
 
 

Děkovné dopisy FN Plzeň za rok 2022 

 

PROSINEC 

 

Interní oddělení 
Rád bych tímto způsobem poděkoval Fakultní nemocnici v Plzni na Borech (bývalá VN), interní oddělení 
A, za příkladnou péči sestřičkám, sanitářům a lékařům. Zvláště pak velké poděkování patří                       
MUDr. Miloslavu Pechovi a Bc. Janě Boškové. S pozdravem V. K. 
 

 

 

Dětská klinika 
Dobrý den, chtěla bych moc pochválit a poděkovat za pěkný přístup k mému synovi Martínkovi sestrám 
z endokrinologie a gastroenterologie. I když je syn dost problémový pacient, zvládají náběr krve na 
první pokus. Máte tam opravdové anděly. DĚKUJI MOC, vděčná maminka 
 

 

 

Stomatologická klinika 
Dobrý den, moje dcera měla akutní problém se zubem. Zubař, kam dcera dochází, měl dovolenou. Po 
telefonické domluvě jsme přijeli na Stomatologickou kliniku ve FN Plzeň, kde nás přijala paní doktorka 
Baborská. Tímto bych chtěl pochválit celý tým paní doktorky Baborské, jelikož tak profesionální a milý 
přístup jsem ještě neviděl. Chtěl bych mockrát poděkovat Stomatologické klinice ve FN Plzeň a zároveň 
celé FN. Mockrát děkuji F. M. 
 
 

 

 

Klinika ortopedie, traumatologie pohybového ústrojí 
Dobrý den, chtěla bych poděkovat všem sestřičkám a lékařům na ortopedii lůžka, JIP, 4. patro 

úrazových kontrol a ambulance 9. patro, za skvělou péči. I. K. 

 

 

 

 

 



 
 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Dobrý den, vážená paní náměstkyně, prosím, dovolte mi, abych vyjádřil své nesmírné díky personálu 
Gynekologicko - porodnické kliniky. Má manželka byla přijata k hospitalizaci na rizikové oddělení 
kliniky, čemuž předcházelo diagnostikování preeklampsie. Na tomto oddělení přistupovaly sestřičky            
k manželce velmi mile, empaticky a profesionálně. Za což jsme byli oba dva velmi vděčný a velmi si 
toho ceníme. Ve středu odpoledne byla manželka přesunuta na porodní sály a následující den, okolo 
10 hodiny dopoledne, přesunuta na box, kde se jí ujala sestřička Petra Svobodová. Obrovský dík patří 
právě této sestřičce, jelikož s námi strávila celou službu a musím říci, že s tak empatickým a lidským 
přístupem jsem se nikdy nesetkal. Při střídání služby se nás ujala sestřička Brázdová (bohužel netuším 
křestní jméno), která s námi byla až do porodu. Musím říci, že i sestřička Brázdová byla velmi empatická 
a lidská. Když už šlo do finále, všimla si pohotově toho, že miminko má pomalejší ozvy. Ihned zavolala 
lékařku, paní doktorku Veverkovou, se kterou porod dotáhly až konce. Já jsem chtěl ve svém dopise 
tuto chvíli vyzdvihnout, jelikož to chvíli vypadalo, že ne vše půjde úplně hladce. Ovšem díky rozhodnosti 
a naprosté profesionalitě paní doktorky proběhl porod malinké velmi rychle a dobře, s výsledným 
apgarem 10 z 10. Paní doktorce asistovala sestřička Brázdová a všechna tahle spolupráce vedla k tomu, 
že vše nakonec proběhlo naprosto v pořádku. Vzhledem k tomu, že jsem byl poměrně dlouho členem 
týmu Emergency při klinice KARIM, vím, že velmi často je právě spolupráce to, co vede k dobrým 
výsledkům. Což jsem měl možnosti vidět. Chtěl bych říci, že profesionální, empatický a lidský přístup, 
který jsem měl možnost za těch pár dnů vidět na vaší klinice, mě nejen velmi mile potěšil a překvapil, 
ale také mě, mimo jiné, motivoval do mého dalšího profesního počínání. Paní náměstkyně, obrovský 
dík bych velmi rád věnoval také paní doktorce Kaprálové, která manželku přijímala a provedla ji celou 
hospitalizací. Opět jsme se setkali s velmi lidským a empatickým přístupem. Nakonec bych chtěl říci, že 
mě velmi těší to, že tak náročné pracoviště, jako je Gynekologicko - porodnická klinika, má nastaven 
standard takhle vysoko.  Z celého srdce všem moc děkujeme, byli jste skvělí, s pozdravem M. a L. Ch. 
 

 

 

 

Neurochirurgická klinika 
Vážený pane řediteli, rádi bychom touto cestou vyslovili uznání a poděkování za vynikající péči                         
o našeho syna, který byl hospitalizován na Vašem oddělení Neurochirurgie B. Veškerý personál tohoto 
oddělení tvoří špičkový tým lékařů, sester a zdravotního personálu s velkou profesionalitou, ochotou a 
zájmem o tu nejlepší zdravotní péči. Velice si vážíme odborné a vysoce profesionální péče Vašeho 
personálu při péči o našeho syna a ostatní pacienty a přejeme Vám ve Vaší práci mnoho úspěchů                      
a spokojených pacientů. S úctou Š. 

 

 

 

 

Chirurgická klinika 
Vážený pane řediteli, prodělala jsem laparoskopickou cholecystektomii na Chirurgické klinice FN 
Lochotín. Vzhledem ke kamínku ve žlučových cestách jsem pak absolvovala i vyšetření ERCP. Chtěla 
bych poděkovat svému operatérovi panu doc. MUDr. Šafránkovi, dále ošetřujícím lékařům panu doc. 
MUDr. Vodičkovi a paní MUDr. Procházkové. Chtěla bych poděkovat i paní MUDr. Jánské za citlivé 
provedení ERCP (z interní kliniky). Samozřejmě bych chtěla poděkovat i sestrám a veškerému 
zdravotnickému i nezdravotnickému personálu chirurgie C za trpělivost a vzorný přístup. Blíží se doba 



 
 

Vánoc, a tak bych chtěla popřát Vám i všem klidné prožití Vánoc, hodně zdraví a úspěchů v novém roce. 
MUDr. J. T. 

 

 

 

Oddělení plastické chirurgie, OSLUŽ – OLVaS kuchyně 
Vážený pane řediteli, chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za péči, která se mi ze strany všech 
Vašich zaměstnanců dostala. Je moc milé, když Vás při příjmu dámy na chodbách navigují, kam jít,                 
i v přijímací kanceláři vysvětlí, co je potřeba. Byla jsem hospitalizována na Oddělení plastické chirurgie. 
Lékaři, sestřičky, sanitářky i ostatní personál jsou usměvaví, vstřícní a ohleduplní k potřebám 
hospitalizovaných. Operoval mě pan doktor Woznica, i jemu patří obrovský dík za jeho přístup 
k pacientům. V neposlední řadě musím poděkovat i množství a výběru jídel. Rozmanitost jídelního 
lístku předčí kdejakou restauraci. Přeji Vám i všem Vašim zaměstnancům hlavně zdraví a pohodové 
prožití vánočních svátků. J. K. 
 
 

 

 

Dětská klinika, Gynekologicko – porodnická klinika 
Vážený pane řediteli, touto cestou bych ráda poděkovala za příkladnou péči, kterou poskytují Vaši 
zaměstnanci. Věřím, že ve všech odvětvích vždy vše záleží na lidech a jejich přístupu, ale ve 
zdravotnictví, kde pacienti bojují o to nejdůležitější, to z mého pohledu platí dvojnásob. V posledních 
třech letech jsem byla 4x hospitalizovaná ve FN Lochotín, z toho 3x na Gynekologicko-porodnické 
klinice (1x porodnice a 2x Oddělení konzervativní gynekologie) a 1x na Dětské klinice - Oddělení 
kojenců a batolat. Téměř ve všech případech jsem se setkala s vysoce profesionálním a přátelským 
personálem. Na tomto místě bych ale chtěla jmenovitě vyzdvihnout dvě zdravotní sestry, které svou 
práci odvádějí na 110 %, celým svým srdcem a díky jejichž přístupu je pobyt v nemocnici mnohem 
jednodušší a proces zotavení příjemnější. V únoru 2021 jsem byla hospitalizovaná se 14ti-denní dcerou 
na Dětské klinice - Oddělení kojenců a batolat. Pro prvorodičku s nemocným novorozencem a v období 
COVID-19 pandemie bez možnosti návštěv se jednalo o velmi stresovou záležitost. Díky sestřičce Ivaně 
Bláhové jsem však měla celou dobu pocit, že je vše v pořádku a neexistují neřešitelné problémy nebo 
obtěžující dotazy. Naprosto nadstandardně a vždy s úsměvem a laskaným slovem pečovala o moji 
dcerku i o mě. V danou chvíli pro nás nikdo nemohl udělat víc. Stejné štěstí na skvělý personál jsem 
měla i nyní, v prosinci 2022, kdy jsem podstoupila zákrok na Gynekologicko - porodnické klinice. V den 
zákroku o mě mimo jiné pečovala sestřička Bc. Karolína Černá. Díky jejímu vstřícnému a pozitivnímu 
přístupu a naprosto výjimečné péči bylo vše mnohem snadnější. Ještě jednou děkuji a přeji Vám 
poklidný předvánoční čas, příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do nového roku.                 
Mgr. L. H. 
 

 

 

Interní oddělení 
Dobrý den, chtěli bychom poděkovat všem zdravotnickým pracovníkům Interního oddělení Fakultní 
nemocnice Plzeň - Bory, tj.  sestřičkám i ostatnímu zdravotnickému personálu Interního lůžkového 
oddělení A a zdravotnickému personálu oddělení Lůžek dlouhodobě nemocných (LDN 3) pod vedením 



 
 

Mgr. Čadové,  kteří pečovali o našeho nemocného tatínka. Zároveň děkujeme všem lékařům za 
odbornou péči, vstřícnost a informovanost. I když jeho pobyt v tomto zdravotnickém zařízení netrval 
dlouho a nakonec skončil úmrtím, přesto jsme se setkali (všichni členové rodiny) s profesionálním                
a hlavně lidským přístupem ze strany zdravotníků k pacientovi. Zejména bychom chtěli poděkovat paní 
MUDr. Bernardové, která nás pravidelně a pravdivě informovala o jeho zdravotním stavu. Nikdy jsme 
neslyšeli ani náznakem slova jako např.: "Vždyť je starý, copak byste chtěli.",  jak je to možné slýchat                 
v nejmenované nemocnici v Plzni (vlastní zkušenost)! V neposlední řadě nás zaujalo i prostředí obou 
oddělení, vkusná výzdoba společných prostor a hlavně čistota. Prostě profesionalita byla zřejmá na 
každém kroku. Ještě jednou vám všem děkujeme a přejeme spoustu sil do další práce. A v neposlední 
řadě též krásné Vánoce a hodně zdraví a mnoho pracovních úspěchů do nového roku 2023. 
S pozdravem M. a L. V. 
 

 

 

Geriatrické oddělení 
Chtěl bych vám touto cestou velice poděkovat, a to především celému týmu ošetřujícího lékaře MUDr. 
Jana Zdeňka, sestřičkám i zdravotnímu personálu za vykonanou a poctivou práci, dokonalost, ochotu   
a srdečný přístup k pacientce. S pozdravem a přání krásného dne K. V. 
 

 

 

 

Neonatologické oddělení 
Ráda bych touto cestou poděkovala dětské sestřičce z oddělení šestinedělí paní Martině Hajšmanové. 
Po porodu mi byla velkou oporou. Pečovala nejen o mého syna, ale také o mě, především co se 
psychické stránky týče. Myslím si, že je pro toto oddělení velkým přínosem a dělá čest své profesi.  
 
 

 

 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 
Krásné Vánoce, díky vám jsem tu a užívám si krásné chvíle s rodinou. Díky obětavé práci doktorů                       
a sestřiček z KARIM. Děkuji moc, jste zlatíčka M. K. 
 
 

 
 
 

Oddělení sociální péče 
Vážená paní náměstkyně, dovolte mi, abych Vám touto cestou z celého srdce poděkovala za to, jak 
pracuje Váš personál. Konkrétně mám na mysli Oddělení sociální péče, a to pana Mgr. Petra Stajnera. 



 
 

Moje maminka byla nečekaně hospitalizována po úrazu na ortopedickém oddělení Vaší kliniky a já byla 
nucena řešit s Vaším sociálním oddělením její následnou péči. Byla jsem v nelehké situaci, pod silnou 
psychickou zátěží, a tak mě překvapil přístup pana Stajnera. Jeho absolutní profesionalita, úžasná 
empatie, milé a vstřícné jednání v dané chvíli, mě mile překvapily a velmi pomohly. Měla jsem pocit, 
že Vaší nemocnici na lidech opravdu záleží, a to je v dnešní době to nejcennější, co můžete kromě 
lékařské péče nabídnout. Ještě jednou Vám děkuji za sebe i svoji maminku. Můžete být právem hrdá 
na takový personál. S pozdravem a přáním mnoho zdraví a štěstí do nového roku 2023 A. C. 
 
 

 
 
 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Dobrý den, chtěl bych moc poděkovat všem členům porodnické kliniky v Plzni na Lochotíně, kde moje 
žena porodila akutním císařským řezem dceru v nočních hodinách. Omlouvám se za opožděný e-mail, 
ale chtěl jsem poděkovat všem, kteří se na zásahu podíleli. Byl to pro nás hektický a stresující moment, 
který jste vyřešili záchranou života dcery. Díky vám si můžeme v klidu užívat svátky. Hezké Vánoce 
přejeme vám všem. Děkujeme, S. 
 
 

 

 

Klinika pneumologie a ftizeologie, I. interní klinika 
Dobrý den, věřím, že především lékaře, sestřičky, ošetřovatelky, zkrátka veškerý zdravotnický personál, 
potěší vědomí toho, že jejich práce má obrovský smysl, a že díky všemu, co dělají, opravdu zachraňují 
lidské životy! Celé nemocnici patří obrovské "díky" celé naší rodiny, protože jen díky nekonečné péči 
zaměstnanců na několika odděleních moje maminka zůstala naživu, a to je něco, co nejde slovy 
vyjádřit. Všem těmto lidem patří má obrovská vděčnost, pokora a obdiv. Moje maminka byla akutně 
převezena na COVID JIP Plicní kliniky na Borech z Rokycanské nemocnice v noci, kdy díky bohu i tamní 
lékař byl prozíravý, na nic zbytečně nečekal, nepokoušel se o "záchranu" v Rokycanech, protože věděl, 
že milionkrát lepší péči mojí mamince poskytnete ve FN. Ještě v pátek v noci zajistil odvoz mojí mamky 
na Bory. Moje maminka se bohužel dostala do velmi vážného stavu. Mamka měla bohužel takový 
průběh onemocnění, kdy ji trápily vysoké horečky, bolest hlavy a bolest těla. Moje mamka byla na Bory 
přijatá v noci z pátku na sobotu s vážným a rozsáhlým oboustranným zápalem plic a podezřením na 
plicní embolii, která se naštěstí nepotvrdila. V sobotu ráno mi nějaká paní doktorka (jméno si bohužel 
nepamatuji) na této JIP vysvětlila zdravotní stav mé maminky a říkala, že v porovnání s tím, v jak 
vážném stavu tam ostatní pacienti leží, tak je na tom moje maminka rozhodně nejlépe, současně mě 
ale paní doktorka upozornila na to, že tento virus je extrémně zrádný a ani lékaři stále vůbec netuší               
a kolikrát nedokáží odhadnout, jak se to bude vyvíjet dále. Nicméně zcela upřímně, toto byla informace, 
kterou jsem nebrala vysloveně v potaz, protože do té doby byla moje mamka zcela zdravá, bez 
nadváhy, bez cukrovky, mladá, nekuřačka atd., zkrátka bez rizikových faktorů, takže jsme vůbec 
nepřemýšleli o variantě, že by se její stav mohl natolik zhoršit. Bohužel k extrémnímu zhoršení došlo 
hned v pondělí ráno, kdy jste museli mou mamku uvést do umělého spánku a napojit ji na plnou plicní 
ventilaci. Od té doby jsme jen doufali, modlili se, věřili a snažili se neztratit naději a víru, že ona to 
zvládne! Prošla si po necelých dvou týdnech závažnou infekcí, kdy ani její ošetřující lékař vůbec nevěřil 
tomu, že tento stav může přežít. Mamku museli během tohoto stavu také resuscitovat. Bohužel opět 
nevím jméno pana doktora, ale společně s ošetřujícím lékařem panem Zemanem se často o mou 
maminku staral pan doktor z oddělení KARIM z Lochotína, mluvil slovensky, oba páni doktoři se mnou 



