena s přístupem všech sestřiček, doktorek i porodní asistentky. Ráda bych 
poděkovala porodní asistentce Lucce Kryslové za skvělý a lidský přístup, jsem hrozně ráda, že zrovna 
ona byla u mého porodu. Velké díky patří i dětským sestřičkám a doktorkám na neonatologickém 
oddělení, i přes spoustu práce vždy trpělivě vše vysvětlily a v těžkých chvílích pomohly a uklidnily. 
Mockrát všem děkuji A. P. 

 

 



 
Gynekologicko – porodnická klinika 
Dobrý den, ráda bych poděkovala za příkladnou, profesionální a zároveň velmi lidskou péči 
zdravotnického personálu oddělení G1B na Gynekologicko - porodnické klinice (pavilon P), kde jsem 
byla hospitalizována. S pozdravem P. V. 
 

 

 

FN Plzeň 
Dobrý den, chtěla bych vám moc děkovat za pomoc se synem, který ve vaší nemocni ležel po těžké 
autonehodě. Vážím si vás moc, že jste mému synovi pomohli, že žije a hlavně další léčba byla ve                
FN Bory, kde byli všichni také moc hodní nejen k synovi, ale i k nám. Vážím si vás moc. W. 
 

 

 
 
Urgentní příjem 
Dobrý den, dnes jsem ukončila dvoudenní stáž na urgentním příjmu. Ráda bych touto cestou 
poděkovala všem službu konajícím sestrám a to zejména za vstřícnost, ochotu a trpělivost. Není 
jednoduché být na cizím oddělení, přesto se sestry chovaly úžasně a bez jakýchkoliv problémů 
odpovídaly na otázky. Děkuji a přeji celému týmu spousty úspěchů. S přáním pěkného dne V. H. 

 

 
 
Neurochirurgická klinika 
Dneska jsou to 4 roky, co jsem se podruhé narodila. Chtěla bych poděkovat celému kolektivu 
Neurochirurgie a Neurochirurgie JIP FN Plzeň za záchranu života a lidský přístup k pacientům. Bez 
rychlého zásahu manžela a vás, bych tady už možná nebyla. Prasklo mi aneurysma na mozku. DĚKUJU 
B. A. 

 
 

Dětská klinika 
Vážený pane přednosto, včera jsme se vrátily domů z hospitalizace na Vaší klinice, odd. kojenců                    
a batolat, kde jsme byly s dcerou hospitalizovány. Chtěla bych alespoň takto, nejen Vám, ale i celému 
oddělení poděkovat za úžasnou a profesionální péči. Ráda bych vyzdvihla několik jmen: Ivana Bláhová 
a Marie Nováková DiS. Jsou to skvělé sestry s velkým "S"! Nejen že jsou velice profesionální, hodné, 
ochotné, pečlivé a s malými pacienty to opravdu "umí", ale dokáží, i třeba jen jednou jedinou vřelou 
větou, uklidnit a podpořit vystrašenou matku malého pacienta. Od těchto dam by se měly učit všechny 
nové generace sester!!! Jsou to "poklady" oddělení! A ještě bych ráda zmínila jméno MUDr. Marek 
Vébr, který nás měl v péči, je to úžasný, trpělivý, pečlivý profesionální doktor, kterého si dcera oblíbila 
hned při prvním vyšetření. A mně ochotně odpověděl na každou otázku. Ještě jednou veliké díky všem! 
Doufám, že i ke zmíněným a jejich přímým nadřízeným se tento mail dostane! Krásný zbytek dne               
E. a A. H. 



 

 
FN Plzeň 
Dobrý den, ráda bych touto cestou ještě jednou poděkovala paní doktorce, která mi dnes dala v Olympii 
první pomoc a své Caprisonne :), když se mi udělalo špatně. Jméno nevím, vím jen, že paní doktorka 
pracuje na Borech, bydlí v Rokycanech a má blonďaté vlasy. Kéž by byli takoví všichni lidé. Děkuji M. V. 

 
 

Kardiochirurgické oddělení 
Dobrý den, pane primáři, je to právě jeden rok, kdy jste mě se svými spolupracovníky operoval. Oslavil 
jsem první narozeniny a znova Vám děkuji, že jsem je mohl oslavit. Přeji Vám klid a pohodu na práci. 
Děkuji J. M.    
 

Oční klinika 

Dobrý den, chtěla bych poděkovat panu doktorovi Kaslovi, panu doktorovi Rusňákovi a celé oční klinice, 
moc si toho vážím, sestřičky a všichni lékaři mají skvělý přístup k pacientům a hlavně všichni jsou fakt 
super. Moc vám všem děkuji I. K. 

Kardiologická klinika 
Dobrý den, chtěla bych poděkovat panu doktorovi J. Opatrnému a sestřičkám z kardiologie FN za to, 

jak jsou ochotní a pan doktor vše vysvětlí. Moc všem děkuji I. K.   

 

 

1. interní klinika 
Dovolte nám, prosím, poděkovat za vzornou péči o naší maminku. Maminka byla hospitalizována na 
interním oddělení „C“ FN Lochotín s onemocněním (zhoubným nádorem) ve žlučových cestách. S péčí 
lékařů, jmenovitě MUDr. Přenosilové a i ostatních lékařů, zdravotních sester a veškerého personálu 
tohoto oddělení jsme velice spokojeni. Po dobu její hospitalizace jsme měli možnost s obdivem 
sledovat nelehkou a zodpovědnou práci tohoto kolektivu. Přesto, že zdravotní prognóza maminky není 
dobrá, opouštíme oddělení s pocitem, že maminka nebyla jen pacientem, ale i člověkem, o kterého se 
zdravotníci starali s empatií a profesionalitou. Pane profesore, ještě jednou veliké díky všem. Přejeme 
Vám a celému kolektivu pevné zdraví, plno úspěchů v pracovním a osobním životě. S díky D. F. a E. H. 
 
 

 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Dobrý den, při sportu jsem si vykloubil levé rameno a jel k ošetření do FN Lochotín, kde se mě ujal pan 
doktor Jan Kasl. Pan doktor s jeho týmem se mi ihned začal věnovat a po důkladném vysvětlení všeho 
ohledně ramene, rameno takřka bezbolestně vrátil zpět. Jeho profesionálním, lidským a vřelým 



zacházením jsem byl naprosto unešen. Odcházel jsem s úsměvem a slovy mnoha díky všem. Chtěl bych 
panu doktorovi a celému jeho týmu od rentgenu po vstřícné sestry touto cestou ještě jednou moc 
poděkovat. Děkuji s pozdravem M. P. 
 
