
 
 

Děkovné dopisy FN Plzeň za rok 2021 

 

PROSINEC 

 
FN Plzeň 
Dobrý den, vzhledem k situaci dnešní doby, kdy jsou zdravotníci a další zaměstnanci nemocnice 
napadáni, uráženi a je podobným způsobem znevažována jejich práce, bych rád touto cestou vyjádřil 
svůj názor a podporu. Děkuji všem vašim zaměstnancům za skvělou práci, maximální nasazení                     
a profesionální přístup. Děláte to skvěle, nenechte se otrávit a bojujte i za nás, obyčejné smrtelníky. Ta 
většina stojí za vámi. Vím, že takový email není žádnou velkou pomocí, ale i tak mám potřebu jej poslat 
a ukázat, že si vaší práce váží naprostá většina národa. S pozdravem J. S. 
 
 

 
Chirurgická klinika 
Dobrý den, ráda bych touto cestou ocenila profesionální a zároveň velmi empatický přístup                        
MUDr. Ivana Říhy, který dnes dopoledne vyšetřoval na Urgentním příjmu v chirurgické ambulanci mého              
2 letého syna. Je opravdu člověkem na svém místě :) S přáním krásné dne Mgr. Š. H.  
 

 

Chirurgická klinika – prof. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. 
Dobrý den, tímto bych Vám jako matka mého syna, kterého jste operoval 5.10.2021, chtěla poděkovat. 
Jednalo se o bodnou ránu do lýtka, přeříznutá tepna. Díky Vám je syn v pořádku, začne nyní 
rehabilitovat a brzy bude úplně v pořádku. Moje poděkování je jediné co pro Vás mohu udělat. V našem 
životě se setkáváme se situacemi, na které nikdo z nás není připraven. Syn měl velké štěstí, že jste Vy 
byl přítomen a odvedl dobře svoji práci. Přeji Vám a celé Vaší rodině krásné prožití vánočních svátků, 

hodně lásky, štěstí a porozumění. S úctou M. K., šťastná matka. 
 
 

 

FN Plzeň 
Dobrý den, chci poděkovat za vaši práci v této složité době. Určitě jste již všichni unavení a otrávení                
z reakcí některých lidí. Nicméně velká většina, a ta bohužel mlčí, je na vaší straně a moc si váží vaší 
práce!!! Včetně mě samozřejmě! Držte se, vydržte a díky! J. K. 
 
 
 



 
 

Odběrové místo 
Krásný dobrý den, byla jsem s dcerou na PCR testu dne 30.11.2021. Byla jsem mile překvapená 
výbornou organizací testování. Venku stáli první pracovníci - sněžilo - hned nás správně nasměrovali 
do příslušných okének a dveří. Byla jsem testována jinde než dcera. Na nic jsme nečekaly, všichni byli 
příjemní a připravení okamžitě vykonat svou práci. Díky plánku na webových stránkách a označení jsme 
nic nehledaly a šly jsme na jisto. Děkuji za skvělou práci. M. M. a dcera 

 

 

FN Plzeň 
Dobrý den všem, nevím, jak začít tento dopis pro ty, kteří zachraňují lidské životy. V této nelehké době 
si nedokáži představit, jak moc musí být vyčerpávající vaše práce. Zatímco my, obyčejní lidé, řešíme, 
zda nás zítra pustí do divadla nebo restaurace, vy na výběr nemáte a jste stále jen na dvou místech: 
doma nebo v práci. To je velmi psychicky i fyzicky vyčerpávající a jsem skoro přesvědčen, že bych to tak 
dlouho nevydržel. K tomu všemu čelíte nejen zlobě některých našich spoluobčanů, ale také úřední 
aroganci a zbytečné byrokracii. Nejde se dost zavděčit za to, co pro nás děláte! Snad alespoň stát je 
natolik soudný, aby vás nenechal na okraji. Jako s lékaři jsem s vámi měl jen tu nejlepší zkušenost; Jste 
obětaví, jste trpěliví, jste vzdělaní a jste na svém místě, zdravotní pojištění je směšně nízké. Nikdy by 
mě ani nenapadlo jakkoliv znevažovat vaši práci. Jsem muž ve středním věku a o naočkování jsem 
nepřemýšlel ani minutu. Mám rovněž čtyřletého syna, a pokud bude vakcína opravdu uznána jako 
bezpečná, nebudu váhat ani u něj. I přes všechna tato jednoduchá opatření a dva roky boje stále 
nepřestáváme být opatrní a nosíme nejen respirátory, ale dodržujeme i rozestupy. Trpělivě 
upozorňujeme ty, kteří opatření přecházejí, zlehčují nebo nedodržují. Můj syn - na to, jak je ještě malý 
- vše zvládá bez řečí a je mi neustále příkladem, že opatření nejsou ani omezující, ani otravná, ani nijak 
hrozná. Tím spíš považuji za tragické, že se určitá skupina lidí neštítí jakékoliv záminky ke konfliktu jen 
proto, že jsou velice špatně informovaní, ba dokonce záměrně dezinformovaní. Mrzí mě, že nemohu 
oslovit všechny ošetřující lékaře, tak alespoň vás, větší lékařská centra chci velkou dávkou optimismu 
povzbudit a dát vám svou plnou podporu. Často přispívám osvětou na sociálních sítích, vyvracím lži                
a hoaxy a můžu sám za sebe být alespoň maličko rád, že se mi to v mnoha případech podařilo! Snad je 
alespoň toto malou útěchou, že se světlo na konci tunelu blíží a že na to všechno jednou budete 
vzpomínat jako na jednu etapu života. Držím vám všem palce, moc vám za všechny lidi děkuji  a věřím, 
že každý dostane odměnu takovou, jakou si právem zaslouží! S pozdravem R.H. (zodpovědný občan) 

 

 

 

Hematologicko – onkologické oddělení 
Vážený pane řediteli, vážený pane primáři, vážená paní doktorko, dovolte mi touto cestou poděkovat 
celému týmu Hematologicko-onkologického oddělení, kde se již 6 let léčí můj otec. Ráda bych 
jmenovitě poděkovala paní doktorce Mohammadové, která je tatínkovou ošetřující lékařkou. Vážíme 
si její lékařské péče, ale především lidského přístupu. Mnohdy nad rámec svých lékařských povinností 
pomáhá mým rodičům a je jim velkou psychickou oporou. Ráda bych vám za naši rodinu opravdu                      
z celého srdce poděkovala a popřála mnoho zdraví, sil a co nejvíce pohody nejen během svátků.                       
S hlubokou úctou Z. K. 
 



 
 

Urgentní příjem, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Chirurgická 
klinika 
Dobrý den pane řediteli, chtěl bych se tímto dopisem s Vámi podělit o zkušenost, kterou jsem získal 
pobytem ve FN Plzeň Lochotín. Letos 24.10. odpoledne jsem měl moto nehodu. LZS mě po 18 hodině 
transportovala s vážným poraněním hrudníku do Vaší nemocnice, kde jsem strávil následujících 20 dní. 
Prodělal jsem jednu operaci a prošel jsem postupně třemi odděleními Vaší nemocnice. Bylo to nejprve 
oddělení Emergency, kde mi službu konající paní doktorka a její tým, asi zachránili život. Následně 
oddělení Karim, kde jsem ležel dalších 12 dní, a i když to byl asi můj nejhorší týden v životě, na doktory, 
sestřičky a sanitáře nikdy nezapomenu. Byli se mnou 24 hodin denně, vždy ochotní mi pomoci. Když se 
můj stav zlepšil, přesunul jsem se na Chirurgickou kliniku oddělení C, kde jsem strávil poslední týden. 
Zde jsem zase začal pomalu chodit a správně dýchat, to vše za pomoci vynikajících sestřiček a doktorů 
pod vedením pana doc. MUDr. Josefa Vodičky, Ph. D. Kromě pana doktora, ke kterému chodím pořád 
na kontroly, nemohu bohužel napsat konkrétní jména doktorů a sestřiček, protože si je buď 
nepamatuji, nebo je neznám. Mrzí mě to, protože bych je rád zde všechny zmínil. Pane řediteli, chtěl 
bych tímto dopisem vyjádřit svou vděčnost a obdiv všem Vašim kolegům za to, co udělali pro mě                
a dělají každý den pro všechny ty, kdo to potřebují. Díky jejich pomoci, jsem se mohl vrátit domů                        
k rodině a dětem. Jsem jejich velkým dlužníkem. S pozdravem P. S. 

 

 

FN Plzeň 
Obdivuji vaší práci a obrovské nasazení a to nejen v době Covidu. Jak rád bych vám nějak pomohl, ale 
bylo mě řečeno mým panem profesorem, že se nemohu zúčastnit. Jsem krátce po transplantaci ledvin 
a mám oslabenou imunitu. Za svůj život vděčím vám, a proto bych, alespoň touto cestou, co 
nejsrdečněji poděkoval. Děkuji vám za vše, co pro nás děláte. J. P. 
 
 

 
 

Očkovací centrum 
Dobrý den, chtěla bych moc poděkovat za profesionální a hlavně milý a lidský přístup zdravotnického 
personálu Očkovacího centra ve FN Bory. Dostavila jsem se včera na 3. dávku očkování proti Covid 19 
v pozdních odpoledních hodinách. I přes množství zájemců a věřím, že i velkou únavu, byli všichni milí, 
usměvaví a příjemní. Děkuji vám všem. Odcházela jsem dobře naladěná. L. J. 
 

 

I. interní klinika 
Vážený pane řediteli a vážená paní náměstkyně, považuji za povinnost poděkovat personálu Fakultní 
nemocnice Plzeň, který se o mne opravdu lidsky staral při hospitalizaci na I. interní klinice FN Plzeň na 
Lochotíně v období od 3.11. do 15.11.2021. S měsíčním odstupem Vám s dobrou náladou sděluji, že se 
cítím dobře, za což vděčím celému lékařskému i zdravotnickému personálu, který o mne pečoval. Všem 
moc a moc děkuji a prosím Vás, abyste toto poděkování rozeslal všem lékařům, zdravotním sestrám             
a pomocnému zdravotnickému personálu. Jedná se o ošetřující lékařku paní MUDr. Jindřišku 
Pánkovou, vedoucího lékaře pracoviště pana MUDr. Michala Krčmu a vedoucího lékařského pracoviště 
pana MUDr. Jana Kašpárka. Dále o všechny zdravotní sestry, zdravotnice a zdravotníky na tomto 



 
 

pracovišti, za což Vám předem opravdu upřímně děkuji. Přeji vám všem krásné prožití Vánoc a hodně 
štěstí a zdraví v celém příštím roce.  V. T. 

 

 
 

Urologická klinika, OSLUŽ - OLVaS kuchyně 
Přeji pěkný den, byl jsem hospitalizován na lůžkovém oddělení urologie FN Plzeň Bory. Chtěl bych tímto 
poděkovat za ochotu a vstřícnost personálu a především pak za vynikající stravu, kuchyně je na velmi 
dobré úrovni. Očekával jsem obdobnou stravu jako na základní vojenské službě, ale byl jsem mile 
překvapen, jídlo teplé a chutné. Děkuji. S pozdravem. M. Š.  

 

 

 
Onkologická a radioterapeutická klinika 
Vážený pane řediteli, touto cestou bych ráda poděkovala jménem svým i jménem mé babičky za 
veškerou poskytnutou péči na onkologickém oddělení FN Plzeň, na kterém pobývala v měsících září                
a říjen 2021. Velké díky patří jmenovitě panu MUDr. Vojtíškovi a jeho celému týmu. Dále bych chtěla 
vyjádřit pochvalu paní MUDr. Roudenské z oddělení A a všem laskavým a starostlivým sestrám na 
onkologickém oddělení za jejich lidský a přátelský přístup. V neposlední řadě bych chtěla Vám i všem 
zaměstnancům FN Plzeň popřát hodně zdraví, spokojenosti a úspěchu. S pozdravem Ing. Mgr. L. Š. 
  
 

 

 
 

Urgentní interní příjem, Urgentní příjem 
Vážený pane řediteli, moje manželka v poslední době vyhledala 2krát lékařskou pomoc ve Vámi řízené 
Fakultní nemocnici Plzeň. Poprvé to bylo 2.12. v tzv. covidovém pavilonu č. 54 v bývalé Vojenské 
nemocnici. Zde strávila cca. 6 hodin. Přesto, že jí bylo velmi špatně nebo právě proto, ocenila velice 
lidský a odborný přístup paní MUDr. Veroniky Kordíkové vč. ostatního zdravotnického personálu. 
Veškerá vyšetření, která moje paní absolvovala, proběhla poměrně rychle a kvalitně. Podruhé to bylo 
včera na Urgentním příjmu. Hned u vchodu se nás ujal pán z ostrahy. Vysvětlil nám zcela srozumitelně, 
co udělat, kde se zaregistrovat, kam jít. Když na nás přišla řada, dostala se k MUDr. Petru Váchalovi, 
následně rentgen, opět ordinace, dodatečný rentgen, vlastní zákrok a předání lékařské zprávy. Na 
všech zdravotnících bylo vidět, že je práce skutečně baví. Já jsem si ve velké čekárně všímal i ostatních 
Vašich zaměstnanců a neviděl jsem jediného znuděného člověka. Za necelé dvě hodiny jsme byli pryč 
a měli jsme pocit, že bychom nenašli nic, co by šlo vylepšit. Chtěl bych Vás touto formou požádat o 
poděkování všem lidem, kteří se o moji manželku v citovaných případech starali. Z vlastních zkušeností 
vím, že to všude ve zdravotnictví takto nefunguje. O to větší radost jsme měli jak včera, tak 2.12., že to 
fungovalo za jedna. S přátelským pozdravem J. a T. K. 
 

 



 
 

Dětská klinika 
Dobrý den, dovolím si touto cestou zaslat velké poděkování celému týmu DK v čele s MUDr. Alicí 
Hruškovou,  jejíž přístup byl velice laskavý a empatický. Navštívili jsme dětskou ambulanci s naší 4,5 
měsíční dcerou, která bohužel měla podezření na zranění po pádu. Již od prvního telefonátu na dětskou 
kliniku byli všichni neuvěřitelně milí a vstřícní, ochotně nás ošetřili, vše vysvětlili. Zároveň se jim 
podařilo nás uklidnit a cítili jsme opravdový zájem o to nám co nejvíce pomoci. Přála bych si, aby člověk 
vždy narazil na tým tak skvělých lidi, tak jako my dnes. Prosíme o předání tohoto poděkování na 
zmíněnou ambulanci. Moc děkuji, s pozdravem S. T. 

 

 
 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, Interní oddělení - LDN 
Byla jsem ve vaší nemocnici hospitalizována se zlomeninou stehenní kosti, následně operována                      
a léčena na ortopedii 2. Díky moc šikovnému operatérovi MUDr. Matějkovi a následné dobré péči 
MUDr. Daňhela jsem byla brzy přeložena do LDN na Borech. Zde moc děkuji za péči staniční sestře               
Bc. Pavle Kotálové, díky které všechna tři oddělení šlapou jako švýcarské hodinky. Pochvalu si zasluhuje                 
i celý personál sestřiček, ošetřovatelů a sanitářů. Zvlášť chválím sanitáře Jiřího Srnce a pana Mirka. 
Děkuji za celkovou péči a závěrem přeji všem zaměstnancům hodně štěstí a zdraví. S úctou V. 
 

 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Dobrý den, v měsíci prosinci jsem byla ve Fakultní nemocnici Plzeň na odstranění dělohy a vejcovodů. 
Velmi bych chtěla poděkovat za  příkladnou péči na gynekologickém oddělení, jak před operací, tak po 
operaci. Všichni zaměstnanci, od paní uklízečky, sestřičky a lékaře byli příjemní a profesionální. Bohužel 
ne vždy se s takovým přístupem v dnešní společnosti setkáváme. PROTO SMEKÁM ZA VAŠE NASAZENÍ, 
OCHOTU A PROFESIONALITU A JEŠTĚ JEDNOU DĚKUJI. S přáním všeho dobrého do nového roku                
Mgr. B. T. 

 

 
 

Oddělení sociální péče, Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Dobrý den, chtěla bych poděkovat paní Haně Rejdové z oddělení sociální péče FN Lochotín za úžasný 
přístup a vstřícné jednání. V době, která není pro mě a celou naši rodinu jednoduchá, kdy naše 
maminka leží po úrazu na ortopedické klinice ve FN Lochotín, se paní Rejdová snažila ze všech sil nám 
pomoci a poradit. Velice si vážím jejího lidského a citlivého jednání a prosím, zda moje poděkování 
můžete předat na správné místo. Stejně tak bych ráda poděkovala i sestřičkám z lůžkového oddělení 
ortopedické kliniky a také oddělení JIP za laskavý a obětavý přístup k pacientům. Děkuji M. Ž. 

 

 

 



 
 

 

Gynekologicko – porodnická klinika – prof. MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D. 
Dobrý den pane profesore, chtěla bych Vám alespoň touto cestou moc poděkovat za naši dceru, které 
jste pomohl přivést na svět našeho vnoučka, ale nejen to, léčíte ji těžký covid, a ještě dnes měla další 
těžkou operaci. Moc Vám děkujeme i všem Vašim kolegům a kolegyňkám. Jste tam všichni hodní                 
i v této těžké době. Hodně zdraví v novém roce vám všem přeje H.  

 

 

Chirurgické oddělení, Interní oddělení – NRHC, OSLUŽ - OLVaS kuchyně 
Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych tímto dopisem ocenil působení Vašich spolupracovníků                      
a poděkoval za péči, která mi byla během celého pobytu v nemocnici věnována. Můj respekt                               
a poděkování směřuje k vstupně komplikované a následně precizně provedené operaci kyčle, jejíž 
bolest mě trápila téměř dva roky a byla odkládána z několika důvodů. Až organizačně operativní přístup 
pana primáře Chirurgického oddělení FN na Borech mě zbavil velmi nepříjemného a bolestivého 
omezení běžných životních aktivit. Poděkování a hlubokou úctu si zaslouží celý operační                                             
i ošetřovatelský tým Chirurgického oddělení. Následné umožnění navazující rehabilitace na 
neurorehabilitačním lůžku Interního oddělení pro mne znamenalo nejpříjemnější překlenutí 
počínajících provozních komplikací dopadů šíření Covid – 19. Práce veškerého personálu tohoto 
oddělení si zasluhuje jen obdiv a poklonu těm, kteří jsou nuceni se vypořádat s restrikcemi spojenými 
s vyrovnáváním se s dopady pandemie. Ke zpříjemnění jinak spíše deprimujícího pobytu v uzavřených 
prostorách nemocničního zařízení určitě přispělo i umění kuchařského týmu zajišťujícího stravování tak 
velkého počtu strávníků. Především obědy byly skutečně výborné. Na závěr přeji všem pracovníkům 
FN příznivější podmínky, hodně sil a trpělivosti pro jejich nelehkou práci. Příjemné dny ve zdraví přeje 
F. B. 
 

 
 
 

Onkologická a radioterapeutická klinika, II. interní klinika 
Vážený pane řediteli, v letech 2014 – 2017 jsem se podrobil léčbě závažné choroby na Onkologické                   
a radioterapeutické klinice FN v Plzni. Choroba, která citelně zasáhla do mého života, byla díky vysoce 
profesionálnímu a hluboce lidskému přístupu kolektivu kliniky úspěšně překonána a umožňuje mi 
poměrně spokojený život. Rád bych touto cestou vyjádřil poděkování kolektivu kliniky pod vedením 
prof. MUDr. Jindřicha Fínka, Ph.D., MHA a ošetřujícímu lékaři MUDr. Karlu Havránkovi. Moje 
poděkování dále patří i MUDr. Pavlu Šifaldovi z diabetologické ambulance II. interní kliniky, jehož jsem 
dlouholetým pacientem. Jako pacient FN Plzeň jsem se vždy setkal s příkladným odborným vztahem, 
který pozitivně ovlivňoval moji důvěru v lékařskou úroveň Fakultní nemocnice Plzeň. V nastávajícím 
novém roce si dovoluji popřát Vám i kolektivu FN pevné zdraví, mnoho pracovních i osobních úspěchů. 
V úctě JUDr. J. T. 
 
 
 

 
 

 



 
 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Vážený pane doktore, děkuji Vám za pomoc při řešení mých zdravotních problémů. 10.12. jsem na Vaší 
klinice úspěšně absolvovala operaci levého kyčle, operatér MUDr. Malotín. S pooperační péčí jsem byla 
velmi spokojená. Děkuji celému kolektivu lékařů a sestřiček na oddělení ortopedie za péči. Cítím se 
velmi dobře, jsem spokojená. Přeji Vám pevné zdraví. Vděčná pacientka J. B.  
 

 

 

Geriatrické oddělení 
Prijmite, prosím, všeci úprimné poďakovanie za prijatie, starostlivosť, trpezlivosť a zhovievavosť voči 
našmu tatínkovi. Veľmi si vážime vašu práce, step re nás veľkou oporou a pomocou. Žijeme so sestrou 
dosť ďaleko od Plzně, a tak ďakujeme vám, sestřičky za sprostredkovanie telef. spojenia s tatínkem. 
Veríme, že sa vám budeme mocť čoskoro poďakovať aj osobne. Dcery B. V., Š. a M. 

 

 

 

LISTOPAD 

Urgentní příjem, Neurologická klinika 
Vážený pane řediteli, rády bychom touto cestou poděkovaly zdravotnímu personálu Vaší nemocnice, 
který se podílel na léčbě naší maminky. Byla přijata na Urgentní příjem 29.10. večer, s podezřením na 
cévní mozkovou příhodu, která se vyšetřeními potvrdila. Chceme pochválit personál Urgentního 
příjmu, konkrétně sloužícího lékaře Dr. Vejskala za profesionální přístup a indikovanou léčbu, která 
mamince umožnila překonat onemocnění bez trvalých následků. Rovněž přístup všech zdravotníků, 
sloužících lékařů i SZP na JIP neurologické kliniky byl vysoce profesionální a vstřícný při léčbě                                 
i komunikaci s naší rodinou. Děkujeme jak za rozhodnutí, které naši maminku vrátilo do 
plnohodnotného života, tak za vstřícný a profesionální přístup celého personálu, který není běžný                         
a samozřejmý. Pokud je to možné, předejte prosím naše poděkování na zmíněná pracoviště. Děkujeme 
prim. MUDr. J. M., MUDr. M. K.  

  
 

 

Chirurgická klinika 
Vážený pane řediteli, vážené vedení Fakultní nemocnice, chtěla bych touto cestou velmi poděkovat               
a ocenit poctivou a precizní práci celého lékařského týmu pod vedením pana profesora Vladimíra 
Třešky na chirurgické klinice FN Plzeň-Lochotín. Lékaři přistupovali nejen ke mně, ale i k ostatním 
klientům, co jsem měla možnost posoudit při mé hospitalizaci, velice profesionálně, osobně a citlivě. 
Každého navštívili před operací i po operaci a vše vysvětlili, osobně zkontrolovali, jak se vyvíjí 
pooperační stav. To bylo velmi milé a uklidňující. Navázání takového osobního vztahu je velmi důležité 
pro další vývoj léčby a velice ho oceňuji. Situace na klinikách je teď z důvodu kovidové situace a 
obrovského počtu odložených operaci velice hektická a je obdivuhodné jak to celý lékařský tým zvládá. 



 
 

Mé osobní poděkování patří především panu profesorovi Vladimírovi Třeškovi za perfektně 
provedenou operaci, má můj velký obdiv. Hlavně chci velmi pochválit celý tým zdravotních sester                      
a sanitárek z oddělení chirurgie C pod vedením vrchní sestry magistry Hany Šimandlové. Jejich 
profesionalita, obětavost, ochota a taková normální lidskost je neuvěřitelná. I v tomhle šíleně 
zrychleném provozu to zvládají výborně a pořád zůstávají optimisticky naladěné a dokáží klienta 
povzbudit, uklidnit. Nikoho neodbyly, vždy se snažily pomoci a problém vyřešit. Každého oslovovaly 
jeho jménem, bylo to velice osobní a milé, že si ho pamatují. Až při osobní zkušenosti si člověk uvědomí, 
jak náročná práce to je, samozřejmě po profesní odborné stránce, ale hlavně po té psychické. Každý 
pacient si stěžuje na pooperační bolest a jiné neduhy, když je mu lépe, jde domů a hned ho nahradí 
jiný klient, který potřebuje kromě zdravotní péče opět uklidnit, utěšit. Opravdu jsou všechny sestry                   
a sanitárky velmi obětavé a zaslouží si obrovské ocenění a pochvalu. Moc vám všem děkuji. Přeji vám, 
aby tento tým stále pracoval takto na jedničku, působili na mě jako sehraná parta a díky nim byl můj 
pobyt v nemocnici nakonec docela příjemný. Přeji vám všem hodně zdraví a ještě jednou moc děkuji. 
K. N. 

 

 

Hematologicko – onkologické oddělení 
Děkuji celému oddělení a hlavně panu doktorovi Karasovi, paní doktorce Hrabětové, panu primáři                
a všem sestrám na tomto oddělení. Děkuji vám za krásnou péči o mého bratra, který už není mezi námi. 
Bohužel, takový přístup a péče o pacienta nebyla vždy. Moc si vážil vašeho přístupu a chodil k vám rád. 
Děkuji  sestra V. K. 

 

 

Urgentní příjem 
Dobrý den přeji, dovolte mi (nám oběma) opravdu od srdce poděkovat za včerejší skvělou péči vašich 

profesionálů pro mého syna. Potkal velmi náročnou životní situaci, kdy se jako mladý řidič převrátil 

díky rychlosti a aquaplaningu na střechu se svým vozem. Po přijetí do nemocnice kolem 18:00 byl přijat 

na vaše oddělení v budově C a byl v péči u vašich lékařů a jejich týmů sester a dalších. Z lékařských 

zpráv jsem vyčetl tato jména: MUDr. Jan Štěpánik, MUDr. Karel Kouděra jr. a MUDr. Martin Skála. 

Prosím vás, vyřiďte jim mé díky jako otce za to, že nejen prověřili zdraví mého syna, ale i oni a jejich 

lidé projevili velkou lidskou sounáležitost. Poděkujte prosím i jejich nadřízeným, protože i jejich 

zásluhou jsou ti lidé, jací jsou. Vše dopadlo dobře, vím, že vaši lidé řeší velmi často opravdu velké 

tragédie, ale i tak zde velmi pomohli i lidsky. Promiňte mi obsáhlost mého poděkování. Opatrujte se. 

P. P. a A. P. 

 

 

 
Chirurgické oddělení 
Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala za péči o mého tatínka, který byl 
hospitalizován  na Chirurgickém odd. C  na Borech. Vím, že vyžadoval velkou péči, kterou mu tým 



 
 

celého odd. věnoval. Všechen personál projevoval velmi  vlídný přístup a sama vím, jak je sesterská 
péče náročná. Přijměte prosím všichni poděkování a povzbuzení do další vaší pěkné práce. Děkuji, I. K. 
 

 
 

 
Gynekologicko – porodnická klinika 
Dobrý den, chtěla bych moc moc poděkovat vašemu personálu na šestinedělí. Sestřičky a doktorky byly 
naprosto úžasný. Paní asistence Bohůnkové za super pomoc při porodu, byla úžasná. Děkuji V. K. Starší 
syn také rozený u vás před 3 lety. 
   

 

 

 

Onkologická a radioterapeutická klinika 
Vážený pane řediteli, v době od 27.8. do 8.10.21 jsem byl hospitalizován na oddělení „A“  Onkologické 
a radioterapeutické kliniky Fakultní nemocnice na Lochotíně. Velice rád bych Vám napsal několik 
postřehů z této hospitalizace. Na kliniku jsem byl, už podle jejího názvu, přijat s diagnózou, se kterou 
je pro člověka velmi složité se vypořádat a na kterou není člověk nikdy dost dobře připravený, ani nikdy 
dost dospělý. V takových chvílích velmi záleží na ošetřujícím týmu, který se o takového člověka stará. 
A jak jsem mohl osobně poznat a zažít, oddělení A Onkologické a radioterapeutické kliniky má špičkový, 
profesionální a empatický tým, plný lidskosti a to od pana profesora až po poslední zdravotní sestru. 
Já samozřejmě nevím, co všechno vyplývá z jejich uzavřených  pracovních smluv, ale určitě si nemyslím, 
že tento jejich přístup vyplývá z toho, že jejich práce je jejich posláním, jak se mě snažili přesvědčit. 
Posláním by to bylo dle mého soudu v případě, že by klinika byla církevním zařízením, což není. Oproti 
tomu jsem přesvědčen, že jejich práce je naopak skutečná řehole, která mnohdy vyžaduje, aby na její 
příslovečný „oltář“ mnohdy obětovali i svoji důstojnost. Ne všichni pacienti jsou totiž slušně vychovaní, 
čistotní, ke svým zdravotním potížím odpovědní a vděční za péči, která je jim věnována. Je 
obdivuhodné, co všechno mnohdy musí s boží trpělivostí a s úsměvem na rtech díky některým 
pacientům překonat. V úctě A. S. 

 

 

Onkologická a radioterapeutická klinika 
Vážený pane řediteli, dovolte mi vyjádřit touto cestou poděkování. Od 8.11.2021 jsem hospitalizována 
na Onkologickém oddělení. Po celou dobu se zde setkávám s profesionálním, ale i lidským přístupem 
personálu, s jejich pomocí a kvalitní péčí. Toto platí pro zdravotníky i pomocné zaměstnance. 
S pozdravem E. S. 
 

 
 
 



 
 

Geriatrické oddělení 
Vážené a milé sestřičky, rády bychom vám všem moc a moc poděkovaly za péči o naší maminku, 
která byla hospitalizována na vašem oddělení. Velice si vážíme vaší náročné práce, při které vám 
nechybí úsměv a pochopení pro pacienty, se kterými to není často snadné. Přejeme vám všem 
mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti, jak v pracovním, tak v osobním životě. Velké díky P. P. a I. Š. 
 
 

 
 
 

Chirurgická klinika 
Dobrý den, byla jsem s dcerou hospitalizovaná na dětské chirurgii na Lochotíně. Šlo o plánovaný výkon 
- operace tříselné kýly na obou stranách. Touto cestou chci poděkovat všem zaměstnancům, se kterými 
jsme se setkaly. Počínaje sestrami, lékaři a veškerým personálem. Všichni byli velmi vstřícní, obětaví               
a absolutně profesionální. Rovněž vybavení pokojů a herny bylo velmi příjemné a pro dítě hodně 
uklidňující. Také účast klauna byla naprosto úžasná. Klaun doprovodil dceru až na operační sál, což dost 
významně snížilo její strach a paniku. Ještě jednou vám moc děkujeme, jste úžasní! S pozdravem S. Č. 
s dcerou 
 
 

 

Onkologická a radioterapeutická klinika 
Dobrý den, léčím se na onkologické klinice ve FN s rakovinou děložního čípku. Mám za sebou léčbu                   
a chtěla bych poděkovat níže uvedeným za to, jací jsou a že se mi to s nimi zvládalo vše mnohem 
snadněji. MUDr. R.Vojtíškovi - za jeho lidský přístup, empatii, ochotu a trpělivost při mých nekonečných 
otázkách. Sestřičce R.Šťastné - za její starostlivost, ochotu a dobrou náladu. Týmu ozařovny 3-4  - za 
přístup, trpělivost a vlídné slovo. Lůžkovému oddělení C - za skvělou péči, ochotu a úsměv ve dnech 
mojí hospitalizace 31.10. - 9.11. Bylo to několik týdnů léčby, náročných pro mě i moje okolí, kdy 
najednou ze svého normálního světa musíte jít do jiného, kde to neznáte, je tam spousta nových 
informací a ne vždy je to snadné zvládnout. Ale díky všem uvedeným to bylo snadnější a patří jim za to 
velký DÍK. Moc děkuji a mějte prima den. J. K. 
 