 
 

vždy mluvili narovinu, byli ochotní a dělali maximum pro to, aby mé mamce poté zajistili lůžko na 
oddělení, kde budou taktéž dělat maximum pro to, aby se vrátila zpět do života. Pro mou maminku 
zajistili převoz a péči na Metabolickou JIP na Lochotíně, kde byla opravdu v té nejlepší a nejúžasnější 
možné péči, všechny sestřičky se o ni staraly s neuvěřitelnou péčí a ochotou a právě tato neskutečně 
dlouhá péče, kterou lidé na Metabolické JIP nikdy nevzdali, tak pomohla mé mamince nejvíce a právě 
díky nim se konečně po dlouhých 7 týdnech beze změny, bez známek jakéhokoli zlepšení, probudila               
a její plíce se začaly konečně regenerovat a obnovovat. Ke konci ledna pak bylo možné mou maminku 
převézt z JIP oddělení na normální lůžkové oddělení. Opět bohužel nevím přesné jméno paní doktorky, 
ale maminka si paní doktorku velmi chválila a říkala, že právě i její velká zásluha je, že se mamka mohla 
postupně vrátit do normálního života. Paní doktorka pro mamku zajišťovala následný rehabilitační 
pobyt. Moje mamka si prošla neuvěřitelně těžkou a dlouhou cestou, ale díky tomu, že ona sama nic 
nevzdala, a díky neskutečné a intenzivní péči vašich lékařů a sester, tak dnes, po necelém roce, nemá 
téměř žádné následky a žije život bez omezení. Nedokážu vyjádřit, jak moc jsem vděčná za přístup 
lékařů a obecně všech lidí, kteří o mou mamku pečovali, nikdy to nevzdali, i když by třeba mohli, 
protože v těch nejtěžších momentech to bylo opravdu "mega" hraniční, vlastně z medicínského 
hlediska neměla šanci, ale ona to nevzdala a vaši lékaři také ne! Věřím, že je všechny toto poděkování 
potěší a pokud je to jen trochu možné, předejte jim ho, prosím. Dokáži si představit, jak extrémně 
náročná byla právě péče o pacienty na COVID JIP, kdy smrtelnost pacientů, kteří se na toto oddělení 
bohužel dostali, byla obrovsky vysoká a myslím, že moc naděje a dobrých zpráv právě na tomto 
oddělení neslyšeli. Třeba si ještě na mou mamku vzpomenou a budou pyšní na to, že to všechno mělo 
obrovský smysl. Omlouvám se, že moje poděkování je takhle dlouhé. Samozřejmě bych mohla jen 
napsat obyčejné a stručné "Děkuji", ale chtěla jsem se vyjádřit trochu hlouběji. Ještě jednou zasílám 
neskutečné a obrovské poděkování za záchranu života mé maminky, díky vám tady s námi stále je, díky 
péči, kterou ve vaší nemocnici dostala, mám stále svou maminku na světě a věřte, že pro mě je to ta 
nejlepší a nejúžasnější máma na světě. Takže děkuji mockrát!! Všem Vám přeji hlavně zdraví a štěstí!! 
S pozdravem T. B. 

 

 

 

Neonatologické oddělení 
Vážení, zhruba před rokem jste si jeli do Klatov pro chlapečka, který se dral příliš brzy na svět. Bylo mu 
pouhých 28 týdnů. Dva měsíce jste mu poskytovali tu nejlepší péči a dělali vše pro to, aby se k rodičům 
dostalo krásné, do růžova „dopečené“ a hlavně zdravé miminko. Třetí měsíc jste ho svěřili do péče 
pražských kolegů, což ovšem znamenalo, že je o další krok blíž na cestě k domovu, k mámě, tátovi                    
a sestřičce. Dnes je Matyáškovi téměř jeden rok a je z něj šikovný, naprosto pohodový, zvídavý, občas 
nesnesitelně křičící, ale hlavně zdravý kluk s kouzelným úsměvem, který jako by nám chtěl vynahradit 
ty první tři měsíce svého života plné obav a každodenních telefonátů do nemocnice s dotazy na jeho 
zdravotní stav. Chtěli bychom vám všem, lékařům i sestrám, dodatečně poděkovat za prvotní 
profesionální péči a velmi milý, přátelský a empatický přístup, jak k němu, tak k nám, jeho rodičům. 
Vážíme si vaší práce a jsme rádi, že jsme se dostali právě k vám. Děkujeme a přejeme krásné, klidné 
Vánoce a co nejméně práce! J. a P. S. 
  
 

 

 

 



 
 

Geriatrické oddělení 
Vážený pane řediteli, ráda bych poděkovala jménem mojí maminky, která byla hospitalizovaná po 
operaci zlomeniny krčku na oddělení Geriatrie A v průběhu září a října, za příkladnou péči sestřičkám, 
ošetřovatelkám a fyzioterapeutkám, za jejich trpělivost, obětavost, úsměvy na tváři a rodinnou 
atmosféru, kterou dokázaly vytvořit. Dále děkuji p. doktoru Zdeňkovi za vstřícnost, lidský přístup                  
a ochotu věnovat čas i nám, rodinným příslušníkům a podpořit nás v nelehké situaci. V neposlední řadě 
patří dík paní primářce Soukupové mimo jiné za cenné rady, které jsme potřebovali pro následnou péči 
v domácím prostředí.  S pozdravem B. K. 
 
 

 

 

Klinika pneumologie a ftizeologie 
Poděkování všem lékařům, sestřičkám personálu Kliniky pneumologie a ftizeologie za laskavý přístup  
a péči. Byl jsem přivezen RZS s chronickou obstrukcí plic s akutní infekcí. Během hospitalizace se můj 
zdravotní stav zlepšil tak, že jsem byl brzy propuštěn do domácí péče. Dovolte mi, abych vám všem 
ještě jednou vyslovil moje poděkování za veškerou péči a popřál vám hodně zdraví, štěstí a úspěchů 
v pracovním i rodinném životě. S pozdravem váš vděčný pacient P. R. 
 
 

 

Oční klinika 
Všem lékařům a sestřičkám upřímně děkuji za vyšetření a aplikace injekcí. Přeji vám všem požehnané 
Vánoce a vše dobré do roku 2023. Z. D. 
 

 

 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Vážený pane přednosto, chtěl bych alespoň tímto způsobem poděkovat Vám i všem lékařům, 
sestřičkám a dalšímu zdravotnickému personálu za veškerou péči, kterou jste mi věnovali po dobu 
mého pobytu na Vaší klinice. Na konci října jste mi provedli výměnu kolenního kloubu. Operační výkon 
asi nebyl zcela rutinní, neboť bylo navíc třeba vyřešit defekt na holenní kosti. Operaci špičkově provedl 
pan doktor Koudela, jemuž patří můj největší dík, ale jenom o trošičku menší díky si také zaslouží celý 
operační tým, i doktoři se sestřičkami na JIP a lůžkovém oddělení B. Po celou dobu hospitalizace jsem 
se setkával pouze s vysoce profesionálním, ale zároveň lidským, trpělivým a obětavým chováním. 
Značně jste mi tím ulehčili vypořádání se s nutnou bolestí a nepříjemnými pocity souvisejícími s operací 
a následnou rekonvalescencí. Moc děkuji a přeji všem krásné a pokud možno klidné prožití vánočních 
svátků, hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce. Mgr. M. K. 
 

 
 
 



 
 

Interní oddělení – LDN 2, Chirurgické oddělení 
Velké poděkování paní doktorce a celému kolektivu sestřiček na oddělení LDN 2. Oceňuji profesionální 
a lidský přístup k pacientům. Též poděkování lékařům z Chirurgického oddělení, kde jsem byla 
operována. R. K. 
 

  

 

Geriatrické oddělení 
Milí zaměstnanci Geriatrického oddělení fakultní nemocnice. Zvláště pak vy, se kterými jsem se více 
poznala v období minulých Vánoc, kdy jsem byla u vás hospitalizovaná. V předvečer Štědrého dne na 
vás moc vzpomínám, jak jste o mě obětavě pečovali, pomohli mi postavit se na nohy a vrátit se do 
normálního života. Moc děkuji všem za obětavou a nelehkou práci. Přeji vám všem krásné svátky 
vánoční a do nového roku všechno nejlepší. J. K. 
 

 

 

  

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Vážený pane docente, dovolte mi, abych Vám tímto dopisem poděkoval za skvěle odvedenou práci. 
V roce 2021 mi bylo na Vašem oddělení operováno levé koleno a v roce 2022 mi bylo operované pravé. 
S pravým kolenem zatím ještě dokončuji rekonvalescenci, ale už nyní mohu říci, že se obě operace 
velmi povedly. Jsem s oběma koleny naprosto spokojený. Chtěl bych tímto dopisem poděkovat Vám, 
pánům doktorům, sestřičkám na ortopedii i rehabilitačním oddělení, zkrátka celému Vašemu týmu. 
Velice si Vaší práce cením. Váš spokojený pacient. M. S. 

 

 

 

LISTOPAD 

 

Kardiologická klinika 
Dobrý den, chtěli bychom touto cestou poděkovat celému kolektivu lékařů a hlavně sestřiček                               
z koronární JIP, kde vzorně pečovali o mého manžela. Moc si vážíme jejich náročné a obětavé práce. 
S pozdravem manželka J. J. a celá rodina. 
 

 
 



 
 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Dobrý den, chtěla bych poděkovat zaměstnancům Gynekologicko - porodnické kliniky. Byla jsem přijata 
na operaci na gynekologické oddělení v přízemí. Sestřičky, lékaři i ostatní personál byli velmi vstřícní, 
hodní a profesionální. Operoval mě pan prof. MUDr. Kališ, který mě přišel před operací i po operaci 
seznámit s průběhem operace a dalším pooperačním průběhem. Ještě jednou za vše děkuji V. E., Praha. 
 

 

 

 

Chirurgické oddělení 
Dobrý den, na sekretariát ředitele FN Bory telefonoval pan Ing. P. Š., který chtěl přes pana ředitele 

poděkovat MUDr. Rykovskému, Mgr. Cihlářové a celému CHIRO (vyzdvihl zdravotnický personál – 

Lůžka A) za vstřícnost, obětavost, péči a milý přístup k pacientům.  

 

 

 

I. interní klinika – MUDr. Karel Bilihar, Ph.D. 
Vážený pane řediteli, jménem celé naší rodiny bych si Vaším prostřednictvím dovolil opětovně vyjádřit 
nejhlubší poděkování a úctu za pokračující mnohaletou péči excelentnímu lékaři I. IK MUDr. Karlu 
Baliharovi Ph.D., přičemž bych rád volně navázal na náš předchozí děkovný dopis z roku 2020. I další 
dva roky v péči dr. Balihara nám potvrdily, že je naprosto výjimečným lékařem i člověkem, jakých lze 
potkat nanejvýš několik za život. Bylo by možno jmenovat řadu oblastí, v nichž dr. Balihar natolik 
převyšuje běžný lékařský standard, že je to zřetelně seznatelné i laikům v roli pacientů. Pro udržení 
únosné kapacity tohoto dopisu však zmíním pouze čtyři příklady. Běžný lékař dobře rozumí svému 
oboru. Dr. Balihar je však lékařem neskutečného přehledu napříč medicínskými obory s ohromujícími 
znalostmi v oblasti interní medicíny, jakož i schopností mimořádně jemnozrnného, kontextuálního                  
a individualizovaného sledování všech relevantních aspektů diagnostiky i léčby v nekompromisní snaze 
za každých okolností maximalizovat prospěch pacienta. Svoji práci vnímá jako naplňující poslání                    
a z každého jeho vyjádření doslova září ohromný neutuchající zájem o medicínu a pacienty, touha 
neustále posunovat hranice poznání, hledat nová řešení a vylepšovat ta stávající, jakož i soustavně sám 
na sobě pracovat. Velmi vypovídající je též skutečnost, že dr. Balihar je schopen pracovat ve stejné 
kvalitě s odbornými zdroji psanými v češtině i angličtině, a průběžně sleduje poznatky předních 
zahraničních pracovišť a klinických studií, aby je mohl co nejlépe zohlednit při vlastní klinické praxi. 
Vzhledem k jeho mimořádnému mravnímu kreditu pak nepřekvapí, že přes všechny své lékařské                    
i akademické úspěchy zůstává nesmírně skromným člověkem. Běžný odborný lékař se svými pacienty 
zabývá obvykle pouze při pravidelných kontrolách, mezi nimiž je pro ně s výjimkou mimořádných 
událostí obvykle těžko dosažitelný. Dr. Balihar je však i přes své extrémní vytížení v nemocnici a na 
fakultě ochoten soustavně se věnovat zdravotnímu stavu svých pacientů i v mailové komunikaci, a je 
připraven kdykoliv pomoci cennými radami či korekcemi stávajícího léčebného režimu, což je pro 
optimalizaci i flexibilitu léčby, režimová opatření i prevenci škod z prodlení nenahraditelným přínosem. 
Klinické kontroly jsou tak pouze jedním z mnoha elementů kontinuální péče, kterou dr. Balihar svým 
pacientům poskytuje. Běžný lékař se obvykle nerad zatěžuje posuzováním zdravotních problémů svých 
pacientů distanční formou, a pacienta v případě potíží prostě objedná na kontrolu. Objednací doba 
však může být velmi dlouhá, čímž se oddaluje i posouzení a řešení problému, a kromě nízkého 
pacientského komfortu hrozí i riziko prodlení. Pacienta navíc čeká často mnohahodinové sezení                     
v čekárně, což především v době rozvinutého covidu zakládalo pro mnohé z nich velká a třeba                               



 
 

i zbytečná nebezpečí, pokud jsou dané symptomy řešitelné distančně. Přístup dr. Balihara vůči 
pacientům je od tohoto formálního modelu naprosto odlišný, neboť je maximálně vstřícný, 
bezbariérový, lidský, odformalizovaný a racionalizovaný. Díky svému mimořádnému odbornému 
přehledu, excelentní diferenciální diagnostice a bezmeznému nasazení ve prospěch pacientů je dr. 
Balihar ochoten a schopen řadu situací na základě telefonické či mailové konzultace plnohodnotně 
vyřešit i bez nutnosti zatěžovat svého pacienta cestou do nemocnice. K tomu je samozřejmě nezbytná 
schopnost individualizovaného přístupu k pacientům, vysoká míra empatie a posouzení jejich laických 
kompetencí, což je další z mnoha vlastností, v níž dr. Balihar výrazně vyniká. Konečně pak běžný lékař 
dokáže lépe či hůře léčit chorobu pacienta. Kde v tomto úsilí běžný lékař obvykle končí, tam dr. Balihar 
začíná. Jeho vztah k pacientům je ryze partnerský, horizontální, nesmírně přátelský a empatický. Kromě 
léčby se snaží každému pacientovi ukázat i skryté příčiny a optimální přístupy k jeho chorobě, rozumět 
ji, rozpoznávat její výkyvy a umět na ně adekvátně reagovat. Do značné míry je tak schopen u mnoha 
méně závažných onemocnění naučit pacienty komplexně zvládat svoji chorobu vlastními silami. Svým 
nesmírně laskavým přístupem, silou odborné autority a ohromným klidem pak dovede pacientům 
velmi účinně pomoci v psychickém zvládání sebenáročnějších situací. Vůči pacientům je za všech 
okolností absolutně korektní, hovoří otevřeně a nebojí se žádné pravdy. Přesto je schopen podávat ji 
tak, aby pacient vnímal jeho plnou účast. Neslibuje, co nemůže splnit, ale současně vše co slíbí, vždy 
dodrží. Vysoce nadstandardní lidský vztah k pacientům je tak dalším prvkem, v nichž dr. Balihar výrazně 
vyniká. Vážený pane řediteli, věříme, že nadšení z odborníků formátu dr. Balihara v týmu Vaší 
nemocnice sdílíte s námi, přejeme mnoho úspěchů do Vaší práce, a samozřejmě co nejvíce úspěšně 
vyléčených a spokojených pacientů. V úctě R. P. 
 