 
 

 

Dětská klinika, Chirurgická klinika 
Vážený pane řediteli, chtěl bych upřímně poděkovat celé FN, dětskému oddělení a zejména docentu 
Moláčkovi, za péči o našeho syna včetně zdařilé operace střevní invaginace. Upřímně, už bych nerad 
opět děkoval, neb jsem ještě více děkoval před pár měsíci při jeho stonání po porodu. Vážíme si 
s manželkou extrakvalitní práce, kterou pro region zajišťujete. S pozdravem a velkým vděkem M. S. 
 

 

 
 
Dermatovenerologická klinika, 2. interní klinika 
Vážený pane řediteli, obracím se na Vás se svými zkušenostmi z návštěv ambulancí FN a lůžkového 
oddělení. V minulém roce, bohužel, onemocněl můj manžel onkologickým onemocněním. Od té doby 
je to jeden nevídaný kolotoč po lékařích. A zkušenosti jsou různé, ale většinou pozitivní. Většinou jsem 
se setkala s absolutně profesionálním a lidským přístupem. Absolutní špička je dermatologická 
ambulance. Tak, jak mám problémy s biologickou léčbou, vysvětlení paní doktorky Veroniky Svobodové 
bylo dokonalé. A pro přístup zdravotního bratra Františka Nového mi chybí slova. Takový lidsky 
profesionální přístup by se od něj měli učit mnohé sestry. Jeho slušné a milé chování mi vehnalo slzy 
do očí. Manžel měl velké obavy z návštěvy dalšího lékaře, ale po návštěvě dermatologické ambulance 
se jeho obavy rozplynuly. Moc jsem jim vděčná. Také musím moc pochválit personál II. Interní kliniky 
Bory, kde byl manžel hospitalizovaný. MUDr. Simona Bílková, která byla ošetřující lékařkou mi dala 
naději, že roste výtečná generace nových lékařů. Její nasazení a empatie jsou úžasné. A vrchní sestra 
Witová , která se přijde zeptat pacientů, zda je vše v pořádku, je opravdu člověk na svém místě. S tím 
jsem se ještě na žádném oddělení nikdy nesetkala. Doufám, že jsem Vás trochu potěšila se svými 
pozitivními zkušenostmi s Vašimi zaměstnanci. Přeji Vám ve Vaší práci hodně štěstí, úspěchů a spousty 
dobrých spolupracovníků. A taky krásný zbytek dne. O. K. 
 

 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Vážení, chci se s vámi podělit o zážitky z Gynekologicko- porodnické kliniky, kterou jsem v roce 2019 
několikrát navštívila. Především jsem měla velký strach, ale celkovým přístupem veškerého personálu 
na ambulanci, na přijímacím pokoji, při operaci i na pooperačním pokoji, jsem byla velice spokojená. 
Měla jsem velké štěstí, že mě 2x operoval MUDr. Martin Havíř. Jsem absolutně bez problémů. Všechny 
sestřičky byly neuvěřitelně ochotné a milé. Z ambulance si pamatuji MUDr. Zdeňka Rušavého, který 
mě na začátku vše trpělivě vysvětlil a zbavil mě obav. Zdravím vás a přeji samé vděčné pacientky. Z. D. 
 

 

 



Oddělení klinické farmakologie 
Dobrý den, již několik let se jezdím léčit do hyperbarické komory se svou nedoslýchavostí. Ráda bych 
touto cestou poděkovala za péči, kterou mi celé oddělení věnuje. Vždy velmi ochotně řeší každý 
nečekaný problém a snaží se najít řešení, které by mi vyhovovalo. Nikdy nikdo nedal ani v nejmenším 
najevo, že by to nešlo. Jsem s péčí, kterou zde dostávám, velmi spokojena. Ochota a vstřícnost, pacient 
na prvním místě. Děkuji a brzy se těším na viděnou. Z. N. 

 

 

Kardiologická klinika 
Vážení, zhruba před měsícem jsem podstoupila vyšetření katetrizace ve FN Plzeň, které v návaznosti 
na čtyřdenní pobyt v jiné nemocnici uzavíralo kompletní stanovení diagnózy a nastínilo výhledově 
postup léčby pro praktického lékaře. Pan doktor MUDr. Jan Duršpek na kardiologickém centru působil 
profesionálně a zvládl lékařskou etiketu na úrovni. Samozřejmě sehraný pracovní tým na oddělení, 
lékaři a zdravotní sestry, společně dotvářejí celkový dojem pacienta při pobytu v nemocničním zařízení. 
Při jednodenním pobytu v kardiologickém centru jsem vnímal kmitání sester a zdravotního personálu. 
Vybavila se mi situace ze seriálu Nemocnice na kraji města, kde tenkrát herec p. Kopecký v roli lékaře 
vyřkl nezapomenutelný výrok k zdravotním sestrám: ,,Všechny zde běhají jako holubičky, křepeličky, 
chybí jim jen křídla, jenom vzlétnout.‘‘. Je to symbolické slovní přirovnání. Přeji Kardiologické klinice 
nadále úspěšné výsledky v lékařské praxi při léčbě pacientů, ale hlavně hodně vnitřní síly                                    
i neutuchajícího elánu a energie při zdolávání lékařské profese. Z. S.  

Oddělení léčebné rehabilitace, Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Vážený pane řediteli, vrátila jsem se domů po operaci kolena plná dojmů. Nestačila jsem všem 
poděkovat za úžasnou péči, škoda. Tak to činím teď. Nejdelší dobu jsem byla na oddělení léčebné 
rehabilitace. Cvičila mě Kunová Romana, říkala jsem jí Anděl. Neustále mě povzbuzovala a zároveň 
vysvětlovala, proč je nutné různé cviky dělat. Ve spolupráci s hromadným cvičením už nemusím 
pokračovat v další rehabilitaci. Lékařce Ivě Poustkové děkuji za to, že byla milá a usměvavá a každému 
pacientovi zodpověděla různé dotazy. Sestřičky se na nás upřímně usmívaly a cením si toho, že přes 
můj hendikep se na mě žádná nemračila. Všichni vykonávali svoji práci bez emocí a s úsměvem. Musím 
pochválit i péči na pooperačním oddělení ortopedie. Mladé sestřičky a i ostatní, včetně lékařů, o nás 
pečovali vzorně. Všude čisto, strava dobrá, připadala jsem si jak na krmítku. Docent Pavelka a paní 
doktorka Hladová vedou svá pracoviště skvěle. Skládám jim poklonu a velký dík. S pozdravem D. J.   
 