 

 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Vážený pane řediteli, začátkem listopadu tohoto roku jsem byla operována na Gynekologicko-
porodnické klinice, oddělení G1B. Počáteční obavy z plánovaného zákroku se během první návštěvy 
ordinace primáře V. Kališe díky jeho profesionálnímu a lidskému přístupu zmenšily a s důvěrou jsem 
nastoupila na plánovanou operaci. Velmi bych chtěla poděkovat nejen panu primáři za jím provedenou 
operaci, ale také celému týmu lékařů a sester, kteří se o mne po dobu operace a hospitalizace starali. 
S pozdravem M. L. 

 



 
 

Transfuzní oddělení 
Vážený pane řediteli, chtěl bych touto cestou poděkovat primářce Transfuzního oddělení Fakultní 
nemocnice v Plzni paní MUDr. Petře Šlechtové, MBA, za lidskou a profesionální péči, kterou nám, 
dárcům, transfuzní oddělení poskytuje. Nelze si nevšimnout rovněž jejího zájmu o zaměstnance, když 
v průběhu pracovního dne, mezi ně dochází, zajímá se o chod Transfuzního oddělení i potřeby 
zaměstnanců. Její profesionální a lidský přístup se odráží nejen v přístupu k zaměstnancům, ale také 
v přístupu k nám, dárcům. Zajímá jí náš stav, i to, jak se cítíme. Tento přístup nelze zaměňovat se 
zvědavostí. Samotná skutečnost, kdy mne osobně kontaktovala s tím, že po dlouholetých odběrech je 
třeba dbát na mé zdraví a nechat mé žíly tzv. „odpočinout“, tedy ulevit frekvenci mého dárcovství, je 
toho nesporným příkladem. Zdravý dárce je totiž předpokladem naplnění vlastního účelů funkce 
Transfuzního oddělení. Jako dlouholetý dárce, který po dobu odběru dokáže z lůžka mnohé vysledovat, 
si dovolím tvrdit, že toto dokáži posoudit. Je nepochybné, že paní primářka má spoustu další práce, 
kterou předmětná funkce pojí. Nicméně zásadní přidanou hodnotou je právě její přístup. 
K zaměstnancům i k dárcům. Kromě morálních hodnot je atmosféra a její přístup, stejně jako přístup 
všech zaměstnanců, důvodem toho, proč tolik let docházím darovat krev právě na předmětné 
Transfuzní oddělení. A ujišťuji Vás, že by mne ani nenapadlo to změnit. Prosím, pane řediteli, přijměte 
mé poděkování k Vašim rukám. Přeji klidný den. S pozdravem Mgr. M. S. 
 

 

 
 

Chirurgické oddělení, Interní oddělení - LDN 
Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám a především zaměstnancům Fakultní nemocnice v Plzni 
na Borech poděkoval za péči o naší maminku a vyjádřit obdiv a úctu k jejich práci v této nelehké době 
covidové. Mamince je 83 let a má již určité zdravotní problémy. Přesto se letos po dlouhém váhání 
rozhodla jít na operaci, náhradu kyčelního kloubu. Operována byla v říjnu a nyní je již po několika 
týdnech hospitalizace doma. Chtěl bych tímto velice poděkovat především panu MUDr. Zárybnickému 
z Chirurgického oddělení FN Plzeň-Bory, který ji operoval a k němuž chodí dlouhodobě do ambulance 
(náhrada prvního kyčle již před několika roky), lékařům a pracovníkům oddělení FN Plzeň-Bory, 
Chirurgii A, kde operace proběhla, paní MUDr. Bernardové a celému kolektivu sester z LDN2 ve FN 
Plzeň-Bory (Interní odd., pav.54) za jejich péči, ochotu a vstřícnost. Jménem celé rodiny vám všem ještě 
jednou moc děkuji a přeji hodně sil v nastávajících dnech a týdnech. S pozdravem Ing. K. K., Ph.D. 
 

 

 
 

Geriatrické oddělení 
Dobrý den pane doktore, chtěl bych, spolu s mojí manželkou, poděkovat a projevit vděčnost Vám, 
Vašim kolegům a všem sestřičkám za péči a vlídné chování k našemu tatínkovi, který nás v pondělí 
opustil. Díky vám všem jsme dostali čas na další krásné chvilky s naším drahým tatínkem. DĚKUJEME  

 

 

 



 
 

Urgentní příjem, Dětská klinika, Chirurgická klinika, Klinika ortopedie a traumatologie 
pohybového ústrojí, OSLUŽ - OLVaS kuchyně 
Vážený pane řediteli, zvolila jsem tuto formu poděkování všem doktorům a sestřičkám na jmenovaných 
odděleních za laskavý a profesionální přístup. Vážím si jejich obětavé práce. Nasazují se a snaží se 
pacientům vrátit zdraví a radost a také překonat všechny překážky spojené s uzdravením. Jsem 
pěstounka a s manželem vychováváme čtyři děti, které máme v pěstounské péči. Naše nejmladší 
dcerka byla přivezena záchrannou službou na Urgentní příjem Lochotín po srážce s autem. Zkušení 
doktoři a milé sestřičky ji rychle ošetřili a převezli na dětský JIRP. Dalších šest dnů jsme pak strávily 
společně na Klinice dětské chirurgie. Díky milým doktorům a sestřičkám pod vedením MUDr. Jany 
Bierhanzlové jsme překonaly obavy, co bude dál. Pro plánovanou operaci byla dcera převezena na 
oddělení - C Kliniku ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, kde jsme spolu strávily šest dní. 
Moc děkuji MUDr. Pavlovi Hořákovi a MUDr. Jaroslavu Belatkovi a celému zdravotnímu týmu.                      
A protože jsme dobří strávníci, moc nám oběma chutnalo, děkujeme všem v kuchyni FN Lochotín.                       
S úctou pěstounka I. U. a naše nejmladší dcerka 

 

 
 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Dobrý den pane řediteli, chtěla bych moc poděkovat personálu, který máte na G1B. Samozřejmě jsem 
je chválila, ale chtěla jsem to napsat i Vám. Byla jsem hospitalizována od 22.11.2021 - 27.11.2021. Máte 
obětavý a velice příjemný personál. Vše proběhlo v pořádku. Nechtěla jsem jim psát poděkování do 
knihy, kterou zde mají, a tak jsem se rozhodla napsat Vám. Jsou to lidičky na pravém místě, ochotní, 
usměvaví a plní pokory, klobouk dolů. Ještě jednou moc děkuji. Hezký den přeji G. B. 

 

 
FN Plzeň 
Milé lékařky a lékaři, sestry a bratři, sanitářky a sanitáři a všichni další, kdo pečujete, jsem máma dvou 
malých dětí z Prahy. Moc vám děkuji za obrovskou a těžkou práci, kterou odvádíte. Chci vás ujistit, že 
jsme tady i my, co jsme očkovaní, nosíme respirátory, myjeme si ruce, a když už někam jdeme, 
dodržujeme rozestupy. Jen nejsme slyšet a vidět. Myslím na vás a je mi moc líto, co zažíváte. Děkuji 
vám za vaši obětavost, laskavost, odbornost a péči, kterou dáváte. Držte se. K. H.  

 

 
 

FN Plzeň 
Hezký den všem, vzhledem k opakující se těžké situaci jsem vám chtěla MOC A MOC poděkovat a aspoň 
touto cestou vás na dálku podpořit a "smeknout" před vámi. Bez vás bychom nemohli fungovat                           
a hlavně existovat! Sama jsem očkovaná, covid jsem neměla a snad mít nebudu, dodržuji všechna 
nařízení, ale vím, jací lidé jsou. Pokaždé, když čtu zprávy nebo se dívám na televizi, vzpomenu si na vás 
a vaše blízké. Navíc se blíží Vánoce a v souvislosti s tím je toto období ještě víc psychicky náročnější. 
Jen těžko hledám vhodná slova, která by vás povzbudila a potěšila. Chci jen, abyste věděli, že vaše 
práce má OBROVSKÝ SMYSL a DĚLÁTE TO SKVĚLE a DOBŘE. Přeji vám VŠEM, abyste i tuto vlnu "přežili" 
jak po fyzické, tak i psychické stránce, a abyste si Vánoce užili v relativně nejlepší možné situaci a splnila 



 
 

se vám největší přání. Ať vaši blízcí mají dostatek trpělivosti a pochopení, abyste věděli, že na to 
všechno nejste sami. Moje přání je, aby lidi byli víc zodpovědní a ne sobečtí a tak neskutečně hloupí a 
omezení. Chceme přece všichni žít jako dřív. DĚKUJI A DÁVEJTE NA SEBE POZOR. Prosím o předání 
mého poděkování všem pracovníkům ve vaší nemocnici. Přeji vám všechno dobré. S pozdravem L. K. 
 
 

 

FN Plzeň 
Vážený pane řediteli, vážení páni doktoři a paní doktorky, milé zdravotní sestřičky a všichni ostatní 
zdravotníci, alespoň touto cestou bych vám všem znovu a opět chtěla moc poděkovat za vaše nasazení 
v boji proti koronaviru. Moc si vážím všeho, co pro celý Plzeňský kraj děláte. Držím vám palce, myslím 
na vás a modlím se za každého z vás. S úctou Mgr. M. F., Ph.D. 
 

 

Chirurgická klinika 
Dobrý den, moc ráda bych touto cestou poděkovala jmenovitě: Rychlé záchranné posádce ze dne 
21.11.2021 a následně Chirurgii 5.patro odd. A, veškerému personálu a zvláště paní doktorce 
Christianu Mach za úžasnou péči a profesionální přístup. S pozdravem a přáním pěkného dne M. K. 
 
 

 

 

FN Plzeň 
Vážený pane řediteli, chtěl bych Vám a především Vaším zaměstnancům v tuto chvíli poděkovat.               
V březnu tohoto roku ve Vaší nemocnici zemřel na COVID-19 náš tatínek a dědeček. Díky lékařům                         
a sestřičkám dostal veškerou možnou myslitelnou péči a bylo o něj do posledních chvil postaráno. Díky 
ochotnému personálu jsme měli nesmírné štěstí, že jsme se s ním mohli rozloučit. Strašně moc to pro 
nás znamená a velice si toho vážíme. Všichni ve Vaší nemocnici k nám byli nesmírně pozorní, vstřícní         
a ochotní. V tak těžkých chvílích je to neuvěřitelné a není to jen profesní rutina a také to není 
samozřejmost. Proto si nedokáži představit, čím si teď musí Vaši lékaři a sestřičky procházet znovu. 
Chtěl bych Vás touto cestou poprosit, zda byste všem v nemocnici za nás vyjádřil právě v těchto dnech 
opětovné a upřímné poděkování a vyřídil jim, že na ně myslíme a alespoň na dálku s nimi sounáležíme 
a jejich těžké práce si nesmírně vážíme. Ještě jednou mnohokrát děkujeme D. K. 
 

 

 

 



 
 

ŘÍJEN 

 

Neurochirurgická klinika 
Vážený pane řediteli, chci Vám a Vašim kolegům poděkovat za péči, které se mi dostalo při hospitalizaci 
na neurochirurgické klinice Vaší nemocnice. Byl jsem hospitalizován pro úraz krční páteře. Díky 
přístupu všech na klinice jsem i v tak těžké situaci získal opět sílu a klid nutný pro průběh léčby. Rád 
také chválím prostředí na klinice, které bylo velmi příjemné, včetně tak často zmiňované “nemocniční 
stravy“. Sám jsem zdravotník a znám tedy jaké to je pracovat v tomto náročném provozu. A jak dobře 
vím, vždy je výsledek závislý zejména na lidech a kolektivu. A proto oceňuji právě to, jaký mají Vaši 
zaměstnanci k pacientům přístup a jak vše, co pacient upoutaný na lůžko vnímá, a jak se díky tomu cítí. 
Přeji Vám, aby se Vám dále dařilo udržet tak vysoký standard, a ještě jednou vám všem mnohokrát 
děkuji. S pozdravem MUDr. T. B. 
 

 

 

 
I. interní klinika 
Dovolím se na vás obrátit v záležitosti, která se týká poděkování za více nežli vzornou péči o pacienty 
ze strany lékařů, tak sester včetně pomocného personálu. Byl jsem hospitalizován na I. Interní klinice 
FN Lochotín od 13.9. do 21.9.2021. Zájem o péči každého pacienta lékařů a sester byl více než obětavý, 
příkladný a to jak v denních, tak nočních hodinách. Je mi 76 let. Dovolím si tedy ještě jednou velmi 
poděkovat všem lékařům, sestrám a pomocnému personálu I. Interní kliniky a zároveň popřát vám  pro 
tak náročnou a zodpovědnou práci mnoho podobně obětavých lidí. S úctou MVDr. L. H.  

 

 

Dětská klinika – oddělení větších dětí 
Dobrý den, moc bychom chtěli poděkovat lékařkám (MUDr. Pomahačová, MUDr. Paterová) a zvlášť 
sestřičkám (Eliška, Jana, Lucka a dalším) na oddělení větších dětí budova E za výbornou pěči, ochotu, 
trpělivost a vstřícnost při hospitalizaci našeho syna. Vše nám všem krásně vysvětlily a byly výjimečně 

ochotné ❤️❤️❤️R. 
 

 
 
 

Interní oddělení 
Chtěla bych tímto poděkovat za moc milý a lidský přístup na ambulanci interny (MUDr. Eliška Vostracká 

a jméno zdr. sestřičky bohužel nevím), kam jsem byla přivezena dnes v poledne RZS kvůli bodnutí 

sršněm a alergické reakci. Děkuji, že i přes velké pracovní nasazení a nelehkou dobu, jste milé                               

a usměvavé. J. K. 

 

 



 
 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Dobrý večer, moc bych chtěla pochválit oddělení traumatologie pohybového ústrojí, byla jsem zde již 
2krát hospitalizována a vždy se všichni chovali opravdu profesionálně. Personál naprosto super přístup, 
děkuji.     
  
 

 

 
Kardiologická klinika 
Vážený pane Rokyto. Před nějakým časem jsem u Vás na JIP ležel se srdečními problémy. Podařilo se 
Vám mne vyléčit tak, že jsem po několik let mohl spokojeně žít. V loňském roce se mi bohužel přitížilo 
a byl jsem opět odvezen do Vaší FN. Po diagnostice jsem byl objednán na operaci a byla mi do tepny 
dána pružinka. Od té doby se mi zdravotní stav o hodně zlepšil. Bohužel bylo mojí manželce nalezeno 
velké zúžení tepny a proběhla též jednodenní operace. Tato proběhla úspěšně dne 17.9.2021. Oba dva 
jsme se shodli na tom, že veškerý personál, včetně lékařů /např. MUDr. Štěrbáková/,pan MUDr. Jiří 
Koza a další, provedli naprosto profesionální práci. A to i pracovnice jednodenní JIP. Všichni, včetně 
operatérů se chovali velmi lidsky, vstřícně a dokázali nás oba morálně povzbuzovat. Stejně tak i další 
personál. Jsme již oba postarší, a proto jejich hřejivá slova vnímáme s velkou radostí. Mnohokrát všem 
děkujeme a přejeme Vám mnoho spokojených pacientů, jako jsme byli my. Všem přejeme hodně zdraví 
a osobních úspěchů. Manželé H. P. a Z. P. 

 

 

 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Dobrý den pane řediteli, chtěla bych velice poděkovat Gynekologicko - porodnické klinice ve FN Plzeň. 
Dostala jsem se do rukou prof. MUDr. Vladimíra Kališe, Ph.D., který se mne ujal. Díky jeho vstřícnosti, 
ochotě a lidskosti se mi dostalo příkladné péče. V den příjmu na oddělení mě přišel navštívit, po výkonu 
mne seznámil s průběhem operace a vysvětlil veškeré okolnosti. Jsem ráda, že jsem se dostala do péče 
s tak  profesionálním přístupem a ochotou. Na pooperačním pokoji jsem měla pocit, že dostávám já                 
i ostatní pacientky velmi nadstandartní péči. Hodně jsem si na tomto pokoji odpočinula a nabrala síly. 
Příjemné a milé sestřičky byly i v další lůžkové části. Ochotné sestřičky vždy pomohly, vše vysvětlily                 
a byly kdykoli k dispozici. Pokoje byly  nadstandardně zařízené (TV, lednice, moderní  sociální zařízení). 
Pouze noční světlo nebylo úplně příjemné. Nechci opomenout ani práci zdravotníků na operačním sále. 
I když má snad každý člověk strach z operačního zákroku, připadala mi práce všech perfektně 
organizovaná, velice profesionální. Z mého pohledu bylo vše bez jakékoli nejmenší chybičky. Chci Vám 
touto cestou poděkovat a byla bych velice ráda, kdyby na oddělení GPK věděli, že odvádí skvělou 
práci. Pobyt v čistých a krásně zařízených pokojích jistě pacientům zpříjemňuje dobu strávenou                        
v nemocnici. I v roce 2015  jsem byla hospitalizovaná na Gynekologicko - porodnické klinice ve FN 
Plzeň, tato péče byla též na vynikající úrovni. S pozdravem J. P. 
 
 

 

 



 
 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Dobrý den, od 21. 9. - 26. 9. 21 jsem byla hospitalizována spolu se svou maminkou na infekční klinice 
na Borech v Plzni s diagnózou COVID-19, kde nám moc pomohli. Tímto chceme celému personálu 
infekční kliniky poděkovat za péči, profesionalitu a obětavý přístup. Hluboce se vám klaním za vaší práci 
a obětavost. Všichni jste hrdinové dnešní doby a zasloužíte si metál! Moji mamince byl během 
hospitalizace podán Regeneron, velice vám za to děkujeme. Ještě jednou velice děkujeme, přejeme 
úspěch ve vaší nelehké práci a hlavně pevné zdraví. S pozdravem Ch. 
 
 

 

Neurologická klinika 

Vážený pane doktore Šimánku, s odstupem času, bych velice ráda poděkovala Vaší nemocnici za 
profesionální přístup na oddělení neurologie JIP, kde jsem měla hospitalizovaného otce ve velice 
vážném zdravotním stavu. Velice si vážím lidského přístupu ze strany Vašeho personálu k pacientovi, 
obětavé péče sestřiček na tomto oddělení, ale hlavně bych chtěla poděkovat paní doktorce Vacovské. 
Paní doktorce bych ráda touto cestou vyjádřila vděk za její profesionální nasazení, lidskost a úžasný 
přístup k rodinným příslušníkům pacienta. Vážím si její trpělivosti, se kterou nás informovala                              
o zdravotním stavu otce. Nezbývá mi nic jiného, než Vám pogratulovat k takovému personálu, 
profesionalitě Vašich zaměstnanců a poděkovat, že jste tu se svým týmem v nejtěžších chvílích pro 
pacienty a jejich rodinný příslušníky. Přeji Vám a Vašim zaměstnancům mnoho pracovních a životních 
úspěchů. S pozdravem L. P. 

 

 

 

Hematologicko – onkologické oddělení 
Vážený pane primáři, chtěla bych touto cestou poděkovat celému personálu  Vašeho oddělení, kde 
jsem byla hospitalizovaná jako dárkyně kostní dřeně. Všichni, kdo se o mě starali, byli velmi milí, 
usměvaví, pečliví a profesionální.  Chci  jmenovitě poděkovat panu doktoru, který mě přijímal, paní 
doktorce, která za mnou ve službě i druhý den po službě chodila, sestřičce Zuzce, která o mě 
svědomitě pečovala u separátoru. Také bych chtěla poděkovat paní doktorce Dvořákové, která se 
mnou celý proces plánovala a byla ochotná řešit některé problémy tak, aby vše vyšlo podle plánu. 
Bylo mi potěšením se se všemi setkat a snad i pomoct nemocnému člověku. Sama jsem lékařkou a o 
této zkušenosti budu svým nadřízeným referovat jen v dobrém. Děkuji ještě jednou za lidský přístup a 
přeji mnoho úspěchů celému Vašemu kolektivu a mnoho vyléčených pacientů. S pozdravem z Hané 
MUDr. S. S.  
 

 

 

 



 
 

Chirurgické oddělení 
Vážený pane primáři, velice Vám  děkujeme, jak jste se výborně postarali o mou tetu. Měli jsme o ni 
velkou obavu, vzhledem k jejímu veškerému stonání. I má sestřenice (dcera pacientky) moc chválila 
veškerý personál. Mějte se dobře, hodně zdraví! L. B. 

 

 
 
Geriatrické oddělení 
Hezký den přeji vám všem, obětavým sestřičkám, které se starají o nemocné pacienty pavilonu 7, kde 
leží pacienti různých nemocí. Sestřičky ráno nastoupí, a ihned přebírají svou práci na jednotlivých 
pokojích. Nechybí u nich vlídné slovo a to je to, co každý pacient rád slyší a pomáhá mu to v jeho 
momentální nemohoucnosti. Je to až neuvěřitelné, co všechno musí tyto sestry vykonat. Já jsem 
bohudík byla v nemocnici vždy jen na krátkou dobu, ale s něčím podobným jsem se nesetkala nikde,              
a proto se před sestřičkami hluboce skláním. Přeji jim stále jejich krásný přístup k nám pacientům. 
Děkuji vám moc. Vaše pacientka B. T. 
 
 
 

 

 

Interní oddělení LDN 2 
Vaše oddělení jsem si vybrala na doléčení zlomené nohy. Jsem ráda, že jsem si vás vybrala. Máte dobré 
obsazení zdravotníků, které by vám mohl kde kdo závidět. Naučili jste mě chodit po schodech atd. Vaše 
oddělení je skutečně špičkové a jsem ráda, že jsem nastoupila právě k vám. Paní lékařce, sestrám                      
a bratrům velký dík za obětavost a péči. A. J. 
 

 

 

 

Interní oddělení LDN 
Paní doktorko, chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za péči o moji matku. Jsem spokojená, 

maminka je klidná, hodná a v současné době má cíl, chtěla by zase chodit nebo alespoň se přesunout 

na židli a sedět. Chce domů. V případě, že to zvládneme, tak domů půjde. Ještě jednou děkuji za 

spolupráci s Vámi. Přeji hodně sil, obdivuji Vaši práci a trpělivost. S pozdravem J. D. 

 

 

 

  

 
 



 
 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Vážený pane řediteli, dne 8.9.2021 jsem byl hospitalizován na ortopedické klinice, kde jsem podstoupil 
operaci kolene. Chtěl bych Vám alespoň touto cestou vyjádřit svůj obdiv a dík za péči, které se mi od 
Vašich kolegů dostávalo. Jak v předoperační fázi, kdy jsem měl tu čest setkat se s doc. Pavelkou, tak při 
samotné operaci, kterou vedl MUDr. Váchal. Operaci jsem poměrně intenzivně prožíval, díky částečné 
anestezii, společně s velmi sympatickým týmem zdravotníků. Mohl jsem tak vnímat pozitivní 
atmosféru, která na operačním sále panovala a přenesla se i na mne. Díky Vašim kolegům se z celé 
operace pro mne stal silný, veskrze pozitivní zážitek. V úctě M. Ž. 
 
 

 
 
Oční klinika 
Vážení, chci touto cestou ještě jednou poděkovat celému kolektivu pracovníků Oční kliniky za rychlou 
a odbornou operaci oka, kterou jsem podstoupila. Konkrétně se jedná o MUDr. Rusňáka s kolektivem 
spolupracovníků, MUDr. Rusňákovou a kolektiv sestřiček, které se o mě 4 dny vzorně staraly. Děkuji 
MUDr. A. B. B. 

 

ZÁŘÍ 

I. interní klinika 
Vážený pane řediteli, ve dnech 20 - 27.8.21 jsem byl hospitalizován ve FN Plzeň Lochotín v budově B, 
páté patro oddělení A s plicní embolií. Jsem ročník 1960 a doposud jsem s pobytem v nemocničním 
zařízení neměl osobní zkušenost, a tak jsem vlastně ani nevěděl, co mě při hospitalizaci čeká. Pominu-
li vlastní nepříjemné pocity z prodělávané choroby, tak mi vlastně na mysli zůstane jen dobrý pocit 
z přístupu a chování celého personálu na tomto oddělení. Chtěl bych jim všem alespoň touto formou 
poděkovat za jejich celodenní příkladnou péči, a to nejen o moji osobu. Kolektiv na mě působil jako 
dobře sehraná parta, vždy s úsměvem na tváři a s ochotou pacientovi kdykoliv pomoci. V. Ř. 
 
 

 

Neurochirurgická klinika 
Vážený pane řediteli, chtěl bych touto cestou poděkovat všemu personálu - sestřičkám i lékařům, kteří 
o mě během mé hospitalizace na oddělení neurochirurgie pečovali. Moc si vážím jejich práce a péče, 
kterou mi věnovali. Poděkování patří zejména panu doktorovi Václavu Runtovi, který mě operoval 
31.5.2021, a který se mnou na operačním sále strávil více jak 11 hodin. Není pochyb o tom, že moje 
operace byla velice náročná a vyčerpávající a nemohu ani slovy vyjádřit vděk, který já i moji nejbližší 
cítíme k panu doktorovi. Vděk za to, že mohu dál žít. Vím, že jen díky jemu a jeho " týmu" můžu teď 
psát toto poděkování. Přeji všem, co mi pomohli zdraví, štěstí a spokojený život. S pozdravem a úctou 
J. Š. 
 
 



 
 

 

Stomatologická klinika 

Dobrý den, dneska jsem byl na preventivní kontrole na konzervačním oddělení u praktiků ordinace 
konzervační 03 a jsem naprosto spokojen, paní doktorka se suprově starala o mediky a vždy jim 
odborně poradila, musím také pochválit oba dva praktikanty, byli naprosto profesionální a i oni si 
zaslouží pochvalu. Je dobře, že na konzervačním 03 vychováváte takovéto super lékaře. Ještě jednou 
za dnešní profesionální a suprový přístup a péči na konzervačním oddělení 03. Děkuji oběma 
praktikantům a paní doktorce. Pevně doufám, že za půl roku přijdu na konzervační 03 na preventivní 
prohlídku, tak se oba dva praktikanti zase o mě postarají. Děkuji M. D. 
 
 

 

Chirurgická klinika 
Dobrý den, pane profesore, ráda bych Vám za celou naší velkou rodinu poděkovala za záchranu života 
našeho dědečka. Tomu jste letos v květnu operoval výduť na břišní aortě. V den propuštění                                     
z nemocnice oslavil 85. narozeniny. Díky Vašemu lidskému přístupu se dědeček před operací uklidnil                      
a dostal od Vás tolik potřebnou naději. Ne nadarmo se říká, že lékař léčí i slovem. Díky Vám máme my, 
i všechny naše děti, možnost radovat se ze společně stráveného času a zážitků. A děda má radost ze 
života. Děda chodí, vozí pravnoučátka, píše s nimi úkoly. Ještě jednou moc děkujeme. Přejeme i Vám 
hodně zdraví. Za celou naši rodinu L. Z.  
 

 

 

Chirurgická klinika, Oddělení sociální péče 
Dobrý den, ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování za péči o mého otce na chirurgii lochotínské 
nemocnice. Při přijetí na Urgentním příjmu děkuji za práci sester pod vedením M. Svačinové a panu 
profesovi MUDr. V. Liškovi, Ph.D. Ve chvílích obav o zdraví nejbližšího člověka byli všichni trpěliví, 
usměvaví, příjemní. Pan profesor nám srozumitelně vysvětlil celou situaci a řekl, co můžeme očekávat. 
Další dík patří oddělení chirurgie E. Operatérům panu doktorovi J. Fichtlovi a J. Rosendorfovi a všem 
sestrám i pomocnému personálu. Péče o otce a vstřícnost k nám byla výborná. Nesmím zapomenout 
jmenovat i nezanedbatelnou pomoc oddělení sociální péče, kdy poradili, jak dále pokračovat 
s následnou péčí. Jsem vděčná, že jsme v téhle pro nás nelehké situaci potkali tolik zdravotníků, kteří 
v době nemoci nejbližších poskytnou nejen lékařskou pomoc a odbornou péči, ale i lidský přístup, radu, 
útěchu a hlavně naději. Všem ještě jednou moc děkuji. S. Š. 
  
 

 

 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Dobrý den, chtěla bych touto cestou moc poděkovat celému oddělení GIB ve FN Lochotín za 
vynikající  péči i lidský přístup. Především děkuji MUDr. Janu Kosťunovi, který je nejen vynikající lékař 
a operatér, ale i člověk s velmi lidským a citlivým přístupem. Byla jsem hospitalizovaná ve dnech 20 - 



 
 

24. 9. jako onkologická pacientka, navíc s BRCA2 jsem podstoupila komplexní gynekologickou operaci, 
která byla provedena laparoskopicky. Děkuji celému operačnímu týmu, báječným zdravotním 
sestřičkám na pooperačním odd., a veškerému zdravotnímu personálu. Ti všichni jsou pro mě něco 
jako super hrdinové a andělé v jednom, protože zachraňují lidské životy, i když jsou unavení, vyčerpaní 
a ještě dokáží povzbudit, pohladit po duši a uklidnit. Velký obdiv a respekt!!!!! Bylo mi velkou ctí býti 
vaší pacientkou. Děkuji všem. Opatrujte se a držte se!!! Bylo mi mezi vámi fajn a moc hezky jste se                   
o mě starali. Neberu to jako samozřejmost. Vážím si vaší práce. RESPEKT!!! Vaši nadřízení mohou být 
na vás hrdí a měli by ocenit, jaké poklady ve vás všech mají.... B. V. 
 

 

 

 

I. interní klinika, Chirurgická klinika 
Vážený pane řediteli, tímto dopisem bych chtěl ocenit práci celého týmu chirurgického oddělení Vaší 
nemocnice, kterou jsem mohl pocítit na vlastní kůži v dubnu a květnu letošního roku. Velmi oceňuji 
nejen kvalitní odbornou péči, ale zejména lidský a laskavý přístup k jednotlivcům, zvláště pak práci 
sester na metabolické JIP I. Interní kliniky i chirurgické JIP 2 a lůžkového oddělení E. Jejich práce si vážím 
zvláště po tom, co mohli být všichni vyčerpáni z vlny pacientů s Covid-19. Věřím, že tento přístup                  
k pacientům je rozšířený i na ostatních odděleních Vaší nemocnice. Prosím o předání mého poděkování 
lékařům a personálu z výše uvedených oddělení, kteří plně respektovali mé přání o způsobu léčby.                    
K tomu se přidává i moje manželka, která děkuje za vstřícnost v předávání informací. S úctou                                
a pozdravem Váš spokojený pacient J. H.  
 

 

 

Geriatrické oddělení 
Touto cestou bych chtěla poděkovat za perfektní péči o mou matku, která na vašem oddělení strávila 
celý měsíc po úrazu kolene. Sama pracuji už 35 let jako zdravotní sestra a z toho jsem 10 let pracovala 
na geriatrickém oddělení, proto si dokážu představit, jak je tato péče náročná nejen po fyzické, ale 
často hlavně i po psychické stránce. Po celou dobu hospitalizace mé matky jsme se setkávali jen 
s kladným přístupem veškerého personálu, empatií a profesionalitou. Přestože vím, že i ošetřující 
personál má své osobní životy za branou nemocnice, své problémy a starosti, nikdy se to na jejich 
chování neprojevilo a vždy jsme se setkávali jen s mile se chovajícím personálem, s trpělivým, 
starostlivým a vždy vstřícným přístupem. Oceňuji vaši profesionalitu, lidskost, starostlivost, empatii, 
trpělivost a vlídnost. Za toto vše bych vám všem chtěla ze srdce poděkovat. M. D. 
 