 

 
 
 

Oddělení klinické farmakologie, OSLUŽ – OLVaS Kuchyně Bory 
Dobrý den, chtěla bych poděkovat veškerému personálu oddělení farmakologie /pavilon č.21/ za péči, 
která byla poskytnuta mojí mamince během hospitalizace. Ochota, vstřícnost a empatie, kvalitní                     
a chutná strava, musím přiznat, že s tímto přístupem se v dnešní době už moc nesetkáme. Ještě jednou 
děkuji a přeji všem zaměstnancům pevné zdraví a mnoho sil v jejich náročné práci. D. F. 
 

 

Neurochirurgická klinika 
Vážený pane řediteli, vážený pane přednosto, chtěl bych touto cestou velmi poděkovat Vašemu týmu 
z Neurochirurgické kliniky. Byl jsem přivezen s frakturou krčních obratlů po pádu. Ujali se mě kolegové 
MUDr. David Bludovský, Ph.D., který s kolegou MUDr. Miroslavem Seidlem (tuším, že to byl on) 
obratem zorganizovali veškerá potřebná vyšetření a operaci ještě týž den. Operoval mne MUDr. 
Slavomír Žídek. Přístup všech kolegů i sester byl velmi profesionální, vstřícný a lidský. Následná 
rekonvalescence proběhla rychle. Ještě jednou moc děkuji. Vyřiďte všem za mne velké Díky!                            
S přátelskými pozdravy Ing. R. F. 
 

 

 



 
 

OSLUŽ – OLVaS Kuchyně Lochotín 
Dobrý den paní Tamášová, byla jsem prvně v životě hospitalizovaná v nemocnici na Lochotíně na 
Neurologické klinice. Musím říci, že jsem byla mile překvapena. Obědy byly velmi chutné, dobře 
dochucené, maso křehké. Vždy jsem slýchávala: to jsou nemocniční b…., ale komu čest, tomu čest. 
Předejte prosím pochvalu kuchaři a celému personálu. Děkuji S. 
 
 

 

 

Dětská klinika 
Dobrý den, děkujeme lékařům RZ zasahujícím na Lochotínské ul. dne 3.11.2022 v odpoledních 
hodinách za záchranu života Tomáška. Děkujeme za přístup lékařů a sestřiček na dětské pohotovosti              
a oddělení JIP, kde byl Tom následně hospitalizován. Nelze slovy vyjádřit vděk vůči vám všem.  S úctou 
k vaší práci S. J. a M. L.  
 

 
 
 

Chirurgická klinika 
Vážený pane řediteli Šimánku, vážený pane přednosto Třeško, chtěla bych touto cestou poděkovat za 
lékařskou a ošetřovatelskou péči, které se mi dostalo za pobytu na chirurgickém oddělení E a A. 
V krátkosti popíši svůj případ. Uklouzla jsem ve sprše a řízla se do holeně. Následná lékařská péče 
v jiném zdravotním zařízení selhala a já byla přijata do Vaší nemocnice, kde se potvrdil zlatý stafylokok, 
nekróza a bylo nutné podstoupit dvě operace. Ujal se mne MUDr. Karel Houdek, Ph.D. Operoval mne 
a pečoval o mě po celou dobu hospitalizace. Oceňuji jeho lidský přístup, laskavost a profesionalitu. 
Stará se o mě i nyní, kdy jsem propuštěna do domácího léčení, ale objevují se mírné komplikace. Vždy 
s nesmírnou ochotou. Velká pochvala a hlavně díky za laskavost, všestrannou ochotu a obětavost patří 
také kolektivu lékařů a zdravotních sester na obou odděleních. Je mi ctí, že mohu napsat tento děkovný 
dopis, protože můžete být právem hrdi na tým velmi skvělých a fundovaných odborníků. Na Vašem 
pracovišti je k pacientovi přistupováno s nejlepší péčí. Děkuji a přeji vám všem mnoho profesních 
úspěchů a panu doktoru Houdkovi spoustu vděčných pacientů. S pozdravem, úctou a vděčností L. F. 
  

 

 

Urologická klinika 
Dobré ráno, vážený pane řediteli, chtěl bych touto cestou moc a moc poděkovat za vynikající péči               
a ošetření panu doktoru Sosnovi, Trávníčkovi a sestřičkám Krausové a Fenclové, kteří sloužili ve čtvrtek 
3.11.2022. Svou neznalostí jsem se předávkoval léky, navíc jsem měl ještě ucpanou cévku po operaci. 
Všem jmenovaným ještě jednou moc děkuji. Chtěl bych též poděkovat rychlé záchranné službě a řidiči 
sanitky, který mne vezl domů. Celému týmu urologie přeji hodně štěstí, zdraví a mnoho spokojených 
pacientů. Mgr. J. H. 
 

 



 
 

 
 
 

Chirurgické oddělení 
Vážená paní náměstkyně, koncem října byla na oddělení CHIRO C Premium krátce hospitalizovaná moje 
blízká kamarádka v terminálním stadiu jejího onkologického onemocnění. Na její přání a přání manžela 
a dcer jsem jí zase odvezla zpátky domů k jejím blízkým, protože chtěla prostě domů. Chtěli bychom 
poděkovat za naprosto neuvěřitelně empatické a laskavé chování sestřiček. A ještě navíc nic nebylo 
problém. Není to samozřejmost a mě osobně přístup sestřiček dojal. Poděkování patří také lékařům              
a panu primáři Karnosovi. Kamarádka zemřela v klidu a bez bolesti doma v kruhu své rodiny, s kterou 
mi bylo ctí jejich maminku a manželku doprovodit doma. Děkujeme. Pan J. Š. s dcerami a R. S. 
 

 

 

 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, Oddělení léčebné rehabilitace 
Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za péči poskytnutou mi na 
ortopedické klinice pod vedením doc. Tomáše Pavelky, kde jsem absolvoval výměnu kolenního kloubu. 
Následně jsem byl předán do péče léčebné rehabilitace rovněž ve Vámi řízené nemocnici. Přístup 
lékařů a zdravotního personálu na obou pracovištích vytváří příjemné prostředí, ve kterém pacient 
překonává daleko snáze mnohdy složité zdravotní i psychické situace spojené s provedeným zákrokem. 
Jako bývalý vedoucí pracovník zvláště oceňuji skutečnost, že na obou pracovištích panovala příjemná 
a milá nálada, a to nejen ve vztahu k pacientům, ale i mezi personálem samotným. Plně si člověk 
uvědomí, jak náročné je povolání lidí ve zdravotnictví, které je ve většině případů dáno tím, že své 
zaměstnání nedělají pouze pro peníze, ale mnohdy i více z lásky k této profesi a ve snaze poskytnout 
mnohdy i nevrlým pacientům tu nejlepší péči. Nejenom vztah mezi pacienty a personálem, ale i čisté 
prostředí a vynikající strava jistě jsou jedním z faktorů, které dopomáhají pacientům překonat úspěšně 
úskalí své nemoci. Zároveň bych, vážený pane řediteli, ještě jednou chtěl pracovníkům a vedení obou 
složek Vaší nemocnice co nejsrdečněji poděkovat a vyslovit i absolutorium za výsledky jejich práce. 
Výsledky jejich práce jsou tou nejlepší vizitkou dobré práce a úrovně mnohdy přetíženého zdravotnictví 
a jsou dokladem, že alespoň v této oblasti patříme ještě ke špičkovým zemím ve světě. Věřím, že 
najdete jistě příležitost, jak vedení obou pracovišť mé poděkování tlumočit. Ing. P. F. 
 

  

 

 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Dobrý den, chtěla bych velice poděkovat za skvělý profesionální a zároveň lidský přístup vašich 
zaměstnanců. Měla jsem tu čest setkat se a být zase v péči na Gynekologicko-porodnické klinice 
tentokrát v části 2G (druhé patro). Ač jsem přišla se špatnou diagnózou našeho plodu (plod bez srdeční 
činnosti), 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. 
 

 



 
 

 

Chirurgické oddělení, Interní oddělení – LDN 1 
Vážení lékaři, zdravotní sestřičky i veškerý zdravotnický personále poskytující své neocenitelné 
zdravotnické služby jak na Chirurgickém oddělení, tak i na oddělení LDN 1 ve FN Plzeň – Bory (dříve 
Chirurgický a Interní pavilon v bývalé vojenské nemocnici), dovolte mi, abych vám všem touto cestou 
poděkovala za neocenitelnou zdravotnickou péči včetně všech zdravotnických služeb, jichž se mi 
dostalo po dobu mé hospitalizace na označených zdravotnických pracovištích. Stále si nejsem jistá, zda 
veřejnost dostatečným způsobem chápe pracovní problematiku lékařů, zdravotních sestřiček a všeho 
dalšího zdravotnického personálu a jejich důležitost ve společenském životě. Proto mi ještě jednou 
dovolte, abych vám všem ještě jednou vyslovila moje obrovské poděkování za veškerou zdravotnickou 
péči, které se mi po dobu mojí hospitalizace ve vašem zdravotnickém zařízení dostalo, a do další vaší 
práce vám popřála hodně zdraví, štěstí a úspěchů v pracovním i rodinném životě. S pozdravem vaše 
vděčná pacientka E. H.  

        
 

 

 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, Oddělení léčebné rehabilitace 
Vážený pane řediteli, podstoupil jsem operaci kyčelního kloubu na Klinice ortopedie a traumatologie 
pohybového ústrojí. Touto cestou bych chtěl velice poděkovat panu MUDr. Tomáši Malotínovi                   
a celému profesionálnímu a úžasnému kolektivu lékařů a sestřiček, za jejich přístup a péči o pacienta. 
Též velké poděkování paní MUDr. Jarmile Teplé a celému kolektivu Oddělení léčebné rehabilitace za 
pooperační péči a následnou rehabilitaci. Za trpělivost a vzorný přístup poděkování fyzioterapeutce 
paní Drahomíře Rýdlové. Děkuji vám všem za vaší péči a vzorný přístup. Přeji Vám mnoho úspěchů                    
a spokojených pacientů. J. Ř.    
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                         
 

 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Vážený pane přednosto, rád bych Vám touto formou poděkoval za přístup Vaší lékařky Elišky 
Hrdonkové a sestřiček na gynekologické ambulanci. V pátek v brzkých ranních hodinách jsme k Vám 
byli s manželkou odesláni z Urgentního přijmu. Manželce se dostalo rychlého ošetření a paní doktorka 
i sestřičky se chovaly velmi profesionálně a vstřícně a poskytly manželce veškerý komfort, který mohly. 
S takovýmto přístupem jsem se dlouho v nemocnici nesetkal. Budu rád, když toto poděkování vyřídíte 
paní doktorce i sestřičkám. S pozdravem M. A. 
 

 

 

Oční klinika 
Dobrý den, chtěla bych moc poděkovat na oční ambulance (10. patro) všem sestřičkám a lékařům, že 
se o mě skvělé starají. Moc si toho vážím I. K. 



 
 

 

 

 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 
Vážený pane řediteli, ráda bych z celého srdce poděkovala pracovníkům KARIM za záchranu života mojí 
tchýně, která byla hospitalizována v kritickém stavu. Velmi si s rodinou vážíme profesionální péče a 
lidského přístupu vašich zaměstnanců. Tchýně byla poté hospitalizována v Praze v nemocnici Na 
Vinohradech a zotavuje se dále v zařízení VDH MED Projekt. Vše nasvědčuje tomu, že její život bude 
dále kvalitní a zřejmě bez omezení. Jakmile bude propuštěna domů, rádi bychom s ní přišli poděkovat 
na KARIM osobně. Děkujeme H. Š. s rodinou 
 

 

  

 

Neonatologické oddělení 
Dobrý den všem, je to něco málo přes rok, kdy jsme s naším Kubíčkem opouštěli brány vašeho oddělení. 

Vzpomínám si, že příběhy dalších rodičů mi tenkrát u vás hodně pomohly, tak sdílím i ten náš. Kubikovi 

bude 14 měsíců a je to úžasné dítě. S bráškou Jiříkem 2,5 roku jsou lepší parťáci, než jsem si kdy mohla 

přát. Společně už vymýšlí jednu lumpárnu za druhou. Kuba se od miminka plně zapojil do našeho života 

a funguje s námi bezvadně. Miluje plavání v bazénu, výlety v autě i kočárku a nejvíc ze všeho se mu líbí 

zpěv, básničky a různé vtipné tanečky. Jo a taky jídlo. :-D Je většinu času naprosto spokojený, usměvavý 

a v pohodě putuje z náruče do náruče. Je sice pozadu oproti svým vrstevníkům, ale věřím, že se v životě 

naučí zvládnout to, co bude potřebovat. Je to naše láska. Děkujeme vám všem (troufám si říct) za 

záchranu jeho života a úžasnou a citlivou péči o něj i o nás rodiče. Když někdy slyším příběhy dalších 

rodičů, tento přístup není zdaleka samozřejmostí. A za to děkujeme! Držíme palce vaší další práci,                

a přeji spoustu krásných, vypiplaných miminek. :-) H. M., manžel P. a synové   

 

 
Gynekologicko – porodnická klinika 
Vážený pane přednosto, vážená vrchní sestro, dovolte, abych touto cestou velmi poděkovala za 
spolupráci MUDr. Korečka, Mgr. Sosnovsové, Bc. Zolotové, Bc. Brázdové a Bc. Svobodové. Vaši 
zaměstnanci spolupracovali s naším vzdělávacím a výcvikovým střediskem, pomohli nám sestavit 
program pro výuku problematiky porodu v přednemocniční neodkladné péči a následně jej v průběhu 
roku 2022 ve spolupráci s našimi lektory také odučili. Problematika porodu byla vedena na velmi vysoké 
odborné úrovni, modifikována pro naše potřeby v terénu. Proškoleni byli zaměstnanci ZZS PK z celého 
Plzeňského kraje (řidiči ZZS, záchranáři, lékaři). Výuka měla mezi našimi zaměstnanci velmi pozitivní 
ohlas a byla vedena až obdivuhodně na míru našim potřebám. Věříme, že výše uvedené úsilí bude ku 
prospěchu nejen našim záchranářům a lékařům, ale také pomůže zkvalitnit péči o naše pacientky 
v PNP. Ještě jednou díky všem za odbornost, spolehlivost a ochotu. S pozdravem a úctou Mgr. I. K. 
  
 

 



 
 

 
Provozní odbor 
Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat panu Ladislavu Svatošovi a panu Pavlu Vávrovi za jejich 
ochotu a pomoc. Při odjezdu z pracoviště jsem zjistila, že mám na autě  píchnutou pneumatiku.                         
V zoufalství jsem se obrátila na službu na vrátnici. Tam mě odkázali na Velín a následně se mě ujali výše 
uvedení pánové a píchnutou pneumatiku mi hned  vyměnili. Ještě jednou velké DÍKY! O. Š. 
                            
 

  

 

Geriatrické oddělení 
Srdečné poděkování lékařům, zdravotníkům a sestřičkám, kteří obětavě léčí, starají se a pečují co 
nejlépe o nemocné pacienty. S vděčností srdečné poděkování manželé J. a L. Z. 

 

 

ŘÍJEN 

 

I. interní klinika 
Vážený pane řediteli, před několika dny jsem byla hospitalizována na I. interní klinice FN Plzeň, oddělení 
A, 5. patro. Chtěla bych touto cestou poděkovat celému personálu tohoto oddělení vedeného MUDr. 
Kašpárkem za naprosto profesionální a lidský přístup k pacientům a i jejich rodinným příslušníkům. 
Přeji všem hodně zdraví. MUDr. M. V. 
 

 
 

 
 
Chirurgické oddělení 
Vážený pane řediteli, velmi si vážím práce lékařů i ostatních zdravotníků, a to především těch, kteří 
pracují na Chirurgickém oddělení FN Bory. Děkuji celému týmu pod vedením MUDr. Mikoláška, který 
se mi po vážném úrazu již dva roky snaží zachránit dolní končetinu. MUDr. Mikoláškovi a MUDr. 
Zárybnickému jsem za mnohé vděčná a vážím si jich jak po odborné, tak i lidské stránce. Personál 
lůžkového oddělení chirurgie A si zaslouží můj obdiv, a to hlavně za lidský, chápavý a většinou laskavý 
přístup. S pozdravem B. K.  
 