 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Chci touto cestou poděkovat za skvělou péči infekčnímu oddělení FN Bory. Moje manželka zde byla 
hospitalizována s naší dvouměsíční holčičkou. Musím zde vyzdvihnout nejen zdravotnickou péči pod 
vedením paní primářky Váchalové a pana docenta Sedláčka, kteří nás pokaždé lidskou a srozumitelnou 
formou informovali o zdravotním stavu a průběhu léčby, stejně tak i ostatní lékaři. Ze zdravotních 
sester chci jmenovat paní Vildmanovou, která byla v těžkých chvílích obrovskou psychickou podporou 
mé manželce. Dále děkuji paní Husárové za její přístup k pacientům a celému sesterskému týmu, 
v jehož čele stojí staniční sestra paní Alena Šindelářová. Je vidět, že svou práci vykonává opravdu dobře. 
V neposlední řadě děkuji paní uklízečce, takového poctivého a pracovitého človíčka v dnešní době 
potkáte velice zřídka. Na celém infekčním oddělení bylo všude řádně uklizeno, několikrát denně 
vytíráno a vše vydezinfikováno. Ještě jednou všem moc děkujeme. Rodina D. 



 

 

 

Neurochirurgická klinika 
Vážený pane přednosto, mám stále pocit, že jsem se ocitla na jiné planetě tohoto vesmíru. To, co jsem 
se dozvěděla na příjmu od vyšetřující lékařky po CT vyšetření a následně po MR mozku, byl šok                       
a obrovská, neuvěřitelná rána. Ano, poslední dva měsíce jsem permanentně prožívala bolest hlavy, ale 
nádor? To bylo něco, co bych si ani v tom nejdivočejším snu nevymyslela. Ano, znala jsem fyzickou 
bolest. Velkou část života jsem atopik a to mi dávalo intenzivní příležitost prožívat stálou bolest. Bolest 
hlavy jsem v podstatě neznala. Děkuji, že jsem se s touto diagnózou ocitla právě na Vašem oddělení. 
Děkuji, že jste přednostou Neurochirurgické kliniky. Děkuji, že jste dostal příležitost vést a možná 
vytvořit tento Váš Neurochirurgický ostrov spásy a naděje. A obklopil se těmi lékaři a personálem, který 
tam dnes pracuje s touhou zachránit a pomoci lidem, kteří k Vám přicházejí. Lidé k Vám přicházejí                     
s nadějí a odcházejí s vděčností a hlubokou důvěrou, alespoň já to tak zažila. S plným vědomím 
vděčnosti a otevřeným srdcem, děkuji každému jednomu člověku, se kterým jsem měla možnost se              
u Vás setkat. Děkuji každému doktorovi, který pečoval o mé uzdravení za vykonanou práci, 
zodpovědnost a poctivost s maximálním nasazením. Děkuji anesteziologovi, že mě uspal tak, že si 
nevybavuji nic z času operace. Vážený pane přednosto, je mi ctí, že jsem se stala pacientkou Vaší 
kliniky. Vím, že máte plné právo být hrdy na tým skvělých, fundovaných odborníků, se kterými společně 
konáte velkolepé zázraky. Děkuji a přeji Vám mnoho profesních a soukromých úspěchů. S úctou                
a vděčností S. S.  
 

Kardiochirurgické oddělení 
Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych touto cestou poděkovala týmu lékařů Kardiochirurgického 
oddělení, kteří operovali srdce mého manžela. Jeho stav byl velmi vážný a jsem jim moc vděčná, že se 
jim povedlo zachránit mu život. Zároveň patří velký dík celému ošetřujícímu personálu na pooperační 
JIP, kde manžel týden ležel. Sestřičky se o něho staraly a je vidět, že toto jejich povolání berou jako 
poslání. Ještě jednou všem vyslovuji obrovský dík. I. V. 
 

 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem lékařům, hlavně panu MUDr. Linhartovi, sestřičkám i 
pomocnému personálu za péči během mojí hospitalizace ve FN, kde jsem podstoupila náhradu 
kyčelního kloubu. Chování všech bylo pofesionální a přitom milé, plné pochopení. Měla jsem z operace 
velký strach, ale energie a elán, který ze všech sálá, mi dodával odvahu a optimismus. Velké díky všem. 
S úctou L. A.  
 
 

 
 
 

Klinika pneumologie a ftizeologie 
Vážená paní doktorko Kirchnerová, ráda bych Vám poděkovala za péči o mého manžela, nejen za dobu 
skoro 10 let, kdy s často léčil na Vaší klinice, ale hlavně při jeho poslední hospitalizaci. Posledních pár 
let jste se míjeli, ale ať už to byl osud, náhoda nebo jeho poslední přání, na úplný smutný konec se 



dostal do Vaší péče. Manžel si Vás velmi oblíbil a fandil Vám (my oba). Byla jste vždy velice laskavá, 
milá, vstřícná a plně profesionální. Přeji Vám v zaměstnání hodně úspěchů a síly, v osobním životě 
pevné zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost. Jsem opravdu velmi ráda, když už to mělo s manželem tak 
smutně skončit, že jste na něho dohlédla. Měl velkou radost kdykoliv jste ho navštívila. Ještě jednou za 
všechno děkuji. Vážená sestřičko Vávrová, i Vám bych chtěla poděkovat za péči o mého manžela. Vždy 
jste se snažila manželovi ty těžké chvíle ulehčit, zpříjemnit, pomoci mu. Často o Vás mluvil. Vážil si Vás 
(my oba). I Vám přeji pevné zdraví, štěstí, osobní spokojenost a hodně síly a úspěchů. S pozdravem          
J. H. 
 