 

 

 
Interní oddělení - LDN 1 



 
 

Chtěla bych vám touto cestou poděkovat za péči, které se mi dostávalo při dlouhodobém pobytu na 
LDN 1 pro doléčení problému s dolními končetinami. Chci poděkovat celému kolektivu za příkladný 
přístup, komunikaci, laskavost, trpělivost, ochotu i pochopení. Zvláště pak oceňuji laskavý a odborný 
přístup paní doktorky Bláhové a sestřičky Blanky, kterým se podařilo po osmiletém průtahu nemoci, 
mi rány na nohou i na duši uzdravit. J. N. 
 

 

Chirurgické oddělení 
Vážený pane řediteli, tímto dopisem bych chtěl poděkovat lékařům chirurgie. Jmenovitě MUDr. Šíma, 
MUDr. Karnos junior, MUDr. Krejčí. Dále bych chtěl poděkovat celému týmu JIP a také oddělení lůžkové 
části C na 2. patře za 100% péči a lidský přístup k pacientům. Chtěl bych také poděkovat pomocnému 
personálu. S pozdravem Š. H. 
 
 

Geriatrické oddělení 
Vážený pane řediteli, je mi 76 let a po operaci kyčle jsem ležela na oddělení geriatrie A 17 dní. S tak 
úžasným personálem jako je na tomto oddělení jsem se ještě nesetkala. Vstřícnost, ochota a lidský 
přístup k pacientům, jak od lékařů, sestřiček, ošetřovatelek a ošetřovatelů byla až neuvěřitelná. Chtěla 
bych tímto dopisem z celého srdce poděkovat, a aby všichni pacienti, co přijdou po mně, byli také tak 
spokojeni jako jsem byla já. Vaše pacientka H. S. 
 

 

  

Interní oddělní – LDN 2 
Vážený pane řediteli, chtěl bych poděkovat veškerému personálu, lékařům, lékařkám, staniční sestře, 
sestřičkám, sanitářům, sanitárkám a fyzioterapeutce na LDN 2 ve 4. patře, za vynikající obětavou péči, 
díky které se mohu navrátit zpátky domů ke své rodině. Chtěl bych obzvláště poděkovat nejen za jejich 
profesionální přístup, ale i lidskost, empatii a pozornost, jakou zde pacientům poskytují. Děkuji, budu 
na vás s úctou vzpomínat. S pozdravem váš vděčný pacient L. K.  

 

 

SRPEN 

 

I. interní klinika 
Dobrý den, velmi děkujeme za péči, kterou pracovníci I. Interní kliniky, lůžkové oddělení 7 C, věnovali 
naší babičce, která na vašem oddělení byla v hospitalizována od 19.7.2021 do 25.7.2021. Děkujeme 
MUDr. Petře Přenosilové a celému jejímu týmu za lidskou a důstojnou péči a citlivé jednání s námi,                
s rodinou. Přejeme hodně zdraví a sil do dalších dnů. Za rodinu P. H. - vnučka  



 
 

 

 

 
 

I. interní klinika M-JIP, Onkologická a radioterapeutická klinika 
Vážený pane řediteli, chtěla bych touto cestou poděkovat za excelentní lékařskou i nelékařskou péči           
o mého manžela všem zúčastněným kolegům a sestrám všech pracovišť, na kterých byl během 
tříměsíčního pobytu ve FN hospitalizován. Koncem roku onemocněl atypickou formou covidu 19 
s maximem postižení v oblasti drobných cév vč. cév mozku, hlavně hypotalamu. Život mu zachránili 
kolegové z MJIP pod vedením MUDr. Raděje, tímto jim skládám dík největší. Moc děkuji                               
MUDr. Horákovi, kterému se podařilo snížit manželovu maligní hyperpyrexii, při poruše 
termoregulačního centra, a tím mu zachránil život. Život mu pak při několika dalších komplikacích 
kolegové zachránili ještě několikrát. Rovněž děkuji vedení ORAK,  panu profesoru Fínkovi a paní prim. 
Votavové, kteří mi umožnili manželův pobyt na standardním lůžku, když již nebyla třeba péče 
intenzivní. Nyní se manželův stav zlepšuje, ale jsme si vědomi toho, že jde o běh na dlouhou trať. 
Přetrvávají projevy neuropatie kriticky nemocných etc. Prodělal již obě dávky vakcinace, jak jsem byla 
domluvena s kolegy z MJIP, MUDr. Krčmou  a prof. Panznerem z ÚIA. Po obou aplikacích se zase objevil 
horečnatý syndrom, ale již zvladatelný. Snad už bude vše OK. Až bude vhodná příležitost, půjdu                         
i s manželem kolegům na MJIP ještě jednou osobně poděkovat. Děkuji za vše. S přáním klidného léta 
MUDr. H. K. 
 

 

 
OSLUŽ - OLVaS kuchyně Lochotín 
Rád bych poděkoval panu šéfkuchaři, Radkovi Holzmanovi a jeho týmu, za chutná výborná jídla, které 
nám zaměstnancům FN Lochotín připravují. Chválím též čistotu celé jídelny. Je tam vždy čisto a krásně 
uklizeno. Také krásné uniformy celému týmu moc sluší. Pan šéfkuchař je borec, pod jeho vedením vše 
vzorně klape. Zaslouží si řád zlaté vařečky, jako v pohádce. Srdečný pozdrav a díky od zaměstnance              
FN Lochotín, S. V. 
 

 
 
Onkologická a radioterapeutická klinika 
Dobrý den, dnes jsem dokončila ozařování na radiologii na ORAK FN Lochotín a chtěla bych touto 
cestou moc poděkovat za vynikající péči a velmi lidský přístup  p. Dr. Tomáši Svobodovi a dále celému 

radiologickému týmu na LU-3, všichni jsou naprosto úžasní a sluníčka, která rozsvítí den všem 🙂.                 

A ještě vzkaz všem uvedeným: Jste andělé a máte můj velký obdiv a respekt!!! 🙂 Držte se                                         
a opatrujte!!!! Byli jste pro mě něco jako moje druhá rodina!!!! Díky za vše, díky vám všem!!! Jste 

úžasní!!!👍❤️ Zdraví onkologická pacientka B. V. 

            

 



 
 

 

Neurologická klinika 
Dovolte mi, abych ze srdce poděkovala týmu RZS a Urgentnímu příjmu na neurologii, jmenovitě                  
MUDr. Jakub Vejskal, strašně moc mi pomohl, nejen léčbou, ale ochotou a milým přístupem. Bohužel 
nevím jméno sestřičky, co s ním sloužila 5. 8., ale byla úžasná. Je vidět, že opravdu ještě jsou zlatí lidé. 
Moc si toho vážím a děkuji za pomoc. S úctou děkuji z celého srdce. P. B. 
 
 
 

 

 

Stomatologická klinika 
Telefonické poděkování pro Stomatologickou kliniku: Dobrý den, velice děkuji za ošetření a hlavně milý 
a profesionální přístup pana doktora Poborského a sestřičky, se kterou pan doktor o víkendu sloužil. 
S tak profesionálním přístupem na vysoké úrovni a lidskostí v jednom jsem se ještě nikdy nesetkal. 
Děkuji F. 

Kardiologická klinika, Anesteziologicko  - resuscitační oddělení 
Dobrý den, dovolte mi, prosím, poděkovat touto cestou za profesionální i lidský přístup při léčení mého 
manžela. Především primáři kardiologického JIPu FN Plzeň Lochotín, ošetřujícímu lékaři a všem 
zdravotnickým pracovníkům tohoto pracoviště, kteří udělali maximum ke zlepšení jeho zdravotního 
stavu. Manžel byl poté přeložen na ARO DIP ve FN Plzeň Bory pod vedením vedoucí lékařky paní                 
MUDr. Wimmerové a bohužel přes veškerou výbornou péči zemřel. Přesto však musím ocenit přístup 
všech zdravotních pracovníků včetně lékařů, zdravotních sester a ostatního zdravotnického personálu 
na obou pracovištích FN Plzeň. V těchto nelehkých životních situacích se lidskost, 
ochota, trpělivost, laskavost a celkový profesionální přístup oceňuje a přispěje ke zmírnění těžkých 
chvil v těchto nelehkých situacích života. Všem proto patří veliké poděkování současně s přáním, aby 
tyto projevované klady lidských vlastností zůstaly každodenní rutinou všech zdravotníků. Vzhledem                 
k tomu, že jsme s manželem část našeho života věnovali práci ve zdravotnictví a s pacienty, dokáži tuto 
práci také ocenit. S opravdu srdečným poděkováním D. M. 
                                                          
 

 
 
Stomatologická klinika 
Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych touto cestou pochválila vaše stomatologické oddělení                 
FN Plzeň. Setkala jsem se zde s mimořádně vstřícným přístupem celého personálu od kartotéky až po 
sestry a lékaře. Mám osteoporózu léčenou injekčně, a proto je pro mne péče o chrup důležitá. 
Docházím na ambulanci konzervační stomatologie k MUDr. Poborskému. Je to milý, citlivý a pracovitý 
lékař. Díky jeho obdivuhodné preciznosti a pečlivosti mám chrup v pořádku. Děkuji, že vaše 
stomatologická klinika má tak báječný a erudovaný personál. K. A. 
  
 

 
 
 

Onkologická a radioterapeutická klinika 



 
 

Vážení, jsem vaší pacientkou a touto formou bychom vám chtěla poděkovat za vaši péči. Hlavně při 
poslední hospitalizaci na oddělení A jsem byla nesmírně spokojená s přístupem personálu jak po 
stránce odborné, tak osobní. Můj největší dík patří panu prof. MUDr. Samuelu Vokurkovi, Ph.D. Mým 
přáním je, abych se při dalších hospitalizacích dostala na toto oddělení. Navštívila jsem také oddělení 
B i C. Také jim patří moje poděkování. Přeji vám všem hodně úspěchů. L. B. 
 
 
 

 

 

Hematologicko – onkologické oddělení   
Vážení, alespoň touto cestou bych vám chtěl poděkovat za příkladnou péči a přístup ke mně jako 
k pacientovi. Asi před 3 lety jsem onemocněl chorobou krve OTP. Byl jsem z toho velice nešťastný,                   
a protože nejsem odborně vzdělaný, pociťoval jsem bezmoc a obavy. Chvíli jsem ležel v nemocnici                      
a pak si mne převzala MUDr. Mohammadová do své péče. Od té doby mne přešly obavy a strach. Paní 
doktorka i se svým kolektivem se o mne příkladně starají. Jejich přístup je velice lidský, příkladný a až 
neuvěřitelný. Kéž by takových lékařských pracovních kolektivů bylo více. Ještě jednou VELIKÁ 
POCHVALA celé hematologické ambulanci FN Plzeň – Lochotín. S pozdravem J. R. 

 

 

Hematologicko – onkologické oddělení, I. interní klinika 
Vážený pane řediteli, nejprve chci vyjádřit pochvalu a poděkování Hematologicko-onkologickému 
oddělení pod vedením primáře MUDr. Pavla Jindry, Ph.D., za léčbu mojí dcery. Počátkem loňského roku 
dcera onemocněla leukémií a po několika měsících se podařilo najít vhodného dárce a koncem září 
proběhla transplantace kostní dřeně. Za pár týdnů jí selhal nejprve autoimunitní systém a byla opět 
hospitalizována do Vánoc. V lednu nastaly další komplikace, dostala epileptický záchvat a dva měsíce 
ležela ve vážném stavu na oddělení Metabolické JIP. Za vzornou péči rovněž děkuji celému oddělení, 
zvláště vedoucímu lékaři MUDr. Jaroslavu Radějovi. Od března ležela dcera až do konce července opět 
na Hematologicko-onkologickém oddělení. Nyní je pár dní doma a dle vyjádření ošetřujícího lékaře 
MUDr. Michala Karase Ph.D., klinický stav po propuštění a též laboratorní výsledky jsou stacionární, 
léčí se játra a trvá myopatie. Se srdečným pozdravem M. N. 
 
 

 
 
I. interní klinika 
Vážený pane řediteli, můj táta před měsícem zemřel ve Vaší nemocnici na celkové vyčerpání organismu 
po prodělaném zápalu plic ve věku 86 let. Ležel necelé tři týdny na I. interní klinice v budově C v 
sedmém patře. I když už bylo zřejmé, že mu nelze život v nějaké přijatelné podobě prodloužit, dostával 
péči na vysoké úrovni. Byl čistý, sestry se ho snažily nakrmit, když už přestával sám přijímat stravu, byl 
na nafukovací podložce a pravidelně ho otáčely proti proleženinám. Přístup lékařů i sester k rodině byl 
velmi empatický a přitom otevřený. Celkově jsme byli překvapeni vysokou úrovní péče i přístupem 
personálu. Chci jim všem poděkovat, ale bohužel si nepamatuji jména. Setkali jsme se se dvěma 
doktory, oba mladší, ne moc velcí, jeden světlovlasý a druhý tmavý. Pamatuji si jméno jen paní doktorky 
Přenosilové (podle té zpěvačky), která je velmi příjemná, ochotná a dokáže se vcítit do toho, co si asi 
myslí návštěva odcházející od umírajícího. Nejsem odborník ve zdravotnictví, ale tolik mohu posoudit, 
že záleží především na lidech. Prosím, vyřiďte oddělení 7C naše poděkování a pochvalu za péči, které 
se tátovi dostalo. Za celou rodinu, Dr. Ing. Š. M., Plzeň 



 
 

 

 

 

 

Chirurgická klinika, Gynekologicko – porodnická klinika, Neonatologické oddělení 
Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych touto cestou poděkovala Vašim lékařům za perfektní péči. Dne 
17.7. se nám narodil syn a během 10ti dnů jsem se opět do FN Plzeň musela vrátit, a to kvůli operaci 
tenkého střeva. Protože jsem, v té době, měla doma 10 denního chlapečka, postarali se páni doktoři, 
abych se o něj mohla starat s přítelem i v nemocnici. Tímto bych chtěla poděkovat za perfektní 
spolupráci a zorganizování péče na GPK spolu s chirurgií a neonatologií, a to hlavně panu doc. Preslovi, 
který zorganizoval můj převoz z Chirurgické kliniky a následnou péči na gynekologii, paní doktorce 
Mockové za péči o našeho narozeného syna a panu prof. Moláčkovi a prof. Třeškovi za péči na chirurgii. 
V neposlední řadě bych chtěla poděkovat paní doktorce Betincové, která za námi docházela a starala 
se o nás a všem sestřičkám z gynekologického oddělení. Ještě jednou děkuji za péči a výborné lékaře, 
které máte. Krásný víkend J. S. 

 

Klinika zobrazovacích metod, Neurologická klinika 

Dobré ráno, včera jsem byla poprvé v životě na vyšetření USG, opravdu, ihned po vstupu do čekárny 
na mě dýchla příjemná atmosféra, sestřička i přes respirátor usměvavá a příjemná, vyšetření probíhalo 
v přátelské atmosféře, opravdu zaslouží pochvalu, i přes únavu po těžkém období covidu, dámy 
pozitivně a úžasně naladěné. Chodím i na Neurologii jako RS pacient a od recepce počínaje všude samá 
sluníčka. Samozřejmě je to v lidech, ale určitě to všichni známe. Mějte příjemný den a prosím pochvalte 
ty dámy, opravdu si to zaslouží. P. P. Krásný den.. 
 

 

 
Interní oddělení  
Vážený pane řediteli, rád bych touto cestou upřímně poděkoval lékařům, zdravotním sestřičkám                     
i ostatnímu personálu za vynikající a lidský přístup při léčbě, kterou jsem nucen v současné době 
podstupovat. Vím, že jsem teprve na začátku dlouhé cesty, ale vědomí, že jsem v těch nejlepších rukách 
a odborné péči můj proces boje s nemocí značně usnadňuje. Jsem nesmírně rád, že město Plzeň 
disponuje tak skvělou nemocnicí, která pod Vaším vedením dosahuje vynikajících výsledků a motivuje 
odborníky k ještě lepším výkonům v kvalitním a moderním prostředí FN Plzeň BORY a LOCHOTÍN. 
Mnohokrát tedy ještě jednou děkuji a byl bych potěšen, kdyby AKUTNÍ INTERNÍ PŘÍJEM FN BORY odd. 
10, včetně lůžkových částí, obdržel mé poděkování prostřednictvím Vašich úst. Opatrujte se a přeji Vám 
mnoho zdaru a úspěchů! S přáním pevného zdraví a pozdravem T. P. 
 

 

 

Neurochirurgická klinika 



 
 

Vážený pane řediteli, chtěla bych touto cestou vyjádřit velké poděkování celému kolektivu Vaší 
nemocnice, zejména však Neurochirurgické klinice. Dne 28.6.2021 jsem byla operována panem 
primářem Runtem. Tímto bych mu velmi ráda poděkovala, stejně tak i celému týmu, který operaci 
prováděl. Cítím se výborně a za pár dní se chystám zpět do zaměstnání. Zároveň bych chtěla poděkovat 
i ostatním lékařům, sestřičkám a ostatnímu zdravotnickému personálu, kteří se v době mé 
hospitalizace o mě vzorně starali. Všichni jsou profesionálové, svou práci dělají vzorně, s lidským 
přístupem a úsměvem na tváři. Zároveň jsem byla velice mile překvapena vysokou úrovní vybavení na 
klinice, které jsem schopna posoudit (postele, stolečky, televize, ...) a v neposlední řadě musím 
pochválit i skvělou kuchyni po dobu mého pobytu. Ještě jednou moc děkuji a přeji Vám pane řediteli                 
a všem zaměstnancům všechno dobré jak v pracovním, tak i v soukromém životě. E. B. 
 
 

 

 

Geriatrické oddělení 
Vážená paní primářko Soukupová, dovolte mi, abych Vám a celému Vašemu kolektivu Geriatrického 
oddělení velmi poděkovala za péči, kterou věnujete mému bratrovi. Jak na oddělení B, kde ležel 
nejprve, tak i nyní na oddělení A, se setkává s úžasnými lidmi, s profesionálním a zároveň lidským 
přístupem, kteří ho dokáží zároveň i motivovat a rozesmát. Můžete být na Vaše kolegy, sestry, 
ošetřovatele i sanitáře právem hrdá. Odvádí opravdu skvělou práci a navíc jsou všichni velice milí                      
a ochotní, což se často nevidí. Velmi si vážím práce celého Vašeho oddělení. Moc si přeji a věřím tomu, 
že se podaří vrátit bratra k významné soběstačnosti, protože pokroky jsou vidět každým dnem. Ještě 
jednou Vám velice děkuji a prosím, pokud to je možné, vyřiďte poděkování i všem těm, se kterými se 
nesetkávám. S úctou MUDr. R. V. 
 

 

 

 

Chirurgická klinika 
Dobrý den pane profesore, chtěla bych touto cestou vyjádřit nesmírnou spokojenost s prací pana 
doktora MUDr. Jáchyma Rosendorfa na Vašem chirurgickém oddělení, který perfektně 
odoperoval  mému 16 letému synovi  sinus na kostrči. Byl to velký nález a panu doktorovi se podařilo 
vše bez následků vyndat. Do dnešního dne je syn v pořádku, dodržuje rady, i doporučený laser má za 
sebou. Skvělý mladý doktor!! Kéž by takových bylo více. Nesmím opomenout ošetřování na ambulanci 
asi rok, lidský přístup, snaha vyřešit pooperační stav co nejlépe. Kvalitní, bezvadná práce  pana doktora 
MUDr. Říhy a MUDr. Skály. Odborníci na pravém místě! Zlaté ruce! Díky Všem! S přáním hezkého               
dne Š.  
 

 

 

Urgentní příjem 
Vážený přednosto, dnes ve večerních hodinách jsem s dcerou ročník 2019 navštívila Vaši kliniku na 
Urgentním příjmu, chirurgie amb.1. Zde sloužil pan doktor Polák a velice příjemná sestřička, jejíž jméno 



 
 

bohužel nevím. Nevím, kde jinde je oba dva pochválit, tak jsem si dovolila napsat přímo Vám.  Velice si 
vážím vřelého a lidského přístupu obou dvou. Být to takto všude, tak bych byla šťastná. Také je 
příjemné a prakticky vyřešené celé nové prostředí Urgentního příjmu. Plus sestřička v třídící místnosti 
č. 8 byla také skvělá. Tímto bych chtěla poděkovat za vše, co pro nás dnes bylo uděláno, hlavně za 
příjemné a vřelé jednání všech. S pozdravem a přáním hezkého dne A. B. s dcerou 
 

 

 
Kardiologická klinika 
Vážený pán riaditeĺ, rada by som sa Vám poďakovala za excelentnú  zdravitnú starostlivosť, ktorú dostal 
můj manžel po hospitalizácii na Kardiologickej intenzívnej starostlivosti pod vedením prim. doc. Milana 
Hromádky. Nešlo pritom len o vysokú kvalitu a odbornosť personálu, ale aj mimoriadne ĺudský prístup 
lekárov, sestričiek, zdravotných bratrov a ostatného personálu. Úprimný záujem o zdravie a pohodlie 
můjho manžela si nesmierne vážím a ďakujem. Tak isto ďakujem ošetrujúcému lekárovi dr. Volovarovi 
za jeho úprímné slová, ktoré i keď boleli, ale hovoril priamo a bez okolkov. Tiež ďakujem ošetrujúcej 
lekárke dr. Štepánkovej za mimoriadnú starostlivost o můjho manžela. Vážený pán riaditeĺ, želám Vám 
i všetkým zemestnanconm, aby sa vám aj naďalej dobře dařilo a aby od vás odcházali pacienti spokojný. 
A úctou paní M. 
 

 

Dětská klinika  
Dobrý den pane řediteli,  v noci 19.8. jsem byla převezena s mojí 15 měsíční dcerkou z pohotovosti od 
svatého Jiří na příjem do FN Lochotín. Poté jsme byly až do neděle 22.8. na kojeneckém lůžkovém 
oddělení. Nepamatuji si všechna jména, ale chci poděkovat všem, kteří v tyto dny měli službu, za 
vytvoření příjemného prostředí jak pro moji dcerku, tak i pro mne. Děkuji za péči, které se nám 
dostalo. Také děkuji za prostředí, které jste pro děti vytvořili. Děkuji za Vaši práci a práci lékařů                         

a sestřiček. L. P. 
 

 
 

Interní oddělení 
Vážená paní doktorko, dovolte mi, abych celému kolektivu lůžkové části „A“ co nejsrdečněji poděkoval. 
Ale na prvním místě Vám, paní doktorko, poděkoval za péči, která ne vždy je snadná a vyžaduje leckdy 
mnoho osobního nasazení a zápalu pro věc. Ještě jednou děkuji, a budete-li mít chvilku, vyřiďte mé 
poděkování i ostatnímu personálu. Váš nedávný pacient, šoupající Vám neustále lino na chodbách.                  
S. V. 
   

 

 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 



 
 

Dobrý den, byla jsem hospitalizována na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny ve Fakultní 
nemocnici Plzeň  pro HERPES ZOSTER v bederní krajině. Chtěla bych touto cestou poděkovat 
veškerému zdravotnickému personálu za jejich obětavou péči, odborné zkušenosti a lidský přístup, se 
kterým se o mne starali po dobu mé hospitalizace, od laskavé paní uklízečky, přes všechny schopné 
sestřičky a odborné lidské lékaře pod vedením paní  MUDr. Aleny Kovandové, ošetřující lékařky                           
a vedoucí lékařky pracoviště. DĚKUJI VŠEM  a přeji vám hodně síly a vytrvalosti při vašem náročném 
povolání. DĚKUJI, DĚKUJI, DĚKUJI, DĚKUJI. S přáním všeho dobrého V. M.  
                                                                                                                   
 

 

 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Vážený pane doktore, chtěla bych touto cestou velice poděkovat za veškerou péči a milou  lidskou 
podporu veškerého Vašeho personálu z Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny. Nejenže jejich 
péče byla vysoce profesionální, ale ve chvílích, kdy je člověk ve stavu že nevnímá sám sebe, stačí                         
i pouhé pohlazení, aby si uvědomil, že žije. Blahopřeji Vám k takovým spolehlivým a báječným lidem, 
kteří mají srdce na správném místě a vědí jak pomoci. Přijměte prosím ještě jednou velké poděkování. 
S úctou a srdečným pozdravem S. S.  

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 
Dobrý den, chtěla bych poděkovat z celého srdce vašemu oddělení KARIM za péči o svoje pacienty                  
a vstřícnost k nám, blízkým pacientům. Díky za vaši péči a přeji vám šťastné dny. P. Š. 
  

 

 

Urologická klinika, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 
Dobrý den, moc rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se starali o moji babičku po dobu její 
hospitalizace na Urologickém odd. FN Plzeň (Bory) a během výkonu. Jmenovitě pak paní MUDr. Pitrové 
a paní MUDr. Kočovské, které babičku operovaly, dále panu MUDr. Kapitánovi a slečně MUDr. Peškové, 
starající se o babičku během operačního výkonu stran anestezie. Obrovské poděkování prosím vyřiďte 
též ošetřujícím lékařům panu MUDr. Kolářovi a panu MUDr. Sosnovi, také veškerému ošetřujícímu 
personálu oddělení, sestřičkám/sestrákům, sanitářům/sanitárkám atp. za neuvěřitelně lidský přístup, 
profesionální chování a perfektně odvedenou práci. Vaší práce si velice vážíme. V neposlední řadě bych 
moc rád poděkoval všem zdravotníkům/zdravotnicím a lékařům/lékařkám, kteří/ré se podíleli na 
přípravách před výkonem a péči po propuštění z hospitalizace. Moc vám děkuji za předání díků 
odpovědným lidem a přeji veškerému personálu nemocnice hezký den a hlavně hodně zdravíčka. Se 
srdečnými pozdravy Bc. L. J., DiS. PS: Ještě bych rád vyjádřil speciální poděkování slečně MUDr. Evě 
Peškové, která babičce zajišťovala svodnou anestezii, za její šikovnost při zavádění epidurální jehly (na 
první pokus) a vůbec možnost svodné anestezie, která je v tomto případě obrovským profitem. 
 

 

 



 
 

Interní oddělení NRHC, OLVaS Kuchyně Bory 
Po operaci kolene jsem nastoupil na rehabilitaci v bývalé vojenské nemocnici. Na tomto oddělení jsem 
byl mile překvapen. Přístup k pacientovi od lékařů a sester je obdivuhodný. Ještě jsem se nesetkal 
s takovým úžasným kolektivem lékařů a sester. Mají nesmírně laskavý přístup k nemocným. Jsou 
obětaví, hodní a ochotní. Dokáží vysvětlit vše, povzbudit a rozveselit. Je na nich vidět, že svoji profesi 
vykonávají rádi a s láskou. Chtěl bych jim touto cestou poděkovat. A ještě bych chtěl pochválit kuchaře 
za výborné obědy, uděluji jim řád zlaté vařečky. Moc děkuji V. N.  
 

 

 

 

Oddělení klinické farmakologie 
Dobrý den, chtěla bych poděkovat za přístup a ochotu pracovníků Oddělení klinické farmakologie. 
Všechny sestřičky z oddělení mají už od rána úsměv na tváři, který pomůže pacientům při jejich 
složitých životních chvílích. MUDr. Ekatarina Sabitová a MUDr. Nader Abu Isbein jsou lékaři na svém 
místě, ochotni vyslechnout pacienta, profesionálně vyšetřit všechny zdravotní problémy. Celé OKF je 
pracovištěm, které by mělo jít příkladem. Děkuji ze srdce všem pracovníkům. H. K. 
 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Vážený pane docente, Vaši kolegové na infekčním COVID oddělení přes dva týdny pečovali o moji 

maminu. Dovolte, abych Vám i jim touto cestou poděkovala. Všichni lékaři z oddělení, se kterými jsem 
měla možnost mluvit, i sestry, zejména paní Mgr. Březovská, byli pečliví a měli velice lidský přístup. 
Mamina před tím strávila několik měsíců v jiných nemocnicích a bylo to velice frustrující jak pro ni, tak 
pro nás. Od maminy jsem celé dva týdny neslyšela jedinou stížnost, ba naopak, v každém telefonátu 
zdůrazňovala, že se k ní chovají všichni moc hezky. Dovolte, abych napsala také to, že jsme s manželem 
a dětmi strávili pracovně spoustu času v zahraničí a přístup lékařů a sester infekční kliniky je plně 
konkurenceschopný a srovnatelný s výbornými zahraničními pracovišti. Moc si vážím též toho, že jste 
maminu vyšetřili komplexně, že prošla celým kolečkem vyšetření. Toho se jí ani v těch nejtěžších 
stavech jinde nedostalo. Zkrátka, děkuji Vám a prosím, poděkujte mým jménem lékařům a dalšímu 
personálu. Se srdečným pozdravem Š. C. W.  
 

 

 

Interní oddělení - B 
Dovolte mi z celého srdce poděkovat za péči, kterou jste mi s minimem zdravotnického personálu 
věnovali. Hluboce si vážím vaší nelehké práce, vaší trpělivosti a odborného nasazení. Zvláště děkuji za 
profesionální přístup MUDr. Fučíkové za vždy laskavý a profesionální přístup ke mně i k ostatním 
pacientům. Bude-li to nutné, rád se budu na vaše oddělení vracet.  
 

 

 

I. interní klinika 



 
 

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych touto cestou poděkovala a ocenila práci lékařů a sestřiček ve 
FN Plzeň na I. interní klinice, lůžka C. V neděli 1. srpna mě postihla náhlá břišní příhoda s následným 
kolapsem celého organismu. Moc děkuji všem lékařům a sestřičkám z tohoto oddělení za velmi vlídný 
a zároveň profesionální přístup k mému zdravotnímu problému. Při svém pobytu jsem vysoce 
oceňovala a obdivovala práci sestřiček a lékařů se staršími pacientkami, které byly nesamostatné. Po 
týdenním pobytu v nemocnici jsem se vrátila domů v dobré kondici. Uvědomuji si, jak je důležitá dobrá 
organizace Fakultní nemocnice a mimořádně profesionální přístup všech zdravotníků. Děkuji O. P.  
 
 

 

Chirurgické oddělení 
Vážený pane řediteli, ráda bych touto cestou poděkovala za opravdu lidský a samozřejmě i profesní 
přístup lékařů a sestřiček na oddělení chirurgie FN Plzeň – Bory. Zejména bych chtěla vyzdvihnout 
příklad pana primáře Václava Karnose, MUDr. Kateřiny Trhlíkové a MUDr. Michala Rykovského. 
Chirurgické oddělení pod vedením pana primáře může být příkladem celému našemu zdravotnictví.              
A. B.  
 

 

Geriatrické oddělení 
Vážený pane řediteli, dovolte mi poděkovat za příkladnou péči o mého dědečka celému Geriatrickému 
oddělení B. Zvláště pak týmu MUDr. Langmajera. O dědečka všichni v jeho posledních chvílích vzorně 
pečovali a svojí vstřícností jemu i nám tyto těžké chvíle pomohli lépe překonat. Prosím tedy o předání 
poděkování tomuto týmu lékařů, sester a ostatního zdravotnického personálu, na který můžete být 
právem hrdý. S pozdravem K. K.  
 

 

Interní oddělení – LDN 2 
Byla jsem velmi spokojená s pobytem, výborným přístupem sestřiček k pacientům. Všechny dovedou 
potěšit i pohladit, včetně pánského personálu. A paní doktorka je zlatíčko. Vaše pacientka D. H. 
 
 
 

 

 

Geriatrické oddělení 
Poděkování všem za starostlivou péči o p. Š., který byl na tomto oddělení hospitalizován. Děkuji za 
velmi pěkný přístup a starostlivost. Díky vám S. 
 