 

 



 
 

Klinika pneumologie a ftizeologie 
Vážený pane doktore Zemane, dovolte mi, abych Vám co nejsrdečněji a upřímně poděkoval za péči na 
plicním JIP, kde jsem byl hospitalizován. Moc děkuji Vám i všem lékařům, sestřičkám a veškerému 
ošetřovatelskému personálu za přístup při mém léčení a ošetřování na Vašem oddělení. Cením si Vaší 
práce a jsem vděčný za záchranu svého života. Přeji Vám mnoho radosti a dalších úspěchů ve Vaší práci 
a srdečně děkuji. S pozdravem A. B. 
 

 

 

Anesteziologicko – resuscitační oddělení 
Vážená paní náměstkyně, koncem srpna 2022 jsem byla hospitalizována s akutním průběhem covidové 
infekce na ARO - DIP Bory. Touto cestou bych ráda poděkovala celému týmu, který fungoval naprosto 
bezchybně, a bylo poznat, že na oddělení vládne dobrá atmosféra. Práce sestřiček byla nejen 
profesionální, ale chování bylo lidské a laskavé, což není v dnešní době moc vidět, ale pokud ležíte                
v nemocnici, je to pro pacienta zcela zásadní. Poděkování patří i všem ošetřovatelkám a sanitářům za 
ochotu a milé chování. A samozřejmě také děkuji všem ošetřujícím lékařům za vynikající péči, zájem            
a empatii. Nebyla to moje první hospitalizace, ale s takovou péčí a přístupem jsem se ještě nikdy 
nesetkala. Ještě jednou moc děkuji a přeji všem pevné zdraví. R. S.  
 
  

 

 

I. interní klinika 
Vážený pane řediteli, dovolte nám, abychom mohli vyjádřit své poděkování za péči o našeho tatínka. 
Náš tatínek byl k Vám do nemocnice přivezen den před svými devadesátými narozeninami se zápalem 
plic. Byl umístěn na oddělení interny A5. Musíme vyjádřit obrovský obdiv a hluboké uznání za velmi 
kvalitní a profesionální péči jak lékařů, tak sestřiček a ostatního personálu tohoto oddělení. Vždy jsme 
se setkali s velmi vstřícným přístupem a ochotou pomoci. Tatínkovi léčba na Vašem oddělení pomohla 
a věříme, že po zotavení bude opět v pořádku. Ještě jednou veliké a zasloužené díky Vašim lékařům               
a sestřičkám. S úctou L. a P. R. 
 

 

 
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Dobrý den, byla jsem u vás s dcerou, která spadla z koně, na úrazové pohotovosti. Musím říct, že jsem 
velice ráda,  že jsme se na ošetření s dcerou dostaly právě k vám.  Personál byl velice ochotný, rychlý, 
milý a pan doktor velice pečlivý. Velký dík vašemu personálu. Hezký den O.  
 

 

 



 
 

Oddělení léčebné rehabilitace 
Vážená paní primářko, velmi ráda jsem vyslyšela prosby mojí maminky, která mne požádala, abych 
prostřednictvím e-mailu Vám a celému kolektivu Vašeho oddělení zaslala srdečné poděkování. 
Maminka byla na Vašem oddělení hospitalizována cca 14 dnů v měsíci září, kdy ji sužovaly bolesti               
v oblasti bederní páteře. Byla na Vašem oddělení již po druhé, a ač od roku 2017 uběhlo spoustu času, 
na Vašem oddělení  jsou  stále poskytovány  velmi profesionální služby a nechybí ani milý osobní 
přístup všech zaměstnanců, kteří jsou velmi trpěliví. Po propuštění z nemocnice, jak maminka sama 
říká, létá jak pírko, je opět veselá a usměvavá a za to přijměte poděkování i od nás, dětí. Přejeme, nechť 
se vám všem daří vykouzlit úsměv na líci i ostatním pacientům, kteří vaši pomoc potřebují. Děkujeme!!! 
S úctou M. P. 
 
 

 

 

 
Otorhinolaryngologická klinika 
Dobrý den, jsem zaměstnanec FN a chtěla bych touto cestou poděkovat kolegyním na ORL klinice - 
oddělení A, kde jsem byla začátkem září tohoto roku hospitalizována po operačním výkonu. Velmi si 
cením profesionality, ochoty a vstřícnosti všech pracovníků na tomto oddělení a na oddělení 
operačních sálů též. Děkuji Š. Š. 
 

 

 

FN Plzeň 
Dobry den, poprosila mne sousedka (74 let), jestli bych vám neposlal její poděkování za vzornou péči 
o jejího syna, vnučku a manžela, kteří se ne svoji vinnou vážně zranili při čelním střetu u Plzně. Přeji 
vám hezký den a s pozdravem T. K. 
 
 

 

 

I. interní klinika 
Dobrý den, chtěly bychom touto cestou poděkovat všem sestřičkám, pomocnému personálu a lékařům 
za ochotu, lidskost a vstřícné zacházení při péči o naši maminku, která byla hospitalizovaná ve vaší 
nemocnici na I. interní klinice, lůžkové oddělení B. Dále bychom chtěly poděkovat za dlouhodobou 
zdravotní péči a milý přístup pana doktora Boudy, který byl vždy ochotný s maminkou a rodinou cokoliv 
konzultovat. Děkujeme: dcery Mgr. M. F. a Ing. J. B. 
 

 

 

 

 



 
 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Dobrý den, v půlce září  jsem byla přijata do vaší nemocnice na plánovanou operaci na 
urogynekologické oddělení G II B. Chtěla bych pochválit práci celého oddělení G II B. Setkala jsem se            
s lidským a profesionálním  přístupem jak u sestřiček, tak u lékařek a lékařů v čele s panem primářem 
Kališem. Sestřičky byly usměvavé, milé, vstřícné, ohleduplné a ochotné. Pokud můžete, tak prosím moji 
pochvalu předejte nadřízeným a i sestřičkám z G II B, ať mají radost. A stejně tak lékařům a paní 
doktorce z anesteziologie. Bohužel nevím, jak se jmenovala. I ona byla velmi milá. A vyslyšela mé přání, 
aby mi "namíchala" anestezii tak, aby mi po ní nebylo špatně. Děkuji celému oddělení i celé vaší 
nemocnici. Doufám, že moje pochvala udělá radost vedení i sestřičkám. S pozdravem A. J. 
  

 

 

 

 

 

Interní oddělení 
Vážený pane doktore, dovolte mi, abych poděkoval Vám a celému kolektivu lékařů, zdravotních sester 
a sanitárních sester za příkladnou péči. Takový přístup, jako je na tomto oddělení, jsem dlouho nezažil. 
Omlouvám se za své chování, ale občas to bylo těžké. Za vše ještě jednou děkuji J. K.  
 

 

 

 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Dobrý den, chtěla bych poděkovat všem na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny za úžasnou 
péči, jak za odbornou, tak i za tu lidskou. V září jsem se léčila v Konstantinových lázních. Moje nemoc 
je Myasthenia gravis, v lázních jsem dostala zánět močových cest a zánět ledvin, bakterie jsem měla            
i v krvi. Pátý den mě převezli k vám na kliniku. Měla jsem velké bolesti a v lázních mi dali imodium. Vaši 
lékaři mě okamžitě začali léčit a úspěšně vyléčili. Jsem ráda, že jsem se dostala do rukou takových 
odborníků, které na klinice máte. Ještě jednou všem děkuji za příkladnou péči. M. D.  
  

 

 

Oční klinika 
Dobrý den, rád bych touto cestou poděkoval všem lékařům a sestřičkám Oční kliniky FN Plzeň- Lochotín 
za jejich profesionální přístup k pacientům. Také bych chtěl poděkovat paní doktorce MUDr. M. 
Šaškové za rychlé a přesné pojmenování poškození mého oka. Můj velký dík patří panu primáři doc. 
MUDr. Š. Rusňákovi, Ph.D. a jeho operačnímu tým, za úspěšné provedení náročné operace. Mé 
poděkování patří také všem lékařům a sestřičkám lůžkového oddělení Oční kliniky  za jejich odbornost, 
ochotu a vlídnost. Sestřičkám za pomoc, jelikož jsem se v té době pohyboval po operaci kyčle (TEP) 
pouze pomocí francouzských holí. Spolu s ostatními pacienty jsme se shodli na tom, že celá Oční klinika 



 
 

vedená p. primářem doc. MUDr. Š. Rusňákem, Ph.D. odvádí ve prospěch pacientů i celé FN Plzeň velmi 
dobrou práci. Moc děkuji. J. P. 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                       

                                                                                              
 
 

Chirurgické oddělení 
Dobrý den, chci vyjádřit poděkování a uznání celému kolektivu oddělení chirurgie A v Plzni na Borech, 
kde jsem byla hospitalizovaná v září letošního roku. Péči o pacienty lékaři, sestřičky i ošetřovatelky 
poskytovali naprosto profesionálně, šetrně a pečlivě. Co však také hodnotím pozitivně, je jejich 
přístup  k hospitalizovaným. Nevidí v nich "pacoše", nýbrž lidi vystresované prostředím a bolestí                        
a podle toho k nim přistupují. Citlivě s ohledem na jejich individuální potřeby. Takový přístup se                          
z našeho zdravotnictví vytrácí, a proto považuji za důležité na něj upozornit a poděkovat za něj. Bohužel 
jsem byla svědkem i nekorektního chování některých pacientů, což, naštěstí, nemělo na pozitivní 
přístup pracovníků oddělení vliv. Gratuluji k oddělení s takovým kolektivem. Děkuji a jsem s pozdravem  
H. N. 
  

OSLUŽ - OLVaS Kuchyně - Lochotín 
Milé paní kuchařky a páni kuchaři, ráda bych vám touto cestou poděkovala za výbornou stravu, kterou 
pro nás připravujete. Již týden jsem s dcerou hospitalizovaná na kojeneckém oddělení a z obědů jsem 
opravdu nadšená. Vepřové s mrkví bylo jedno z nejlepších, co jsem jedla. Moje 16 měsíční dcera má 
bezmléčnou dietu kvůli alergii, a to kuřátko, které jste jí teď připravili s omáčkou zahuštěnou rýžovou 
moukou, tak to se oblizovala až za ušima. Ráda bych vám touto cestou ještě jednou poděkovala                  
a zároveň vás chtěla i trochu povzbudit, protože vím, že v dnešní době není lehké se všem zavděčit. 
Srdečně zdraví maminka M. N. a M. B. 
 

 

 

Dětská klinika, Ústav imunologie a alergologie 
Dobrý den, jménem S. T. vám  chceme poděkovat za lidský, vstřícný přístup personálu nemocnice FN 
Lochotín a za péči, kterou jste poskytli jejímu synovi. Moc si vážíme vaší práce. Zvlášť velké poděkování 
patří MUDr. Schwarzovi, MUDr. Gutové, MUDr. Kačerové a Ludmile Romové. Přejeme hodně 
spokojených pacientů A. J. 
 
 
 

 
 
 

Chirurgická klinika 
Vážený pane řediteli, zdravím Vás z Karlových Varů. Dne 10. října 2022 jsem nastoupila jako pacientka 
do Fakultní nemocnice Plzeň na chirurgii B. Z původně plánované laparoskopické operace žlučníku jsem 
podstoupila velmi náročnou operaci žlučníku. Tuto náročnou operaci provedl excelentně pan MUDr. 



 
 

Jan Brůha. Na oddělení se o mě velmi pečlivě starali všichni lékaři, včetně pana primáře a milých 
sestřiček. Přála jsem si operaci ve FN Plzeň, protože jsem věděla, že je tato nemocnice na špičkové 
úrovni. Jsem Vám a všem kolegům nesmírně vděčná. Mám radost, že už se pomalu zapojuji díky Vám 
do pracovního procesu, který mám tak ráda. Děkuji Vám, a všem lékařům z chirurgie B a všem přeji 
pevné zdraví. Vaše pacientka D. N. 
 

  

 

 

Oddělení klinické farmakologie 
Byl jsem na zdejším oddělení léčen. V době přijetí jsem měl bolesti v kloubech obou pletenců 
ramenních a mírnější bolesti v kyčlích. Bolely mne rovněž svalové úpony v těchto místech. Měl jsem 
tím značně omezený pohyb. Po této době jsem díky absolvované léčbě kromě levého pletence 
ramenního, který je ještě trochu cítit, zcela bez bolesti a pohybového omezení. Chci tímto způsobem 
poděkovat celému lékařskému týmu. Ze svého stanoviska pacienta jsem si díky výše uvedených 
skutečností vědom vysoké odborné erudice členů týmu a hlavně nepřetržité ochoty a obětavosti všech 
členů týmu maximálně pomáhat pacientům. Děkuji, vděčný pacient Ing. L. S.  
 

Stomatologická klinika 
Vážený pane řediteli, dovolte, abych Vaším prostřednictvím poděkoval panu MUDr. MDDr. Genčurovi 
a jeho týmu na Stomatologické klinice, za odstranění zbloudilého implantátu z levé maxilární dutiny. 
Vzhledem k mým déle trvajícím potížím a bolestem, s tímto implantátem volně plujícím v dutině, 
vyjadřuji dík a obdiv k odbornému výkonu pana doktora. To vše ovšem bylo podpořeno neuvěřitelně 
lidským přístupem výše zmíněného pana doktora a sestřiček. Proto ještě jednou moc děkuji. Zdraví 
Vaše klientka J. B.  
 

 

 

Interní oddělení – LDN, Oddělení sociální péče 
V polovině června se naší rodině změnil život. Při dopravní nehodě na dvouproudé jednosměrné silnici 
blízko Olympie na auto mého syna v protisměru najel řidič, který špatně odbočil a chtěl se otočit. Můj 
syn - řidič, spolujezdec manžel a vnučka, utrpěli vážná zranění. Manžel byl po hospitalizaci na chirurgii 
přeložen na lůžka následné péče. Chtěla bych touto cestou poděkovat zdravotním sestrám a bratrům, 
kteří se o mého muže starali. K tomu patří také čisté postele i pokoj a toalety, oblečení nemocného               
i s jeho neduhy. Můj muž byl komplikovaný pacient, obvykle nespokojený. Je mu 87 let, nechodil, ale 
chtěl domů. Já mám skoro 80 let, krátce po covidu a 40 kg, syn na vozíku, vnučka po operaci hlavy                   
a snacha se starala o všechny nemocné plus o osmiletého syna s ďáblem v těle. Velký dík za morální 
podporu pro mne patří MUDr. Bláhové a Mgr. Šuryové. Obě se velmi snažily pacientovi vysvětlit, že je 
nutné dodržet léčebný postup a umožnit rodině se zotavit natolik, aby mohla převzít péči. Obě 
přicházely o drahocenný čas. Pomoc Mgr. Šuryové s léčebnými pomůckami, písemnostmi a cennými 
radami je nedocenitelná. Je to člověk s velkým porozuměním, maximální dávkou empatie a připravená 
vždy pomoci. Mojí narušenou psychiku dokázala natolik ovlivnit, že jsem náročnou situaci zvládla. Můj 
muž je už 10 dnů doma a péči o něho zvládá rodina s vypětím sil. Teď si zpětně uvědomuji, co znamená 
starost o pacienty a jejich potřeby. Všichni zdravotníci jsou ve službě velmi unavení fyzicky i psychicky. 



 
 

Přesto mají pro pacienty úsměv a povzbuzení. Za to jim patří naše úcta a dík. Přejeme vám všem hodně 
zdraví a buďte opatrní, ať můžete nemocné ošetřovat, protože ti na vás poléhají. M. B.  
 

  

 

Oddělení klinické farmakologie 
Dobrý den, chtěla bych poděkovat za skvělou péči při mém pobytu na vašem oddělení. Strávila jsem 
na vašem oddělení týden a všichni na mě byli moc hodní a ochotní. Velmi si toho vážím, protože tímto 
byl můj pobyt o to lehčí. Příjemné, hezké zázemí a pěkně vybavené pokoje. Ještě jednou vám moc 
děkuji. S pozdravem P. V. 