Kardiologická klinika 
Vážení, dovolte mi, abych alespoň touto drobnou formou poděkoval a vyslovil obdiv nad 
profesionalitou a péčí celého lékařského personálu. Obzvláště chci poděkovat MUDr. Tomáši Jandíkovi 
a obětavým sestřičkám na KJIP. Ještě jednou moc a moc děkuji a přeji hodně sil do vaší náročné práce. 
S úctou M. P. 
 

 
 

Klinika pneumologie a ftizeologie 
Vážený pane přednosto, byla jsem hospitalizovaná na Vaší klinice. Sice opožděně, ale o to upřímněji 
chci Vaší klinice poděkovat za kvalifikované léčení a velmi vstřícný přístup ke klientům. Příkladný pak 
přístup ke klientům na JIP. Na tomto oddělení ke zlepšení zdravotního stavu slouží nejen léky                              
a využívané přístroje, ale i přístup a úsměv sestřiček a ostatního zdravotního personálu. Pohlazení                        
a úsměv má mnohdy stejný vliv jako silný lék. Prvotní vysvětlení ošetřujícího lékaře bez zbytečných 
emocí a stresujícího výkladu dokáže vyburcovat organismus k vlastní sebeobraně. S velkým zaujetím 
jsem sledovala, jak starší generace předává zkušenosti generaci mladší, tj. medikům, sestřičkám                       
i ostatním zdravotníkům. Vzpomínky na pobyt na JIP budou patřit mezi vzpomínky velmi příjemné. 
Poděkujte prosím svým spolupracovníkům mým jménem, za jejich kvalifikovaný a lidský přístup ke 
klientům. M. H.  

 
 
 

Geriatrické oddělení 
Děkuji vedení Geriatrického oddělení, paní primářce Soukupové a magistru Doležalovi, za jejich péči 
během mé hospitalizace na oddělení. Též bych chtěla poděkovat všemu ošetřujícímu personálu                        
a zdravotním sestrám za jejich péči o pacienty na oddělení. Je to velmi fyzicky a psychicky náročná 
práce a mají můj obdiv za to, co vše zvládnou. Ještě jednou děkuji a zůstávám s pozdravem M. V. 
 
 
 

 

Kardiologická klinika 
Vážený pane profesore, chtěl bych Vám a Vašemu týmu velice poděkovat za vzornou a obětavou péči, 
kterou jste mi věnovali při mém vyšetření. Musím říct, že jsem byl i ve svém věku dosti vystresovaný 
před nástupem do FN. Naposledy jsem zde byl totiž snad před 25 roky. K překonání mých počátečních 
obav mi pomohl již několik dní před nástupem pan doktor Jandík, kterého jsem za tímto účelem 
vyhledal. Jeho vlídná, rozumná a samozřejmě velice profesionální slova mi pomohla, že se moje obavy 
již téměř rozplynuly. Samozřejmě musím vzpomenout i na všechny sestřičky, včetně těch, které mě 
přijímaly na oddělení. Nasazení všech, ohleduplná slova, pomoc a ochota ve všem a za každé situace. 



Vždyť jsou to všechny také taková sluníčka s nelehkou prací, či údělem. Ještě jednou musím zmínit 
pana doktora Jandíka, jež mi samotný výkon prováděl. Smekám před znalostmi, erudicí, 
profesionalitou, zájmem, chlapským a lidským přístupem. Taktéž sestřičky na operačním sále mi ve 
všem pomohly a dokonce mě jedna z nich, po ukončení výkonu a mém vypětí, přátelsky pohladila po 
tváři. Věřte mi, že si to budu pamatovat do konce života. Jména sestřiček ale neznám. Dále děkuji mladé 
paní doktorce Šofrankové za vynikající a starostlivou péči na lůžkovém oddělení. Velmi jsem vnímal její 
ochotu při poskytování pomoci i ostatním pacientům. I když byla někdy sama jistě unavená, tak přesto 
vždy ochotně každému naslouchala, vysvětlovala, pomáhala a radila. V neposlední řadě můj dík patří 
veškerému dalšímu personálu, jehož pracovníci odvádějí svoji práci taktéž více než zodpovědně. 
Vnímám, asi jako každý rozumný člověk, že máte kliniku jistě stále plnou pacientů. Děkuji Vám všem, 
skláním před Vámi hlavu, kdyby tak všichni v dnešním světě a dnešní době fungovali tak skvěle, jako 
Vy. Zároveň Vám přeji především pevné zdraví a mnoho, tolik potřebných, zdravotních úspěchů. 
Prosím, pane profesore, dejte mé poděkování na vědomí všem Vašim kolegům. S neskonalou úctou 
k vám všem V. H.   

 

LEDEN 

 
FN Plzeň 
Chtěla bych strašně poděkovat záchranářům, lidem i personálu plzeňské nemocnice za profesionální 
péči při záchraně života mé dcerky a jejího přítele!!!!! Též velké poděkování všem lidičkám, co nabídli 
pomoc.....jste skvělí, moc si toho vážíme..... 

Oční klinika 
Vážená paní primářko, dovolte mi prosím, touto cestou poděkovat za laskavou péči, které se mi u Vás 
dostalo. Přeji proto Vám, panu přednostovi, MUDr. Belfínové i všem sestřičkám, hodně profesních             
i osobních úspěchů v novém roce. Ještě jednou moc děkuji. H. H. 
 

 

Neurochirurgická klinika 
Vážené paní doktorky, páni doktoři, sestřičky, záchranáři a zaměstnanci FN Lochotín, jménem rodiny 
pana V. K., bych Vám ráda poděkovala za příkladnou péči, za profesionální práci vás všech, za vstřícnost 
zaměstnanců JIP - neurochirurgie a záchranářů. Náš tatínek dnes zemřel, ale to nic nemění na vašich 
kvalitách. Vážíme si bleskového zásahu záchranářů. Prosím o předání našich díků a vděčnosti 
jmenovaným pracovníkům. Přejeme vám hodně zachráněných a vyléčených pacientů. Děkujeme J.K.          
s rodinou 
 

 

 
Interní oddělení 
Pane primáři, 2.1. jsem byla na kolonoskopii, kterou provedl MUDr. Naeem, zákrok byl proveden 
neuvěřitelně citlivě, že jsem ani nepotřebovala nic na utišení bolesti. Tímto chci poděkovat panu 
doktorovi a samozřejmě i sestře, za velmi citlivý přístup. M. B. 



 

 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Touto cestou bych chtěla poděkovat celému personálu gynekologicko porodnického oddělení G1B za 
úžasnou péči před a po zákroku. Z. T. 
 