 
 

 
 



 
 

Psychiatrická klinika 
Vážený pane řediteli, chtěl bych tímto poděkovat lékařům Psychiatrické kliniky. Jmenovitě doktorům 
Hynčíkovi, Špidlenové, Charvátovi a Lošákovi. Také paní magistře Doležalové, zdravotním sestřičkám a 
bratrům, jakož i ostatním pracovníkům kliniky za jejich laskavou a starostlivou péči během mé 
hospitalizace. S pozdravem B. M. 
 
 

 
 

Neurochirurgická klinika 
Vážený pane řediteli, s velkou úctou se skláním před personálem oddělení neurochirurgie. V únoru mi 
MUDr. Václav Runt zachránil život a 14.7. jsem byla operována docentem Přibáněm. Chci moc 
poděkovat všem lékařům na oddělení neurochirurgie. Vaši lékaři mají zlaté ruce a jejich chování 
k pacientům je výstižné, srozumitelné a pohlazuje na duši. Jejich chování je snad nejlepší v celé 
republice. Můžete být hrdý na tak kvalitní personál, ale jistě je to i Vaše zásluha. Velké poděkování 
všem lékařům za odbornou práci a vlídné chování. S úctou D. S. 
 
 
 

 

ČERVENEC 

 

Interní oddělení – LDN  
Dobrý den, chtěl bych alespoň touto cestou z celého srdce poděkovat všem zaměstnancům LDN Plzeň-
Bory, zvláště pak pracujícím na 4. patře, za vzornou a pečlivou práci o nás - ležící pacienty. 
Ještě jednou upřímně děkuji. V. B.  

 

 
 
 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Dobrý den, chtěla bych touto cestou upřímně poděkovat lékařům a zdravotním sestrám Gynekologicko 
- porodnického oddělení FN Plzeň Lochotín za vynikající péči a starost, kterou mi poskytli během doby 
mé hospitalizace. Oceňuji, že si i při tak náročné a zodpovědné práci dokáží při kontaktu s pacientem 
udržet velmi citlivý, lidský a vstřícní přístup. A také jejich profesionalitu a výbornou kvalitu lékařské 
péče a práce zdravotních sester. Se srdečným pozdravem B. K.   
 

 

 

 
Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 



 
 

Vážený pane řediteli, byla jsem hospitalizovaná ve FN Bory na infekční klinice v prvním patře. Chtěla 
bych poděkovat celému kolektivu lékařů a sester za příkladný přístup, komunikaci, léčení a i podávání 
informací o stavu mé nemoci. Zvláště oceňuji laskavý a odborný přístup primářky MUDr. Váchalové 
a  také ošetřujícího lékaře MUDr. A. Bebjaka. Obdivuji, a chtěla bych vyzvednout sestru  Vlastu 
Hynkovou a Ester, u kterých byl vynikající přístup k pacientům, přestože sloužily 3x12 hod. směny za 
sebou. Ráda bych pochválila i výbornou stravu. Byla jsem také překvapená, v jak dobrém stavu je 
budova infekce, protože jsem tu byla před 70 lety hospitalizována se spálou. S pozdravem J. K. 
 

 

 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Dobrý den, dne 2.7.2021 jsem podstoupila gynekologický zákrok. Chtěla bych touto cestou poděkovat 
celému týmu, který se na zákroku podílel. Moc často v nemocnici nepobývám, proto mě velmi 
překvapilo příjemné prostředí, velmi příjemné a vstřícné sestry, profesionální přístup a hlavně 
dokonalá organizace. Každý přesně věděl, co a kde má dělat, neviděla jsem ani okamžik chaosu                            
a zmatku. Vše probíhalo rychle a dokonale. Přestože to byl pro mě jako pacienta stresující okamžik, 
celý tým a jeho profesionalita na mě působila uklidňujícím účinkem. Ještě jednou děkuji za vaši 
profesionální práci. M. S.  
 
 

  

 

Chirurgická klinika 
Dobrý den, vážená paní vrchní, chtěla bych poděkovat za vzornou a profesionální péči o mou dceru, 
která byla u Vás hospitalizována na lůžkách – E. Jmenovitě především děkuji panu MUDr. Vyčítalovi, 
panu MUDr. Skálovi, staniční sestře Doležalové a samozřejmě veškerému personálu, který o mou dceru 
pečoval. Vážím si Vaší lidskosti a skvělého přístupu. S pozdravem M. V. 
 
 

 

 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Dobrý den, chtěla bych velice poděkovat a vyzdvihnout vaše oddělení ve FN Gynekologicko - 

porodnická klinika. Dostala jsem se do rukou p. Kališe, který se mne ujal, kdy ostatní lékaři nechtěli 

řešit můj zdravotní stav. Díky jeho vstřícnosti, ochotě a lidskosti, jsem se dostala do jeho péče, chce 

léčit a pomáhat. Během 14 dnů jsem se dostala na laparoskopický výkon, v den příjmu mě přišel 

navštívit, v den výkonu mi řekl, že se není čeho bát a po výkonu mi vysvětlil, co se odstranilo a co ne. 

Zatím jsem se nesetkala v žádné nemocnici s takovou ochotou. Velice hodné a příjemné sestřičky vše 

vysvětlí a jsou kdykoliv k dispozici. Nadstandardně zařízené pokoje, a to byl obyčejný pokoj, na pokoji 

TV, lednice, sociální zařízení.  Chci vám poděkovat a byla bych velice ráda, kdyby se to dostalo i na 

oddělení GPK, aby věděli, že odvádí skvělou práci a jsou na správném místě.  Vaše pacientka J. H.  



 
 

 

 

 

Očkovací centrum 
Dobry den, byla jsem ve vašem Očkovacím centru na 2. druhé dávce jako samoplátce. Chtěla jsem vám 
napsat, že lidi, kteří tam pracují, jsou opravdoví profesionálové a velmi ochotní. V dnešní době se člověk 
málokdy setká s takovou chutí ke své profesi. Obzvlášť moc dekuji paní Kateřině Haškové, která 
nezaváhala ani vteřinu a vyřešila komplikace při moji registraci do systému, která vyžadovala telefonát 
a povolení od vašeho IT technika. Bez její pomoci by nebylo možné se nechat naočkovat a následně se 
dostat k certifikátu online. Moc děkuji. S pozdravem E. H. 
 
 
 

 
 

Odběrové místo COVID 
Dobrý den, málo se děkuje, a tak bych to chtěl trochu napravit a poděkovat mladíkům z odběrového 
místa antigenního testu. Jsem tak trochu opatrný na "integritu" mého těla, ale mladíci, a já nakonec 
taky, jsme zvládli odběr na výtečnou. Takže prosím o vyřízení či ještě lépe nějakou odměnu pro ně.                  
S pozdravem P. B. 
 

 

 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat všem lékařům a sestřičkám Gynekologicko - 
porodnické kliniky FN Plzeň za péči, kterou věnovali v roce 2019 mé dceři. Tisíceré díky za zázrak, který 
jste dokázali. Natálka taky děkuje a posílá jeden ze svých krásných úsměvů. H. M. 
 
 

 

 

I. interní klinika – M JIP 
Vážení, chtěla jsem tímto poděkovat Metabolické jednotce intenzivní péče, hlavně  p. MUDr. Radějovi 
a kolektivu sestřiček a dalších ošetřujících lékařů za záchranu života a stabilizace mého syna. Děkuji. 
S pozdravem P. B. 
  
 

 

 

Chirurgické oddělení, Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 



 
 

Dobrý den, včera jsem byla ve FN Plzeň Bory na chirurgické ambulanci a infekční klinice na vyšetření 
pro velké bolesti břicha, častý průjem a pocit na zvracení. Bylo mi opravdu velmi špatně, sotva jsem 
chodila a jak se říká, "byla jsem ráda, že jsem ráda." Chtěla bych vám touto cestou moc poděkovat za 
milý a vstřícný přístup veškerého personálu chirurgické ambulance i infekční kliniky, kteří o mně 
pečovali. Již u okénka na CH1 byla moc milá sestřička a pak doktor MUDr. Josef Tihlařík je velmi milý, 
ochotný a pečlivý lékař. Důkladně mě vyšetřil, velmi podrobně zjišťoval možné příčiny mé nevolnosti, 
vše mi srozumitelně vysvětlil a odeslal mě na náběry krve, moči a na infekční kliniku. Na infekční klinice 
sloužila MUDr. Lenka Vacíková, které musím složit ohromnou poklonu. Ještě nikdy jsem se nesetkala                 
s lékařkou, která by i vzhledem ke svému mladému věku byla tak milá, ochotná, pečlivá a vstřícná. Její 
lidský přístup je opravdu ojedinělý. Změřila mi tlak, tep, teplotu, důkladně mě prohlédla, sestřička mi 
udělala výtěr a paní doktorka mi vysvětlila možné příčiny mé nevolnosti a doporučila dietní omezení, 
která se mnou podrobně probrala. Chtěla bych vás moc poprosit, zda byste mohla tento e-mail předat 
panu řediteli, aby věděl, že má ve svém týmu skvělé lékaře a sestřičky, kteří nejen že jsou obrovskými 
profesionály, ale především svým lidským přístupem pomáhají nám, pacientům. Dnes už je mi po 
předepsané medikaci mnohem lépe, proto jsem se rozhodla napsat tento dopis. V době, kdy lidé na 
vše jen nadávají, věřím, že vás moje slova potěší. Zároveň bych byla i moc ráda, kdyby se tento mail 
(klidně i ve stručnější podobě), dostal i k rukám zmiňovaných lékařů. Moc děkuji a přeji krásný den.                 
S pozdravem J. P. 

 

 

Očkovací centrum 
Dobrý den pane řediteli FN Plzeň, dovolte, abych se představil. Jmenuji se Petr a na základě emailové 
objednávky, kterou jsem si sám trochu zkomplikoval se zadáním samoplátce, místo klient OZP, po 
následné tel. konzultaci na lince 1221, jsem obdržel od operátora tel. číslo na Očkovací centrum ve Vaší 
FN Plzeň Bory (bývalé Vojenské nemocnici) pavilon číslo 61, 3. patro, kde mě vše velice rychle, ochotně 
dořešili, už to pondělí byla paní u telefonu víc než vytížena, a přesto kladně poopravila moji chybu při 
prvotní objednávce. Pane řediteli, hned při dnešním příchodu do FN Bory, jsem se velice dobře 
zorientoval, kde je vůbec pavilon 61, víc než ukázkově označená budova s nápisem Očkovací centrum. 
Dále jasně a výborně označeno patro, kde to je. U vchodu příjemná obsluha, slečna velmi ochotná! Pak 
mladý muž u okénka, kde klient vypíše patřičné dokumenty a souhlas pro potřebu FN, dále sestra                        
i lékař velice milí a ochotní si popovídat i mimo informace o vakcíně, tzn. ukázka toho, jak bych si to 
představoval. Moc a moc Vám pane řediteli děkuji za velmi rychlé, příjemné odbavení v celé únavné 
covidové době. Můžete být právem pyšný na svůj podřízený personál, a pokud to bude finančně 
možné, finanční odměna všem ve 3. p. pav. 61, kteří si ji obzvlášť v této době dovolených, zaslouží. Je 
vidět, že je v Plzni na Borech ve FN vynikající tým lékařů i sester plus pomocný personál. Buďte si jisti, 
že Vás budu jen a jen chválit a doporučovat. Hezký zbytek dne. S pozdravem, úctou a obdivem P. Š. 
 

 

 

Chirurgická klinika 
Ráda bych ještě touto cestou vyjádřila poděkování a obrovskou pochvalu celému personálu z oddělení 

D na vaší klinice. Děkuji za ochotnou péči, nadstandartní komunikaci a empatické chování. I když ty tři 

týdny byly náročné, díky personálu to bylo o hodně snazší. Doufám, že se poděkování a pochvala 

dostane na místa, kam patří. Děkuji a s přáním příjemného dne D. N.  



 
 

 

 

 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Dobrý den, v dubnu 2021 jsem podstoupila gynekologicko - urologickou operaci na Gynekologicko- 

porodnické klinice. Ráda bych poděkovala  všem pracovníkům za výbornou profesionální péči. Jsem 

ráda, že mi můj gynekolog tuto kliniku doporučil. V lednu v urologické poradně mě vyšetřoval MUDr. 

Martin Havíř, jeho přístup mě uklidnil, vše mi vysvětlil a já získala důvěru v plánovanou operaci. Byla 

jsem ráda, že mě v dubnu operoval právě pan doktor Havíř, dnes jsem u něj byla na kontrole                           

v ambulanci, vše je v pořádku a cítím se dobře. Děkuji ještě jednou, zvláště MUDr. Havířovi za jeho 

výbornou práci. M. W.  

 

 

 

I. interní klinika 
Vážení, byl bych rád, kdyby se tento email dostal k samotnému panu řediteli FN. Byl jsem 
hospitalizován od pondělí do pátku v pavilonu B, 5. patro, interní lůžka A. Chtěl bych vám jen dát vědět, 
že sestřičky, lékaři a veškerý personál je tu opravdu na úrovni a příjemný. Celý týden se mnou všichni 
jednali s úsměvem, vtipkovali, ale zároveň zůstali naprosto profesionální a moje hospitalizace utekla 
jako voda. Když jsem měl nějaký zvláštní požadavek, vždy mi vyšli vstříc v rámci možností a já jsem jim 
opravdu vděčný. Tímto emailem bych byl jen moc rád, aby se pochvaly dostalo i jim. Opravdu mi pobyt 
zpříjemnili, a všichni víme, že pobyty v nemocnici nejsou žádná zábava. Tento pobyt byl ale opravdu 
příjemný. S vřelým pozdravem I. R. 
 

 

 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Pane docente Pavelko, jsem po náročné operaci na Vaši klinice i po lůžkové rehabilitaci a už doma. 

Jsem moc rád a velice se mi ulevilo. Čekám na lázně a těším se, že se vše povedlo. Právě Vaši zásluhou 

a perfektnímu  přístupu všech doktorů, sestřiček a celému personálu na klinice jak na ortopedii, tak na 

JIP a lůžkové rehabilitaci. Moc jim děkuji, a že všechny pozdravuji, bez rozdílu všem velké uznání. Vám 

moc a moc děkuji že "jste mě postavil" na nohy a za psychickou a odbornou pomoc, moc si toho vážím. 

S pozdravem a úctou Váš spokojený pacient V. D. 

 

 

 



 
 

 

Onkologická a radioterapeutická klinika 
Dobrý den, od prosince 2020 - 8.6.2021 jsem podstoupila léčbu chemoterapií na denním stacionáři ve 

FN Lochotín na klinice ORAK. Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat za vynikající péči své onkoložce 

pí MUDr. Zuzaně Jankové, všem lékařům, kteří mi vytvořili léčebný plán a dále všem zdravotním 

sestrám a veškerému personálu ze stacionáře. Všichni jsou hrdinové a andělé. Upřímně před sestrami 

ze stacionáře hluboce smekám, protože pracovat v takovém prostředí a uchovat si vůči pacientům 

dobrou náladu, laskavost. Bylo neuvěřitelné a obdivuhodné, jak zvládají být neustále v poklusu a starat 

se třeba o 50 pacientů denně. Být přitom laskavé, usměvavé a čelit ještě každodenním problémům jak 

pracovním, tak ze strany netrpělivých pacientů, kteří čekají, až se jim namíchá chemoterapie. Pro mě 

jsou to Andělé s velkým A, a patří jim velký obdiv a velký respekt!!!! Navíc dávají lidem sílu, odvahu a 

rozdávají smích, i když jsou sami unavené a není divu, protože stát na nohou 8 hodin a zvládnout denně 

tolik pacientů, to je pro mě neuvěřitelné. Velký respekt patří i staniční sestře, která dokáže perfektně 

zvládat jakkoli obtížnou situaci, jak ze strany svých podřízených, tak i pacientů. Velký dík všem. Myslím, 

že vedení nemocnice může být na své podřízené právem hrdé. Držte se a opatrujte se. B. V. 

 

 

Očkovací centrum 
Dobrý den, dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem pracovníkům Očkovacího centra FN Plzeň  - 
Bory, zejména pak službu konajícímu personálu dne 24.7.2021. Celý týden jsem řešil doočkování 
seniora, ročník 27. Po neskutečných peripetiích s covidovou linkou 1221, kde jsem se setkával                                
s naprostou absencí znalosti problému, arogancí a neuvěřitelným diletantismem, jsem se obrátil přímo 
na call centrum vašeho centra a od toho okamžiku jsem nabyl přesvědčení, že se  do celé záležitosti 
vložili profesionálové, kterým opravdu záleží na člověku a s nesmírnou měrou empatie a vstřícnosti 
celou záležitost dotáhli do zdárného konce. Předejte, prosím, mé co  nejsrdečnější  poděkování všem 
zúčastněným, spolu s přáním pevného zdraví a duševní svěžesti v těchto zvláštních dobách.  S úctou    
P. F. 
  
 

 
 
 

Gynekologicko – porodnická klinika, Neonatologické oddělení 
Dobrý den, byla jsem u vás hospitalizovaná, pak i se synem na Neonatologickém oddělení, tímto bych 
chtěla poděkovat sestřičkám na oddělení šestinedělí a na Neonatologickém oddělení za super péči                 

a přístup jak k miminku, tak k maminkám, jsou úžasné a patří jim obrovské díky 😊 děkuji L. V.  
 
 
 

 

 

I. interní klinika 



 
 

Dobrý den, velmi děkujeme za péči, kterou pracovníci I. Interní kliniky, lůžkové oddělení 7C, věnovali 
naší babičce, která na vašem oddělení byla hospitalizována. Děkujeme MUDr. Petře Přenosilové                       
a celému jejímu týmu za lidskou a důstojnou péči a citlivé jednání s námi, s rodinou. Přejeme hodně 
zdraví a sil do dalších dnů P. H. - vnučka  
 

 

 

 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Vážený pane doktore, dne 30.7. jsem byl na Vaší klinice operován a jsem majitel nového kyčelního 
kloubu. Chtěl bych  poděkovat za Váš přístup k řešení mého zdravotního problému. To, že jsem byl 
operován tak brzy, mi ušetřilo spoustu bolesti a problémů v práci, 20 dnů po operaci docela dobře 
běhám o berlích, cvičím a hlavně jsem si skoro po roce mohl bezbolestně zahrát na bubny! Přeji Vám 
ve Vaší profesní činnosti mnoho úspěchů, pevné zdraví a pořád tak dobrý kolektiv lékařů a sestřiček, 
které jsem během pobytu poznal. Ještě jednou MOC DÍK! S pozdravem V. F. 
 
 
 

Oddělení klinické farmakologie 
Chtěly bychom touto cestou poděkovat personálu Oddělení klinické farmakologie. Byly jsme zde 
hospitalizovány v červnu roku 2021. Můžeme jen chválit za vstřícné chování, lidský přístup všech lékařů 
a milých sestřiček i pomocného personálu. Ne všude se s takovým přístupem potkáváme. Přejeme 
všem do dalších let hodně spokojených pacientů, pevné zdraví, štěstí a spoustu síly. Děkují pacientky 
Š., B., H. 
 
 

 
 
 

Stomatologická klinika 
Vážený pane řediteli, ráda bych touto cestou poděkovala Stomatologické klinice, konkrétně vedoucímu 
lékaři protetického oddělení MUDr. Eduardu Cimburovi, CSc. a sestře Regině Lindauerové, za jejich 
pomoc, vstřícnost a profesionální přístup, se kterým jsem se u nich setkala. Jsem jim za to nesmírně 
vděčná. S pozdravem N. 
 
 

 
 
 

Neurologická klinika 
Vážený pane řediteli, chtěla bych vyjádřit poděkování a pochvalu všem lékařům a sestřičkám z oddělení 
JIP Neurologické kliniky FN Plzeň na Lochotíně. Velice si vážím jejich osobního, ale zároveň                                       
i profesionálního přístupu k pacientům. Byli pro nás oporou, když u nich ležela má dcera. I v této 
nelehké době odvádí skvělou práci, a za to jim patří velké poděkování. S přátelským pozdravem G. L.  



 
 

 
 

 
 

 
Interní oddělení – LDN 2 
Vážená paní vrchní, byla jsem pacientkou LDN 2. Jelikož se zdravotnický personál poměrně často 
střídal, nemohla jsem jednotlivým pracovníkům poděkovat. Proto Vás prosím, abyste jim všem mým 
jménem vyjádřila obdiv a poděkování za práci, kterou se mnou měli a pro mě vykonávali. Protože 
nemoci stáří u mne začínají od nohou a ne od hlavy, jsem schopna potvrdit rčení – Lékaři léčí, sestřičky 
(bratři) uzdravují. Dobrou náladu pacientů prokazatelně zlepšuje i postupné pronikání mužů mezi 
zdravotnický personál. Práce na LDN není jednoduchá ani lehká a vyžaduje velké vypětí po fyzické                      
a hlavně psychické stránce. Milý úsměv a lehké pohlazení mají stejný a někdy i větší účinek než plná 
hrst léků. Děkuji za kvalifikovanou péči a přeji všem hodně štěstí, zdraví a úspěchů v profesním                              
i soukromém životě. M. H. 
 
 
 

 
 
 

Chirurgické oddělení, Geriatrické oddělení, Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny, 
Interní oddělení – LDN, OSLUŽ – OLVaS kuchyně 
Vážený pane řediteli, od 23.12.2020 do 1.7.2021 jsem až na krátké období byla pacientkou Vaší 
nemocnice. Prošla jsem mnohými odděleními či klinikami. Chirurgií, geriatrií, infekční klinikou, LDN. Na 
zlepšení mých zdravotních potíží se podílelo velké množství lékařů, o ostatním zdravotnickém 
personálu ani nemluvě. Setkala jsem se vždy s odborným a citlivým přístupem. Pro velký počet si 
nepamatuji všechna jména, nechtěla bych nikoho opomenout, proto Vás prosím, abyste mým jménem 
poděkoval všem uvedeným oddělením za vysoce kvalifikovanou, odbornou a citlivou péči. Na všech 
odděleních jsem si rovněž všimla, jak odborně jsou předávány zkušenosti mladším zdravotníkům, od 
odborné péče po laskavý přístup k pacientům. Velmi dobře hodnotím též nemocniční stravu, její 
pestrost a chutnost. Ještě jednou Vám děkuji za všechnu péči a blahopřeji k tak kvalifikovanému 
personálu. M. H. 
 

 

 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Milý týme infekčního oddělení, chtěli bychom vám s M. moc poděkovat za skvělou péči, odborné rady 
a trpělivost, kterou jste nám po celou dobu hospitalizace věnovali. Velice to oceňujeme, obzvláště 
vzhledem k tomu, že kvůli velké vzdálenosti jsme se nemohli vidět denně. V této složité době si vážíme 
vašeho zodpovědného přístupu a vstřícnosti k pacientům. Zvlášť za poslední rok a půl jste jako 
zdravotníci měli spoustu práce. Všimli jsme si, že ke každému pacientovi jste přistupovali s osobním 
zájmem. Jako věřící lidé se vám cítíme zavázáni v souladu s veršem z Bible: „Jak chcete, aby lidé jednali 
s vámi, tak jednejte ve všem vy s nimi.“ (Matouš 7:12). Přejeme vám, ať se vám dobro, které konáte 
pro nemocné, ve velkém měřítku vrací. S úctou M. a M. Z. 



 
 

 
 
 

 

 
Interní oddělení – LDN 
Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat a ocenit péči, které se dostalo mojí matce při 
dlouhodobém pobytu na LDN po zlomenině pánve. Oceňuji péči veškerého zdravotnického personálu. 
Není to první pobyt mojí matky v nemocničním prostředí a na vašem oddělení, tato péče a lidský 
přístup k pacientovi je příkladný, obzvláště v této, pro vás tak těžké době, kdy jste přetíženi. Ještě 
jednou děkuji. S pozdravem M. H. - dcera 

 

 

ČERVEN 

 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Jelikož má naše dcera streptokokovou infekci po celém obličeji, jezdíme od soboty na vaši kliniku píchat 
penicilin. Včera po čtvrté dávce asi 10 minut po aplikaci měla anafylaktickou reakci. Zazvonila jsem                  
a ihned přiběhlo několik doktorů, kteří okamžitě zareagovali a zachránili mi tak moji milovanou 
holčičku. Především dekuji panu doktorovi, nevím přesně, ale v lékařské propouštěcí zprávě Robin Šín 
a sestřička taková blondýnka, která včera píchala Sany penicilin, ta tam byla také u toho a ta mi hodně 
pomohla. Hrozně hodná, milá a příjemná. Moc Vám všem dekuji a přeji pevné zdraví. S. 
 
 

 
 
 

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

a lékařům, moc si vážím skvělé péče. Moc děkuji I. K. 

 

 

 

Oční klinika 
Vážený pane řediteli, v sobotu jsem musel v dopolední době se svým 5 letým synkem, kvůli jeho zranění 

oka, urychleně vyhledat ošetření na oční pohotovosti ve FN Plzeň – Lochotín. Zde jsem byl rychle přijat 

tandemem služby konající lékařky MUDr. Michaely Kropáčkové a zdravotní sestry, jejíž jméno si 

bohužel nepamatuji, k ošetření. Ačkoliv byla čekárna plná pacientů čekajících na ošetření, věnovaly 

mému synkovi důkladnou péči. A nejenom to, jejich celkový citlivý přístup byl na velmi vysoké                              

a profesionální úrovni, že syn nestihl ani jednou zaplakat. Chtěl bych Vaší cestou poděkovat oběma 



 
 

dámám za vynikající výkon a Vám, že umíte vybírat profesionální lékaře a zdravotnický personál, který 

má srdce na správném místě. S pozdravem a díky P. Š. 

 

 

 

 

 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Ve dnech 28.-30.5.2021 jsem byla jako doprovod syna hospitalizována na Infekční klinice. Ráda bych 

tímto dopisem poděkovala všem zaměstnancům kliniky, kteří se o syna po celou dobu vzorně starali. 

Hned na začátku nás čekalo vlídné přijetí od MUDr. Koubové na příjmové ambulanci. Následně nás 

čekal až trochu šok (samozřejmě v dobrém), kdy se nás ujala výbornou náladou sršící paní 

ošetřovatelka, která nás odvedla na oddělení. Na české zdravotnictví jev velice nezvyklý a mile 

překvapující! Následně v tandemu se zkušenou sestřičkou syna dokonale uklidnily a sestřička mu pak 

bez jeho jediného protestu nabrala krev i zavedla kanylu. Syn pak dostal rovněž nečekaný dárek, úplně 

nové zabalené auto a motorku. Z dárků měl velkou radost a celou dobu pobytu si s nimi hrál. Můj dík 

patří i ošetřujícím lékařům MUDr. Kukrálové a MUDr. Bebjakovi za vstřícnost a profesionalitu. Oceňuji 

i výběr personálu na nejnižších pozicích, jako paní uklízečky, která s námi vždy prohodila milé slovo. 

Přestože pobyt v nemocnici nemůže patřit k zážitkům, na které člověk rád vzpomíná, musím se přiznat, 

že si občas na příjemné a současně profesionální jednání zdravotníků za naší hospitalizace vzpomenu, 

což mě vedlo i k napsání tohoto dopisu. Doufám, že bude i vzpruhou pro zaměstnance, kteří musejí být 

vyčerpaní po dlouhém měsíce trvajícím boji s koronavirovou epidemií, a přesto mají stále sílu pomáhat. 

Jsem pyšná na to, že se naše zdravotnictví, jak jsem ho zažila zde na klinice, posunuje na stále lepší 

úroveň, nejen po stránce profesionální, ale i lidské. S pozdravem S. H. 

 

 

 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Dobrý den, ráda bych touto cestou projevila vděčnost a poděkování MUDr. Jaroslavu Kortusovi a jeho 
týmu. Na začátku roku 2020 jsem měla pracovní úraz, který mi obnovil staré zranění. Pan doktor Kortus 
mi vysvětlil, co se stalo, jak se mám chovat dál a jak postupovat v případě problémů. Vše jsem dodržela, 
ale na podzim se zranění opět ozvalo a já jsem se radila opět s panem Kortusem, který doporučil 
jednodenní operaci. Vlivem společenské situace jsem musela (stejně jako mnoho dalších) počkat. 
Dočkala jsem se 4.6.2021. Již při minulé operaci, před třemi roky, mě mile překvapil přístup zdravotního 
personálu. Nyní jsem byla přijata velmi milou a profesionální zdravotní sestrou paní Zlatou Caltovou, 
která pacientům vysvětlila, co se bude dít, na co se připravit a jak postupovat v různých situacích. Tento 
výklad, ač odborný, byl podán zcela jednoduchým a všem srozumitelným způsobem. Když jsem byla 
odvezena na sál, hned mě přebral lékař anesteziolog (bohužel nevím jeho jméno), který mi svým velmi 
klidným a lidským přístupem dodal odvahu a sílu před zákrokem. Velmi mě potěšilo, že se mě vyptal 
na minulou operaci a trefně volenými otázkami zjistil, co by bylo možné udělat ještě lépe. Jistě i díky 
němu jsem po operaci měla pocit, že je vše zcela v pořádku. Den utekl v pospávání velmi rychle                          
a nastoupila noční sestra paní Michaela Bulínová (paní anděl). Tato žena je nejen vynikající 
profesionálka, nadšenec do své práce, kterou prý miluje, ale i velmi milá a empatická žena. Díky ní jsem 



 
 

si v nemocnici připadala jako v péči své milující maminky. Když jsem ji v hluboké noci tiše volala, 
okamžitě přišla a mou "bolístku" nejen profesionálně zhodnotila, ale i promasážovala, pohladila                           
a pofoukala. Přišla mě pak znovu překontrolovat, zda to pomohlo, a ještě alespoň pohladila to stále 
trochu citlivé místo. Ráno vedoucí lékař, pan Kortus, postupně všem jednoduchými slovy jasně 
vysvětlil, co se dělo při operaci, jak naše zranění vypadá a co máme dodržovat při rekonvalescenci. 
Svými slovy nás jasně přesvědčil, že jsme v nejlepších rukou nejen odborně, ale i lidsky. Jsem zcela 
přesvědčena, že kdyby se lidé v naší společnosti chovali jako zdravotníci z plzeňské nemocnice, tak se 
budeme cítit jako v ráji. Mnohokrát děkuji všem, kteří mi pomohli. S úctou a vděčností E. R. 
 

 

Chirurgická klinika 
Vážení, minulý týden jsem byl operován na chirurgii vedené panem profesorem Třeškou. Chtěl bych 
poděkovat lékařům a  sestrám tohoto  oddělení za velice odborný a lidský přístup k pacientům. Chci 
vyjádřit vděk s považováním si, že těchto vysoce kvalifikovaných odborníků zdravotnictví v republice 
máme. Děkuji,  J. K. 
 

 

 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Dobrý den. Byla jsem ve vaší nemocnici na operaci kolene. Chtěla bych touto cestou moc poděkovat 
za péči, milý úsměv i ochotu od veškerého personálu. Díky též vyřizuji za paní, které se mnou ležely na 
pokoji. S přáním krásného dne M. P. 
 

 

 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Anesteziologicko-resuscitační 
oddělení, Interní oddělení – LDN 2 
Vážený pane řediteli, byl jsem hospitalizován ve FN od 21.3-2.6.2021 s COVID-19. Tímto dopisem bych 
chtěl poděkovat za péči veškerému personálu na oddělení KARIM na Lochotíně, DIP na Borech - hlavně 
za rehabilitaci p. Vladimíru Novákovi. LDN2 na Borech celému kolektivu ošetřovatelek a ošetřovatelů 
za vzornou péči o pacienty, rehabilitační pí. Marcele - bohužel neznám celé jméno. S pozdravem Z. I. 
                                                                                                                              

 

II. interní klinika 
Dobrý den, od 7.6. do 11.6. jsem byl hospitalizován na jednotce JIP II. interní kliniky FN Plzeň - Bory. 
Chtěl bych touto cestou poděkovat za skvělou a hlavně lidskou péči všem lékařům a sestřičkám                     
(i jednomu bratrovi :-)) z tohoto oddělení. Je naprosto úžasné, že i přes často nepříjemné chvilky si 
všichni dokázali udržet dobrou náladu a stále rozdávali jen úsměvy. Ještě jednou moc děkuji V. K. 
 