 

 

 

ZÁŘÍ 

 

Interní oddělení – LDN 2 
Chtěla bych touto cestou poděkovat za velmi profesionální, příjemný a láskyplný přístup veškerému 
personálu na tomto oddělení, kde pomáháte lidem v nepříznivé životní situaci, i rehabilitační sestře. 
Velice dobře vykonáváte svou náročnou práci. Děkuji za péči o mou maminku. Vřelé díky všem. H. R. 
 

 

 

 

Neurologická klinika 
Vážený pane řediteli, vážený pane přednosto, dnes jsem byla vyšetřena na Urgentním příjmu na 
neurologické ambulanci pro záchvatovitou jednostranně lokalizovanou bolest hlavy. Konkrétně jsem 
byla vyšetřována panem doktorem Tomášem Božovským, ošetřovala mě zdravotní sestra, která dnes 
na ambulanci byla, a velmi mě mrzí, že jsem nepostřehla jméno na jmenovce, ale moc ráda bych zmínila 
oba dva zdravotníky. Vyjadřuji obrovskou pochvalu a poděkování oběma. Setkala jsem se od pana 
doktora nejen s naprostým profesionálním přístupem, ale i nesmírně lidským vystupováním. Skvělý 
přístup, cílená, srozumitelná komunikace k získání potřebných informací pro následné kroky. Velmi 
oceňuji vlídnost a trpělivost a v neposlední řadě vysvětlení rozvahy vyšetření a zvažované příčiny potíží, 
včetně vysvětlení výsledků vyšetření a navrženého léčebného postupu. Zdravotní sestře bych moc ráda 
poděkovala též za přívětivý a povzbudivý přístup, včetně profesionálního zavedení kanyly. Myslím, že 
v dnešní hektické a emočně náročné době jsou takové kroky, kdy si najdeme pár chvil k napsání 
poděkování, zcela zásadní a nemyslím, že je jich nadbytek. Proto jsem se rozhodla, že je dobré 
spokojenost sdělit. Přeji hodně zdraví, ať se vám daří! V. U.                                                                                              
 



 
 

 

 
  
 

OSLUŽ – OLVaS Kuchyně 
Vážený pane řediteli, jsem majitelem hotelu. V poslední době jsem byl několikrát hospitalizován ve 
Vaší Fakultní nemocnici jak na Lochotíně, tak na Borech. Vždy jsem se setkal s vysokou profesionalitou 
a vstřícností lékařů i sester a dalšího personálu. Vzhledem ke skutečnosti, že jsem celý život byl ve 
vedoucích funkcích v gastronomii a dlouhá léta majitelem velkého hotelu, chtěl bych ocenit vysokou 
kvalitu podávané stravy pro pacienty. I když se jedná o předepsanou dietu (u mě naposledy č. 9), 
odpovídá požadavkům gastronomie a moderního stravování. Naposledy jsem byl hospitalizován na 
Urologické klinice FN Plzeň – Bory, kdy jsem byl propuštěn do domácího ošetřování v sobotu 3.9.2022. 
Po mém propuštění jsem si byl koupit kávu u automatu u vstupní haly. Na tomto místě jsem zapomněl 
svoji bundu, ve které byla finanční hotovost přes 11.000,- Kč. Velice ochotný personál ji našel a uložil 
na recepci kliniky. Dnešního dne jsem si bundu vyzvedl i se zmíněnou hotovostí. Velice děkuji 
zaměstnancům a hlavně sestrám, které se o moje osobní věci postaraly. Vážím si profesionality Vašich 
zaměstnanců. Velký dík patří i vrchní sestře paní Mgr. Kožíškové. S pozdravem B. K. 
 

 

 

 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 
Dobrý den, chtěl bych touto cestou poděkovat všem zaměstnancům oddělení ARO FN Plzeň Lochotín, 
za naprostou profesionalitu a vstřícnost při záchraně mého života. Předejte, prosím, toto poděkování 
všem dotčeným zaměstnancům. M. A. 
 
 

 
 

Geriatrické oddělení 
Vážená paní primářko, chtěly bychom Vám a celému týmu oddělení Geriatrie B poděkovat za vzornou 
péči o naší maminku. Maminka je ročník 1933 a má již léta problémy s koleny a pohybuje se pomocí 
chodítka. V červenci prodělala zápal plic a její pohyblivost se hodně zhoršila. Po přijetí na Vaše oddělení 
došlo k malému zázraku, maminka byla téměř ležák a s péčí Vašich všech pracovníků se navrátila do 
téměř původního stavu. Veškerý personál byl vždy vstřícný a ochotný. Děkujeme moc. Dcery M. B.          
a V. S. 
 
 

 
 
 

Kardiologická klinika  
Rád bych touto formou vyjádřil velké poděkování staniční sestřičce neinvazivní kardiologie pí. Jovaně 
Johnové za mimořádnou péči, kterou věnovala mému tatínkovi (82) zcela mimo medicínský problém. 
Tatínek při návštěvě FN nemohl najít svůj mobil, pojal obavy z jeho ztráty cestou do FN a bez telefonu 



 
 

neměl možnost si zavolat ani taxislužbu k odvozu zpět domů. Požádal proto o pomoc staniční sestřičku, 
která nejprve tatínka uklidnila, našla v databázi pacientů moje telefonní číslo, o situaci mě informovala 
a předala k telefonu tatínka. Následně telefonicky zjišťovala na dispečinku taxislužby, zda nebyl ve 
vozidle telefon nalezen, a po ukončení tatínkovo vyšetření mu ještě objednala odvoz taxislužbou zpět 
domů. To vše zvládla s maximálním pochopením a úsměvem i při velkém pracovním vytížení,                            
a navzdory okolnosti, že tatínek byl na vyšetření na jiné klinice a na kardiologii přišel pouze požádat                
o pomoc v naději, že zde vzhledem k velké vstřícnosti zdejších zdravotníků nalezne pochopení. Vše 
nakonec dopadlo dobře i v tom ohledu, že po návratu z FN nalezl mobil zapomenutý doma. Ještě 
jednou tedy staniční sestřičce vřele děkuji jménem svým, tatínkovo i všech dalších pacientů, kterým se 
podobná situace může rovněž přihodit, a kteří se tak rozhodně nemusí obávat požádat zdravotnický 
personál o pomoc i v takovéto záležitosti. V dokonalé úctě R. P. 

 

 

 

Neonatologické oddělení 
Dobrý den, velmi ráda bych poděkovala celému oddělení neonatologie (JIRP i JIP). 24. 7. 2021 se nám 
narodil náš malý chlapeček. Narodil se ve 35+2 tt, bohužel však měl komplikace s dýcháním a musel 
být na podpoře na JIRP. Všichni tam na nás byli velice milí a ve všem vycházeli vstříc. Já jsem byla občas 
hysterická a všichni mě vždy utěšovali a říkali mi, že to bude dobré. A měli pravdu, malý se během pár 
dní, skoro jako mávnutím proutku, o moc zlepšil a byl přesunut na JIP. I tam byli všichni skvělí. Se vším 
mi poradili, naučili. Nemám si na co stěžovat. Všechny moc zdravíme a ještě jednou za vše moc 
děkujeme. 24. 7. 2022 oslavil náš chlapeček 1 rok a je to zdravý, šťastný a šikovný kluk. Mějte se krásně. 
S pozdravem M. L. a malý L. S. 
 
 

 

 

Hematologicko – onkologické oddělení 
Vážený pane primáři Jindro, velmi se omlouvám za velké zpoždění s tímto vzkazem, ale ztráta tatínka 
mne velmi zasáhla a potřebovala jsem čas. Muselo si to tzv. "sednout". Tatínek se u Vás léčil. Ráda bych 
Vám a celé hematoonkologii, sestřičkám, lékařům a všem, kteří se na péči o pacienty podílejí, 
poděkovala. Z celého srdce vám všem děkuji za šanci, kterou jste tatínkovi i jeho rodině dali. Diagnóza 
akutní leukémie byla pro nás zdrcující. V první chvíli jsem nevěřila, že by byla možnost vyléčení. Je 
neuvěřitelné, jaké možnosti léčby medicína nabízí, a děkuji Vám za tu intenzitu, s jakou jste se rozhodli 
tatínka léčit a vyléčit. Bohužel tatínek svůj boj prohrál, ale díky vám všem dostal šanci bojovat! Pane 
primáři, děkuji za to, že jste, že milujete svoji práci a že jí věnujete tolik času. Děkuji za pacienty, kteří 
svůj boj, díky Vám, vyhrají! Děkuji za trpělivost, s jakou jste mi, stále dokola, vysvětlovali léčbu                     
a zdravotní stav tatínka. Děkuji všem za empatii, kterou jste celou dobu projevovali! Přeji Vám                              
i plzeňské hematoonkologii mnoho vyléčených pacientů a úspěšné dokončení snového Obláčku 
snů!    J. V. 
 
 

 

 



 
 

Interní oddělení 
Dobrý den, chtěl bych touto cestou poděkovat personálu gastroenterologického pracoviště v čele                    
s MUDr. Bouchnerem za velmi profesionální a lidský přístup k pacientům. Kolonoskopické vyšetření, 
které samo o sobě není příliš příjemné, mi pomohli absolvovat v klidu a pohodě. Na všech pracovnících 
je vidět, že je jejich práce baví a pacient pro ně není jen kus k odškrtnutí. Zároveň touto cestou prosím 
o předání mého poděkování panu doktorovi i všem děvčatům. S pozdravem L. 
 

 

 

 

Neurochirurgická klinika, OSLUŽ – OLVaS Kuchyně 
Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala vaší nemocnici za skvělou péči. Byla jsem 
hospitalizována na Neurochirurgické klinice FN Lochotín s vyhřezlou ploténkou. Dostalo se mi tam 
skvělé péče od lékařů, sestřiček a dalšího personálu nevyjímaje. Sestřičky i ošetřovatelky byly moc milé 
a se vším mi vždy pomohly. Lékaři byli velmi vstřícní, vše mi před i po operaci vysvětlili, a hlavně mě 
konečně zbavili obrovských bolestí! Kompletní personál oddělení byl velmi profesionální a zároveň 
velmi lidský. Vzhledem k tomu, že nejsem zdravotnicky vzdělaná, můj obor je zcela jiný, tak jsem byla 
o všech úkonech informována tak, abych jim porozuměla. Poslední pomyslnou třešinkou na dortu byla 
strava, která mne velmi mile překvapila svou výbornou chutí (přestože jsem měla diabetickou dietu), 
tak bych zároveň chtěla ještě poděkovat všem v kuchyni za zpříjemnění pobytu. Přesně takto si 
představuji zdravotnictví v 21. století. Ještě jednou moc děkuji J. L.  
 

 

 

 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Dobrý den pane profesore, chtěla bych touto cestou poděkovat za úžasný profesionální i lidský přístup 
Váš i celého oddělení,  který mně hodně pomohl cítit se dobře a bezpečně. Na kontrole jsem byla 2x              
u pana doktora Adamíka a další kontrolu mám v listopadu. Ještě jednou děkuji za vše a přeji Vám hodně 
pracovních i osobních úspěchů. H. K. 
 
 

 
 
 
 

Chirurgické oddělení 
Dobrý den, myslím si, že upřímnosti slov uznání a chvály není nikdy dost. Nepřízní osudu jsem se 
dostala do péče Chirurgického oddělení ve FN v Plzni na Borech a v pár řádcích chci vám, a hlavně 
celému kolektivu tohoto oddělení, upřímně poděkovat za vaši každodenní (pro vás možná rutinní) 
práci. Dnes přiznávám, že mé obavy z hospitalizace byly předčasné a zcela liché. Každý den jsem 
obdivovala dobrou náladu, úsměv a pohodu ve tváři pomocného personálu, také pracovitost, 
obětavost a trpělivost všech sester, ale také pragmatismus a energii staniční sestry I. Benešové, DiS. 
V neposlední řadě obdiv a respekt chovám i k lékařům - MUDr. P. Vicarimu a MUDr. F. Polankovi. 
Z celého srdce všem děkuji za podporu, pohodu a příjemný pobyt strávený na lůžkovém oddělení C. 
S úctou, Mgr. L. K.  



 
 

 

 

 

I. interní klinika 
Dobrý den, rád bych touto cestou poděkoval paní doktorce Trefné, že mi zachránila život. To je veliká 
pravda, a co víc k tomu dodat. Za celý svůj život jsem se nesetkal s takovým přístupem lékaře                            
k pacientovi. Má veliké srdce k problematice pacientů a s ní další lékaři na plzeňské nefrologii, zejména 
pan prof. Reischig. A hlavně nesmím zapomenout na sestřičky a bratra na dialýze. Děkuji vám všem. 
Jste součástí mého života. Bez vás bych tu nebyl. J. P. 
 

Oddělení léčebné rehabilitace 
Dobrý den, moc bych chtěla poděkovat na oddělení rehabilitace lůžka Lochotín všem lékařům, 
sestřičkám, fyzioterapeutkám, paní psycholožce a také paní Janě Škudrnové, která se zabývá 
ergoterapií, moc mi to pomáhá a opravdu si toho vážím. I. K. 
 

Oddělení sociální péče, Pobytová sociální péče 2 
Dobrý den, chtěla bych vyjádřit poděkování Bc. Zimmermannové a celému kolektivu Oddělení sociální 
péče  PSP 2 ve FN na Borech. Na toto oddělení byl koncem července přijat můj strýc po operaci kyčle, 
kterou fyzicky velmi dobře zvládl a rozchodil, ale bohužel se velice zhoršil jeho mentální stav (počínající 
demence). Po přeložení na PSP 2 jsme pozorovali pozvolné zlepšování a nyní je orientovaný v čase                 
i místě, znovu dokáže použít mobilní telefon a hlavně se mu vrátil jeho humor a optimismus. Velice si 
oblíbil vaření, při kterém pomáhá, dělá legraci, a to jej činí šťastnějším. Personálu oddělení se povedl 
zázrak, ve který jsme již nedoufali. S Bc. Zimmermannovou jsme v úzkém kontaktu prostřednictvím                
e-mailu nebo telefonu, čímž mi velice usnadňuje vyřizování potřebných úkonů, protože bydlím až                 
v Tachově. Velice si jejího přístupu vážím. Mohu být v klidu, že je o něj výborně postaráno. Je zase 
spokojený a má chuť do života. Děkujeme všem za příkladnou péči! S hlubokou úctou Ing. G. M. 
 

 

 

I. interní klinika 
Přeji hezký den, dnes 22. 9. 2022 telefonovala na sekretariát ředitele FN Lochotín paní E. U., která 
chtěla poděkovat za poskytnutou zdravotní péči lékařům a sestrám I. interní kliniky FN Plzeň Lochotín, 
kde byla hospitalizována. Paní U. byla moc spokojená a jmenovala pana MUDr. Drenka. 
 
 

 

 

Chirurgická klinika 



 
 

Dobrý den, rád bych touto cestou poděkoval panu doktorovi Karlu Houdkovi, který u mě provedl 
náročnou operaci, transplantaci ledviny. Obdivuji takové lékaře MACHRY ve svém oboru. Tento pan 
doktor mě operoval celkem dvakrát a byl jsem vždy spokojen, s jakou profesionalitou o mě pečoval. 
Zároveň děkuji celému operačnímu týmu, který pod jeho vedením úspěšně zvládl tak náročný 
chirurgický zákrok. Děkuji Vám, pane doktore. Děkuji vám všem. J. P. 
 

  

 

 

 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Dobrý den, pane přednosto, minulý týden jsem na Vaší klinice porodila dceru. Touto formou chci 
poděkovat přítomnému personálu nejen na porodním sále, kde jsem byla kvůli krvácení již od sobotní 
noci, ale i na oddělení šestinedělí. V porovnání s minulostí ušla FN, co se týče komunikace s pacienty, 
obrovský kus cesty, a může se v tomto směru směle srovnávat s klinikami např. v německém Mnichově, 
kde jsem 10 let žila. Ze všech těch, kteří o mě pečovali, bych vyzdvihla porodní asistentku Lenku 
Sosnovcovou a laktační poradkyni Helenu Novou. Velmi si vážím jejich profesionální práce a lidského 
přístupu. Ještě jednou Vám i personálu děkuji za skvělou práci. S přátelským pozdravem J. K. 
 