 

 
 
 
Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny – Centrum pro léčbu bolesti 
Tímto bych velice rád poděkoval za 1000% péči celému lékařskému týmu centra proti bolesti ve vaší 
nemocnici FN PLZEŇ LOCHOTÍN. Sestřičkám na tomto oddělení a také konkrétně lékařům                                  
MUDr. Lejčkovi, MUDr. Machartovi a MUDr. Novákovi. Byl bych velice rád, kdybyste tento můj dík všem 
sdělili. Já jim vděčím za to, že mám o 40% menší bolesti a to díky pumpě, kterou mi implantovali před 
dvěma léty právě ve vaší nemocnici. Jsem hodně vděčný. S pozdravem R. J. 
 

 

 
 
Gynekologicko – porodnická klinika 
Moc děkuji celému personálu, lékařům i sestřičkám na pooperačním oddělení Gynekologické kliniky 
lůžkové části B za úžasnou péči, pochopení a laskavé jednání před, při i po operaci. Moc to pomáhá          
s uzdravením, když máte kolem sebe milé lidi. H. H. 
 

 

 

Kardiochirurgické oddělení 
Vážený pane řediteli, chtěla bych touto cestou poděkovat celému týmu kardiochirurgického oddělení 
FN Plzeň Lochotín. Vzhlížím k nim s obrovskou úctou a pokorou. V noci z 23.9. na 24.9.2019 operovali 
mého manžela, který byl na kardiochirurgii přivezen ze stodské nemocnice s disekcí aorty. Nedávali 
nám skoro žádné naděje, jeho stav byl velmi kritický, vím, že většina lidí umírá. Přesto mu však 
kardiochirurgové FN Lochotín Plzeň dokázali zachránit život. Skláníme se před jejich špičkovými 
znalostmi a šikovností jejich zlatých rukou. Nešlo jen o náhradu aorty, ale i umělou chlopeň a bypass. 
Bylo toho daleko více /píši to pouze jako laik/, operovali ho cca 9 hodin. Hned po operaci v dopoledních 
hodinách jsme mohli manžela navštívit na oddělení JIP. Všichni lékaři, sestřičky i pomocný personál              
k nám byli neuvěřitelně vstřícní. Manžela jsme mohli s celou rodinou navštěvovat kdykoliv. Byli jsme             
u něho každý den a pokaždé jsme se setkávali s obrovskou ochotou, empatií a profesionalitou celého 
kardiochirurgického týmu. Manžel byl několik dnů v umělém spánku, objevil se problém s močovým 
měchýřem, byla mu provedena tracheostomie, po postupném probouzení byl zmatený, 
dezorientovaný, špatně chodil, atd. Všechno dokázal Váš tým odborníků zvládnout. Cca po měsíci byl 
manžel převezen z intermediální JIP na Interní kliniku FN Bory na doléčení a 29.10. byl propuštěn domů. 
Jeho zdravotní stav se zlepšuje, již dobře chodí, není zmatený, pomalu a postupně se vrací k činnostem, 



které mu jeho zdravotní stav dovolí a které ho kdysi bavili a zajímali. Takovýchto lidiček si musíme 
všichni vážit a být na ně hrdí a pyšní. Ještě jednou obrovské díky. Za celou rodinu, přátele a známé, 
manželka M. K. 
 

 

 
Kardiologická klinika 
Dobrý den, rád bych se s vámi podělil o mé zážitky z FN Plzeň, kardiologické kliniky JIP. Nedávno jsem 
zažil krátkou epizodu mého života. Stal jsem se pacientem této kliniky. Po všem, co člověk v dnešní 
době zaslechne o zdravotnictví, jsem měl ze všeho velké obavy. Nejsem žádný spisovatel a ani nechci 
nikoho unavovat podrobnostmi, proto v krátkosti. Rád bych poděkoval za profesionální přístup celého 
zdrav. personálu, za skvěle provedenou práci, lidský přístup, ochotu, ale také za psychickou podporu. 
To hlavně od sestřiček, byl jsem s nimi přeci jen v neustálém kontaktu. Za sebe mohu říci, že jsem se 
cítil velmi dobře, měl jsem pocit jistoty, že je o mě (a nejen o mě) perfektně postaráno. Takže ze srdce 
(díky Vám už opraveného) mnohokrát díky. S pozdravem P. K. 
 
 

 

Chirurgická klinika 
Vážená paní referentko, dnes, tedy 15.1.2019, jsem byl ošetřen na chirurgické ambulanci ve vaší 
nemocnici. V médiích a na různých sociálních sítích se člověk zpravidla dočítá pouze samou kritiku na 
české zdravotnictví, nejinak tomu je i v případě personálu. Já osobně se s tímto názorem ztotožnit 
nemohu. Budova Emergency fakultní nemocnice byla krásná, viditelně nová a čistá. Personál (mladý 
pan doktor Pálek, zdravotní bratr a následně i paní Dr. Kubačková) byl velice vřelý, milý a nanejvýš 
profesionální přesně tak, jak bych si to jako pacient představoval. Z nemocnice jsem odcházel s 
pocitem, že jsem své zdraví vložil do rukou osob, které mají nejen schopnosti, ale i vůli člověku pomoci. 
Takových lidí si velice vážím. S poděkováním a přání hezkého dne R. Š. 
 

 

 

 
Oddělení klinické dietologie 
Dobrý den, chtěl bych touto cestou moc poděkovat nutriční terapeutce Lucii Moulisové, DiS.,                       
z Oddělení klinické dietologie FN Plzeň, kam jsem chodil asi půl roku, a díky ní se mi podařilo 
dlouhodobě dostat na požadovanou váhu a naučil jsem se zdravě stravovat. Ještě jednou díky moc za 
super přístup i celé FN Plzeň! Mějte se P. Č. 
 