 
 

 

 

 

 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Vážený pane řediteli, vážený pane přednosto, dnes jsem podstoupila drobný zákrok na gynekologické 
klinice u Vás ve FN v Plzni na Lochotíně. Jsem v péči p. doc. MUDr. Presla, který je opravdu výborný! 
Ráda bych se s Vámi podělila o pohled pacienta, který leží na operačním sále a je vystrašený a čeká, co 
se bude dít. Na sále se mi věnovala sestřička pí. Forejtová, kterou bych tímto chtěla velice pochválit. 
Její profesionalita, zároveň lidskost, laskavost, podpora a zájem o mě dalece překračuje standardy 
jakéhokoliv jiného zdravotnického zařízení, které jsem kdy navštívila. Hluboce se před ní skláním                      
a děkuji! Přeji Vám i nám pacientům více takových zaměstnanců. Krásný víkend, s pozdravem J. J. 
 

 

 

 

 
Gynekologicko – porodnická klinika 
Vážený pane řediteli, v prosinci 2020 jsem absolvovala operaci na Gynekologicko-porodnické klinice 
FN Plzeň Lochotín u prof. MUDr. Vladimíra Kališe, Ph.D. Po měsíci jsem šla na kontrolu ke své 
gynekoložce, která konstatovala, že byla provedena excelentní práce. Po květnové kontrole v Plzni bylo 
také vše v pořádku. Sama jsem se cítila velmi dobře a bezpečně hned po přijetí na oddělení, po 
propuštění z nemocnice i dnes. Moc děkuji celému týmu za velikou profesionalitu a opravdovou 
lidskost. Fakultní nemocnici v Plzni přeji úspěch a vděčné pacienty. S vděčností a upřímným 
poděkováním V. Š. 
  

 

 

Interní oddělení 
Vážený pane primáři, vzhledem k mým gastrologickým problémům jsem byl během posledních 12 
měsíců několikrát hospitalizován ve FN Plzeň. Mimo jiné také celkem 4 x na Vašem interním lůžkovém 
oddělení A ve 3. patře. Mohu jen říct, že jsem byl velmi spokojený a k poskytované péči  nemám žádné 
připomínky. Dovolte mi, abych při této příležitosti vyzdvihl hlavně práci všech  zdravotních sester na 
tomto oddělení. Jsou nesmírně obětavé. K pacientům mají velmi empatický přístup. Jejich trpělivost               
a obětavost je přímo příkladná. Jim všem patří můj velký dík. S přáním příjemného dne  O. S. 
 

 

 

 

FN Plzeň - Bory 



 
 

Dobrý večer. Ráno před 23 lety se mi stal vážný úraz dolních končetin srážky s vlakem..amputace 
dolních končetin. Každý den myslím na lékaře a sestřičky, co se o mě pomalu půl roku starali. Pamatuji 
si na MUDr. Sergeje Jacenka, MUDr. Josefa Žána, a další skvělé lidi, co se o mě starali. Byly to pro mě 
těžké chvíle, ale personál FN Plzeň Bory dělal to nejvíc, abych se vrátil zpět do života. Úžasný sestřičky, 
co si na mě lehly a namalovaly mi rtěnkou a řasy řasenkou...byla legrace:) MOC VÁM DĚKUJI!!!!!!!!!!!! 
NIKDY NA VÁS NEZAPOMENU!!!!!! P. S. mám rodinu:)) 
 

 

 

 

 

Urgentní příjem 
Dobrý den, chtěl bych touto cestou poděkovat za vzornou péči týmu urgentního příjmu FN Plzeň 
Lochotín. Jedná se o péči o moji dceru, která byla vaším oddělením přijata včera 20.6.2021 v cca 17 
hodin po hromadném pádu při závodu na betonovém velodromu v Plzni Slovanech. Také velmi děkuji 
posádce RZP. Děláte důležitou práci a děláte jí dobře! P. J. 
 

 

 

 

 
Hematologicko-onkologické oddělení 
Vážení přátelé, chtěl bych touto cestou poděkovat celému kolektivu vaší nemocnice Hematologicko-
onkologického oddělení, za boží trpělivost s námi pacienty a jejich stálou ochotu a vstřícnost, se kterou 
se v dnešních těžkých dobách střetáváme velice zřídka. V podmínkách stálých rekonstrukcí a stísněném 
prostředí odvádíte téměř zázračné výkony. Jmenovitě chci poděkovat paní doktorce Mohammadové,  
jejímž jsem pacientem již od roku 2014. Ještě jednou vřelé díky a s velikou úctou vás zdravím V. K. 
 

 

 

Dermatovenerologická klinika 
Dobrý den, vzhledem k tomu, že jsem poslední měsíc a půl trávila opravdu hodně času na vaší 
ambulanci kvůli nediagnostikovanému ekzému, ráda bych touto cestou poděkovala panu zdravotnímu 
bratrovi Františkovi (on to nemá rád, když se mu tak říká) z kožní ambulance 1. I když jsme se přes 
veškerou snahu lékařů nedopracovali k tomu, odkud můj ekzém přišel, z celého srdce bych chtěla 
Fanouškovi (promiňte, ale příjmení si nepamatuji) poděkovat za všechno, co pro mě udělal, jak o mě 
pečoval a upřímně se zajímal o to, jak moje léčba pokračuje, i presto, že tam toho máte fakt hodně, 
nikdy mu nebylo lhostejné se na minutu zastavit v čekárně, když mě viděl, aby se zeptal, jak to 
pokračuje a jestli mám vyřízenou PN u jiných lékařů. Nikdy se mi neptal na jméno nebo nacionále, 
protože si mě pamatoval. Ten člověk je poklad, je to neskutečný kredit vašeho týmu a já osobně chci, 
jestli proto můžu něco udělat, aby byl za svou práci, kterou evidentně rád dělá, oceněn. Mnohokrát 
děkuji za veškerou péči, starost, za to, že jsem mu tam nebyla lhostejná. S přátelským pozdravem A. K. 
 



 
 

 

 

 

Urgentní příjem 
Vážená paní magistro, ráda bych touto cestou poděkovala MUDr. Tereze Kučerové, která sloužila 
na urgentním příjmu 27.6.2021 za její profesionální, ale i lidský přístup při ošetřování mé 78 leté matky. 
Můj velký dík patří i sehranému týmu sestřiček z akutní zóny, jejichž jména bohužel neznám, jsou 
super! Děkuji M. M.       
 

 

Oddělení klinické farmakologie 
Vážený pane řediteli, tímto bych chtěla upřímně poděkovat Oddělení klinické farmakologie. Pracuje 
tam sestra Malá, která má úžasný přístup ke svým pacientům. To, jak se k nim chová, úžasnou 
komunikací vysvětluje a je k nim ohleduplná, chápající a pomáhá v každém ohledu. Není to běžné                     
a zaslouží si úctu a pochvalu za to, jak své poslání sestry vykonává. To, jak si na tomto oddělení 
organizují práci, včetně vrchní Bicanové, si zasluhuje ocenění. Po rozhovorech s dalšími pacienty                      
o těchto kvalitách, jsem se rozhodla Vám napsat. Je těžká doba, ale je třeba vyzdvihnout kvality našeho 
zdravotnictví. Zejména podpořit tyto zaměstnance, jako je paní Malá či vrchní p. Bicanová. Srdečně 
zdravíme, buďte hrdí na to, jaké tam máte lidi a děkuji za jejich přístup a péči. M. L. 
 
 

 
 
 

I. interní klinika 
Vážený pane profesore, rádi bychom Vám touto cestou ze srdce poděkovali za záchranu mého tatínka. 
Dostal se do zoufalého stavu a i přes to, že nepřijímá některé lékařské postupy, nevzdali jste to s ním, 
poskytli jste mu tu nejlepší možnou péči a zároveň jste respektovali jeho přání. Navíc jste se Vy i celý 
Váš tým k tatínkovi a k nám chovali úžasně trpělivě a citlivě. Pane profesore, velmi si toho vážíme                      
a nepovažujeme to za samozřejmost. Chceme takto poděkovat Vám i Vašemu týmu, sami nevíme, kdo 
všechno se o tatínka staral, ale vážíme si práce vás všech. Máte velmi náročnou a obdivuhodnou práci 
a děláte ji opravdu skvěle. Takový přístup jaký máte Vy, pacientům svědčí. Přejeme Vám, ať máte ze 
své práce radost a jste na sebe právem hrdí. S vřelým poděkováním P. a L. K.   
 

 

 

 

Otorhinolaryngologická klinika 
Vážený pane řediteli, rozhodl jsem se napsat Vám tento dopis v návaznosti na moje onkologické 
onemocnění. Dne 15.12.2017 mi bylo zjištěno onkologické onemocnění a sice invazivní keratinizující 
dlaždicobuněčný karcinom levého kořene jazyka a metastázou do 1 uzliny. Následně jsem byl celkem 



 
 

3x operován. Po celé období mé nemoci musím ocenit neskutečný profesionální přístup MUDr. 
Ondřeje Trčky a personálu ORL. U MUDr. Trčky si vážím nejen jeho odborné profesionality, ale i jeho 
lidského přístupu, kdy dokázal svým klidem a rozvážným vysvětlením ve mně vyprovokovat značnou 
energii v tak závažné situaci, že jsem dokázal s nemocí bojovat a věřil jsem, že vše dopadne dobře. 
Vážený pane řediteli, výše uvedený přístup pracovníků ORL jen dokresluje celkovou situaci ve FN Plzeň, 
kdy pod Vaším vedením je plzeňská FN hodnocena jako jedna z nejlepších nemocnic v rámci ČR. 
Můžete být hrdý na to, jaké profesionály máte na oddělení, na kterém jsem strávil nemalou dobu. Ještě 
jednou za vše děkuji Vám i pracovníkům ORL a zvláštní poděkování patří panu doktoru Trčkovi, neboť 
dnes jsem přesvědčen, že jsem tak závažné a těžké onemocnění zvládl a díky němu přežil. S úctou                 
Z. P.  
 

 

 

Dětská klinika 
Pobyt mé dcery v nemocnici byl akutní, strávila jej na oddělení kojenců a batolat. Personál se chová 
mile, přátelsky, profesionálně a jsou úžasní. Mají svojí profesi rádi a dělají to ze srdce. Každý z nich by 
zasloužil více odpočinku, protože jsou tu denně i 12 hodin ve dne i v noci. Mají plno energie, elánu                  
a úsměvu na tváři. Krásný a kladný vztah mají k dětem i k maminkám. Přeji všem zaměstnancům 
lůžkového oddělení kojenců a batolat plno sil, zdraví a pevné nervy s maminkami a jejich dětmi. Ráda 
jsem tu ten čas strávila i s dcerou, i když to bylo ze začátku pro mě těžké, že dcera musí na operaci. 
Moc vám všem děkujeme. Dcera N. s maminkou K.  
 

 

 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Vážení, dovolte mi, abych touto cestou poděkovala veškerému zdravotnickému personálu Kliniky 
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí FN Plzeň a zejména jmenovitě MUDr. Linhartovi, který 
operaci provedl a dalším lékařům oddělení KOTPÚ E za vzornou, pečlivou a obětavou péči při léčbě, 
kterou jsem podstupovala na tomto oddělení. Péče, které se mi zde dostalo, byla v každém ohledu                  
a ze strany všeho personálu na výborné úrovni, jak profesní, tak lidské. V tomto pro mě nelehkém 
období jsem velmi ocenila přívětivý a empatický přístup ošetřujících lékařů a sester, kteří mě vždy 
dokázali podpořit, a zároveň se mi z jejich strany vždy dostalo všech informací. Jejich klid, ochota, 
vstřícnost a trpělivost mi pomohla zpět získat ztracené síly a nabrat energii a elán, které budu 
potřebovat při následné rehabilitaci. Všeho uvedeného si vážím ještě více s ohledem na aktuální 
situaci, která panuje ve společnosti, respektive v českém zdravotnictví, v důsledku probíhající 
epidemie, která vystavuje zdravotnický personál nevýslovné zátěži a klade zvýšené nároky na jejich 
vytrvalost. Proto si uvědomuji, že často nemůže ani být v možnostech zdravotníků poskytovat vedle 
odborné péče i útěchu, morální podporu a milou komunikaci. Ovšem v mém případě se mi dostalo 
všeho zmiňovaného a právě před tímto přístupem pomyslně smekám klobouk a držím palce, ať 
zdravotníci vše i nadále zvládají, mají dostatek sil a těší se dobrému psychickému i fyzickému zdraví. 
Děkuji a zůstávám s vděčností M. H.  
 

 

 



 
 

 

Geriatrické oddělení 
Vážená paní primářko, mého otce k Vám přivezli z FN Plzeň Lochotín. Tatínkovi bude 90 let a bohužel 
si při pádu ze židle zlomil krček. Je to nejúžasnější tatínek, děda, praděda a prapraděda, kterého celá 
naše velká rodina zná. Všichni jsme s hrůzu čekali, jak se tento úraz odrazí na otcově zdraví a psychice. 
Při první povolené návštěvě, na které byla moje sestra, mi okamžitě volala a neumím ani popsat štěstí, 
které bylo slyšet z jejích slov. Tatínek je v naprosté pohodě, čistý, takový navoněný, prostě vyzařuje 
z něj neskutečná péče zaměstnanců Vašeho oddělení. Při druhé návštěvě, které jsem se zúčastnil já, se 
situace opakovala, a to mě donutilo k napsání tohoto děkovného dopisu. Strašně moc chceme 
poděkovat zaměstnancům Vašeho oddělení za neskutečnou péči, se kterou se starají o staré lidi                 
a vzkázat jim, že k nim vzhlížíme a úctou a neskutečnou vděčností. S úctou a poděkováním za celou 
rodinu J. M. 
 

 
 
Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Od 12. února do 2. března jsem byla hospitalizována s nemocí covid 19 na Klinice infekčních nemocí                
a cestovní medicíny lůžka D ve FN Plzeň Bory. Chtěla bych touto cestou vyjádřit svůj dík všem, kteří se 
na mém uzdravení podíleli. Zvláště bych chtěla poděkovat celému kolektivu sester za jejich příkladnou, 
starostlivou a profesionální péči, za trpělivost a nakažlivý optimismus. Dosud jsem se nesetkala s tak 
příkladným přístupem k pacientovi, jako zde na tomto oddělení. Přeji vám všem hodně zdraví a sil do 
další práce, v osobním životě spokojenost a hodně lásky. Dík za obětavost a lásku, se kterou vykonáváte 
vaši nelehkou profesi. S úctou V. S.   
 

 

 

Stomatologická klinika 
Ráda bych tímto poděkovala MUDr. Poborskému za jeho již několik let trvající péči o moji dutinu ústní. 
Také mnohokrát děkuji sestřičce Benešové, jejíž přístup je vždy profesionální a plný empatie. D. K. 
 

 

 

Dětská klinika – revmatologická ordinace 
Dobrý den, chtěla bych touto cestou moc poděkovat paní MUDr. Evě Skalické, která diagnostikovala            
a léčila mého syna s juvenilní idiopatickou artritidou. Děkuji za lidskost a ochotu poradit a pomoci po 
celou dobu, co jsme paní doktorku navštěvovali. S takovým přístupem se setkávám jen málokdy a velice 
si tohoto vážím. Děkuji paní doktorce, ale i sestřičce Veronice Čečákové, a přeji všem jen to dobré!!! 
S pozdravem M. B. 
 
 

 

 



 
 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Dobrý den, letos je to rok, co jsem ležela na ortopedii FN Lochotín. Moc děkuji všem lékařům, panu 
doktorovi Belatkovi, P.Vachalovi a všem sestřičkám. Opravdu si moc vážím toho, jak se o mě celé dva 
měsíce starali, patří vám všem velké díky. I. K. 

 

 

KVĚTEN 

 
Ústav imunologie a alergologie 
Dobrý den, ráda bych tímto chtěla poděkovat lékařům a sestřičkám z FN Lochotín, oddělení alergologie 
a imunologie za starostlivý přístup, kdy se mi po očkování proti COVID-19 udělalo v čekárně nevolno                
a ze strany personálu se mi následně dostalo odborné a citlivé péče. S pozdravem M. 
 
 

 

Interní oddělení 
Vážená paní magistro, ráda bych Vám poděkovala za Vaši práci, kterou v této nelehké době musíte 
zvládat. Za naši školu bychom Vám rádi poděkovali symbolickými srdíčky v rámci akce Srdce pro sestry, 
do které jsme se společně s našimi žáky zapojili. V pondělí odpoledne budeme všechna vyrobená                   
i upečená srdce předávat na marketingovém odd. FN. Soukromě bych chtěla moc poděkovat sestře 
Pavle Kotálové, jejím spolupracovnicím a doktoru Gelžinskému, kteří se vzorně starali o moji maminku 
při nedávné covidové hospitalizaci. Vážím si jejich profesionality, ochoty, lidskosti a vstřícnosti. 
S pozdravem S. P. 
    
 
 

 

 

Chirurgické oddělení  
Dobrý den, byl jsem ve dnech 22.4.2021 - 27.4.2021 u vás hospitalizován po operaci žlučníku ve FN 
Bory, na chirurgickém oddělení, pavilon č. 59. Mnohokrát děkuji celému vašemu personálu za vstřícný 
přístup a bezvadnou péči o mě jako pacienta. Vaší práce si velmi vážím a ještě jednou děkuji všem.               
J. K., Přeštice 

 
 

 

 

Neurochirurgická klinika 
Vážený pane řediteli, když jsem před Vánoci uspořádala  sbírku vánočního cukroví pro Vaše obětavé 
sestřičky, netušila jsem, jak brzy se stanu pacientkou Vaší nemocnice. Jsem po operaci mozkové 
příhody a chtěla bych Vaším prostřednictvím velmi poděkovat MUDr. Janu Mračkovi, jeho týmu                        



 
 

a celému oddělení Neurochirurgické kliniky za záchranu života a zdraví. Rychle se zotavuji a jsem hrdá, 
že máme v Plzni tak špičkové pracoviště. Spolu s členkami Lions club Plzeň ladies se těším na další 
setkání s Vámi na 3. golfovém turnaji, jehož výtěžek bude věnován opět Vaší nemocnici.                                             
V úctě a s vděčností A. Š. 
 
 

 

 

Pobytová sociální péče 
Vážená paní inženýrko, chtěla bych touto cestou vyjádřit poděkování oddělení Pobytové sociální péče 
FN Plzeň za péči o moji sestru, trvající více než jeden rok. Sestra byla přemístěna do Domova pro 
seniory Sv. Jiří v Plzni. Obdivovala  jsem veškerý personál, který v mimořádných covidových 
podmínkách vyvinul veliké úsilí k tomu, aby se  nepříznivá situace klientů co nejméně dotkla. Sestry, 
spolu s vedoucí sestrou Mgr. Kašpárkovou, ochotně zprostředkovávaly spojení mezi mojí sestrou                      
a mnou (telefonické vzkazy, předání donesených věcí), informovaly o jejím zdravotním stavu                                 
a tlumočily její  potřeby. Účinnou pomoc poskytly při řešení osobní záležitosti. V neposlední řadě  patří 
díky také Mgr. Štajnerovi  zejména za  citlivou pomoc související s vyřizováním umístění sestry do 
Domova pro seniory Sv. Jiří. Jen bych si dovolila oddělení popřát, aby nezůstalo na okraji investiční 
pozornosti. Pokoj  byl (obzvlášť při omezení pohybu klientů do společných prostor z hygienických 
důvodů) dost přeplněný (4 lůžka) a část zařízení by zasluhovalo obměnu (např. postele). S přáním 
hodně sil do další práce, pevného zdraví a ještě jednou poděkování všem J. D. 
 

 

 

 

Interní oddělení - Neurorehabilitace 
Dobrý  den, chtěly  bychom tímto vyjádřit  velkou spokojenost  s Vaší zaměstnankyní 
rehabilitační  pracovnicí paní Andreou  Nolčovou, která  se o nás  starala  ve FN Bory chirurgie  A do 
7.5.2021. Děkujeme. J. Ch. a  Z. O. - pacientky  
  

 

 

 

I. interní klinika 
Dobrý den, tímto bych chtěla velmi pochválit pana doktora Karla Balihara, který mi dne 19.4.2021 
prováděl odstranění žaludečního polypu. Jeho lidský přístup a vysoká odbornost a šikovnost je opravdu 
chvályhodná. Gastroskopické vyšetření jsem podstoupila již několikrát pod vedením jiných lékařů                       
a musím konstatovat, že pan MUDr. Balihar je NEJLEPŠÍ. S pozdravem vaše pacientka Z. P. 
 
 

 



 
 

 
II. interní klinika 
Vážení, chtěla bych moc poděkovat sestrám z II. interní kliniky příjmová ambulance G. Průšové                            

a Z. Švihlové, za nebývalou péči, kterou mi poskytly při odchodu po odběru krve dne 10.5., protože 

mně ze žíly, kterou jsem si nedostatečně stlačila, začala vytékat krev. Výše jmenované sestřičky (které 

jsem náhodou potkala) mé krvácení zastavily, vše potřísněné krví očistily, včetně mých francouzských 

holí. Protože jsem v tom čase měla být již na kontrole u  MUDr. J. Svobodové, telefonicky ji informovaly 

o mém zdržení. Poté  jsem byla za doprovodu s. G Průšové odvedena na kostní ambulanci. Jsem ročník 

1934  a nesetkávám se  vždy při návštěvách lékařů s tak milým jednáním. O to víc oceňuji  laskavou 

pomoc obou sestřiček. Prosím, poděkujte  sestřičkám mým jménem a přeji všem pacientům, aby se 

setkávali s tak milým a  pozorným jednáním. Moc vám děkuji D. P. 

 

 

 

 
FN Plzeň 
Milé sestřičky a bratříčkové, jestli jste to vy, které a kteří tančíte na krátkém videu, chci vás pochválit         
a zajásat, sluší vám to moc. A víc než rok jste tancovaly/i kolem pacientů, tak je dobře, že si teď 

zatancujete pro radost sobě, ale taky i nám. Jste sluníčka v boji s covidem a nemocí vůbec, dík za vaší 

práci! A ať ve světě vidí, jak vám to sluší. Děkuji a hodně štěstí vám všem přeje Z. 
 

 

 
 

 
Chirurgické oddělení 
Dobrý den, od 9.5. do 12.5. jsem byl hospitalizován na chirurgii - lůžkové oddělení C. Chci tímto 
poděkovat personálu, sestry byly vždy ochotné a vždy pomohly s čímkoliv! Děkuji! Byla to má první 
operace, ale díky profesionálnímu skvělému přístupu personálu jsem odešel brzy domů a již se 
nebojím, že budu dlouho v omezení. J. L. 
 

 

 

 

Urgentní příjem 
Dobry den, chtěla bych poděkovat celému lékařskému týmu na urgentním příjmu ve FN v Plzni. Dne 
4.3.2021 došlo ke zlomenině levé dolní končetiny ze strany řidiče sanitky u mého syna, když s nim řidič 
sanitky na poliklinice v Plzni upadnul na schodech. Byla jsem následně převezena po chirurgickém 
ošetření se synem na urgentní příjem do fakultní nemocnice. Byla jsem v šoku z celé situace, která se 
stala. Moc mi pomohl vstřícný a ochotný personál, vše probíhalo rychle a průběžně. Mám to stále před 
očima. Dnes je syn už čtvrtým týdnem na rehabilitaci a učí se znovu chodit. Děkuji. S pozdravem I. U.  
 



 
 

 
 

Geriatrické oddělení 
Vážená paní primářko, jmenuji se J. M. a jsem syn pana J. M., kterého k Vám převezli z Fakultní 
nemocnice Lochotín. Tatínkovi bude 25. června 90 let, a bohužel si při pádu ze židle zlomil krček. Je to 
nejúžasnější tatínek, děda, praděda a prapraděda, kterého celá naše velká rodina zná, a všichni jsme 
s hrůzou čekali, jak se tento úraz odrazí na otcově zdraví a psychice. Při první povolené návštěvě, na 
které byla moje sestra, mi okamžitě volala, a neumím ani popsat štěstí, které bylo slyšet z jejich slov. 
Tatínek je v naprosté pohodě, čistý, takový navoněný, prostě vyzařuje z něj neskutečná péče 
zaměstnanců Vašeho oddělení. Při druhé povolené návštěvě, kterého jsem se zúčastnil já, se situace 
opakovala, a to mne donutilo k napsání tohoto děkovného dopisu. Strašně moc chceme poděkovat 
zaměstnancům Vašeho oddělení za neskutečnou péči, se kterou se starají o staré lidi a vzkázat jim, že 
k ním vzhlížíme s úctou a neskutečnou vděčností. S úctou a poděkováním za celou rodinu J. M. 
 
 
 

 

 

II. interní klinika 
Dobrý den, od 6. do 10.5., jsem byla hospitalizována kvůli plicní embolii na II. interní klinice v 1. patře. 
Ráda bych touto cestou poděkovala sestrám za jejich péči, a hlavně ošetřujícímu personálu, za 
vstřícnou, citlivou, lidskou podporu v tomto pro mě psychicky i fyzicky náročném období. Ještě jednou 
velmi děkuji. A. B. 
 

 

  

Neonatologické oddělení, Oddělení léčebné rehabilitace 
Dobrý den, chtěla bych touto cestou ocenit práci paní Jany Knězové, úžasné fyzioterapeutce, která se 
starala o našeho předčasně narozeného syna od prvních dnů na neonatologii až do dnešního dne, kdy 
mu je 21 měsíců a začal sám chodit. Syn se narodil za velmi dramatických okolností v chebské 
nemocnici. Byl převezen k vám na Neonatologické oddělení FN Plzeň, kde mu byl zachráněn život                
a poskytnuta ta nejlepší možná péče, za kterou jsme neskonale vděční. Zde jsme také potkali paní 
Knězovou. Osvícenou fyzioterapeutku, která mě již od samého začátku učila, jak mám se synem 
manipulovat a jejíž péče pokračovala i po propuštění. Paní Knězové moc děkujeme za její cenné rady, 
péči, lidskost a individuální přístup. Díky ní náš syn při rehabilitaci nikdy neplakal - plazit, lézt a chodit 
se naučil jemnou hrou, bez stresu a trápení pro něj i pro nás. Kontroly u paní Knězové probíhaly vždy                
v příjemném a klidném prostředí, pozorováním syna při pohybu a hraní. Jsme moc vděčni, že se náš 
syn dostal do péče paní Knězové. To, jak se stará a pomáhá dětem, si zaslouží pochvalu, uznání                            
a poděkování. S vděčností D. a M. M. 
 

 

 

 



 
 

 
Klinika pneumologie a ftizeologie 
Vážený pane řediteli, chtěla bych Vám alespoň touto cestou poděkovat za celý  tým na Klinice 
pneumologie a ftizeologie, kam jsem byla přijata k vyšetření a následné hospitalizaci. Jmenovitě MUDr. 
Aubrechtovi a MUDr. Břízové, kteří prováděli vstupní vyšetření. Dále všem zdravotním sestrám                        
a pomocnému personálu. Za včerejší pozitivní zprávu o  mém zdravotním stavu MUDr. Krákorové. Celé 
koronavirové období je pro zdravotnický personál velice náročné. Ještě jednou všem děkuji. 
S pozdravem J. H. 
 
  

 
 

 

Chirurgické oddělení 
Dobrý den pane řediteli, chtěla bych Vám říct takovou dobrou novinku. Chtěla bych svým jménem 
pochválit celé jedno Vaše oddělení. Chirurgické oddělení i všichni co se podíleli na mé operaci, hlavně 
pan doktor Václav Mikolášek. Hlavně, prosím vás, nějak odměňte tyto lidi, kteří měli směnu v této 
době. Moc pro mě udělali a vážím si jich, sester a doktorů i těch sanitářů a ostatních, co tam slouží,               
i studentů, co tam jsou na praxi, všem velké dík. Děkuji, že jsem Vám tohle mohla napsat a potěšit se               
s Vámi o tuhle radost. Mějte se, s pozdravem M. J. 
 
 

 

 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Dobrý den, pane doktore. Zítra, 14.5., je to přesně rok, kdy jste mě operoval, a já se neomaleně ptala, 
jestli to umíte. A umíte. Chodím na malou jako velká holka a spím jako mimino, celou noc. Byla jsem 
případ s píštělí. A vůbec, případ. Chci Vám poděkovat a také všem ostatním, kteří se o mě starali. 
Určitě jste už docentem, držela jsem palce. Přeji Vám, ať se daří a hlavně zdraví. Díky S. 
 
 

 
 
 

I. interní klinika 
Dobrý den, chtěla bych moc poděkovat všem sestřičkám a lékařům, MUDr. Martinu Matějovičovi za 
záchranu života, v roce 2016 mi zachránili a letos to bylo 5let, tak vám všem moc děkuji. Moc si toho 
vážím, děkuji za skvělou péči a za to, jak jste se o mě dobře starali. Děkuji I. K. 
 
 

 

 



 
 

 

Gynekologicko – porodnická klinika, Neonatologické oddělení, OSLUŽ – OLVaS kuchyně 
Vážený pane řediteli, dnes je tomu přesně rok, kdy jsem rodila ve Vaší nemocnici. Narodila se nám 
krásná dcera a celý porod měl pod svým vedením úžasný lékař MUDr. Korečko a jeho tým. Porod byl 
překotný a po příjezdu do FN Lochotín jsem porodila za 20 minut. Musím říci, že už na recepci byl tým 
úžasných sestřiček, společně se sanitářem, který mě dovezl na porodní sál. Jména už si nepamatuji, ale 
vím, že sanitář dělal dříve ve Vojenské nemocnici, kde jsem před 20 lety také pracovala. Po příjezdu na 
operační sál jsem měla tu čest, že sloužil právě lékař Korečko. Bylo už 30 min. po půlnoci a pan doktor 
dohlížel u jiné rodičky, a jelikož porod stále nenastal, přišel za mnou a řekl, že mě odrodí. Všechny 
svolal a musím říct, že byli báječní. Pan doktor má přirozenou autoritu a všichni tzv. jeli. Velmi mě 
povzbuzoval a hodně s porodem pomáhal, hlavně psychicky. Děkuji mu za holistický přístup a oporu. 
Všemu též asistovala i porodní asistentka, sestřička Kryslová, která mi neuvěřitelně pomáhala, vše co 
dělala i komentovala, a byla velmi ohleduplná a citlivá. Jsem též všeobecná sestra a velmi si vážím, když 
mají lékaři, sestry a zřízenci srdce pro ostatní lidi. Vím, že je to v této době hodně náročné, a proto chci 
všem nesmírně poděkovat. Dále děkuji celému týmu sestřiček na šestinedělí. To, jak nám vysvětlovali 
péči o miminko a kojení, smekám před nimi.  Mé poděkování patří i do kolektivu kuchyně FN Plzeň. 
Jelikož byla karanténa, tak jediné jídlo bylo od vás. Musím říct, že máte skvělý tým v kuchyni. Jídlo bylo 
výborné. Prosím, vyřiďte všem velké poděkování. Lidé si často stěžují na vše, ale věřte mi, zažila jsem 
Afriku a v Etiopii jsem s týmem lidí z Forney byla ošetřovat místní lidi v Dire Dawa, nemají systém 
pojištění, nemají jídlo, téměř  žádnou péči, která je pouze pro bohaté. Obyčejný člověk, který nic nemá, 
většinou umírá bez povšimnutí na ulici. Tady v Evropě lidé mají vše, ale chybí nám pokora. Když jsem 
mohla porovnávat paliativní péči ve své práci:“Institucionalizovaná paliativní péče„ a umírání v Africe 
a v Evropě, hodně nás  Afrika v mnohém zahanbila. Přeji Vám pane řediteli mnoho úspěchů ve  všem, 
ve Vašich projektech, snech a cílech. Pamatuji si Vás jako žákyně na chir. oddělení C, kde jste byl moc 
milý ke všem, i k nám studentkám, děkuji. Bůh Vám moc žehnej. S úctou a velkým poděkováním P. N. 
 