 

 

 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Dobrý den, chtěla bych touto cestou moc poděkovat porodnickému oddělení za profesionální a klidný 
průběh celého porodu. Zejména porodní asistence Malypetrové, která mě provázela celým porodem, 
byla mi maximální oporou a dokázala z něj udělat neuvěřitelný zážitek. Ještě jednou moc děkuji. 
 

 

 

FN Plzeň 
Vážení, opakovaně mám potřebu vyslat směrem k vaší instituci pozdrav a také poděkování určené 
samozřejmě celému personálu nemocnice. Komunita lékařů a sestřiček u mě vždy požívala velkého 
respektu. V poslední době k tomu přidávám velké poděkování a vděčnost s určením zejména k vaší 
instituci. V neděli tomu byly již 4 roky, kdy jsem byl letecky dopraven do vaší nemocnice z místa těžké 
autonehody. Tuto skutečnost považuji za poslední a zásadní ze šťastných okolností vztahujících se 
k této události. Ti, kteří viděli vrak mého auta, nevěřili, že z něj mohli vyprostit živého člověka. A u vás 
jsem se pak díky zásahu lékařů a péči sestřiček po několika dnech vrátil do života. K poděkování 
přidávám i trochu omluvy, neboť jsem nebyl disciplinovaný pacient. Mým traumatem bylo, že 
náhradou za připravené mohutné oslavy narozenin jsem se probudil v nemocnici, a to poprvé v životě 
a v poměrně zbídačelém stavu. Tak jsem odmítal stravu a opakovaně se pokoušel utéci (po čtyřech          
a s „polámanými hnáty“). Přetrvávající dík a vděčnost jsem opakovaně vyjadřoval i pražským lékařům 



 
 

navazující péče. Leč mně vždy připomínali, abych tak činil zejména směrem k plzeňským kolegům. Při 
jedné minulé cestě přes Plzeň se mi podařilo zastavit se a osobně poděkovat sestřičkám u běžného 
pokoje. Bylo to milé a velmi dojemné setkání. Dokonce si mě pamatovaly (asi jsem opravdu zlobil). 
Tuze rád bych poděkoval i lékařům poněkud skrytým v pozadí, tj. zejména chirurgům a personálu 
specializovaných pracovišť (tj. zřejmě JIP a ARO). Vážení, tedy prosím, abych byl při vhodné příležitosti 
také zařazen do řady bývalých pacientů jistě vyjadřujících ocenění a díky za péči poskytovanou vaší 
nemocnicí. Já k tomu přidávám přání štěstí a mnoha úspěchů celému osazenstvu při vaší tuze záslužné 
a bohulibé činnosti. S pozdravem A. S. 
 

 

 

II. interní klinika 
Dobrý den, jsem dlouholetým zaměstnancem FN a poslední dobou a snad jen na chvíli i pacientem. 
Chtěl bych vyjádřit následující: „Vyslovuji pochvalu celému oddělení osteologie na 2. IK FN Bory, 
zejména panu docentu Vyskočilovi za profesionální péči, kterou mi poskytli“. Děkuji a zdravím.             
Mgr. J. R. 
 

 

 

 

Dětská klinika 
Vážení, dovoluji si touto cestou moc poděkovat dětskému odd., konkrétně MUDr. Ondřeji Ptákovi                     
a zdravotní sestře. Museli jsme s naší 3,5 letou dcerkou navštívit ambulanci dětského oddělení, protože 
jí hodně oteklo víčko u levého oka a měli jsme strach, co se jí mohlo přihodit. Pan doktor Pták byl na 
naši dceru velmi vstřícný a hodný. Dcerka potřebuje klidný a vstřícný přístup. To pan doktor dokázal 
velmi příjemně uskutečnit. Tímto panu doktorovi Ptákovi moc děkujeme a jsme rádi, že máte tak hodné 
doktory. Zdravotní sestra byla také velmi hodná. Ať se daří. Hezké dny J. B. 
 

 

 

 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 
Vážený pane řediteli, v souvislosti s vyšetřováním závažného trestného činu bych rád vyjádřil 
poděkování lékařskému personálu FN Plzeň. Zejména pracovníkům Kliniky anesteziologie, resuscitace 
a intenzivní medicíny, za jejich profesionální přístup a opakovanou vstřícnost při umožnění plnění úkolů 
Policie České republiky. Těším se na další spolupráci a jsem s pozdravem plk. Mgr. M. K. 
 

 

  

 



 
 

Oddělení klinické farmakologie 
Vážení, dovolte mi, abych vám touto formou vyjádřil své velké díky. Byl jsem hospitalizován na vašem 
oddělení. Po dobu mého pobytu na vašem oddělení jsem zažíval vzornou péči od veškerého personálu. 
Péče o nás pacienty byla prováděna s ochotou, vlídným a lidským přístupem. Velice si vážím vaší 
namáhavé a obětavé práce. Děkuji vám, že vaší zásluhou se můj zdravotní stav zlepšil na přijatelnou 
úroveň a cítím se mnohem lépe. Děkuji za vaše laskavé a vlídné jednání. S velkými díky a úctou V. S. 
 

 

  

  

 

Dětská klinika 
Je to týden, co se nám stalo hrozné neštěstí. Byl to den jako každý jiný, šla jsem se synem krmit koně. 
Po chvilce ve výběhu se to celé zvrtlo a jedna kobyla po nás vykopla. První jsem nevěděla, co se děje, 
když jsem se rozkoukala, koukám na syna, tekla z něj krev, kopla ho do obličeje. Utíkali jsme domů             
a rychle do nemocnice. Všichni byli naprosto dokonalí a sehraní. Na nic nečekali, udělali spoustu 
vyšetření. Hrozilo, že maličký přijde o oko. Byla jsem psychicky na dně. Po pár dnech začal maličký 
koukat, otok ustoupil a všechno se lepšilo. Celý personál mě tak strašně podporoval a myslím, že bez 
nich bych to jen tak nezvládla. Lékaři byli úžasní a hodní. Strašně moc děkuji, zachránili jste mi syna. 
 

 

 

 

Neurochirurgická klinika, Oční klinika, I. interní klinika 
Dovolte nám vyslovit naše poděkování za provedenou operaci a příkladnou následnou péči o člena naší 
rodiny. Děkujeme oddělení neurochirurgie, endokrinologie, internímu oddělení, očnímu oddělení                  
a všem lékařům i sestřičkám. Díky vaší péči a profesionalitě se mu vrátil zrak do postiženého oka                          
i mentální zdraví. Postupně začíná žít plnohodnotný život. Je to pro nás zázrak. Děkujeme vám všem             
a přejeme vám další úspěchy. S pozdravem J. D. s rodinou 
 

  

 

 

II. interní klinika 
Chci touto cestou poděkovat celému oddělení II. interní kliniky za péči a profesionální přístup 
k pacientům, milý úsměv, i když to s námi někdy nemáte lehké, spíš naopak. Za ten čas strávený na 
vašem oddělení jsem poznal nové lidi, jak mezi pacienty, tak i mezi personálem a toho času nebudu 
určitě litovat. Zase mě obohatily nové zkušenosti, a ty s pokorou přijímám. Jste lidé na správném místě. 
Ještě jednou díky a pokračujte ve své nelehké práci. V. 
 



 
 

 

 

 
Interní oddělení – LDN 3 
Tímto chci poděkovat celému kolektivu za péči a starostlivost. Dovedu ocenit jejich práci, protože sama 
jsem se starými lidmi 45 let pracovala. Děkuji za vše. Přeji celému kolektivu především hodně zdraví             
a  vytrvalosti. J. N.  

 

 

 

 

 

SRPEN 

 
I. interní klinika, Kardiochirurgické oddělení 
Moc děkuji za vzornou a profesionální péči kolektivu lékařů a všech zdravotnických pracovníků 
oddělení kardiochirurgie - a oddělení nefrologie a metabolicke JIP 1. interní kliniky FN Plzeň - Lochotín 
během mé dlouhodobé hospitalizace mezi březnem a červnem 2022. M. K. K poděkování se připojuje 
manželka a dcery s rodinami 
 

 

 

 

Neonatologické oddělení, Gynekologicko – porodnická klinika 
Vážený pane řediteli, ráda bych touto cesto poděkovala a pochválila tým neonatologického centra.         
V únoru jste se nám starali o dceru a já si vaší práce a lidskosti velmi vážím. Jak na oddělení RES, tak na 
oddělení JIP  jsem se setkala s vlídností a profesionalitou. Jak lékaři, tak nelékařský personál vše 
vysvětlili, člověka v nelehké chvíli dokázali povzbudit a vytvořili tak příjemné prostředí, což jistě víte, 
není vždy a všude samozřejmostí. Dále bych chtěla poděkovat gynekologicko-porodnickému týmu                   
a týmu anesteziologie, díky kterým se dcera vůbec mohla narodit. Na gynekologii jsem ležela již před 
rokem (revize dělohy) a byla sem také maximálně spokojena i přes negativní diagnózu. Tímto bych ráda 
poděkovala všem lékařům, sestrám, pomocnému personálu a každému pracovníkovi, kterému 
vděčíme za péči. Děkujeme P. 

 



 
 

 

 

Chirurgická klinika 
Vážený pane řediteli, ve dnech 14.6.2022 až 21.6.2022 jsem byla hospitalizována na Vaší chirurgické 
klinice odd. F  na operaci. Vaším prostřednictvím chci poděkovat všem  ošetřujícím lékařům, sestřičkám 
a sanitářům za vzornou  péči, se kterou se o všechny pacienty starali. Velmi si vážím práce zdravotníků, 
kteří se přes náročnou a zodpovědnou práci dovedou na pacienta usmát, povzbudit ho a někdy                           
i zažertovat. Vzhledem k tomu, že  operace u  Vás na klinice byla moje pátá, vím, o čem mluvím. Ještě 
jednou  díky, personál byl bez chybičky a právem na něj můžete být hrdý. Přeji Vám a všem 
zdravotníkům jen samé úspěchy a moc děkuji. V. W. 

 

 

Otorhinolaryngologická klinika 
Dobrý den, rádi bychom touto cestou poděkovali všem sestrám, lékařům i ostatním zaměstnancům 
dětského oddělení ORL za vynikající péči o našeho pětiletého syna, který se nedávno podrobil 
endoskopické adenotomii. Obzvláště děkujeme paní MUDr. Janě Kůsové, jejíž vstřícnost, profesionalita 
a lidský přístup umožnil, aby se náš syn zbavil nejen strachu ze zákroku, ale hlavně nepříjemných obtíží. 
Dále děkujeme panu MUDr. Robertu Sakařovi, který operaci provedl a dále se pak staral o našeho syna 
na lůžkovém oddělení. Přejeme všem zaměstnancům hodně zdraví a úspěchů a děkujeme. Rodina P.    

 

 
 
Otorhinolaryngologická klinika 
Dobrý den, ráda bych poděkovala za naprosto skvělou péči sestřičce Martině Lešetické, která se o mě 
starala po operaci na odd. ORL-A v červenci 2022. Její zájem o pacienta, snaha ulehčit mi náročné 
pooperační dny, aktivní spolupráce s lékařem na nalezení účinného způsobu tišení bolesti a vůbec 
celková péče, všímavost a respekt k přáním pacienta, byly prostě perfektní a nadprůměrné. Velmi jí 
pomáhala i sestřička Sabina Vacková, které tímto také mockrát děkuji. Dámy, budu na vás vzpomínat   
s velkou vděčností, protože jste mě profesionálně a zároveň lidsky provedly těžkým obdobím! Dále 
bych chtěla poděkovat i celému personálu operačních sálů ORL Bory za skvělou péči před i po operaci. 
Sestřičky, paní anestezioložka, i sanitář byli skvělí, výborně se o mě postarali a ještě svým vlídným 
přístupem pomohli odbourat předoperační stres. Takové zdravotníky bych si přála potkávat všude. 
Děkuji! S přáním všeho dobrého H. P. 
 

 

 
Dětská klinika 



 
 

Dobrý den, ještě jednou bych chtěla poděkovat za velmi profesionální, vstřícný přístup, ochotu                         
a pomoc. Dcera 15 měsíců spolkla sponku, byli jsme posláni v neděli večer ze Sokolova k vám do Plzně 
na Lochotín. Již na recepci skvělé jednání, velmi milý a ochotný hlídač, který byl velmi lidský, když jsem 
opravdu brečela a bála se o dceru, co nás čeká. Dětská klinika, krásné místo vybavené hračkami, dceři 
se tam moc líbilo. Na závěr velké poděkování paní doktorce a sestřičce, které ten večer sloužily. Moc 
nám pomohly a mě i uklidnily. Vše nakonec dobře dopadlo. I když ten večer byl náročný, cesta k vám   
a zpět s malou dcerou, stálo to za to. S pozdravem K. D.  
 

 

Ústav klinické biochemie a hematologie 
Dobrý den ráda bych poděkovala na hematologii FN všem sestřičkám, lékařům a hlavně paní doktorce 
L. Bultasové, patří vám všem velké díky. Moc si toho vážím a přeji vám všem hezké léto. I. K. 

 

 
 
Gynekologicko – porodnická klinika, Neonatologické oddělení 
Vážený pane řediteli, chci touto cestou poděkovat všem lékařům a sestřičkám gynekologicko-
porodnického oddělení a neonatologie. Jmenovitě panu doc. MUDr. Jiřímu Preslovi., Ph.D., MUDr. 
Lucii Betincové a MUDr. Elišce Hrdonkové za jejich úžasný a vysoce profesionální přístup. Letos                           
v březnu jsem u Vás byla hospitalizována nejprve já a poté ještě 4 týdny s mojí předčasně narozenou 
dcerou. Měla jsem z toho obavy, které se vůbec nenaplnily. Během 40 dnů, které jsem ve FN  strávila, 
byly všechny sestřičky i lékaři, se kterými jsem se setkala,  jedním slovem úžasní. Díky nejlepší péči, 
kterou nám všichni věnovali, mám teď doma zdravou pětiměsíční holčičku. Ještě jednou děkuji. M. M. 

 

 

Kardiologická klinika 
Dobrý den, chtěla bych poděkovat ošetřujícím lékařům a všem pracovníkům na odd. kardiologie FN 
Lochotín. Moje maminka byla na tomto oddělení již dvakrát hospitalizovaná a byla velmi spokojená                
s veškerým personálem na tomto oddělení. Jelikož je mamince 93 let mám vám jejím jménem 
poděkovat. Za paní M. T. její dcera M. H. 

 

 

II. interní klinika 
Vážený pane řediteli, chtěla bych Vám napsat o paní doktorce z diabetologické ambulance MUDr. 
Flanderové. Paní doktorku navštěvuji již třetí rok a z její práce jsem doslova unešená. Nejen, že mně 
zkompenzovala diabetes, ale je vždy nápomocná radou. Její ochota je opravdu nevšední, je ohromně 



 
 

milá. Je mi 67 let a za tu dobu jsem nepoznala příjemnější paní doktorku. Přeji Vám více takových 
lékařů. J. T. 

 

 

 
Klinika zobrazovacích metod, Neurologická klinika 
Dobré ráno, chtěla bych touto cestou předně moc pochválit opět všechny skvělé pracovnice                                   
i příjemnou paní doktorku z pracoviště mamografu. Byla jsem tam po roce na kontrole, všechny 
usměvavé a úžasný lidský přístup. Člověk tam jde se strachem a ony vás úžasně podpoří. Opravdu máte 
skvělé dušičky, které to určitě také nemají někdy lehké. Samozřejmě jsem pacientem Neurologické 
kliniky, tam jsou užasní též. Mějte krásný den a opravdu se nikdo z těchto oddělení a pracovišť nemusí 
stydět. P. P. 

 

 

 
 
Chirurgické oddělení, Oddělení léčebné rehabilitace 
Dobrý den, těmito slovy bych chtěl poděkovat Chirurgickému oddělení BVN a rehabilitačnímu oddělení 
FN Lochotín za příkladnou péči během, po operaci a reoperaci zlomeniny mé pravé nohy. Zůstaňte 
prosím i nadále v této vaší kondici.  Ještě jednou velice děkuji. S přáním hezkého dne V. L. 