 
 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Vážený pane řediteli. Nebývá u nás v zemi zvykem, aby někdo komentoval nebo oceňoval věci, které 
fungují nebo se kterými byl spokojen. Většinou máme potřebu kritizovat a nadávat. Mně to ale nedá,  



a musím vyslovit obrovskou pochvalu gynekologicko-porodnické klinice, kde jsem byla minulý týden 
hospitalizována a operována. Byla jsem velice mile překvapena, jak oddělení funguje, jaká je všude 
čistota, personál je ochotný, trpělivý a profesionální. Nikdy nedali najevo nervozitu, únavu nebo 
časovou tíseň. Nemám mnoho zkušeností z jiných nemocnic, ale ty, které mám, nebyly nijak pozitivní. 
U Vás v nemocnici jsem se cítila velice komfortně a v nejlepší péči. Ještě jednou všem Vašim 
zaměstnancům děkuji za dokonalou péči a přístup. Můžete být na své zaměstnance pyšný. Přeji Vám  
a celé nemocnici mnoho úspěchů a spokojených pacientů. S pozdravem P. D. 
 
 
 

 

 
 
Neurologická klinika 
Dobrý den, pane řediteli, touto cestou bych chtěl poděkovat Vašemu personálu, který se o mě postaral 
na centrálním příjmu v sobotu 18.1.2020. Jednalo se o zablokovaná záda a byla mi poskytnuta perfektní 
péče od pana docenta Polívky a zdravotních sester, za kterou ještě jednou děkuji. Bohužel ve čtvrtek 
23.1. se blokace zad opět ozvala a po odmítnutí mojí ošetřující praktické lékařky, ať jdu na pohotovost 
cca v 10:00 hodin, jsem byl nucen znovu navštívit centrální příjem FN. I dnes děkuji za profesionální            
a vřelý přístup paní doktorky Kydlíčkové a celému kolektivu sloužící směny. Přesně tak by mělo 
zdravotnictví vypadat. Přeji hodně spokojených pacientů, jako jsem byl já. Hezký den F. K. 
 

 

Oční klinika 
Dobrý den, v lednu tohoto roku jsem  byl hospitalizován na Oční klinice FN Plzeň -Lochotín. Chtěl bych 
touto cestou poděkovat personálu Oční kliniky pod vedením  pana MUDr. Štěpána Rusňáka, Ph.D. Chci 
poděkovat za příkladnou péči, profesionalitu a zejména za lidský přístup, se kterým jsem se 
každodenně setkával. Chtěl bych vyjádřit úctu a obdiv s jakou trpělivostí, obětavostí a vlídností 
přistupuje ke svým pacientům pomocný zdravotní personál a tak naplňuje skutečnost, že jejich 
povolání je posláním. Můžete být na toto oddělení opravdu hrdí. S pozdravem váš vděčný pacient J. Š. 
                                 
 

 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Dobrý den, chtěl bych poděkovat a pochválit práci vašich zaměstnanců. V září minulého roku jsem po 
selhání ochrany s náhodnou sexuální partnerkou navštěvoval ambulanci pro poruchy imunity na Klinice 
infekčních nemocí a cestovní medicíny ve FN Bory. Protože zmíněná sexuální partnerka byla                                 
z rizikového prostředí, byla mi po vzájemném vysvětlení situace naordinována postexpoziční profylaxe, 
kterou jsem měsíc užíval a chodil jsem do ambulance na vyšetření a kontroly. Nejčastěji jsem byl                       
v kontaktu s paní sestřičkou, ale osobně i na dálku (odpovědi na můj dotaz) jsem byl v péči i od                        
p. docenta Sedláčka. Chtěl jsem pochválit a poděkovat za skvělou péči pana doktora                                        
doc. MUDr. Dalibora Sedláčka, CSc., a také sestry paní Bc. Dany Polívkové. Z důvodů, že mám zdravotně 
již něco těžšího osobního za sebou, jsem měl ze situace velké obavy. Má situace sice byla do určité míry 
riziková, ale statisticky asi ne extrémně riziková. Velmi jsem chtěl poděkovat za ochotný a skvělý 
přístup, který byl nejen lékařsky vysoce odborný, ale který byl i psychologicky velmi citlivý, příjemný           



a povzbudivý. Test po cca 11 týdnech od rizika infekce, který mi dopadl dobře, jsem dostal před Vánoci 
v prosinci. Z časových i osobních důvodů jsem nestihl poděkovat ihned, stále ale na skvělé profesionální 
a lidsky citlivé zacházení vzpomínám a děkuji tímto skvělé dvojici, kterou jsem na této ambulanci 
poznal. S pozdravem P. M. 
 

 

Stomatologická klinika 
Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala MUDr. Poborskému a sestře Maškové, kteří 1.1.2020 
večer zastoupili nefungující zubní pohotovost a ošetřili mému 9 letému synovi bolavý zub. Díky jejich 
vstřícnému přístupu byl syn druhý den bez bolesti a já neztratila kredit milující maminky. Děkuji a 
oběma přeji do života to nejlepší. H. B.  

Otorhinolaryngologická klinika 
Vážený pane přednosto! Přijměte srdečný pozdrav. Byla jsem na Vašem oddělení na několika 
vyšetřeních a setkala jsem se s naprostou profesionalitou. Ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování 
především za lidský přístup MUDr. Ondřeji Trčkovi, MUDr. Martinovi Soukupovi a sestřičkám. Dalo by 
se říci, že dělají svoji práci, ale lidskost v dnešní době není samozřejmostí. Ráda bych je tímto 
motivovala do další práce! Přeji celému Vašemu týmu mnoho úspěchů a štěstí jak v profesním, tak             
i v soukromém životě! S pozdravem D. K. 
 

 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Dobrý den pane přednosto, velké poděkování a velkou chválu Vašemu oddělení. Vám děkuji za 

vstřícnost k mé osobě, kdy jsem měl rok zbytečné bolesti, další poděkování p. doktoru Belatkovi a jeho 

oddělení, kde jsem byl dvakrát na operaci TEP  levá + pravá kyčel, personál na jeho odd. je úžasný, 

neměl jsem jediný problém, doktor Belatka je velký charakter, po mé prosbě a kontrole mého stavu, 

mě brzo pustil domů.  Největší poděkování p. doktoru MALOTÍNOVI za fantastické provedení dvou 

operací TEP kyčlí 27.6.19 a 11.12.19, každý den cvičím, rehabilitace si dělám sám a nohy běhají jako za 

mlada. Šikovné ručičky doktora Malotína. Byl bych Vám moc vděčen, když poděkování a pochvalu 

přepošlete dál. Všem Vám přeji krásný den. M. Š. 