 

 

 

I. interní klinika 
Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vaším prostřednictvím poděkovala I. interní klinice pod 
vedením prof. MUDr. Martina Matějoviče, Ph.D., kterému velmi děkuji. Podstoupila jsem ve FN Plzeň 
opět chirurgickou operaci, nicméně dlouhá léta jsem v péči I. IK oddělení gastroenterologie a as. MUDr. 
Karla Balihara, Ph.D. Jeho trpělivost, systematický postup a obrovská dávka empatie je naprosto 
nevídaná a obdivuhodná. Nikdy nezapochyboval o mých potížích a vždy trpělivě hledal cestu                               
a možnosti, jak mi pomoci. Naprosto vystihuje citát: Kde je vůle, je i cesta. Upřímně mu z celého srdce 
děkuji za veškerou péči a přeji všem pevné zdraví. R. P. 
 

 

 
 

 
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny  
Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vaším prostřednictvím poděkovala KARIM pod vedením 
prof. MUDr. J. Beneše, Ph.D. Podstoupila jsem ve FN Plzeň opět 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. Jeho přístup k pacientovi je naprosto obdivuhodný. Také 
děkuji všem sestřičkám na oddělení urgentního příjmu a všem sálovým sestřičkám. Upřímně mu moc 
děkuji, velmi mi usnadnil cestu touto bolestivou záležitostí. S přáním pevného zdraví všem R. P. 
 

 
 

 

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 díky 
vleklým potížím operaci s následnou hospitalizací a můj obrovský dík a vděk patří as. MUDr. Petru 
Novákovi, Ph.D., vedoucímu lékaři JIP I., za neskonale profesionální a  empatický přístup, as. MUDr. 
Vladimíru Veselému, ošetřujícímu lékaři a MUDr. Richardu Šulcovi, vedoucímu lékaři oddělení CHK-E. 
Obrovský dík patří všem sestřičkám, vrchní sestře Mgr. Haně Šimandlové, zastupující staniční sestře 
paní Fremrové a sestřičkám a sanitářkám a sanitářům oddělení  CHK – E. Všichni jsou opravdu nejen 
naprostí profesionálové, ale jsou nesmírně hodní a milí, ani na vteřinu jsem nepochybovala zas a znova 
o pozdější formulaci hippokratovské teze Salus aegroti suprema lex/Zdraví nemocného je nejvyšší 
zákon. S přáním pevného zdraví všem R. P. 
 
 

 
 

II. interní klinika 
Dobrý den, ráda bych poděkovala za péči ve Fakultní nemocnici Plzeň, Interna 2, 1. patro, kterou mi 
věnovali lékaři, sestřičky i uklízečky a další veškerý personál konkrétně Eva Šindelářová, L. Šuchmanová, 
V. Saranová, M. Žáčková. Klobouk dolů před všemi. Děkuji, s přátelským pozdravem K.  
 
 

 

 

 

Hematologicko – onkologické oddělení 
Vážený pane řediteli, po diagnostice leukemie jsem pobývala ve FN Plzeň Lochotín. Mezitím jsem ležela 
na HOO oddělení a následně na HOO-ALO-JIP oddělení, kde mi byla provedena i 17. března 2021 
transplantace kostní dřeně. Tímto bych Vám i personálu HOO-ALO-JIP chtěla poděkovat za 
nadstandartní péči. Veliké dík patří paní doktorce Marcele Hrabětové, která mi pomáhala a ve všem mi 
vždy vyšla vstříc, zároveň mě psychicky velice podporovala, a to mi pomáhalo, abych se cítila dobře        
a měla motivaci dál bojovat. Panu doktorovi Michalovi Karasovi patří velké dík za jeho pozitivní přístup 
a schopnost mi objasnit veškeré informace ohledně mé diagnózy polopaticky a s vtipem. Zároveň mi 
přišlo, že umí celé oddělení dobře zorganizovat a myslím si, že právě jeho zásluhou vše dobře funguje. 
Hlavně sestry na HOO-ALO-JIP oddělení mi byly během léčby velikou podporou a to nejen, když jsem 
něco potřebovala, ale i psychicky, což bylo pro mě po transplantaci kostní dřeně nejvíce důležité. Ještě 
jsem se nesetkala za dobu mého pobytu v nemocnici, aby na celém jednom oddělení bylo tolik 



 
 

vstřícných a sehraných sester. Velké dík patří i paní uklízečce, která byla milá a vždy dbala na zvýšenou 
hygienu. Má léčba pokračuje, a stále navštěvuji ambulanci, nicméně si myslím, že tato nadstandartní 
péče mi pomohla k lepší rekonvalescenci a za to sestrám i doktorům patří velký dík. S pozdravem L. S.  
 
 

 

 

Interní oddělení - COVID 
Vážená paní Mašínová, dnes jsem odsloužila poslední službu na covid oddělení INTO B, kde jsem 
strávila poslední necelé dva měsíce. Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala svým ,,covidovým,, 
kolegyním za skvělé přijetí, za trpělivost, za úsměv, který mi vyčarovaly na rtech, za zkušenost, kterou 
mi umožnily a stejně tak i za fakt, že jsem měla tu možnost být, třebaže jen na pár služeb, součástí 
jejich života. Práce na tomto oddělení není jednoduchá, práce na tomto oddělení není standardní, 
práce na tomto oddělení je náročná. Tyto fakta nemusím psát, každý o nich ví, já mohu jen ze svého 
pohledu poděkovat za to, že to holky zvládají, a to od lékařů až po uklízečku. Ráda budu vzpomínat,       
a snad někdy v době pandemického klidu se sejdeme a se vzpomínkami se zasmějeme. Děkuji V. H. 
 
 

 
 
 

Chirurgické oddělení 
Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala všem zaměstnancům chirurgického oddělení FN Bory.  
Byla jsem zde hospitalizovaná od 17.5. do 23.5. Po celou dobu mé hospitalizace jsem mohla pozorovat 
opravdu příkladný, profesní a lidský přístup lékařů a sester na tomto oddělení. Zejména bych chtěla 
vyzdvihnout velice příjemné a lidské chování zdravotní sestry paní Vildové, která byla ke všem 
pacientům obětavá a milá. Také bych chtěla poděkovat panu primáři MUDr. Václavu Karnosovi i celému 
operačnímu týmu za odborně odvedenou operaci. Chirurgické oddělení pod vedením pana primáře 
může být příkladem celému zdravotnictví. S pozdravem a úctou J. S. 
 
 
 

 
 
 
 

Interní oddělení – COVID, Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Vážená paní magistro, chci touto cestou poděkovat za přístup a celkovou péči ze strany personálu 
nemocnice, kterého se mi dostalo při mé nedávné hospitalizaci. V noci z 11.4. na 12.4. jsem byl 
přivezen do Fakultní nemocnice na Borech se zhoršujícím se průběhem nemoci COVID. V nemocnici 
jsem strávil 2 týdny, kdy jsem díky zhoršujícímu se stavu ležel několik dní na jednotce intenzivní péče, 
zbytek času jsem trávil na infekčním oddělení. Vím, že starost o pacienty, profesionální a lidský přístup 
je jistě standardem Vaší nemocnice. Přesto chci ještě jednou touto cestou poděkovat za péči a přístup, 
který z mého pohledu tyto standardy překonal. Psychická podpora ze strany sester (a zdravotního 
bratra) v momentech, kdy jsem na tom byl osobně špatně, perfektní profesní a lidský přístup lékařek             
a lékařů, a v neposlední řadě i velice milé chování dalšího personálu (rehabilitační pracovníci, 
uklízečky,..) mne v těchto chvílích velice pomáhalo. Věřím, že situace na jednotlivých odděleních je 



 
 

vždy do značné míry obrazem kvalit managementu. Proto prosím předejte mé poděkování i řediteli 
nemocnice. S úctou a přáním dalších úspěšně vyléčených pacientů. J. M. 
 
 

 
 
 
 

Oddělení léčebné rehabilitace 
Dovolte, abych vám poděkoval za krásnou hospitalizaci na vašem lůžkovém oddělení léčebné 
rehabilitace, které proběhlo ve dnech 19.- 27.5.2021 po operaci, kdy jsem byl hospitalizován. Chtěl 
bych vám poděkovat, a hlavně také celému personálu rehabilitačního oddělení, kde jsem byl 
hospitalizován. Tak příjemný personál, kde nic není problém, můžu jen doporučit. Také bych chtěl 
pozdravit a poděkovat všem lékařům, sestrám a ergoterapeutům a fyzioterapeutům. Velké poděkování 
patří paní doktorce MUDr. Teplé a fyzioterapeutu Lukáši Pospíšilovi a mojí milé ergoterapeutce, která 
mi moc pomáhala po všech stránkách. Léčba pokračuje dále ambulantně na vašem oddělení a jsem 
moc rád, a doufám, že tu ruku a prsty společně rozhýbeme. Děkuji všem za to, že jste, jací jste, a že jste 
tu. P. L. Š. 
    
 

 
 
 

Onkologická a radioterapeutická klinika 
Dobrý den, jen zasílám zprávu o tom, jací úžasní lidé pracují v nemocnici, které jsem potkala na mých 
školních praxích a zároveň jsou i má motivace. Pro budoucí povolání je důležité mít nějaký vzor, který 
nám bude pomáhat v motivaci k dosáhnutí našeho cíle a životních úspěchů. V mém oboru to je úžasná 
sestřička pracující na onkologickém oddělení. Je neskutečně ochotná, pracovitá, svědomitá, vstřícná, 
empatická. O své pacienty se stará s neuvěřitelnou ochotou. Stará se o to, aby se jim dostalo perfektní 
ošetřovatelské péče a nic pacientům nechybělo. Po každé, když má pacient nějaký dotaz, okamžitě              
a ochotně dotaz zodpoví. Když má pacient nějaký problém, ihned se snaží najít nějaké řešení. Během 
mé školní praxe mi tato sestřička mnohé naučila a za to ji patří obrovský dík.  Dalším, pro mě důležitým 
vzorem, je prof. doc. MUDr. Vokurka Samuel Ph.D. Každý můj dotaz bez problému zodpověděl                    
a s ochotou mi vše a hezky vysvětlil. Pan profesor naprosto ukázkově komunikuje s pacienty a jeho 
chování k nim je velice laskavé. O pacienty se stará svědomitě a zajišťuje pro ně nejlepší lékařské 
postupy. Mezi pacienty je moc oblíbený. Především nejdůležitější při práci je, aby vznikl perfektní 
fungující tým, navzájem si lidé v něm pomáhali a spolupracovali. Já si vyzkoušela být v takovém týmu 
a musím říct, že se mi pracovalo úžasně, posunulo mi to dál a o to víc mi to motivovalo dál. S. 
 
 

 
 

Geriatrické oddělení 
Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala za skvělou péči o moji maminku v době její hospitalizace 
na odd. B. Především MUDr. Kučerové, všem sestřičkám, ošetřovatelkám, sanitářům i ostatním 
zdravotnickým pracovníkům, kteří se o moji maminku v této době starali. Děkuji I. R. 
 



 
 

Oční klinika 
Vážený pane přednosto Oční kliniky, chci Vám touto cestou velice poděkovat za péči o mou sestru. 
Veškerá péče z Vaší strany byla naprosto vzorná. Máte na oddělení mnoho skvělých zaměstnanců                    
a myslím, že na svůj personál můžete být právem pyšný. Všechny sestřičky po dobu naší hospitalizace 
byly skvělé, empatické a trpělivé. Obzvlášť bych pak chtěla pochválit sestřičku Radku Tichou a MUDr. 
Lenku Hecovou, jejichž přístup byl velice lidský, laskavý a ve všech ohledech nadstandartní. Děkuji                     
a přeji celému Vašemu oddělení hezké dny. S pozdravem L. T. 
 
 
 

 
 

 
FN Plzeň 
Všem vám zasílám spontánní projev mé dcery (10 let), která vám měla potřebu poděkovat za péči o lidi 
s covidem. Děkujeme celá rodina E. Z. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

Interní oddělení LDN 2 
Dobrý den, chci poděkovat paní doktorce Bernardové a celému skvělému týmu za vaši péči. Na LDN 2 
jsou velmi svědomití, ochotní a všichni profesionální. Ležel jsem zde se zlomeninou páteře. V. B. 
  

 

 
 

Anesteziologicko – resuscitační oddělení, Interní oddělení   
Chtěli bychom tímto jménem celé rodiny poděkovat veškerému personálu oddělení DIOP a následně 
Interně A za precizní péči o našeho manžela, tatínka, dědu a tchána. Všem moc děkujeme, že ho 
dokázali vrátit zpět mezi nás. Rodina M.  
 

 

 

 

 

DUBEN 

 
FN Plzeň 
Vážení, rádi bychom vám tímto vyjádřili velké poděkování a ocenění za práci, kterou vykonáváte nejen 
vy, ale i zdravotní sestřičky, lékaři a celý personál nemocnice. Zvláště v této nelehké době oceňujeme, 
že se snažíte zachovávat nejen profesionální, ale i laskavý a lidský přístup k pacientům. Musíte mít rádi 
lidi a skutečně chtít druhým pomáhat. Musíte být schopni zvládat stres, protože v péči o nemocného 
nechcete udělat chybu. Musíte být přizpůsobiví, abyste udělali tutéž práci, i když máte menší počet 
spolupracovníků. Ošetřovatelství je evidentně jeden z nejobtížnějších oborů. Naší rodině nyní nejvíce 
pomáhají praktické myšlenky z Bible. I když to není lékařská publikace, obsahuje užitečné podněty 
týkající se duševního a tělesného zdraví. Například se v ní píše, že „klidné srdce je životem pro tělesný 
organismus.“ Přejeme vám i celému personálu nemocnice hodně sil a zdraví, abyste dál mohli 
vykonávat tuto záslužnou práci. S úctou V. a M. E. 

 

 
 

 
Interní oddělení – COVID, OSLUŽ - OLVaS kuchyně 
Dobrý den, chtěla bych vyjádřit poděkování a pochvalu všem sestřičkám a lékařům z Covidového centra 
první patro pavilon D budova 54. Velice si vážím jejich osobního, ale zároveň profesionálního přístupu 
ke všem pacientům. Byli pro mě podporou, když jsem tam byla. Moc děkuji. Děkuji i kuchařům za dobré 
jídlo a paní uklízečce za úsměvy a pozitivní vliv. J. H.  
 
 



 
 

 

 
Interní oddělení - COVID 
Vážená paní, jmenuji se J. Š., a jsem hospitalizovaný ve FN Plzeň na Oddělení COVID C. Tímto bych chtěl 

vyjádřit velké poděkování za perfektní péčí a velmi profesionální a individuální přístup při mojí léčbě. 

Velmi si vážím práce, kterou odvádí veškerý zdravotnický personál. Ani v této nelehké době není na 

personálu znát únava a všichni odvádějí skvělou práci. Ještě jednou mockrát děkuji a velmi si vážím 

vaší práce. S přátelským pozdravem J. Š. 

 

 

 

 

Hematologicko – onkologické oddělení 
Dobry den pane řediteli, rád bych jen touto cestou moc a moc poděkoval Vám a celému Vašemu 
personálu HOO kliniky FN Plzeň Lochotín – lůžka, za perfektní péči, které se mi ve Vaší nemocnici 
dostalo. Oddělení jsem po předchozí operaci v rámci léčby v pravidelných intervalech navštěvoval od 
července minulého roku, a pokaždé jsem se zde setkal s velice milým, laskavým a profesionálním 
přístupem veškerého ošetřujícího personálu, bez ohledu na denní či noční dobu či náročnost situace. 
Popravdě musím říci, že můj dík patří všem zaměstnancům nemocnice, od příjmové kanceláře až po 
úklid či stravovací provoz, jelikož opravdu nemam co vytknout. Jsem přesvědčen, že veškerý tento 
servis podstatnou měrou přispěl k mému úspěšnému ukončení léčby. A i když to nyní jistě slýcháváte 
ze všech stran, musím jen zopakovat, že v současné nelehké situaci podávají Vaši pracovníci opravdu 
super výkon. A za to vše Vám patří můj velký dík, prosím pokračujte takto dál. S pozdravem, M. S. 
Rakovník. P. S. V mém případě to došlo tak daleko, že se mi po vřelém a přátelském personálu                              
a prostředí HOO oddělení bude občas i stýskat. Přeji vesele velikonoce všem! 
 

 

 

 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny, Klinika pneumologie a ftizeologie, Klinika 
anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, I. interní klinika, II. interní klinika 
Dobrý den, mé poděkování patří všem, kteří se o mě starali v těžké chvíli mého života. Prošla jsem 

náročným obdobím po řadu týdnů, kdy jsem byla hospitalizována na Infekční klinice, Plicní JIP, KARIM, 

Metabolické JIP, Interní JIP a na Interním oddělení 2. patro (ll. Interní klinika). Vám všem vděčím za to, 

že se mohu pomalu začít vracet k běžným činnostem. DĚKUJI Š. Š. 

 

 

 

Gynekologicko – porodnická klinika 



 
 

Jsem druhý den hospitalizována na rizikovém a musím říct, že jsem velmi mile překvapena. Oproti 

konkurenci přístup diametrálně odlišný. Krásný přístup sestřiček profesionálních i budoucích :-). 

Myslím, že už mám definitivně vybranou porodnici. Š.    

 

 

 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 
Vážený pane řediteli, ráda bych touto cestou poděkovala lékařům a ostatním pracovníkům z oddělení 
KARIM COVID JIP3 na Lochotíně. Můj manžel ležel na tomto oddělení od 24. 2. do 3. 3. a jen díky těmto 
lékařům přežil a porazil zrádný Covid. Neznám konkrétní jména lékařů, kteří se o manžela starali. Vždy, 
když jsem jim volala o informace, jsem měla srdce až v krku a bála se, co se dozvím, takže jména jsem 
nezaznamenala. Nicméně během onoho týdne jsem mluvila s několika lékaři a jednou paní doktorkou 
a všichni do jednoho byli úžasní. Od začátku se mnou mluvili na rovinu a vždy si na mě udělali čas. Řekli 
mi vše důležité. Dokonce mi sami od sebe několikrát sami nabídli, abych si zavolala i později během 
dne, abych věděla, jak se manželův stav změnil. Oceňuji, že i když šlo do tuhého a oni museli manžela 
uvést do umělého spánku a zaintubovat ho, byli po telefonu neuvěřitelně klidní. Takže i přesto, že já 
byla strachem úplně mimo, jejich klidný hlas mě uklidňoval. Přiznám se, že jejich lidský přístup a ochota 
mě velmi mile překvapily. Je mi jasné, že mají práce nad hlavu, a přesto tam pro mě vždy byli… Upřímně 
nechápu, jak mohou tito lékaři tak náročnou práci zvládat. Musí to pro ně být neuvěřitelně náročné jak 
po stránce medicínské, tak té lidské. Manžel si chválil naprosto každého, kdo se o něj jakýmkoliv 
způsobem staral. Pamatuji, že když na oddělení přišel, psal mi, jak úžasní lidé tam jsou. Chválil naprosto 
každého a byl rád za péči, jaké se mu dostávalo. Všem pracovníkům z oddělení KARIM COVID JIP3  bych 
chtěla ze srdce poděkovat za záchranu mého manžela, muže mého života. Nikdy jim nezapomenu, že 
ho zachránili. Jsou to bouráci! Budu jim vděčná do konce života. Jen díky nim jsme opět celá rodina 
pohromadě. Na závěr jen opakuji: DĚKUJI!!! S pozdravem G. K. 
 

 

 

I. interní klinika 
Vážená paní doktorko, byl jsem na Vašem oddělení hospitalizován v době od 22. do 26. února. Po té 
jsem byl z kapacitních důvodů převezen do Motola. Na Vašem oddělení jsem byl jako Covid pacient se 
zápalem plic.  Chtěl bych Vám poděkovat. Díky Vaší péči a péči Vašich kolegyň a kolegů jsem na tom 
nyní velmi dobře. Cítím se v rámci možností skvěle, a to by nebylo možné bez Vás. Míním tím celý Váš 
tým od pomocného personálu přes sestřičky až po vás, lékaře. Medicínské postupy (určitě správně 
zvolené) si nedovolím hodnotit, nejsem v této oblasti vzdělán. Co mělo ale také velmi příznivý vliv na 
zlepšení mého zdravotního stavu, byl osobní, srdečný přístup; toto posoudit dokážu. Jsem vděčný za 
to, že jsem mohl být na Vašem oddělení a že se mi dostalo takové profesionální a zároveň lidské péče. 
Zároveň musím říci, že se to netýkalo pouze mě, ale i mých kolegů - pacientů. DĚKUJI. Přeji především 
pevné zdraví, spokojenost v osobním životě a úspěch v životě profesním. Máte skvěle nakročeno.               
S úctou J. K. 
 

 

 



 
 

Dermatovenerologická klinika 
Vážený pane řediteli, ve Fakultní nemocnici Plzeň pracuji jako laborant již 34 let. Od 08. 01. 2021 jsem 
byl v pracovní neschopnosti s kožním problémem na noze. Byl jsem 3 měsíce v péči pana doktora 
Martina Nováka. Rád bych touto cestou chtěl panu doktorovi, a i sestřičce Radce Doležalové, moc 
poděkovat za velice profesionální a i lidský přístup. Děkuji. S úctou M. B. 
 

 

 

 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Vážený pane přednosto, byla jsem u Vás hospitalizována na oddělení D, od 22.03. do 29.03.2021                      
s onemocněním  Covid 19. Touto cestou chci poděkovat všem ošetřujícím lékařům, zdravotním sestrám 
a pomocnému personálu za příkladnou péči, laskavost a ochotu, se kterou jsem byla u Vás léčena. Tato 
moje zkušenost ve mě zanechala velmi příjemný pocit, že všichni Vaši zaměstnanci přes obrovské 
fyzické a psychické zatížení, dokáží v této těžké době pro nás všechny, vše dokonale zvládnout na 
výbornou. Děkuji vám všem za všechno a přeji hodně zdraví a úspěchů ve vašem pracovním i osobním 
životě. M. V., Planá u Mar.Lázní                                     

 

 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Vážený pane docente, maminka byla včera převezena z FN na Slapy za rehabilitací. Chtěl bych 
poděkovat Vám a celému týmu za převzetí a následnou lékařskou péči, ani nevíte, jak jste nám                      
a mamince psychicky pomohli, mamince i jinak. Opravdu si cením Vašeho přístupu, našel jste si na mne 
chviličku, a to se nezapomíná. Ještě jednou děkuji. S pozdravem P. V. 
 
  

 

 

Neurochirurgická klinika 
Pane řediteli dovolte, abych Vám poděkoval za výkon a operaci a ošetření na NCH-A. Slova nedokážou 
popsat vděčnost za operaci a perfektní chod oddělení a strašně hodného personálu. Byl jsem ochromen 
péčí, kterou poskytujete a přístupem k pacientovi. A nejen to, ale i vybavení pokojů, které máte. Jsem 
absolutně očarován. Péče operatérů a přístup anesteziologů, sester a ošetřovatelů, byla absolutně 
úchvatná, vstřícná a pohodová. Nic nebylo problém. Byl jsem na operaci ve svodné anestezii. Při 
příjezdu na Vaše operační sály jsem byl překvapen tím překrásným vybavením. Personál, který mi 
připravoval na svodnou anestezii, byl absolutně dokonalý a přátelský. Strach ze zákroku byl pryč v 
momentě jejich chování a jednání. Měl sem pocit, že jsem mezi přáteli, které znáte léta. Tak krásné 
chování a vše na pohodovou vlnu. Pak mi převezli na sál a to samé neurochirurgové, kteří semnou 
jednali a byli opravdu úžasní. Jsou to výborní lidé a lékaři a opravdu moc hodní. Přátelský přístup                 
a opravdu nadstandardní komunikace a pohoda před výkonem. Vybavení sálů je F1 a vy tam máte i F1 
piloty. Opravdu lékaře s velkým L a machry ve svém oboru s velkým M. A to i anesteziologická klinika, 
která tam má anesteziology, tam má lidi opravdu machry a super lidi.  Celkově to byl tým, kterému 
bych rád poděkoval a i bych jim rád poděkoval osobně. Opravdu na mě zanechali velký dojem a 
pohodu. Výkon byl úžasný, od poloviny jsem ho prospal a usnul jsem v pocitu, že jsem v bezpečí a mezi 



 
 

lidmi kde se bát není čeho. To samé bylo na oddělení. Personál NCH-A je opravdu od ošetřovatelů, 
sestřiček, lékařů excelentní tým lidí. Pečlivost, starostlivost, pomoc je tam na každém kroku. Chtěl bych 
všem, co se o mě starali jak na NCH-A, tak i operatérům, kteří mi 9/4/2021 dělali a anesteziologům a 
personálu OS poděkovat. Velice Vám děkuji, jsem šťastný, že jste tak super lidičky a tak super odborníci, 
kteří jsou na svých místech. Slovy to nejde ani popsat to štěstí co jsem prožil. A také když jsem poprvé 
hnul zas prsty. Jsem plný štěstí a radosti a jsem Vám velice zavázán za vše. Přál bych si, aby Vám vyšli 
ty nové pavilony chirurgie, Vaši zaměstnanci a pacienti si toto zaslouží a velice si přeji, aby Vám to vyšlo. 
Přijměte moje poděkování za péči a všem velký pozdrav na NCH-A a OS a všem těm, se kterými jsem 
se setkal. S pokorou a oddaností P. L. Š.  
 

 

 
 

Stomatologická klinika 
Vážení, rádi bychom se zmínili o práci dentální hygienistky, paní Mgr. Malíkové. Není to tak dávno, co 
jsme s manželem nevěděli,  že tato profese vůbec existuje, natož co obnáší a co může ošetřenému 
přinést. Cesta  do této ordinace začala u našeho stomatologa. Dva roky jsem naši paní doktorku 
přesvědčovala, že mám pocit, že se mi v ústech dějí změny, které ona sama musela vidět, neboť k ní 
chodíme dlouhých dvacet let.  Prosila jsem  ji o rady a pomoc, později o doporučení do 
parodontologické ordinace, ale bez výsledku. Paní doktorce to přišlo zbytečné a moje problémy řešila 
tím, že byla vždy připravená situaci řešit jinak. Tzn. odstraňovat následky a ne příčiny vznikajícího stavu. 
Když moje trpělivost byla u konce, nekompromisně jsem požádala o doporučení na Vaši 
parodontologii, neboť jak jistě víte, bez něj není možné o toto ošetření požádat. Tam se mě ujala   
MUDr. B. Valentová. Dozvěděla jsem se, že jsem v této ordinaci měla už dávno být, že jsem nepřišla 
„za pět minut dvanáct“, ale už dávno po „dvanácté“.  Poprvé jsem dorazila v prosinci 2019, od té doby 
jsme spolu urazily velký kus cesty a já jsem velice spokojená, vidím, že situace má řešení a zlepšení se 
dostavuje. Jako léčba byla navržená  trvalá rovnátka na obě patra, ale především pravidelná návštěva 
dentální hygieny jako podmínka této léčby. Dostala jsem se do rukou Mgr. Malíkové, velmi příjemné, 
milé, ale hlavně šikovné odbornice. Musím říci, že i přes všechny ne úplně příjemné zásahy v ústech se 
do této ordinace těším!!! Vzhledem k tomu, že manžel se potýkal také se svými problémy v ústech, 
požádala jsem Mgr. Malíkovou, zda  by mohl ordinaci také navštěvovat. Po ošetření při první návštěvě 
se dozvěděl, že stav v jeho ústech  je pro parodontologa s tím, že už tam dávno měl také být.  Závěr je 
ten, že oba navštěvujeme vaši parodontologii a využíváme služeb dentální hygieny. Chtěli bychom 
poděkovat za péči a přístup MUDr. B. Valentové a Mgr. Malíkové. Obě dámy dobře ví, že bez dentální 
hygieny je péče o naše zuby marná!!! Zdravíme, děkujeme za vše, co pro nás, pacienty, děláte                       
a přejeme mnoho sil a trpělivosti s námi. L. a P. D.
 

 

 

Urgentní příjem 
Dobrý den, chci vyřídit velké poděkování na URGENTNÍ PŘÍJEM. Včera, dne 12.4., vezla sanitka 

z Kralovic mojí matku kolem 11 -12 hod dopoledne. Od posádky v sanitce až po kluky ze sádrovny VELKÉ 

DÍKY všem zúčastněným na jejím příjmu a vyšetření. Mamina všem vzkazuje, že se oni starali jako by 

byla jejich vlastní . Hezký den všem. M. R. 



 
 

 

  

Interní oddělení  
Milí přátelé, dovolte mi, abych vám ještě jednou upřímně a ze srdce poděkoval za péči, kterou jste mi 
věnovali. Poznal jsem, že jste tým profesionálů, kteří jsou připraveni obětavě a bez ohledu na svoje 
pohodlí poskytnout lidem maximální starostlivost.  Díky vám jsme dostali obrovskou šanci vrátit se opět 
k plnohodnotnému způsobu života. Velice si vážím toho, že jsem mohl být vaším pacientem, nikdy vám 
nebudu dost vděčný za to, co jste pro mě udělali. Přeji vám hodně pracovních i osobních úspěchů. S 
úctou J. P. 
 

 

 

 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Dobrý den pane docente, od 13.3. do 10.4.2021 jsem byl hospitalizovaný ve FN Plzeň Bory na infekčním 
oddělení pod vedením staniční sestry paní Andrey Březovské s diagnosou Covid - 19 a oboustranným 
zápalem plic. Chci tímto MOC poděkovat lékařům, lékařkám a HLAVNĚ všem ostatním uvedeného 
oddělení, kteří se o mě po celou dobu profesionálně a s úžasnou ochotou, v dnešní době málo vídanou, 
starali!! Příjemný den přeje L. L. 
 