 

 
 

Chirurgická klinika 
Dobrý den, s pokorou a vděčností vám zasílám tento email. Ráda bych poděkovala za péči skvělému 
personálu chirurgického oddělení D, kam byl můj syn přijat pro operaci slepého střeva. Profesionalita 
a lidský přístup lékařů, sestřiček i ostatního personálu mě uchvátil a velmi potěšil. Pracují zde lidé, 
kteří mají nejen kvalifikace, ale také srdce na pravém místě. A to je nesmírně důležité nejen pro 
samotné dětské pacienty, ale také pro jejich doprovázející rodiče, kteří také potřebují dobrou 
psychickou podporu. S pozdravem N. CH. 
 

 

Chirurgické oddělení 



 
 

Vážený pane primáři, velice bych chtěla poděkovat za neuvěřitelnou péči, lidský přístup a ochotu 
pomoci všem sestřičkám na oddělení lůžková část A. V mé těžké životní situaci se zachovaly nadmíru 
profesionálně a lidsky. Takových více! Ještě jednou moc děkuji. S pozdravem V. R. 

 

 
 

I. interní klinika 
Dobrý den, rádi bychom touto cestou poděkovali oddělení gastroenterologie, sestrám a lékařům na 
oddělení za skvělou péči o naši babičku a mamku. Prosím předejte naše poděkování výše, ceníme si 
lidí, kteří dělají svou práci dobře. S pozdravem za rodinu J. K. 

 

 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Vážený a milý týme GPK v Plzni, v průvodci hospitalizací píšete, že se budete snažit, aby vaše péče 
naplnila naše očekávání. Mohu vás ujistit, že jste přímo překonali moje očekávání po dobu mé 
hospitalizace v srpnu. Tolik úžasných lidí (profesně i lidsky) jsem dlouho nepotkala. Velmi si vážím vaší 
práce a za vše mockrát děkuji. Mgr. J. Š. 
 
 

 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Tímto bych chtěla poděkovat za péči, která se dostala mému synovi začátkem srpna již na INF – COVID 

příjmové ambulanci a následně na INF – lůžka D, a hlavně za  lidský přístup, pečlivost a svědomitost 

mladé lékařce MUDr. Lucii Šmídové. Dále bych chtěla poděkovat MUDr. Martině Müllerové, 

sestřičkám, sanitárkám a ošetřovatelkám jak na ambulanci, tak i na odd. Bc. K. J. 

 

 

Urologická klinika 
Vážená paní magistro, touto cestou bych Vám, panu profesorovi, panu doktorovi, paní Vrabcové                
a prostě celému personálu Urologie B chtěla moc poděkovat za příkladnou péči, lidský přístup a citlivé 
jednání. Jste lidičky na správném místě. Ještě jednou vám všem patří jedno velké a upřímné děkuji.               
M.R. 
 

 

 
 
 
Interní oddělení, OSLUŽ - OLVaS kuchyně 



 
 

Dobrý den, víc než třináct let jsem pacientem skvělého a empatického pana MUDr. Luďka Bouchnera 
a celého týmu Gastroenterologie interního oddělení s diagnózou Morbus Crohn. Díky osobnímu 
přístupu, obrovské profesionalitě a přehledu o nejmodernějších metodách terapie, se mu po celou 
dobu od diagnostikování dařilo držet mé tělo v běhu bez větších komplikací, operací i nutné 
hospitalizace za pomoci konvenční a biologické léčby. Bohužel situace se rapidně zhoršila na přelomu 
července a srpna, kdy začala akutně selhávat veškerá léčba a můj stav se začal velice rychle zhoršovat 
včetně přidružených projevů Crohnovy choroby. Zde bych rád poděkoval i MUDr. Naeemovi, který 
zastupoval MUDr. Bouchnera v době dovolené. Na začátku tohohle relapsu nemoci zareagoval 
naprosto skvěle a profesionálně, kdy nastudoval moji anamnézu, vyšetřil, předepsal potřebnou akutní 
léčbu a zařídil veškeré nutné laboratorní testy tak, aby MUDr. Bouchner mohl ihned po víkendu 
reagovat. V pondělí, po zhodnocení laboratorních výsledků a mého celkového zdravotního stavu, 
rozhodl MUDr. Bouchner o mé nutné, bezodkladné hospitalizaci. Netušil jsem, co mě čeká, ale vnímal 
jsem, že můj stav je natolik vážný, že nic jiného nepomůže. Moji dvoutýdenní hospitalizaci na lůžkovém 
odd. interny “B” nelze hodnotit jinak než absolutně pozitivně. Sloužící lékaři na oddělení MUDr. 
Kalvoda, MUDr. Bílek a MUDr. Vostracká vždy perfektně vysvětlili aktuální situaci, postup léčby, sdělili 
aktuální laboratorní výsledky a můj stav pečlivě konzultovali se všemi potřebnými kolegy specialisty. 
Děkuji. Pracuji jako ošetřovatel v domově pro osoby se zdravotním postižením, proto dokážu ocenit 
empatický přístup všech, celého oddělení, a to nejen o moji osobu, ale i o pacienty na vedlejších 
lůžkách. Od usměvavé paní uklízečky, přes děvčata sanitářky, pana ošetřovatele, mediky a všechny 
sestřičky. Nelze jmenovat jednotlivé sestřičky, všechny byly pro mne v tu chvíli andělé, kteří se kolem 
mě točili co pár minut a snažili se mi pomoci se vším co mi na očích, mnohdy slzavých, viděli a nad 
rámec své práce/povinností rozptylovali moje nálady. Děvčata a pane ošetřovateli, moc děkuji a 
smekám pomyslný klobouk, byli jste skvělí a pro mě to byla obrovská zkušenost i z profesionálního 
hlediska. Moc děkuji za vše. Předejte, prosím, mé upřímné poděkování všem zmíněným. Děkuji, s 
pozdravem vděčný pacient F. J. PS: Strava, kterou jsem v mém případě moc nevyzkoušel, byla výborná. 
Úplně změnila můj pohled bývalého kuchaře na nemocniční stravování. Šéfkuchař pan František Eger 
se svým týmem odvádí svoji práci skvěle. Děkuji. 

 

Chirurgické oddělení 
Hezký den, dne 2.7.2022 měl pan MUDr. Jindřich Ježek službu na pohotovosti na Chirurgickém oddělení 
a já měl tu smůlu, že mě kousla úhlová bruska do nohy. Pan doktor i sestřička byli moc fajn a s úsměvem 

mě ošetřili 😊 Chtěl jsem jim poděkovat za kvalitní sešití a ošetření mého úrazu. Rána už je moc pěkná 

a jizva jako od Picasa. Děkuji moc, mějte se fajn a jsem rád, že vás máme😊 M. H. 
  

 

 
 

I. interní klinika 
Děkuji lékařům, sestrám a veškerému personálu za příkladnou péči při mé hospitalizaci na I. interní 
klinice Lochotín, 5.p. v době od 25.7. do 8.8. 2022. Děkuji mnohokrát, můj stav se zlepšil. J. F. 
 

 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Vážená paní náměstkyně a Vážený pane řediteli, ráda bych touto cestou velmi poděkovala za 
profesionální přístup zaměstnanců porodnického oddělení, hlavně porodní asistentky Bc. Svobodové            



 
 

a MUDr. Havíře při porodu mojí vnučky. Jsem ráda, že jsme si vybrali pro narození miminka FN Plzeň. 
S pozdravem PhDr. Mgr. J. B. B., MBA 

 

 

Klinika pneumologie a ftizeologie 
Poděkování všem lékařům, sestřičkám a personálu FN Plzeň Bory, pavilon 7, plicní oddělení, za laskavý 
přístup a péči. Byl jsem přivezen RZS s chronickou obstrukcí plic s akutní infekcí. Během hospitalizace 
se můj zdravotní stav zlepšil tak, že jsem byl brzy propuštěn do domácí péče. Dovolte mi, abych vám 
všem ještě jednou vyslovil moje poděkování za veškerou zdravotnickou péči, a popřál vám hodně 
zdraví, štěstí a úspěchů v pracovním i rodinném životě. S pozdravem váš vděčný pacient P. R. 
 

 

Geriatrické oddělení 
Vážené sestřičky, zasílám vám krásný pozdrav. Vzpomínám na vás všechny a děkuji za to, co jste pro 
mě dělaly. Také pozdravujte pana doktora a paní primářku. Děkuji moc. A. Z. 
 
 

 
 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Dobrý den, jsem několik týdnů po operaci ve vašem zařízení a mám velkou potřebu poděkovat. Jsem 
velice vděčná za možnost návratu do běžného života. A protože k úspěšné léčbě je potřeba bio – psycho 
– sociální jednoty, musím vyzdvihnout nejen erudovanost operatérů, zručnost sestřiček                                           
a fyzioterapeutů, ale hlavně pohodové ovzduší a péči o nás pacienty. Nemám možnost porovnání, 
neboť jsem byla hospitalizována poprvé, ale musím říct, že jsem se cítila velice komfortně a na zdejší 
pobyt budu ráda vzpomínat. Právě, když je člověk nemohoucí, odkázán na péči druhých a ta je mu 
podávána s úsměvem, porozuměním a s hezkým slovem, je to opravdu balzám nejen pro tělo, ale i pro 
duši. Gratuluji vám ke kolektivu, který toto vše splňuje, a děkuji všem, které jsem potkala během 
hospitalizace. Děkuji moc J. K.   
 

  
 

 
Oddělení klinické farmakologie 
Milá paní vrchní, chtěla bych tímto poděkovat celému oddělení, které pod Vaším vedením poskytuje 
příkladnou péči hospitalizovaným pacientům. Sestry byly milé, ochotné a velmi pozorné při plnění 
všech úkonů. To samé platí i o jednání personálu na ambulanci. M. B. 



 
 

 

 

II. interní klinika 
Dobrý den, chtěl bych vám z celého srdce poděkovat za mimořádně příkladnou intenzivní péči. Děkuji 
také touto cestou i všem zdravotním sestrám, které se mi věnovaly během mé hospitalizace ve vašem 
zařízení. Váš přístup je obdivuhodný. Vaše práce nedocenitelná. Přeji vám v další náročné a obětavé 
práci, kterou s tak neobyčejným nasazením vykonáváte, mnoho zdaru a spoustu spokojených pacientů. 
Přeji vám též pevné zdraví, štěstí, rodinnou a osobní pohodu a mnoho lásky. S úctou a pokorou J. B. 
 
 

   
 

 
Onkologická a radioterapeutická klinika, I. interní klinika, Klinika zobrazovacích metod 
Vážený pane řediteli, obracím se na Vás s prosbou o poděkování všem lékařům a dalšímu personálu 
za jejich výbornou práci, laskavý přístup a vysvětlení všech problémů, které se u mé nemoci mohou 
vyskytnout. S pozdravem E. M. 
 
 

 
 
 

Interní oddělení – LDN 2 
Vzhledem k tomu, že končí můj pobyt ve vašem zdravotním zařízení, kde jsem se léčil a zároveň 
zotavoval po své vážné autonehodě, rád bych touto formou poděkoval celému personálu LDN 2, paní 
doktorce, sestrám a zdravotním bratrům, za milý a citlivý přístup ke všem pacientům. Ač nepracují 
v jednoduchých podmínkách, vždy ke své práci přistupovali naprosto profesionálně. Na prvním místě 
byl vždy pacient, jeho čistota a jeho spokojenost. Závěrem bych ještě jednou vám všem poděkoval za 
vaši maximální péči a snahu o moje vyléčení. Vážím si vaší těžké práce v náročném prostředí a vždy na 
vás budu rád vzpomínat. S pozdravem váš vděčný pacient J. B. 
 
 

 
 
 

Urologická klinika 
Dobrý den, ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování a chválu urologickému oddělení lůžka C, kde 
ležel můj taťka. Díky patří lékařům, operatérům a personálu oddělení, kde byl můj tatínek. 
Profesionalita, empatie, ochota, vlídnost, vstřícnost, to vše nechybělo těm, se kterými jsme se setkali. 
Moc děkujeme za vše. Člověk, který se ocitne ve svízelné situaci, kdy ho trápí zdravotní problém                          
a nejistota, právě takový přístup potřebuje. S přístupem na příjmu i při komunikaci po telefonu jsem 
byla spokojená a musím říct nadšená. Doba je taková, že je trendy spíš věci kritizovat a pokud něco 
funguje, bereme to jako samozřejmost a na chválení se zapomíná. Přitom je moc důležité, abychom si 



 
 

všímali těch dobrých a pozitivních příkladů a upozorňovali na ně. Ještě jednou velikánský dík panu 
přednostovi Urologické kliniky a jeho kolektivu. S pozdravem J. K. 
 
 

 
 

Oddělení klinické farmakologie, OSLUŽ - OLVaS kuchyně 
Vážená paní Bicanová, ráda bych touto cestou ještě jednou poděkovala za šest srpnových dnů 
hospitalizace, ve kterých jsem byla zahrnuta péčí lékařů a odborného personálu, která rychle přispěla 
ke zlepšení mého zdravotního stavu. K této péči byla připojena laskavost a vždy dobrá nálada. Nemohu 
opomenout stravování, pro mě to bylo těšení na každé jídlo. Velmi chutné a vyvážené. Přeji Vám hodně 
spokojených pacientů a samozřejmě zdraví a elán. M. Š.  
 
 

 
 

Interní oddělení – LDN 3 
Od 18.7. jsem hospitalizována na LDN 3. Chtěla bych velice poděkovat za péči celému personálu 
oddělení. Zejména všem zdravotním sestřičkám za jejich péči, vstřícnost a trpělivost. Když je člověk 
nemocný a dokonce bezmocný a na péči sester závislý, chování sester je důležité. Jsem zde velice 
spokojena a všechny sestry chválím. E. K. 
 
 
 
 

 

 

ČERVENEC 

 

Chirurgické oddělení 
Dobrý den, ráda bych poděkovala MUDr. Ježkovi, chirurgie B, za péči o moji maminku. Je zde 
hospitalizovaná od 24.6.2022. Děkuji H. Č., MBA  
 
 

 
 
 

Anesteziologicko – resuscitační oddělení 
Vážený pane řediteli, od léta 2020 navštěvuji ambulanci bolesti ARO FN Plzeň - Bory s bolestmi zad, 
kam chodím na obstřiky kaudálního bloku každý měsíc. Ze začátku jsem si myslel, že je to náhoda                      
s jakým zdravotním personálem jsem měl tu čest se seznámit. Pod vedením pana primáře MUDr. 
Štěpána Bejvančického, MUDr. Tomáše Herlíka, zdravotních sester Radky Súsové DiS. a Bc. Jaroslavy 



 
 

Weinerové. Jejich přístup k pacientům mě přímo od počátku fascinoval, jak lidsky a profesinálně jednají 
se svými pacienty, je v dnešní době až s údivem. Dovolím si konstatovat, že za svůj život  v pokročilém 
věku mám se zdravotnictvím u nás i negativní zkušenosti. Když si uvědomím, v jakém omezeném 
prostředí tento zdravotnický kolektiv pracuje, je to až s údivem a bez nadsázky, smekám před nimi. 
Zasluhují si absolutorium. S pozdravem M. M. 
 

 
 
 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Vážený pane řediteli, byla jsem hospitalizovaná na Vaší klinice na oddělení gynekologie G2B                          
a vzhledem ke své absolutní spokojenosti s péčí všeho personálu cítím potřebu oznámit Vám, že 
můžete být minimálně na toto oddělení rozhodně pyšný. Báječná péče, komunikace, zcela osobní                       
a individuální přístup sestřiček, lékařů i pomocného personálu byl úžasný. Děkuji, s úctou D. K. 
 
 

 
 

 
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Klinika ortopedie a traumatologie 
pohybového ústrojí 
Vážený pane řediteli, chtěla bych vám napsat, jak úžasní jsou na ARO KARIM. Má psychicky nemocná 
dcera nám vyskočila z okna v 6. patře našeho domu. Na KARIMu ji, dovolím si říct, zachránili život,                      
a moc jim chci tímto vyjádřit svůj dík a jejich péči zhodnotit jako úžasnou. Opravdu v našich  těžkých 
chvílích, dcera je vážně zraněná, mně bylo útěchou, že je o ni skvělé postaráno. Opravdu chci, abyste 
to věděl, a moc jim všem děkuji. Děkuji . S pozdravem K. Š. Naše cesta pokračuje, dcera je na dětské 
jipce. Chodíme za ní každý den. Děkuji za péči o ni všem ve FN. Ještě bych zapomněla poděkovat 
lékařům z ortopedie, kteří moji dceru operovali. Moc děkuji .  