 

 

 
Oční klinika 
Vážený pane řediteli a pane přednosto, chci vyzdvihnout a velmi kladně hodnotím vstřícné jednání, 
lidskost, trpělivost a profesionální přístup paní prim. MUDr. Marie Jurčukové, která velmi šetrně                        
a ohleduplně ošetřila cizí předmět z oka našeho půlročního syna. Ve středu 22.ledna 2020 jsme dorazili 
na ambulanci, kde se synovi velmi ochotně věnovala. Po zákroku vše podrobně vysvětlila a bylo znát, 
že má mnoho zkušeností. Svou práci dělá evidentně s láskou - k synovi zaujala oproti jiným 
zaměstnancům (personálu) individuální přístup. Paní prim. MUDr. Marie Jurčuková má náš obdiv, 
důvěru a patří jí velké poděkování. Jistě si zaslouží i Vaše uznání. S přátelským pozdravem rodina D. 



 
 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Chtěla bych moc poděkovat veškerému personálu na infekčním oddělení. Byla jsem zde se svoji 2 
měsíční dcerkou na lůžkovém odd. Bohužel nemohu vypsat všechny jména:), protože si je nepamatuji, 
ale od lékařů, lékařek, sestřiček až po uklízečky všichni byli fantastičtí, strašně moc hodný personál‼️ 

Přijímala nás moc hodná sestřička Pavlína Třikačová. Chovala se moc hezky! I paní doktorka, jméno 
nevím, ale prostě to bylo fajn. Ani jeden člověk tady nebyl nepříjemný, opravdu jsem se tady cítila moc 
dobře a děkuji vám všem L. 
 

 
 
Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Pomohli nám celé rodině, postupně jsme kliniku navštívili všichni včetně dvou malých synů, lidský                   
a profesionální přístup, milý personál, ještě jednou děkuji za pomoc!!! 
 

 

Interní oddělení – LDN  
Děkuji kolektivu zdravotních sester za vzornou péči o pacienty na oddělení LDN. Pacient V. P. 

 
 

Interní oddělení – LDN 2 
Vážení, chtěla jsem poděkovat všem lékařům a sestřičkám za laskavou péči na LDN 2. Za tuhle práci by 
si zasloužili velkou odměnu. Děkuji V. Š. 
 
 

 

Interní oddělení – LDN 1 
Děkuji paní MUDr. Bernardové, paní Bc. Kotálové a všem sestřičkám i ostatnímu personálu za 
příkladnou péči, se kterou se mi věnovali při moji hospitalizaci. Obdivoval jsem zejména jejich lidský           
a profesionální přístup ke všem pacientům. Při jejich opravdu těžké práci, která mnohdy není ani plně 
oceněna. Přeji všem mnoho úspěchů v osobním i profesním životě. S pozdravem J. J. 
 
 
 

 
 

Neurochirurgická klinika 
Vážený pane řediteli, byl jsem hospitalizován ve Vaší nemocnici na oddělení Neurochirurgická klinika – 
lůžka A, kde jsem podstoupil operaci páteře. Operace byla provedena pod vedením primáře MUDr. 
Václava Runta. S celkovým průběhem léčby jsem byl velmi spokojen, byla mi zabezpečena prvotřídní 
profesionální péče, jak ze strany lékařů, tak ze strany ostatního zdravotnického personálu. Zejména 



chci poděkovat za krásný lidský přístup pana primáře a celého kolektivu oddělení. Pane řediteli, 
přijměte prosím můj velký dík a úctu za takové zaměstnance. Přeji všem pevné zdraví a spokojené 
pacienty. Váš spokojený pacient R. B.  
 
 

 
 

Oční klinika 
Vážený pane řediteli, rád bych touto cestou vyjádřil úctu a poděkování týmu Oční kliniky Fakultní 
nemocnice Lochotín, po vedením MUDr. Štěpána Rusňáka, Ph.D. Zdraví všichni považujeme za dar, ale 
nejvíce si jeho hodnotu uvědomíme v situaci, kdy sami vážně onemocníme a nevíme, jak to všechno 
dopadne. Moje manželka upadla v zaměstnání a nějakou dobu byla v bezvědomí. Byla hospitalizována 
v nejmenované nemocnici a první tři dny léčena na podezření menšího otřesu mozku a bolesti zad. 
Když si po třech dnech stěžovala, že nevidí, vzali ji na CT vyšetření a poté ji převezli do jiné nemocnice. 
V této nemocnici ji zjistili, že má ucpané kompletně všechny žilní splavy. Bylo nám oznámeno, že máme 
počítat s menšími trvalými následky a to hlavně s očima. Už v té době jsme pozorovali, že se manželce 
rozjíždí oči do stran. Jedna rehabilitační sestra nám doporučila zavolat na Oční kliniku ve FN Plzeň. Ještě 
ten večer jsem napsal paní doktorce Jurčukové o našem problému a vše ji podrobně popsal. Paní 
doktorka byla ochotná a dala mi kontakt na pana doktora Kasla, který by nám mohl pomoci. S panem 
doktorem Kaslem jsem si domluvil návštěvu a manželku jsem dovezl, jakmile to bylo možné. Manželka 
byla u Vás vyšetřena a bylo zjištěno, že díky trombóze žilních splavů došlo k eleraci nitrolebního tlaku, 
který nejspíš způsoboval parézu a zároveň městnání na papile zrakového nervu. Tak hrozilo postupné 
poškozování zrakového nervu na OPL. Díky panu doktorovi Kaslovi a posléze paní doktorce Jurčukové, 
bylo vše včas zjištěno, včas odstraněno a doléčeno. Nebýt pana doktora Kasla, který vše zjistil                               
a okamžitě nechal snížit mozkomíšní tlak pomocí lumbálky, tak by dnes moje manželka nejspíš už 
neviděla nebo by měla silně poškozený zrak. Proto se na Vás touto cestou obracím s prosbou                               
o vyslovení velkého díku panu doktorovi Kaslovi a paní doktorce Jurčukové a zároveň i Vám, že máte 
ve FN Plzeň takové velké odborníky, kteří ani minutu neváhali a pomohli nám vyřešit tuto situaci. Ještě 
jednou díky Z. M.  
 

 
 
 

Klinika pneumologie a ftizeologie 
Děkuji všem lékařům a sestřičkám této kliniky za vzornou péči o mého manžela jak po stránce odborné, 
tak i za lidský přístup. Vím, že to nebylo vždy jednoduché. Ještě jednou moc děkuji a přeji všem vše 
nejlepší v novém roce. M. T. 
 