  

 

Interní oddělení - COVID 
Dobrý den, dovoluji si upřímně poděkovat týmu lékařů, sester a ošetřovatelů z tohoto oddělení za 
profesionalitu, která je lidmi často brána jako samozřejmost, za nasazení, přístup a empatii v této velmi 
vypjaté situaci. Především děkuji za život a zdraví mojí maminky a mnoha dalších. Ještě jednou díky 
vám všem!!! Dcery A. a J. s rodinami 
 

 

 
 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych touto cestou vyjádřila PODĚKOVÁNÍ a UZNÁNÍ celému týmu 
Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň, pod vedením přednosty doc. MUDr. Dalibora 
Sedláčka, CSc. za péči, které se dostalo mojí sestře. Ráda bych vyjádřila hlubokou úctu a respekt 
při jejich obětavé péči o svoje pacienty. Dne 19. 3. 2021 byla moje sestra v nočních hodinách přijata na 
Kliniku infekčních a cestovní medicíny FN Plzeň s onemocněním Covid 19. Nejdříve byla uložena na 
lůžkové odd. D, poté se její zdravotní stav zhoršil a tím pádem bylo nutné přeložení na JIP, z které byla 
následně předána lůžkovému oddělení A k následnému doléčení. Tato zákeřná nemoc u ní postupovala 
velmi progresivně. Nikdy v životě moje rodina nezažila větší strach, bezmoc a nejistotu z nadcházejících 
dní. Díky týmu pana přednosty doc. MUDr. Dalibora Sedláčka, CSc. se mojí sestře po celou dobu její 
hospitalizace dostávalo nejenom odborné pomoci, ale i velmi empatického a lidského přístupu. Díky 



 
 

celému ošetřujícímu personálu si moje sestra zachovala sílu věřit a chuť bojovat o to nejcennější, co 
v životě máme – o svůj život. Jsem přesvědčena o tom, že lepší péče by se mojí sestře jinde nedostalo. 
Jelikož nejsem schopna uvést každého jmenovitě, moje velké DÍKY patří panu přednostovi, všem 
lékařům, zdravotním sestrám, pečovatelkám, vypomáhajícím medikům a dalším, kteří tvoří tento 
ucelený a skvěle sehraný tým, který svoji péči poskytuje mnohdy na hraně svých možností. Jsem 
přesvědčená o tom, že všichni mnou zmiňovaní zvyšují prestiž a dobré jméno celé FN Plzeň. Díky jejich 
náročné a obětavé práci, kterou není schopen vykonávat každý, se moje sestra vrátila dne 10. 4. 2021 
domů zpět mezi milující rodinu, kde v současné době probíhá její rekonvalescence. Skláním svoji 
hlavu, s velkou úctou za celou rodinu M. Š.                                                      
 
 

 

 

Onkologická a radioterapeutická klinika  
Nádherná klinika. Úžasní lékaři, sestřičky a moc milá paní primářka Votavová, když ji spatříte při vstupu 
na kliniku, hned se vám rozzáří celý den. Od roku 2017 se léčím v této nemocni, které vděčím za 
záchranu života, lidský přístup, porozumění. Má slova nedokážou vyjádřit vděčnost k personálu této 
nemocnice!!!!! Přeji klinice a veškerému personálu vše nejlepší a mnoho úspěchu. K. K.   
 

 

 
Gynekologicko – porodnická klinika 
Dobrý den, moc vám děkuju za skvělý přístup personálu a ochotu. Ještě jednou DÍKY. M. V. PS: 

pozdravujte sestřičky.  

 

 

 

Kardiochirurgické oddělení, Klinika pneumologie a ftizeologie 
Dobrý den, ráda bych tímto poděkovala za skvělou péči a lidský přístup všech lékařů a sestřiček                        
i bratříků, kteří se o mně starali při mé hospitalizaci na Kardiochirurgii JIP FN Plzeň Lochotín. Byla jsem 
zde léčena s těžkým průběhem Covidu celý únor 2021. Na doléčení jsem byla převezena na Kliniku 
pneumologie a ftizeologie nemocnice Bory. Také jim chci poděkovat za všechnu péči a obětavost                        
s jakou se o mě starali po celý březen 2021. Ještě jednou děkuji P. L., Tachov. 
 

 

 

Urologická klinika 
Chtěla bych touto formou velice poděkovat sestrám, veškerému personálu urologického oddělení 
(4.patro, FN Bory), za nadstandartní péči o pana Z. H. před i po vykonané náročné operaci. Se vší úctou 
veliké DÍKY MUDr. S. H. 



 
 

 

 

 

Klinika pneumologie a ftizeologie 
Dobrý den, chtěla bych moc poděkovat na Plicní kliniku na Borech paní doktorce P. Moláčkové a paní 
doktorce R. Bittenglové a všem sestřičkám a lékařům za skvělou péči. Moc si toho vážím. Držím vám 
všem palce. Moc vám děkuji I. K. 
 

 
 

Neurochirurgická klinika 
Dobrý den, ráda bych ještě jednou poděkovala za záchranu mého života. Právě dnes 23.4.2021 je to 
rok, co mi na neurochirurgii zachránili život operací velkého meningeomu. Děkuji I. F. Karlovy Vary 
 

 

 

 

Gynekologicko – porodnická klinika, Neonatologické oddělení 
V první řadě bych chtěla poděkovat sestrám na rizikovém oddělení, jsou svaté, úplně dokonalé, ať už 
ty co tam pracují stále nebo mladé sestřičky, co tam byly na výpomoc, bez vás by to tam jen málokdo 
psychicky zvládnul. Obzvláště teď se zákazem návštěv. Na oddělení neonatologie bych to asi shrnula 
tak, že to jsou andělé, úžasný personál, který vám zachraňuje a stará se o to nejcennější co máte.                   
V neposlední řadě bych vyzvedla sestry z pooperační JIP a šestinedělí všechny byly skvělé. Děkuji za 
vše. M. K. 
 

 

 

Oční klinika 
Vážený pane doktore, po vážném nálezu na pravém oku a doporučení, jsem byl hospitalizován ve FN 
Lochotín a následně Vámi operován. V této chvíli se cítím dobře a zrak se mně postupně navrací. 
Poděkování pouhým slovem někdy nestačí, a proto dovolte, abych Vám touto formou a zvláště, když 
jde o tak náročný zásah do nejdůležitějšího lidského smyslu a jeho záchranu, vyjádřil úctu k Vámi 
precizně odvedené práci a péči, díky které se budu moci vrátit, jak pevně věřím, do plnohodnotného 
života. Musím také vyjádřit velké poděkování celému týmu zdravotního personálu, všem lékařům                    
a sestrám očního oddělení FN Lochotín, za jejich přístup, profesionalitu a ochotu kdykoliv pomoci.                     
V profesním životě Vám přeji jen úspěch a pacienty s pokorou a uznáním, k tomu nechť Vám pomáhá 
pevné zdraví a spokojenost v osobním životě. S vděkem S. H. 
 
 
 

 



 
 

 
 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Vážený pane řediteli, ráda bych touto cestou podala zpětnou vazbu ke své hospitalizaci na 
gynekologicko-porodnickém oddělení. Hospitalizována jsem byla ve dnech 23.2.- 3.3.2021. Bohužel 
jsem zde již podruhé prožívala ztrátu miminka – poprvé v roce 2017 ve 42.tt během porodu, nyní v 
17.tt pro zamlklé těhotenství. Přes tragické okolnosti bych ráda poděkovala všem, kteří mi pomohli 
svým odborným a lidským přístupem projít těmito náročnými dny. Můj velký dík zasílám těmto 
lékařům, porodním asistentkám a zdravotním sestřičkám (omlouvám se, pokud nenapíšu něčí jméno 
úplně správně, uvádím je tak, jak mi uvízla v paměti): MUDr. Vladimíru Korečkovi za veškerý čas, který 
mi věnoval, za trpělivost, se kterou mě doprovázel během hledání nelehkých rozhodnutí, za podporu 
ve chvíli, kdy jsem se cítila na dně, za naději a sílu, kterou mi dodával, a za pocit, že nejsem 
bezejmennou pacientkou. Všem sestřičkám z gynekologického pooperačního oddělení GIB za péči, milý 
a taktní přístup, laskavá slova. Porodní asistence Bc. Lucii Kryslové, která se pro mě stala 
doprovázejícím andělem během své služby, za její jemnost, slušnost, podporu. Porodní asistence paní 
Zemanové za důvěrný rozhovor během její noční služby, kdy jsem si nepřipadala na porodním pokoji 
tak opuštěně a zoufale. MUDr. Jaroslavě Karbanové, Ph.D. za velkou trpělivost a ochotu dát mi čas při 
rozhodování o dalších postupech. Prof. MUDr. Vladimíru Kališovi, Ph.D. a MUDr. Adéle Veverkové za 
lidskost a čas při rozhovorech, které mi věnovali. Všem, kteří o mě pečovali, za odbornost                                        
a profesionalitu. Dále bych jako matka po ztrátě dítěte chtěla moc poděkovat za to, že jsem se mohla 
se svým miminkem rozloučit, je to pro mě velmi důležité. S přáním všeho dobrého P. V. 
 

 

Anesteziologicko – resuscitační oddělení 
Chtěla bych vám touto cestou poděkovat za vaší péči o mého manžela, který u vás v listopadu ležel. Při 
každém telefonickém hovoru vás všechny sestřičky, včetně pana doktora, chválil. N. S. 
 
 

 
 
 

Interní oddělení – COVID 
Krásný pozdrav z Hracholusek. Děkuji za vzornou péči a za dřinu, kterou děláte. Všem moc děkuji. Přeji 
hodně zdraví a pevné nervy. S díky A. H. 
 
 

 
 
 

Anesteziologicko – resuscitační oddělení 
Vážené paní zdravotnice, vážení páni zdravotníci, dovolte mi, abych vám alespoň touto cestou 
poděkoval za veškerou péči, vstřícnost a starostlivost, kterou jste mi věnovali během mého pobytu na 
vašem oddělení. Přeji vám brzký návrat do lepších časů a držte se. JUDr. L. D.  
 
 

 



 
 

 
 

Anesteziologicko – resuscitační oddělení 
Vážení zaměstnanci covidového oddělení ARO – DIP, mnohokrát vám děkujeme za vaší péči, se kterou 
jste se starali o mojí maminku. Maminka vás ve zprávách chválila a jsme vám za vaši práci, kterou děláte 
s očividnou láskou, trpělivostí a obětavostí, moc vděční. I za možnost se s maminku rozloučit 
mnohokrát děkujeme. Nikdy na vás nezapomeneme. J. B. a D. B. 
 
 

 
 

Chirurgické oddělení 
Milé sestřičky, velmi vám děkuji za vaši péči, laskavý a milý přístup, trpělivost a kompletní servis, který 
jste mi poskytly během mého pobytu na oddělení JIP. Děkuji vám moc. Mějte se hezky, ať se vám dobře 
daří. Zdraví vás J. V.  
 
 
 

 
 
 
 

Geriatrické oddělení 
Vážený pane doktore, chtěla jsem vám dodatečně poděkovat za péči, kterou jste koncem minulého 
roku, a začátkem tohoto roku, poskytoval mojí tchýni. V podstatě ležící pacientku jste dokázal postavit 
na nohy a stabilizovat její zdravotní stav. Ještě jednou mnohokrát děkuji. S pozdravem S. H. 
  
 
 

 

I. interní klinika 
Vážený pane profesore, dovolte mi, abych Vám a celému Vašemu týmu poděkoval za skvělou                       
a obětavou péči během mého pobytu na Vaší klinice. V nemocnici jsem poznal, jak náročné                                   
a vyčerpávající je pečovat o pacienty s covidem. Nesmírně obdivuji práci personálu na Vaší klinice a 
jsem vám všem velmi zavázán. Ještě jednou děkuji a přeji hodně úspěchů a sil v boji s touto zákeřnou 
nemocí. S pozdravem plk. gšt. Ing. M. S., M. A. 
 

  

 

 

Interní oddělení – COVID 
Vážení pracovníci COVID oddělení C, dovolte, abych vám alespoň touto formou poděkovala. Lékařům, 
sestřičkám i ošetřujícímu personálu za obětavou, namáhavou a pro vás vysilující práci, kterou máte 
s námi pacienty. Dobře znám práci s „ležáky“, protože jsem pracovala v Domově pro seniory. Proto 



 
 

vím, co je to stát na nohou 12 hodin denně i noční službu. Tady na COVIDU je to více náročné, že musíte 
pracovat v několika vrstvách ochranných oděvů. Všem vám děkuji za ochotu a vstřícný přístup ke všem 
pacientům, kteří jsme tu izolováni od rodin. Jmenovitě mohu poděkovat Mírovi, protože má jméno 
napsané na úboru, ale to neznamená, že nejsem spokojená s ostatním personálem, jenom neznám 
jména. Vděčná a spokojená pacientka M. V.   

 

 

BŘEZEN 

Chirurgické oddělení 
Chtěla bych poděkovat celému kolektivu chirurgického oddělení FN Plzeň-Bory za profesionální přístup 
při mé hospitalizaci. Jednak děkuji chirurgické ambulanci, kam mě manžel přivezl 18.2.2021                                  
v odpoledních hodinách, kde se mě přednostně ujala zdravotní sestra a správně vyhodnotila nutnost 
urgentního řešení, které následně lékař potvrdil a poslal mě na okamžitou operaci. Díky patří ale                          
i sanitáři (NZP), který byl velmi empatický, nápomocný, a podpořil mě ve chvíli, kdy jsem měla velké 
bolesti. Obdiv patří i kolektivu oddělení, kde jsem byla následně hospitalizována, za týmovou 
sehranost, lidský přístup, povzbudivou atmosféru, i za příjemný humor, který se personál i v této 
náročné době snaží na oddělení vytvářet. Líbila se mi komunikativnost personálu, byla jsem dobře 
informována o tom, co se se mnou bude dále dít. S přáním klidnější doby pro vaší skvělou práci a pevné 
zdraví M. S. 

 

 
 
 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Dobrý den, byla jsme mezi mnoha pacienty, kteří kvůli covidu skončili ve vaší nemocnici na Borech. 
Ležela jsem v budově D na infekčním oddělení 2. patro, proč píšu, chci poděkovat za starost a hlavně 
přístup, trpělivost a ochotu celého personálu a všech pánů doktorů a doktorek, co se na tomto oddělení 
starají o pacienty. Je na nich vidět únava a vyčerpání, bolí je ruce, rok neměli dovolenou a přesto, když 
přijdou na pokoj, mají vždy úsměv na tváři, moc si jich vážím a ještě jednou děkuji, že mě syn po 11 
dnech odvážel z nemocnice prakticky zdravou. Ještě musím zmínit stravování, byly jsme na pokoji 2,               
a každý den jsme byly velice spokojeny se stravou, opravdu nám všechno jídlo chutnalo. Děkuji R. V. 
 
 
 

 

Urgentní příjem 
Vážená paní, chci touto cestou poděkovat  personálu  akutního příjmu a lékařům, kteří se o mě starali 
v den příjmu. Děkuji a přeji  hezký den. M. V. 
 

 

Oční klinika 



 
 

Dobrý den, moc bych chtěla poděkovat panu doktorovi Kaslovi, a všem lékařům a sestřičkám z Oční 

kliniky FN Lochotín. Moc děkuji za skvělou péči, opravdu si toho moc vážím a držím Vám všem palce.  

I. K.  

FN Plzeň 
Vážené pracovnice a vážení pracovníci, dovolte, abych Vám předal naléhavý vzkaz a poděkování od 
představitelů Evangelické církve. Pokud můžete, rozšiřte jej, prosíme, mezi své kolegyně a kolegy – 
zdravotnický i nezdravotnický personál, který v těchto dnech obětavě slouží v nemocnicích                                      
i přidružených provozech: „V této době zuřící pandemie nesete na svých bedrech velký díl břemene, 
které doléhá na nás všechny. Sloužíte obětavě v první linii, naplno tváří v tvář utrpení. Musíte se více 
než kdykoli předtím vyrovnávat se skutečností, že vaši pacienti umírají, že zdroje materiální i lidské, 
které máte k dispozici, jsou omezené. Ujišťujeme Vás o tom, že to je břemeno nás všech. Víme, že 
děláte vše, co je ve Vašich silách, dokonce více, než je možno chtít a očekávat. Ale častokrát není                         
v lidské moci smrti zabránit. A je nesmírně těžké přijmout svá omezení a bezmoc. Myslíme na Vás                        
s porozuměním, s obdivem, s láskou. Jako jednotlivci i společenství našich sborů se modlíme za 
uzdravení nemocných, za úlevu v jejich utrpení a umírání, modlíme se za trpělivost a naději jejich 
blízkých a také za sílu a naději pro Vás lékaře, sestry, pečovatele. Ze srdce Vám přejeme, abyste 
nacházeli oporu u svých blízkých, nadřízených, přátel, sousedů. Abyste nalézali dobrou odbornou 
pomoc supervizní a psychoterapeutickou. A také duchovní. Naši nemocniční kaplani a faráři tu nejsou 
jen pro věřící, může se na ně obrátit kdokoli, kdo hledá pochopení, posilu a povzbuzení. Jsme si jisti, že 
podobně to vnímají i ostatní církve. Pán Bůh Vám žehnej.“ Jménem synodní rady Českobratrské církve 
evangelické Vás srdečně zdraví a mnoho sil i uchopitelnou naději do příštích dnů přeje J. H. 
 

 

 
 
 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Vážená paní vrchní, zítra to budou 2 týdny, kdy jsem Vás v odpoledních hodinách, zcela zoufalá, 
kontaktovala ohledně převozu mojí maminky na Ortopedii do FN. Maminka bez mobilu a bez možnosti 
návštěv, hrozná situace. Uběhly necelé 2 týdny a mami byla propuštěna domů. A vzpomíná jak luxusní 
a přímo nadstandartní péči měla. Jaký báječný personál se o ní staral. Jelikož snad 20 let neopustila 
svoji vesnici, tak na vašem oddělení zažila wellnes pobyt. Pochvalovala si úplně všechno. Mám tedy 
alespoň touto cestou poděkovat, velice poděkovat. Já děkuji též, nejen Vám paní vrchní, za velice 
příjemnou komunikaci, pomoc a milá slova. Samozřejmě i celému kolektivu za pochopení a vstřícnost, 
jak ke mně po celou dobu hospitalizace mojí maminky všichni přistupovali. Velké díky celému kolektivu 
lékařů a sestřiček. Jmenovitě panu doktoru Rumlovi, který když vejde na pokoj, přichází vždy klid, 
pohoda a pochopení. S pozdravem M. K. 
 

 

 

 
Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Dobrý den, od 8.2.2021 do 19.2.2021 byl ve Fakultní nemocnici Plzeň Eduarda Beneše 13 na Klinice 
infekčních nemocí a cestovní medicíny INF-lůžka D hospitalizován s COVID-19 přítel mé matky. Chtěl 
bych tímto jeho slovy poděkovat celému personálu tohoto oddělení za věnovanou péči. Poděkování 



 
 

patří všem lékařům, sestřičkám a ostatním lidem, kteří se v tuhle těžkou dobu starají o pacienty                  
s vypětím všech sil, za obětavost, špičkové a profesionální chováni. Ještě jednou moc děkuji a před 
všemi upřímně smekám. S pozdravem M. P. 
 

Neurochirurgická klinika 
Chtěl bych Vám poděkovat za přijetí do operačního plánu. Nemůžu se už dočkat, až po roce přijde zas 
úleva od brnění, tlaku a bolesti lokte. Velice děkuji za přijetí do plánu i za přijetí do léčby na NCH FN 
Lochotín. S pozdravem P. L. Š. 
 

 

Očkovací centrum 
Dobrý den, chtěla bych všem moc poděkovat za organizaci, přístup a chování všech, kteří se podílí ve 
vaší nemocnici na očkování. Byla u vás má babička s dědečkem a nemohli si vás vynachválit. D.  
 

 

 

 

Gynekologicko – porodnická klinika a Neonatologické oddělení 
Moc děkuji všem lékařům, porodním asistentkám a sestřičkám za vaši práci. Děkuji lékařům                                   
z operačního sálu, kteří přivedli na svět naší Emmu. Byl to pro mě neuvěřitelný zážitek! Děkuji porodní 
asistentce za vlídná slova a obrovskou oporu, kterou mi poskytla. Děkuji lékařům a sestřičkám za 

úžasnou a laskavou péči na oddělení šestinedělí. Velmi si vážím vaší práce ❤️ Z. B. 
 

 

 
Klinika zobrazovacích metod 
Dobrý den, 4. března jsem absolvoval ve FN vyšetření kyčelního kloubu artrografií. Rád bych vyjádřil 
velké poděkování Vašim kolegům na oddělení RTG (tuším se jednalo o MUDr. Tupého) za trpělivost, 
profesionalitu a velmi příjemný přístup v momentu, kdy mi po podání kontrastní látky bohužel nebylo 
dobře. S pozdravem J. H. 
 

 

 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat personálu Kliniky infekčních nemoci a cestovní 
medicíny, odd. lůžka D. Ve dnech 8. - 10.3.2021 jsem byla na toto oddělení přijata s ročním synem                 
s prokázaným onemocněním COVID-19 a syn dostal nejen skvělou lékařskou péči, ale dostalo se nám  
i fantastického lidského přístupu. Smekám před zdravotníky, v jak složitých podmínkách a s jakým 



 
 

nasazením nyní pracují. Lékaři, sestry, medici, ale i pomocný  zdravotnický personál. Všichni byli báječní 
a syn i já jim ještě jednou děkujeme. S úctou L. K. K. se synem 
 

 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 
Dobrý den, chtěli bychom společně s maminkou neskutečně moc poděkovat lékařům, sestřičkám                     
a veškerému personálu na ECMO oddělením a velká poděkování patří také všem, kteří pomáhají v boji 
proti COVID-19, nesmírně si toho vážíme. Děkujeme moc, že se staráte o mého tatínka na ECMO 
oddělení a věřím, že uděláte vše proto, aby se zase mohl vrátit za rodinou domů. Přeji Vám hodně 
zdraví, sil a patří Vám velký respekt za zvládnutí situace a celkovou profesionalitu. Děkujeme Vám. 
Nevím, jestli je to správný e-mail na odeslání děkovného dopisu. Předem se omlouvám, dekuji. 
 
  

 

 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny, Kardiochirurgické oddělení, 1. interní klinika 
Vážený pane řediteli, dovoluji si v této pro Vaši nemocnici velmi náročné době velmi upřímně,                          
s hlubokou úctou k práci lékařů, sester a ostatních pomáhajících profesí PODĚKOVAT. Poděkovat za 
záchranu života švagra. Asi po týdnu marné snahy porazit covid 19 doma, byl 28.10.20 švagr převezen 
do nemocnice na Borech . Stav se zhoršoval, a tak ho po několika dnech přeložili do fakultní nemocnice 
na Lochotíně. Bez nadsázky nastal tvrdý a dlouhý boj o jeho život. Koronavirus ukázal snad všechny 
záludnosti, jichž je schopen. Ochromené plíce, krvácení z jícnu, několik horečnatých stavů. Když se 
zdálo, že bude lépe, byl švagr přeložen na metabolickou jednotku, aby nabral sílu. Ale opět zaútočil 
virus. Neumím popsat všechny momenty, kdy mu život visel na velmi tenkém vlásku. Strach rodiny                    
a jistě i napětí lékařů. Umělý spánek, několik operací. Švagr přežil. Naposled byl několik týdnů na 
interně /7.p./, aby se znovu naučil sedět, jíst. 11. března 2021 švagra převezli na rehabilitační odd.                     
v Horažďovicích. Všichni doufáme, že to bude poslední a vítězná etapa tvrdého boje s covidem, že se 
obnoví chůze. Vážený pane řediteli, jménem celé rodiny chci upřímně poděkovat všem lékařům, 
sestrám a pomocným zdravotníkům za nesmírně obětavou a vytrvalou péči. Za pochopení, a vždy 
vlídné jednání s mojí sestrou, která prožívala noci i dny ve strachu, co bude. Pravidelně, po dohodě 
s lékaři, mohla švagra i vidět a trochu ho povzbudit. Myslím, že nenajdu tolik slov vděku a obdivu, který 
cítíme k práci Vašich lékařů a sester. Jména neznám, ale oni jistě na švagra nezapomenou. Byl to boj             
o život. Vážený pane řediteli, moc Vás prosím, abyste vyřídil všem lékařům, sestrám a ostatním  
zdravotníkům naše velké poděkování s přáním zdraví a štěstí v jejich další práci. Vaše nemocnice je 
špičková. Hodně zdraví i Vám osobně přeje rodina pana V. K. 
 

 

 

Chirurgická klinika, Onkologická a radioterapeutická klinika 
Velké srdečné díky MUDr. Procházkové a MUDr. Zedníkové z mamo poradny a chirurgie, také 
sestřičkám z odd. CHIR, kde jsem ležela po operaci prsou. MUDr. Jankové z onkologie, kde jsem 
podstoupila chemoterapie a s úsměvem mě paní doktorka vždy vítala a věnovala se mi na maximum, 



 
 

profesionálně i lidsky. Jsem neskutečně vděčná za Vaší péči a možnost osobně poznat tak skvělé 

osobnosti a profesionální zdravotníky na svém místě 💙 Děkuji.  
 

 

 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Vážený pane řediteli, vážený pane přednosto a veškerý zdravotnický personále infekční kliniky, rozhodli 
jsme se, coby rodinní příslušníci pana P., který byl hospitalizován na infekční klinice od 20.2.2021 do 
4.3.2021, vyjádřit všem zaměstnancům tohoto pracoviště poděkování za péči, která byla na daném 
oddělení poskytována. Chceme poděkovat všem lékařům, sestrám a ošetřovatelskému personálu za 
jejich práci, obětavost a vytrvalost, se kterou se starali a pečovali o našeho „dědu“. S ohledem na zákaz 
návštěv a omezení osobního kontaktu jsme byli ve vztahu k získávání informací o zdravotním stavu 
odkázáni na telefonický kontakt. Při něm se nám vždy plně věnovali, s porozuměním, ale současně                   
s otevřeností, lékaři – MUDr. Andrej Bebjak, MUDr. Alena Kovandová a MUDr. Alena Koubová. Asi 
málokdo si dokáže představit, jakému náporu a zátěži jste nuceni v současné době čelit, avšak z našich 
zkušeností musíme konstatovat, že i v těchto chvílích se ve Vaší práci nevytrácí krom očekávané                          
a požadované profesionality, odbornosti a standardů i vnímavost, soucítění, lidskost a úcta k člověku. 
Všechny tyto atributy se promítly i do telefonátu, kterým nám byla sdělena ta poslední, smutná zpráva 
a ačkoli je zřejmé, že do dané situace se Vaši lékaři dostávají nyní často, jejich komunikace a přístup 
jsou plné porozumění, empatie a klidu, které Vás nenechají na pochybách o síle jejich lidskosti. Veliký 
dík patří samozřejmě i zdravotním sestrám, které se musejí za současného stavu dostávat na hranice 
svých sil, ale houževnatě a svědomitě plní dál své úkoly. Proto i jim si dovolujeme vyjádřit vděčnost, 
obdiv a podporu. Náš „děda“ bohužel prohrál souboj, ve kterém se ocitl, neboť soupeř nehrál a nehraje 
fér. I přesto se proti němu „děda“ postavil a utkal se s ním s hrdostí a ctí jemu vlastní! Vám patří dík za 
to, že jste ho nenechali stát osamělého, byli jste v nejtěžších chvílích po jeho boku, poskytli jste mu 
veškeré dostupné zbraně, které mu při jeho zápase pomáhaly, ale zároveň jste ho na samém konci 
nenechali zkoušet bez pomoci. Nemohli jsme mu být nablízku, když se musel vydat na další, novou 
cestu, ale zároveň jsme rádi, že v tu chvíli díky vám nezůstal zcela sám. Děkujeme! Rodina Š. 
 

 

 

Interní oddělení  
Dobrý den, pane doktore, předpokládám, že jste to byl Vy, kdo mi 9.3.2021 po 13. hodině provedl ERCP 
vyšetření, byť jste Vy i Vaše sestřičky vypadali jako kosmonauti. Dnes, stejně jako v ten daný den, se 
bez mučení přiznám, že jsem se vyšetření opravdu strašně bála. A to se jinak považuji za statečnou 
holku. Píšu Vám proto, že jsem Vám i sestřičkám chtěla opravdu od srdce poděkovat. Poděkovat za Váš 
uklidňující přístup, poděkovat za to, že o samotném výkonu si vlastně nic nepamatuju a samozřejmě 
poděkovat za tu úlevu, kterou jsem po té pocítila. Bolest, které jsem se tak bála, se nejen nedostavila, 
ale navíc u Vás zůstala i ta bolest, kterou jsem si s sebou přivezla. Děkuji Vám za ten nejkrásnější 
narozeninový dárek, který jsem kdy dostala!!! A nemyslím tím jen ty "lahvinky vína", co mi slibovala 
sestřička, ale uvolnění zacpaných cest a samotný stent. Jsou chvíle, kdy člověk opravdu pochopí, co je 
důležité. Máte můj upřímný obdiv za to, co a jakým způsobem děláte. A budu moc ráda, když totéž 
budete tlumočit i sestřičkám! OPRAVDU MOC ZA VŠECHNO DĚKUJI. S přáním pevného zdraví J. Š. 
 



 
 

 

 

 

Chirurgické oddělení 
Skvělý personál, úžasná vstřícnost, a nepochybně místo, kde vyvrací i ty nejhorší diagnózy, které vám 
určil řezník z nejmenované západočeské nemocnice, ten pocit štěstí, když vám zachrání nohu a starají 
se o vás s tím nejlepším možným způsobem, který jen mohou vynaložit. Nedokážu popsat to, jak jsem 
se cítil po převozu k vám, a tím, že přijdu o nohu, a p. Mikulášek vám ji zachránil, a vy po 4. měsících 
sice kulháte, ale chodíte den ode dne líp. Mockrát děkuji F. V. M.   
 

 

 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Vážený pane řediteli, dne 12.3.- 17.3.2021 jsem byla hospitalizovaná na infekční klinice pavilon 2 A na 
Borech. Touto cestou bych z celého srdce chtěla poděkovat všem lékařům, sestřičkám, medikům, 
sanitářům, kteří byli i v této nelehké době velmi empatičtí, usměvaví a obětaví. Děkuji moc a moc všem 
za nelehkou práci. Přeji všem hodně zdraví a sil. S pozdravem M. B. 
 

 

 

Urologická klinika 
Dobrý den všem, chtěla bych tímto způsobem velmi poděkovat za péči personálu na Urologické klinice, 
kde jsem se synem na podzim strávila tři dny kvůli plánovanému zákroku. Především jsem chtěla 
poděkovat za úžasný lidský přístup, kdy se dělá opravdu maximum proto, aby děti pobyt zvládaly 
dobře. Domluva s rodiči, jak to provedeme, dokonce drobnost za injekci. Vždy jsem měla informace              
o tom, co se bude dít, co se děje nebo jak to proběhlo.  Nesmírná ohleduplnost ze strany všech, kdy 
jsem nabyla dojmu, že dětský pacient je opravdu na prvním místě, a především snaha najít způsob, jak 
potřebné věci provést tak, aby to pro toho prcka bylo co nejméně nepříjemné. Moc za to všem děkuji, 
velmi si toho vážíme i s ohledem na to, že současná situace jistě není jednoduchá a já bych přesto na 
personálu nepoznala, co se kolem děje. Často si někdo našel pár přátelských slov navíc, ať už směrem 
k dětem nebo k nám rodičům, což člověk v takové situaci ocení. S FN Plzeň máme celkově velmi dobré 
zkušenosti a i zde pracují lidé, kteří jsou na svém místě. I když je mi jasné, že to není občas snadné, tak 
přinejmenším mně se zdálo, že svojí práci zde zdravotníci dělají hlavně srdcem. Děkujeme za vše                        
a přejeme hodně zdraví a mnoho sil do této náročné doby. K. 
 

 

 

 

Očkovací centrum  



 
 

Vážený pane řediteli FN Plzeň, chci Vám touto cestou poděkovat. Včera jsem absolvoval první očkování 
v očkovacím centru v bývalé vojenské nemocnici Bory. Jednak jsem byl mile překvapen, kolik úprav 
bylo po připojení k FN Plzeň provedeno, je tam velice příjemné prostředí. Očkovací centrum je 
perfektně organizováno, žádné zbytečné časové prodlevy. Personál centra je příjemný a jeho postup 
je vysoce profesionální. Potvrdil jsem si, že ve FN Plzeň je veškerá práce organizována na velmi 
profesionální úrovni. Děkuji i Vám za tu péči. Děkuji i všem lékařům, sestrám i dalšímu personálu za 
vše, co tak dobře v současné a nelehké době zajišťuje. Držte se! Moc Vás potřebujeme! J. K. 
 

Oční klinika 
Dobrý den moc bych chtěla poděkovat celé Oční klinice a také ambulanci 10. patro, všem sestřičkám, 
lékařům panu doktorovi Kaslovi a panu doktorovi Rusňákovi, moc vám všem děkuji, za skvělou péči, 
moc si toho vážím a držím Vám všem palce. I. K. 
 

 

 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 
Vážené vedení nemocnice, již uběhly 3 měsíce od toho, kdy můj otec ve Vaší nemocnici bohužel zemřel. 
Těžko se celá rodina smiřuje s tím, že odešel na zákeřnou nemoc COVID-19, neboť jsme se s ním 
nemohli rozloučit, pohladit a obejmout ho. Navíc situace a mediální masáž kolem této nemoci nám 
denně bolestně připomínají těžký fakt, že tento způsob odchodu je nelehké přijmout. Chtěla bych však 
oddělení KARIM - Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny neskutečně moc poděkovat 
za víc než týdenní péči o otce a samozřejmě všechny pacienty, o které s obrovským nasazením pečují. 
I přes pouhé telefonáty bylo poznat, že o život mého otce bojovali, jejich účast s námi byla na dálku po 
telefonátech víc než jen profesionální. I následný den, kdy jsem si do nemocnice přijela pro pozůstalost, 
jsem se setkala v zákulisí s velkým frmolem na oddělení, ale s takovou vstřícností, že mi to nesmírně 
dojímalo. Nejsem zdravotník a bohužel nemohu vám, ke kterým jsem měla vždy velký respekt a navíc 
v této době jej mám mnohonásobně vyšší, nijak pomoci. Jen vám všem za celou rodinu moc děkuji                  
a doufám za vás všechny, že přijde brzy čas, kdy si budete moci odpočinout a mít možnost další pacienty 
léčit a uzdravovat. S obrovskou úctou a poděkováním, E. P. 
 

 

 

Urologická klinika 
Pěkný den, byl jsem hospitalizován na lůžkovém oddělení urologie v době 17.3 - 24.3.2021. Chtěl bych 
poděkovat všem zaměstnancům tohoto oddělení za vynikající péči, doktorům i sestřičkám za jejich 
velmi obětavou práci a ochotu. J. K. 
 

 

 

 

Oddělení klinické dietologie 



 
 

Dobrý den pane řediteli, ráda bych touto cestou poděkovala paní Jaroslavě Kreuzbergové. Před čtyřmi 
týdny mému manželovi diagnostikovali divertikulózu. Trpěl velkými bolestmi, ošetřující lékař ho 
odkázal na internet, ať si tam o nemoci počte a vyhledá si, co může jíst. Hledali jsme, četli různé rady, 
až jsme narazili na rozhovor paní Kreuzbergové pro rozhlas. Našla jsem si na ni kontakt a napsala                 
e-mail. Byla jsem velice mile překvapena, když se mi sama telefonicky ozvala a vše mi vysvětlila. Nevím, 
co bychom si bez její pomoci počali. Ještě jednou velký dík. D. Š. 
 

 

Interní oddělení – COVID D 
Vážený pane řediteli, od 12.1.2021 jsem byl hospitalizován na vašem oddělení Covid D FN Plzeň - Bory. 
Protože nemohu všem lékařům, sestřičkám a celému personálu v dnešní době poděkovat osobně, 
volím alespoň tuto formu poděkování. Do dnešního dne jsem se nesetkal s tak úžasným přístupem                   
k pacientům, jako na tomto oddělení. Pro mě to jsou a navždy zůstanou andělé s lidskou tváří. Proto 
velice děkuji za nezměrnou obětavost a obrovskou trpělivost, to vše v době jejich nesmírného fyzického 
a psychického vyčerpání. S velkými díky a úctou V. F., pacient interního oddělení Covid D pokoj č. 5  
 

 

 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Dobrý den, vážený pane přednosto, v červnu minulého roku byla na Vaší klinice úspěšně provedena 
operace mého pravého kyčelního kloubu a při kontrole bylo zjištěno, že endoprotéza na levé noze, 
kterou jsem měla již od r. 1999, se uvolnila. Z toho důvodu jsem byla v záznamu na reoperaci, a protože 
se bolesti stále stupňovaly, požádala jsem Vás v prosinci minulého roku o pomoc při řešení mých 
velkých potíží. V lednu jsem byla díky Vašemu pochopení přijata k hospitalizaci a 26.1.2021 mě byla 
provedena reoperace. Chtěla bych Vám touto cestou velmi poděkovat za to, že jste mě zařadil                           
k operaci a pomohl mi tak od velkých bolestí, které jsem měla. V současné době se cítím velice dobře 
a postupně se zotavuji. Věřím, že jste byl o mojí komplikované reoperaci informován, a proto bych Vás 
chtěla požádat, abyste  způsobem, jakým uznáte za vhodný, ocenil práci celého operačního týmu, který 
vedl MUDr. Linhart. Poděkujte, prosím, mým jménem všem zdravotníkům na JIP i na lůžkovém 
oddělení za jejich péči a vstřícný přístup k nám pacientům. Pane přednosto, vím, že tato doba je pro 
Vás velmi náročná a o to větší díky Vám všem za práci, kterou odvádíte. S přáním hezkého dne J. Č. 
 

 

 

 
II. interní klinika 
Tímto vyhlašujeme veřejnou pochvalu sestřičce Markétě Cihlářové za její péči o pacienty. Práci 
vykonává pečlivě, svědomitě a s ochotou. Plně si za to zaslouží naší úctu a obdiv. Je radost být v její 
laskavé péči, a to včetně různých píchanců na odběr krve a podobných lahůdek. Toto poděkování 
zasílají pacienti z pokoje č. 6. V. a R.  
 
 

 



 
 

Geriatrické oddělení 
Vážení! Všem vám děkuji za vaši pracovitost, ochotu, laskavost, odbornou péči, lidskou dobrotu, 
vstřícnost a úsměvy, které jsem poznal během léčby na vašem oddělení. V. J. 
 

 

 

 

Neurochirurgická klinika 
Kolektivu Neurochirurgické kliniky FN Plzeň děkuji za ochotu, vynikající profesionální přístup, vzornou 
péči a úsilí maximálně pomoci svým pacientům i v dnešní nelehké době. S poděkováním a vyjádřením 
obdivu k vaší práci J. H. 
 

 

 

II. interní klinika 
Tímto bychom chtěli pochválit za nekonečnou práci sestřičky Markétu Cihlářovou a Terezu Abelovou, 
i celý perfektně sehraný personál, který se o nás na vašem oddělení staral a stará. Chtěli bychom se 
opravdu sklonit před jejich neskutečným psychickým a fyzickým vypětím a nasazením. Nikdo z nás 
obyčejných smrtelníků to nikdy nedokáže pochopit a ocenit. Opravdu moc a moc děkujeme za vše, co 
pro nás děláte. T., V. a M.  
 

 

 

 

Klinika pneumologie a ftizeologie 
Chtěly bychom vám poděkovat za našeho taťku. Děkujeme vám za to, jak jste se o něj postarali, a díky 
vám je v dobrém stavu. Děkujeme za vaší péči, ochotu a vstřícnost a péči o pacienty. Dcery P. a M.  
 

 

 

 

Kardiochirurgické oddělení 
Děkujeme vám všem za vaši práci, kterou odvádíte neuvěřitelně. Moc si toho vážíme. S pozdravem M. 
V. 

 



 
 

 

ÚNOR 

 

II. interní klinika 
Dobrý den, chtěl bych touto cestou moc poděkovat za poskytnutou hospitalizaci ve FN Plzeň Bory, 
která mi byla poskytnuta z neděle na pondělí 24. - 25.01.2021. Při tomhle těžkém období, hlavně pro 
vás, byli zdravotnici, a tím myslím všechny záchrankou počínaje, tak zřízencem konče, úplně úžasní! 
Paní doktorka Kordíková i přes různá úskalí co měla telefony, řešení pacientů, pořád po ní někdo něco 
chtěl, se zachovala profesionálně, ale hlavně lidsky což je asi to nejvíc. Nevím, jestli tohle někomu 
pomůže nebo ne, jen chci říci, že mám z našeho zdravotnictví alespoň u nás v Plzni dobrý pocit. Mnoho 
lidí na naše zdravotnictví nadává, ale jsou to lidi, kteří vůbec nemají představu, co to obnáší. Moc si 
Vás všech vážím. Prosím o vyřízení mého poděkování na příslušná místa, jména zdravotníku až na paní 
doktorku Kordíkovou neznám. Děkuji moc a držte se. S pozdravem A. K. 
 

 

Chirurgická klinika 
Dobrý den, moc děkujeme všem lékařům a skvělým sestřičkám za to, jak skvěle všichni pečovali o naší 
dceru během její hospitalizace na dětské chirurgii FN Plzeň Lochotín. Děkujeme vám za to, že jste nám 
dcerku skvěle léčili a že se nám dnes v dobrém stavu mohla vrátit domů. Rovněž vám děkujeme i za 
hezký osobní přístup vás všech, díky kterému jsme vše společně dobře zvládli. Moc si vás všech za toto 
vážíme. S pozdravem M. H. 
 
                                     

 

Neurologická klinika 
Dobrý den, dne 1.2.2021 jsem se v odpoledních hodinách dostavila na neurologickou ambulanci 
Urgentního příjmu Fakultní nemocnice Lochotín, kde se mi dostalo velmi vstřícného jednání ze strany 
lékaře i sester. Ráda bych poděkovala za péči a ošetření, velmi vlídné a profesionální jednání MUDr. 
Tomáši Božovskému a velký dík patří i sestrám Pavlíkové a Krejcarové. Velmi pozitivně hodnotím snahu 
personálu vyřešit daný problém a neopomenutí detailních informací zásadních pro diagnózu. 
Vzhledem k milému personálu se z počátku nepříjemná návštěva stala mnohem příjemnější a došlo ke 
zlepšení stavu. S pozdravem K. V. 
 

 

 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Dobrý den, chtěla bych velice poděkovat za skvělý a profesionální a zároveň lidský přístup vašich 
zaměstnanců. Měla jsem tu čest setkat se a být v péči na Gynekologicko-porodnické klinice v části B1G, 



 
 

alej Svobody 80. Ač jsem přišla se špatnou diagnózou našeho plodu, váš tým se choval velmi příjemně, 
ptal se, zda je vše v pořádku, nic nepotřebuji apod. Ráda bych tímto mailem chtěla moc poděkovat. S 
přáním pěkného dne V. P. 
 

 

 

Dermatovenerologická klinika 
Vážený pane řediteli a vedení nemocnice, chtěla bych touto cestou poděkovat za vstřícný, odborný, 
velice chápavý a lidský přístup MUDr. M. Komorousové a paní sestřičky z Dermatovenerologické 
kliniky, dětské ambulance. Sestřička byla velmi ochotná, příjemná a laskavá, a to nejen v komunikaci 
přes telefon, když jsem objednávala dceru ke kožnímu vyšetření, ale taktéž v době první návštěvy 
uvedené ambulance. Profesionální, ale zároveň velice lidský přístup MUDr. M. Komorousové                                
a sestřičky mě tak potěšil, že musím napsat těchto pár vět vedení nemocnice, neboť je třeba si 
takovýchto zaměstnanců vážit a pochválit je za absolutně profesionální péči. Z jednání bylo jasné, že 
paní doktorka i sestřička práci dělají srdcem. Paní doktorka nám pečlivě a jasně vysvětlila vše, co bylo 
potřeba. S pozdravem a úctou S. P. 
 

 

 

 

II. interní klinika 
Dobrý den, na interní oddělení JIP FN Bory musím dát velkou pochvalu o péči. V první řadě ošetřující 
lékařce a sestřičce, ale i celému týmu na oddělení, kdy byl profesionální přístup k pacientovi velmi 
dobrý, obětavý, starostlivý, a tak i přístup k nám. Tímto chceme moc poděkovat já i moje maminka. 
Ještě jednou moc děkujeme. S pozdravem krásného dne J. J. 
 
 

 

 

Kardiologická klinika 
Vážený pane řediteli FN, Vážený pane přednosto Kardiologické kliniky. V pondělí 8. 2. 2021 mi byl 
proveden na Kardiologické klinice katerizační uzávěr PFO. Tímto e-mailem bych chtěl poděkovat všem 
lékařům, sestřičkám a celému personálu Kardiologické kliniky za úžasný profesionální a přívětivý lidský 
přístup, jak při ambulantních vyšetřeních, tak při hospitalizaci. Především pak chci poděkovat panu 
MUDr. Peškovi, a všem ošetřujícím lékařům a sestřičkám za jejich skvělý a lidsky nádherný přístup ke 
mně a i všem dalším pacientům. Velice si vážím práce a povolání všech Vašich kolegů a přeji Vám 
mnoho úspěchů a radostných chvil z práce a poslání, které úžasně naplňujete. S díky a pozdravem T. L. 
 
 

 



 
 

 
Kardiologická klinika 
Vážený pane řediteli, ve dnech 18.1 -27.1 2021 jsem byla hospitalizována na Kardiologické klinice. Ač 
je mi 78 let, byla jsem hospitalizována poprvé. Když pominu zdravotní potíže, které mě do nemocnice 
dostaly, připadala jsem si jak v jiném světě. Takové jednání s pacienty jsem vůbec nečekala. Asi před 
20 lety jsem pravidelně navštěvovala v nemocnici maminku, to se vůbec nedá srovnat. Dnes sanitáři, 
sanitářky, sestry, lékaři, lékařky se všichni chovali tak úžasně, že je mi líto, jak je moje slovní zásoba 
najednou chudá, abych správně vystihla atmosféru. První dny jsem byla na JIP, sestry ochotné, 
usměvavé, měly spoustu práce, ani nevím, kdy se stačily najíst, ale všechno šlo stranou, když jsem                      
o něco požádala. Totéž platilo i pro sestry na noční službě. Ani jediné křivé slovo, žádné ušklíbnutí. 
Lékaři a lékařky byli velice taktní, ohleduplní, starostliví, žádné povyšování. Prostě koncert 
profesionálů. Po pár dnech jsem byla převezena na standartní pokoj, tak jsem si myslela, že tady už asi 
tak dokonalá péče nebude. Velký omyl. Opět slušnost, ochota, snaha vyhovět, snad jenom sestry                         
a lékaři/ lékařky musely zvládnout větší prostor. Na pokoji jsem měla další pacientku, se kterou jsme 
neustále "mudrovaly", jak je možné složit tak dokonalý kolektiv absolutně skvělých lidí. 
Nevymudrovaly. Na závěr si dovolím jmenovat tři sestry, jejichž jednání mě vždycky ještě  i vylepšilo 
náladu, což v nemocnici člověk zvlášť ocení - JIP - Petra Trejbalová,  standart - Lenka Machová a Anička 
Klimková. JEN PRO POŘÁDEK  -- CHVÁLÍM VŠECHNY SANITÁŘKY, VŠECHNY SESTRY, 
VŠECHNY  LÉKAŘE  A  LÉKAŘKY.  S pozdravem  H. K.             
 

 

 

 

Očkovací centrum 
Skvělá organizace očkování seniorů. Děkuji za ty tři naše + 88. Přeji pěkný den. 

 

 

 

 

Psychiatrická klinika 
Vážený pane řediteli, chtěla bych Vám, ale hlavně Vašemu týmu na psychiatrické akutní ambulanci, 
jmenovitě MUDr. Štěpánce Machové a sestřičce Jiřině Kilhof, velmi poděkovat za vstřícný                                       
a profesionální přístup k mému synovi, kterého jsme přivezli s intoxikací alkoholem a drogami. Syn trpí 
dlouhodobě závislostí na omamných látkách a přes veškerou snahu a přesvědčování se mi doposavad 
nepodařilo ho přesvědčit k léčbě, přestože už několikrát vstupní pohovor absolvoval, k hospitalizaci 
nikdy nesvolil. Tentokrát však přístup obou žen byl natolik empatický, ale i razantní a tedy určitě 
profesionální, že syn na hospitalizaci v psychiatrické léčebně přistoupil. Paní doktorka mu zařídila 
okamžité přijetí do psychiatrické léčebny v Dobřanech, což určitě přispělo k tomu, že syn léčbu mohl 
hned nastoupit a nedalo mu to prostor, aby si to po odeznění příznaků zase rozmyslel. Vážený pane 
řediteli, jsem za to vděčná, nejen zmíněným ženám, ale i Vám, že máte tak skvělý tým odborníků                            
a i v této náročné koronavirové době se stejnou péčí ošetřujete i pacienty s jinými chorobami. Přeji 
Vám, pane řediteli a i všem Vašim zaměstnancům hodně zdraví a ať se dobře daří. Jsem s pozdravem 
H. K. 
 
 



 
 

 

 

 

Gynekologicko – porodnická klinika, Neonatologické oddělení 
Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala personálu na porodním oddělení jmenovitě hlavně 
porodním asistentkám paní Wabneggerové a Zemanové za jejich profesionální a lidský přístup při 
narození naší dcery Haničky, za jejich skvělé a jasné rady u porodu. Dále bych chtěla poděkovat 
personálu na oddělení šestinedělí za péči o mě a o miminko. S pozdravem a přáním mnoho sil a radostí 
ve vaší práci Š. L. 
 

 

 

Klinika pneumologie a ftizeologie, Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Dobrý den pane přednosto, omlouvám se za toto strohé, neadresné oslovení, ale po dobu mé 
hospitalizace na Vámi řízeném oddělení jsem vnímal jen bílé, zcela zahalené anonymní postavy a jejich 
pozorné, vnímavé oči. Byl jsem hospitalizován v polovině října po komplikacích způsobených nákazou 
COVID-19. Od té doby uplynuli čtyři měsíce a zdá se, že díky péči na Vašem oddělení jsem živ a bez 
vážnějších trvalých následků. Chtěl bych alespoň touhle cestou vyjádřit svou velikou úctu, upřímné 
poděkování a obrovský obdiv k Vaší nelehké práci. Prosím tlumočte obsah tohoto mailu všem těm, 
kteří obětavě zachraňují naše životy. Páni doktoři, zdravotní sestry i všichni ostatní: Přijměte prosím 
moje, ze srdce míněné, upřímné poděkování. M. H. 
 

 

 

 

Chirurgická klinika 
Vážený pane řediteli, chtěla bych Vám tímto trochu zpříjemnit nynější svízelnou situaci dopisem mého 
muže, který  absolvoval vyšetření na chirurgické klinice v cévní poradně u pana prof. MUDr. Jiřího 
Moláčka: Je mi 78 let a před časem jsem absolvoval vyšetření v cévní poradně chirurgické kliniky FN 
Plzeň Loch. Mým vyšetřujícím lékařem byl prof. MUDr. Jiří Moláček. Píši proto, že mu chci tímto moc 
poděkovat za jeho odborné rady, vynikající profesionální a lidský přístup k pacientovi. Již tato vlastnost 
pana profesora sama o sobě léčí. Přeji Vám, abyste měl ve svém týmu co nejvíce takových vynikajících 
odborníků s lidskou tváří,  mnohokráte děkuji. P. J. 
 
 

 

 

Očkovací centrum 
Dobrý den, chtěla bych alespoň touto cestou poděkovat pracovníkům Očkovacího centra FN Bory 
(bývalá Vojenská nemocnice) a panu koordinátorovi očkování (jehož jméno jsem si bohužel 
nezapamatovala) za vstřícnost, profesionalitu, rychlost a úžasné jednání při změně termínu očkování 
mých 89 letých rodičů, kteří byli nuceni ještě před očkováním absolvovat PCR test, a tedy původní 



 
 

termín 2. dávky očkování posunout až po výsledku testu. Vím, že v této složité době jsou všichni 
zdravotníci vytíženi na maximum, o to víc bych chtěla všem mnohokrát poděkovat. E. B. 
 
 

 

 

Hematologicko – onkologické oddělení 
Dobrý den, tímto bych chtěla poděkovat jménem celé naší rodiny Vám a Vašemu personálu 
Hematologicko - onkologického oddělení za skvělou péči, kterou u Vás měla naše maminka.                                  
S pozdravem a úctou M. K. 
 

 

 

 

FN Plzeň – Urgentní příjem 
Vážený pane řediteli, nemohu odolat a musím se velmi pochvalně vyjádřit k práci všech lidí, se kterými 
jsem přišla do styku včera 18.2.2021 na Urgentním příjmu v pavilonu C. Od prvního zaměstnance 
(mladíka, co mi měřil teplotu) přes všechny ostatní - paní, co mi vytiskla lístek, protože jsme byla 
zmatená, všechny sestřičky a další odborný personál, doktora F. Jelínka, který se mi velmi věnoval,            
i dr. Korčákovou, která asi dělala CT, sestřičky na urgentním, byli neskutečně milí, příjemní a velmi 
profesionální. Z jejich péče jsem byla úplně dojatá. Moc jim všem děkuji a přeji všem hodně sil a zdraví, 
všechno nejlepší. S pozdravem Z. S. 
  
  

 

 
Urgentní interní příjem, Interní oddělení – Covid, Klinika infekčních nemocí a cestovní 
medicíny  
Velké DÍKY vám všem! Od profesionálního přístupu na urgentním Covid příjmu, přes vzornou péči na 
Covid interně C až po JIP na infekční klinice vám všem děkuji za mojí maminku. Prožili jsme si těžké 
chvíle, ale dočkali se klidného a pozitivního přístupu. Sestřičky byly milé za všech okolností. Velký obdiv 
a uznání vám v této nelehké době a hodně zdraví všem přeje E. V. 
 

 
 
 

Interní oddělení - Covid 
Dnes v dopoledních hodinách přivezla dcera manželku po čtrnácti denním pobytu na covid-centru FN 
Plzeň-Bory. Dovolte, prosím z celého srdce poděkovat za profesionální a nebývale vstřícný přístup                    
k pacientům. Díky patří nejen skvělým lékařům, ale i báječným sestřičkám a všem ostatním 
pracovníkům tvořícím jeden výborný tým. Vážíme si vaší práce! Z. P.    
 



 
 

 

 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 
Dobrý večer, chválím p. Ivetu Janečkovou za profesionální přístup v této nelehké době. Dnes mi 

pomohla, je ochotná, milá a příjemná. Je vidět, že jí práce baví. Přeji vám všem hodně zdravíčka. L. 

 

 

 

 

Gynekologicko – porodnická klinika, Neonatologické oddělení 
Dobrý den, pane řediteli a pane přednosto, před dvěma týdny jsem ve FN Plzeň porodila syna. Za to, 
že jsme těžký porod oba zvládli, vděčím zejména skvělé práci týmu lékařů a porodních asistentek Vaší 
Gynekologicko - porodnické kliniky. Proto píšu, abych poděkovala a zároveň vyzdvihla skvělou práci 
členů Vašeho týmu. Ve stručnosti: představa mého přirozeného porodu, na kterém jsme se domlouvali, 
vzala za své v momentě, kdy miminku při kontrakcích začal výrazně klesat tep a objevily se extrasystoly. 
Díky sérii dobrých rozhodnutí, které MUDr. Kosťun spolu s MUDr. Turkem ten večer učinili a za 
neuvěřitelné psychické podpory porodních asistentek Sosnovcové a Krýslové, se podařilo syna 
vakuovým extraktorem včas přivést na svět. Syn je nyní naprosto zdráv a já jsem vděčná i za to, že jsem 
nemusela podstoupit císařský řez. Už druhý den po porodu jsem se cítila naprosto fit. K tomu všemu 
musím ještě zmínit profesionální a zároveň přátelský přístup všech, kteří se o mě starali (dále také PA 
Hanová a Adamovská) - díky nim jsem si nepřipadala jako bezmocný pacient, ale jako partner, který 
může spolurozhodovat o svém zdraví (samozřejmě do rozumné míry, kdy není ohrozen život matky či 
dítěte). Pozdravení, představení se, krátká konzultace, informace o tom, co se bude dít. Občas jsme se 
dokonce i společně zasmáli. Zní to jako maličkosti, ale je to základ té nejlepší péče. Velmi mile mě 
překvapila také vstřícnost personálu na oddělení šestinedělí, velká většina sester v "zeleném"                      
a zejména dětské sestry v "růžovém" jsou neuvěřitelně nápomocné a umí se dobře vcítit do 
hormonálně labilních maminek po porodu. Proto patří díky i Vám za to, že do týmu vybíráte lidi, kteří 
svoji výbornou prací a osobním nasazením tuhle atmosféru dokáží vytvořit. Nepochybuji o tom, že 
Gynekologicko – porodnická klinika FN Plzeň může s takovým přístupem směle konkurovat těm 
nejlepším klinikám v západních státech. S pozdravem J. K. 
  

 

 

 

Očkovací centrum 
Právě jsem se vrátila s maminkou z očkování z Bor. Překvapila perfektní organizace od parkování              
a  vyhraženého výtahu, až po všechny usměvavé a příjemné zdravotníky. Maminka měla po té mediální 
masáži obavy, ale byla naprosto spokojená a nadšená. Takže velká pochvala. Tak jen aby to brzy 
zabralo. Mějte se fajn a držte se! H. L. 
 
 

 



 
 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Vážená paní Prayerová, jelikož je na internetu uvedený kontakt na Vás, ráda bych z celého srdce 
alespoň touto cestou poděkovala všem zdravotníkům a celému personálu za úžasnou péči o maminku, 
která na oddělení ležela více jak 2 týdny s covidem. Vážím si Vaší práce, a pokud si někdo v této době 
zaslouží poklonu, tak jsou to zaměstnanci nemocnic. Přeji vám všem a i nám všem, aby nemocných 
ubývalo, a vy jste si mohli trochu odpočinout od velkého náporu. Ještě jednou moc děkuji a hezký den. 
H. 
 

 

FN Plzeň 
Vážený pane řediteli, vážení páni doktoři a paní doktorky, milé zdravotní sestřičky a všichni ostatní 
zdravotníci, situace je velice vážná a mě je moc líto, že na vás všechny veřejnost příliš nepamatuje. 
Znovu tedy moc děkuji za vše, co pro nás běžné lidi v těchto dnech děláte. S úctou M. F. 
 

 

 

 

Odběrové místo 
Dobrý den, chtěla bych vám poděkovat za skvělou organizaci PCR i antigenních testů. Obojího jsem se 
v minulých týdnech musela z pracovních důvodů zúčastnit a byla jsem nadšena, jak dobře jste systém 
vymysleli - od registrace, po zajištění parkování, přes navigační cedule až po samotné testování. Skvělé, 
klobouk dolů! Přeji pěkný den, hodně zdraví a pevné nervy v této nelehké době. H. P. 
 
 

 

 

Geriatrické oddělení 
Děkuji moc všem, kteří tak trpělivě a laskavě pečovali o moji mámu, v těchto neobvykle náročných 
časech. J. H. 
 

 

 

Urgentní interní příjem, Anesteziologicko – resuscitační oddělení 
Vážený pane řediteli, děkuji za zdravotní a ošetřovatelskou péči o maminku ve FN Bory na COVID 
urgentním příjmu a poté na ARO DIP. Za empatický, člověčí, laskavě profesionální přístup při jednání 
se zoufalou rodinou, kterého si vážíme stejně jako vysoce odborné zdravotní péče, jež byla věnována 
naší mamince, která svou bitvu s nemocí prohrála. Vám přejeme, ať ještě najdete síly v této válce 
pokračovat. Ať se dostaví zasloužené vítězství a úspěch. S hlubokou úctou a respektem ke všem 
zdravotníkům. H. P.  



 
 

 
 

Chirurgické oddělení 
Chtěla bych poděkovat celému kolektivu Chirurgického oddělení FN Plzeň – Bory za profesionální 
přístup při mé hospitalizaci. Jednak děkuji chirurgické ambulanci, kam mě manžel přivezl a kde se mě 
přednostně ujala sestra a správně vyhodnotila nutnost urgentního řešení, které následně lékař potvrdil 
a poslal mě na okamžitou operaci. Díky patří ale i sanitáři, který byl velmi empatický, nápomocný                        
a podpořil mě ve chvíli, kdy jsem měla veliké bolesti. Obdiv patří i kolektivu oddělení, kde jsem byla 
následně hospitalizována, za týmovou sehranost, lidský přístup, povzbudivou atmosféru i za příjemný 
humor, který se personál i v této náročné době snaží na oddělení vytvářet. Líbila se mi komunikativnost 
personálu, byla jsem dobře informována o tom, co se se mnou bude dále dít. S přáním klidnější doby 
pro vaší skvělou práci a pevné zdraví M. S.  
 
 
 

 
 
 

II. interní klinika  
Tímto bychom chtěli pochválit nekonečnou práci sestřiček i celého perfektně sehraného personálu, 
který se o nás na vašem oddělení II. interní kliniky FN Plzeň Bory staral. Chtěli bychom se opravdu 
sklonit před jejich neskutečným psychickým a fyzickým vypětím a nasazením. Nikdo z nás obyčejných 
smrtelníků a pacientů to nikdy nedokáže pořádně pochopit a ocenit v této době. Opravdu moc a moc 
děkujeme za vše, co jste zde pro nás udělali. Skládáme hold před vámi všemi. J. T., R. H., M. K., J. T. 
 

 

 

 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Vážení, rád bych prostřednictvím tohoto dopisu poděkoval veškerému zdravotnickému personálu                       
i ostatnímu personálu, lékaři počínaje, přes zdravotní sestry a ošetřovatele, až po personál provádějící 
úklid a další pomocné, ale nezbytné práce. Všem moc děkuji za péči, která mi na vašem oddělení byla 
věnována. Jsem si plně vědom v jak komplikovaném období a s jakými obtížemi jsem se do vaší péče 
dostal. Upřímně se přiznám, že jsem měl z hospitalizace obavy, především vzhledem k tomu, že na 
stejnou diagnózu začátkem ledna v nemocnici zemřel můj otec. O to více si cením a vážím všeho, co 
zaměstnanci a personál Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny udělali proto, abych se mohl 
opět vrátit do normálního života. Je mi líto, že nemohu více vyjádřit svou vděčnost a dík, než pouze 
zasláním tohoto dopisu. Přeji všem pracovníkům Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 
z pavilonu č. 2, oddělení D uklidnění pandemické situace a brzký návrat do „normálního“ režimu a všem 
mnoho osobních i pracovních úspěchů, pohodu a klid. Ještě jednou všem mnohokrát děkuji. 
S pozdravem L. H. 
  

 

 



 
 

Interní oddělení – Covid C 
Vážený pane řediteli, dovolte, abych touto cestou vyjádřila srdečné poděkování celému týmu covidové 
jednotky C, INTO FN Bory. Nemohu se nevyjádřit k přístupu a práci Vašeho zdravotnického personálu, 
který je i přes takto fyzicky a psychicky vypjaté období vysoce profesionální s nebývale lidským                            
a laskavým přístupem k nemocným. Přestože je jejich služba namáhavá, aktivně vyhledávají potřeby 
vážně nemocných a snaží je uspokojovat a tím ulehčit i průběh nemoci. Přístupem Vašeho 
zdravotnického personálu jsem byla velice mile překvapena, v dnešní době to není až tak obvyklé. 
Děkuji vám všem z celého srdce. S pozdravem A. G.  
 
 
 

 
 
 

II. interní klinika 
Dobrý den, chtěl bych touto cestou poděkovat všem lékařům a sestřičkám oddělení II. interní kliniky 
JIP a lůžkového oddělení za obětavou péči při mé hospitalizaci. Zejména bych chtěl poděkovat panu 
prof. MUDr. Otto Mayerovi a jeho kolegům a kolegyním. Dále bych chtěl poděkovat i všem sanitářům 
a sanitářkám. Vždy byli ochotní a obětaví. Děkuji moc. S pozdravem L. M. 
 
 
 

 
 
 
 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Dobrý den, chtěla bych vám všem, lékařům, sestřičkám, pomocnému personálu i studentům, touto 
cestou poděkovat za lidskost, profesionalitu, ochotu, vstřícnost i milá slova v našich, ale i ve vašich 
nelehkých chvílích. Budeme na vás rádi vzpomínat. Děkujeme E. a J. S. 
 
 
 