 

 
 
 

Kardiologická klinika 
Pane profesore, chtěl bych Vám poděkovat za péči, které se mi dostalo na oddělení JIP pod Vaším 
vedením. Tímto bych chtěl kompletnímu týmu Kardiologické kliniky popřát vše nejlepší do roku 2020. 
Super parta z mého pohledu. V. N. 
 
 



 

 
Dětská klinika 
Vážený pane řediteli, rád bych touto cestou poděkoval lékařskému a ošetřovatelskému týmu dětské 
JIRP a také dětskému oddělení hematoonkologie, za příkladnou péči o mou dceru. Osud nám připravil 
těžkou zkoušku v podobě dceřina onkologického onemocnění. V roce 2014 onemocněla má dcera 
nádorem mozku a od té doby se nám život převrátil naruby. Po zhoršení stavu byla dcerka 
hospitalizována na dětské JIRP. Chtěl bych poděkovat celému týmu tohoto oddělení za záchranu života 
mé dcery. Kolektiv lékařů a sester obou oddělení mi byl velkou pomocí a oporou v těch nejtěžších 
chvílích. Zejména, když se jednalo o život naší dcery. Udělali maximum pro její záchranu a za to jim 
budu nesmírně vděčný. Všichni byli vždy velmi milí, obětaví a laskaví, čímž podpořili mě i mou dcerku. 
Jednali s námi oběma vždy s citem a pochopením, toho si nesmírně vážím. Vyjadřuji svůj dík za 
profesionální a hlavně lidský přístup.  
Domnívám se, pane řediteli, že můžete být právem hrdý na zaměstnance těchto oddělení. Zvláštní 
poděkování patří Ing. MUDr. Votavovi, který mi byl nápomocný snad v každém okamžiku. Vždy si našel 
čas mě vyslechnout, poradit, povzbudit a pomoci. Je to zcela mimořádný člověk, kterého si velice vážím 
a smekám před ním. Jeho laskavost, obětavost a profesionální přístup je až nadlidský. Pokud by se 
všichni zdravotníci chovali takto, byla by hospitalizace daleko příjemnější. Nemohu opomenout úžasné 
lékaře na oddělení JIRP, pod vedením MUDr. Šaška. Obě oddělení by měli být společně s jejich 
vedoucími ohodnoceni vysoko nad průměr, za jejich profesionální a empatický přístup. Ještě jednou 
veliké díky. S pozdravem V. J. s dcerou 
 
 

 
 

Interní oddělení – LDN 3 
Na oddělení LDN 3 jsem strávila více jak dva měsíce. Nejdříve na společném pokoji, kde jsem to obtížně 
snášela. Následně po mé žádosti, mi byl umožněn pobyt na nadstandartním pokoji. Pro moje 
zotavování byla tato skutečnost zásadní. Po celou dobu pobytu jsem se setkávala s profesionální                    
a vlídnou péčí celého kolektivu sestřiček. Nikdy nenastala situace, kdy by mé prosbě nebylo vyhověno. 
To vše probíhalo v přátelské atmosféře. Pro mne bylo toto období velmi obtížné, s pomocí personálu 
jsem jej pomalu, ale přeci jen zvládla. I když mé cesty ke zdraví není ještě konec. Pan MUDr. Kopecký 
mě laskavě a zkušeně dokázal provést den po dni k okamžiku, kdy odcházím domů. Všem zmiňovaným 
s úctou děkuji. J. Č.  
 
 

 

 
Oddělení léčebné rehabilitace 
Chceme tímto poděkovat lékařům a celému personálu lůžkového rehabilitačního oddělení FN Plzeň 
Lochotín, za profesionální přístup k nám pacientkám s různými zdravotními problémy. Procedury, které 
jsme absolvovaly a individuální přístup rehabilitačních sester ulehčily nejen našim zdravotním potížím, 
ale zpříjemnily nám celý pobyt. Upřímné děkuji, vyslovujeme všem. K. F., Z. K., R. U.   

 
 
 

Interní oddělení 



Vážený pane primáři, chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za péči, kterou jste věnovali mému 
manželovi. Zvláště pak panu MUDr. Hrušovskému a celému kolektivu ošetřujících sester odd. B. 
Zároveň bych chtěla poděkovat MUDr. Kopeckému a ošetřujícímu kolektivu LDN 1. Za celou dobu 
pobytu mého manžela, jsme se ze strany personálu setkali jen s profesionalitou, ochotou a osobním 
přístupem, nejen k pacientům, ale i k rodinným příslušníkům. Přeji Vám i celému Vašemu kolektivu 
hodně úspěchů nejen v náročné práci, ale i v osobním životě. S pozdravem Z. M. 
 
 
 

 
 

 
Gynekologicko – porodnická klinika 
Dobrý den, 15.12.2019 jsem byla hospitalizována a druhý den operovaná na vašem oddělení. Chtěla 
bych moc a moc poděkovat především všem, kteří mě operovali a také všem lékařům, sestřičkám                
a ošetřovatelkám, kteří byli všichni strašně hodní a milí. Máte opravdu skvělý personál, který si 
poděkování a pochvalu opravdu zaslouží. Prosím, moc jim za mě všem poděkujte. Krásný den. B. B. 
 
 

 

 
Chirurgická klinika 
Vážený pane řediteli, dovoluji si obrátit se na Vás ohledně vynikající péče, která byla poskytnuta mému 
muži a mému synovi (t. č. nevidomému). Oba dva byli vyšetřeni v proktologické ambulanci dr. Noskem. 
Léčení pokračovalo hospitalizací mého manžela. Chtěla jsem Vám sdělit jeho i moje pocity, které jsou 
úžasné. Dr. Nosek i se sestřičkou byli naprostí profesionálové a hlavně jim nechyběla tolik potřebná 
empatie. Péče na oddělení byla též výborná. Setkala jsem se po delší době s opravdovým zájmem o 
zdraví pacienta. Prosím o moje poděkování dr. Noskovi a ostatnímu personálu za obrovskou 
profesionalitu a dokonalou péči. Jsem letitý pediatr, i proto mě tento přístup nadchl-děkujeme. Péči 
ve Vaší nemocnici mohu jen doporučit. S pozdravem B. S. 
 
 

 
 