 

 

Klinika pneumologie a ftizeologie 
Vážený pane řediteli Šimánku, chtěla bych touto cestou velmi poděkovat celému lékařskému kolektivu 
a všem sestřičkám, ošetřovatelkám a sanitárkám plicní kliniky FN Plzeň , lůžkového oddělení  A. Dne 
5.7.2022 zemřela moje babička, která zde byla 7 týdnů hospitalizována. Jelikož byla 
hematoonkologická a její zdravotní stav se natolik začal zhoršovat, že musela mít kyslíkovou masku 24 
hodin denně, bylo to hodně náročné. Smekám před všema sestřičkama a celým ošetřujícím 
personálem, s jakou láskou se o pacienty starají. Kdykoliv jsem potřebovala babičku odvést mimo pokoj 
na chodbu na kávu, nebo i ven, vždy my to sestřičky umožnily a zajistily pro babičku kyslík. Vše řešily              
s velkou empatii k nemocnému člověku a hlavně chci vyzdvihnout paliativní péči, která je na tomto 
oddělení výborná. Všichni se snaží do poslední chvíle  plnit v rámci možností přání rodiny a pacientů,   
a to mě moc hřeje u srdce. Před 6 lety jsem mohla  přednášet pro zdravotníky ve FN  vše, ohledně 
paliativní péče a o důstojném umírání. Mohu Vám upřímně říci, že tento kolektiv pod vedením vrchní 
sestry pana  Aleše Červinky mě úplně dojal. Jeden den se babičky stav velmi zhoršil a měla velkou 
epistaxi, přijela jsem do nemocnice 10 minut před koncem návštěv, a i přesto mě sestřička nechala být 
s babičkou do té doby, než vše perfektně s lékaři vyřešili. Ta samá sestřička  mi 5.7.2022 předávala 
babičky věci a byla moc empatická. Objala mě a vše mi vlídně vysvětlila. Pane řediteli Šimánku, na 



 
 

tomto oddělení máte úžasné lékaře a sestřičky, ošetřovatelky a sanitářky. Vy všichni máte mou velkou 
úctu a vděk. Děkuji vám vážený kolektive lůžkové oddělení A plicní kliniky. S úctou Bc. P. N. 
 

 

 

 
 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 

Vážená fakultní nemocnice, nejdříve vám chci poděkovat za to, že jste. Dále chci konkrétně poděkovat 
celému týmu cévních vstupu, a to je MUDr. Kletečka Jakub, MUDr. Rozumová Veronika, Vlasáková 
Adéla, Hrudková Lucie, Trollerová Alena, Fryčová Lucie. Díky vám všem za to, co dělate, protože to čeho 
jste dosáhli a ještě dosáhnete, je neuvěřitelné. Pro mě je stálý cévní přístup strašně důležitý a díky vám 
nemusím ležet v nemocnici, mohu fungovat dle svých možností, a ten váš přístup pokud něco nevím 
nebo potřebuji, klobouk dolů. Ještě jednou děkuji a vážím si vaší, profesionality, přístupu, léčby                         
a podpory. Jste úžasně sehraný tým. Přeji vám do budoucna jen to nejlepší a snad více pacientů, aby 
se tyto metody dostaly do podvědomí jiných lékařů a pacientům to ulehčilo život. Ještě jednou z celého 
srdce děkuji M. H. 
 

 
 

Neurologická klinika 
Vážený pane řediteli, chtěla bych moc poděkovat a vyjádřit obdiv neurologické klinice, kde jsem byla 
hospitalizována. S takovým přístupem jsem se v životě nesetkala. Ráda bych na Lochotíně absolvovala           
i operaci, pokud bude proveditelná. Děkuji a všechna čest. A. K. 
 

 

Onkologická a radioterapeutická klinika 
Dobry den, chtěla bych strašně moc poděkovat obsluze a všem zainteresovaným z urychlovače č. 2. 
Všichni jsou milí, vstřícní, laskaví, a to je pro nás pacienty v těch těžkých chvílích moc důležité. Vždy 
jsem se mohla spolehnout na perfektní náladu, skvělé rady a pohlazení na duši. Děkuji, že svou práci 

děláte takhle úžasně ❤️ S přáním hezkého dne B. H. 
 
 

 
 
 

Onkologická a radioterapeutická klinika 
Z celého srdce vám chci poděkovat za všechnu tu péči, kterou věnujete mně a ostatním pacientům. To, 
co děláte, nevnímám jako práci, ale jako poslání. Vzhledem k tomu, co všechno máte denně na očích,  
a s jakými věcmi se musíte vypořádat, jste podle mě skuteční andělé. Chtěla bych vyjádřit velký 
dík  prof. doc. MUDr. Vokurkovi, za skvělou práci a vřelý přístup. Děkuji celému týmu na tomto 
oddělení, přes obrovské a duševní vypětí jsou k pacientům pozorní, trpěliví a ochotní přispěchat na 
pomoc. Ještě jednou děkuji J. D. 



 
 

 

 

 

 

Ústav klinické biochemie a hematologie 
Vážení, dovoluji si sdělit vám svou zkušenost s Fakultní nemocnicí Plzeň. Několik let navštěvuji 
hematologickou ambulanci na Lochotíně. Dříve jsem přicházela jednou ročně, v poslední době často. 
Vždy jsem se setkala s neobyčejně příjemným jednáním. Velmi slušné a vstřícné sestřičky v telefonu při 
objednávání, milý přístup sestřiček odebírajících krev i sestřičky Lenky u paní doktorky, vše jsem vždy 
obdivovala. Zvláště obdivuji obětavou paní doktorku. Paní doktorka Šigutová vždy jednala tak, že jsem 
měla dojem, že jí na mně velmi záleží, vždy jsem s ní mohla prodiskutovat situaci. Dokázala mi vysvětlit 
všechno důležité. Možná nejvýstižněji vyjádřím slovy – Cítím se s ní bezpečně  vím, že jsem v dobrých 
rukou. Jsem za to velmi vděčná. Snad i vy si rádi přečtete, že práce vašich lékařů a sestřiček si vážíme. 
Přeji vám úspěchy v pracovním i osobním životě. Děkuji E. B. 
 

 

 

 
II. interní klinika  
Dobrý den, ráda bych vaším prostřednictvím poděkovala za péči na II. interní klinice. 14.3.2022 jsem 
musela strávit pár hodin na lůžkách příjmové ambulance (odd. covidu), kde se o mě nadstandardně 
starali MUDr. Socha a skvělý tým pečlivých a milých zdravotníků, a to včetně sanitáře, který s úsměvem 
udělá i maličkosti, které by určitě dělat nemusel. Při následné hospitalizaci na 1. patře se mě pak ujaly 
sestřičky a ošetřovatelky, jejichž péče a empatie by se také měly platit zlatem. Můj dík patří i 
sympatické MUDr. Orctové. A nakonec patří moje velké poděkování lékařkám z ambulancí, které se o 
mě starají dlouhodobě a jsou doslova zlaté - paní primářce Mlíkové Seidlerové, paní doktorce Grégrové 
a paní doktorce Pláničkové. Všechny jsou neuvěřitelně profesionální a lidské zároveň. A sestřičky z 
jejich ambulancí, z odběrové místnosti a z EKG také. Prostě děkuji! S přáním všeho dobrého! H. P. 

 
 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Vážený pane docente, děkuji Vám za provedenou operaci Tep kolenního kloubu, kterou jsem 
podstoupil. Rovněž děkuji za pooperační péči a následnou rehabilitaci ve Vašem zdravotním zařízení, 
se kterou jsem byl spokojen. Cítím povinnost poděkovat všem lékařům i sestřičkám, kteří moji 
rekonvalescenci svou ochotou a zájmem velice usnadňovali. Děkuji Vám a přeji mnoho úspěchů                     
a zdraví J. H. 
 

 
 

Oddělení klinické farmakologie 
Byl jsem hospitalizován ve vaší nemocnici a byl jsem moc spokojený s vaší starostí o pacienty, proto 
vám chci poděkovat za vaši péči a ohodnotit vás na nejvyšší stupeň. S pozdravem K. W. 
 



 
 

 

 
 

Interní oddělení – LDN 2 
Chtěl bych poděkovat za služby, které jste mi poskytli při mé rehabilitaci ve vašem zařízení LDN 2. Za 
obětavost vůči pacientům, ale i mně samotné. Přístup byl nejen profesionální, ale i osobní. Dále bych 
chtěla poděkovat oběma lékařkám, které měly velmi vstřícný a citlivý přístup. Také chci poděkovat 
všem sestrám, rehabilitačním pracovníkům a zdravotním bratrům za jejich nelehkou práci. Nikdy 
nezapomenu na pobyt ve vaší nemocnici a budu vás všude chválit. Odcházím s dobrým pocitem, že jste 
mne opravdu velmi pomohli. A také patří obdiv kuchařům, za jejich solidní nemocniční stravu. Díky. 
S pozdravem J. P. 
 

 

 

 
Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Vážený pane řediteli, v pátek jsem ukončila 9 denní léčbu zápalu plic na infekčním oddělení. Chci 
prostřednictvím tohoto dopisu poděkovat za vzornou péči personálu o pacienty. Za jeho slušnost, 
ochotu i úsměv na tváři, se kterým přistupují k nemocným. Zvlášť děkuji ošetřující lékařce MUDr. 
Martině Müllerové za nevšední péči. Při této příležitosti bych chtěla dodatečně poděkovat lékařům 
z Kardiochirurgického oddělení, kteří na jaře 2021 zachránili mému muži život. Hluboce a s úctou se 
skláním před Vašimi zaměstnanci, kteří mají náročnou a odpovědnou práci. Děkuji Mgr. L. K.  
 

 

 
 
 

 

Oddělení klinické farmakologie 
Vážená paní vrchní, rád bych Vás poprosil o upřímné poděkování celému kolektivu OKF za špičkovou, 
vzornou a zároveň neskutečně lidskou péči, která mi byla na tomto oddělení poskytnuta. Mé upřímné 
poděkování patří všem lékařům, sestřičkám a ošetřovatelkám, prostě veškerému personálu oddělení. 
Moc a moc si vážím profesionálního přístupu, který byl zároveň u všech velmi lidský a milý. S úctou                 
a upřímným obdivem A. B. 

 

 

ČERVEN 

 

Anesteziologicko – resuscitační oddělení, Neurochirurgická klinika 
Dobrý den, už to bude skoro rok, co byl syn přijat následkem úrazu do nemocnice, rádi bychom všem 
lékařům, sestřičkám, fyzioterapeutům, ergoterapeutům, ošetřovatelům a sanitářům, v Plzni i Praze, 



 
 

poděkovali za záchranu života a za všechno, co jste pro syna dělali a stále děláte. Není den, kdybychom 
na vás všechny nevzpomínali. Rádi bychom se pochlubili prvním větším úspěchem. I když pro nás je 
úspěch každý jednotlivý den, kdy vidíme i ty malé pokroky. Syn je nyní hospitalizován v RÚ Kladruby. 
V minulém týdnu proběhly Kladrubské hry, kde se zúčastnil slalomu na elektrickém vozíku. Ze 4 
soutěžících, z nichž byl syn absolutní nováček, byl na přesnost i na rychlost první. V další disciplíně, což 
byly stolní kuželky, musí ještě potrénovat, protože zde tak úspěšný nebyl, ale slibuje panu doktorovi, 
že na těch rukách zapracuje. Všechno, co syn dosud dokázal, je jen a jen vaší zásluhou. Moc a moc vás 
všechny zdravíme a moc a moc děkujeme. Rodina H. s H. 

 

 
 
 

Chirurgická klinika 
Vážený pane řediteli, chtěla bych poděkovat za velmi profesionální a příjemný přístup lékaře na 
chirurgickém oddělení, panu doc. MUDr. Jiřímu Moláčkovi, Ph.D., který mi poskytl dne 26. 3. 2022 
zdravotní péči po úrazu levé ruky. Do nemocnice Lochotín jsem byla převezena z krajské nemocnice. 
Moc si také vážím přístupu ošetřujícího personálu, komunikace se mnou, a předávání informací v době 
mého příjmu, hospitalizace a propuštění. S úctou D. M. 
 
 

 
 

Neurologická klinika 
Dobrý den, chtěla bych moc poděkovat neurologii FN Lochotín. Všem lékařům, sestřičkám a paní 
doktorce Jaroslavě Suché děkuji za skvělou péči. Moc vám všem děkuji a moc si toho vážím I. K. 
 
 

 

Neurologická klinika 
Vážený pane řediteli, chtěla bych Vám touto cestou oznámit můj názor na chod Vaší fakultní nemocnice 
Plzeň – Lochotín, neurologie, 5. patro pod vedením úžasně ochotných lékařek a lékařů. Já se léčím už 
nějaké roky právě na neurologii u velmi šikovné a hlavně citlivé lékařky Hany Vacovské, které bych 
právě přes Vás chtěla moc poděkovat za její velmi velkou trpělivost a lásku, kterou mně vždy poskytuje 
a mně to moc pomáhá v léčbě. Dokáže se vžít do mě nejen jako pacientky, ale i člověka, i další lékaři                
a sestřičky, které znám, také p. lékařka Gizela Rytířova atd. Vážený pane řediteli, i  v těžké době 
v covidu, jste byli úžasně připraveni nám pomáhat, za to vám patří velké díky. Přeji i Vám pevné zdraví. 
S pozdravem moc spokojená pacientka I. H. 
 
 

 
 

I. interní klinika, Urgentní příjem 
Krásné pondělí, 5. 6. 2022 jsem byla přijata kolem 20. hodiny večer s těžkou alergickou reakcí na 
urgentním příjmu (C). Měla jsem knedlík v krku, byla jsem celá oteklá, měla jsem všude vyrážku                   



 
 

a byla jsem velmi nešťastná. Po třídění mě ihned přijali, okamžitě se mi dostalo plné, profesionální 
péče. Prvně mě přijala malá milá sestra, na krátko střižená, dále se o mě starala blondýnka s mikádem 
a sestra (nebo zdravotní bratr?:) vysoký mladý muž s hnědými vlasy. Dle zprávy mě ošetřoval 
pravděpodobně as. MUDr. Michal Žourek, PhD., ale nejsem si zcela jistá jeho jménem. Chtěla bych 
všem velmi poděkovat, neustále za mnou někdo chodil, ptal se, zda něco nepotřebuji, všichni byli velmi 
milí, vstřícní a příjemní. Dokonce i páni z ochranky mě prvně nasměrovali na automat s pořadovými 
lístky a pak mi nabídli, že by mi zařídili průjezd vozidla mé příbuzné ke vchodu. Díky za naše 
zdravotnictví a za servis, který poskytujete. Byla bych vděčná za přeposlání mailu příslušnému 
oddělení. Hezký zbytek týdne, s pozdravem, Bc. D. F. 
 
 

 
 

 

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA – Onkologická a radioterapeutická klinika 
Dobrý den, dnes dopoledne na ČT24, v rámci bloku věnovanému problematice onkologie, jste vystoupil 
a informoval jste diváky či případné pacienty o možnostech a způsobech léčby onkologických 
onemocnění u mužů i žen, také jste sdělil poznatky k novým metodám vyšetření a provádění prevence. 
Vy jste během těch 15 minut sdělil prostřednictvím TV obrazovky mnoho dobrých informací                          
a poznatků, proto jsem se rozhodl Vám touto cestou poděkovat. Hned jsem si také řekl, že takových 
lékařů by mělo na obrazovce vystupovat více a častěji, to hlavně na místo těch užvaněných, draze 
placených politiků, kteří v TV v různých pořadech stále říkají a opakují, že v tuto chvíli oni neví, že něco 
zjišťují a v tuto chvíli nemohou říci něco rozumného pro běžné lidi. A za toto napomádované žvanění 
berou peníze. Mám 67 let, nejsem ještě či prozatím onkol. pacientem, nemám nález, preventivně 
chodím na kontrolu prostaty, před 10 dny jsem absolvoval to nepříjemné vyšetření žaludku na gastro, 
takže snažím se. Ale vím, jak to v životě chodí, mnoho těch, co si mysleli, že jich se to netýká, jsou pak 
při nálezu překvapeni, proto zde platí to známé „Nikdy neříkej nikdy“ nebo také „Čert nikdy nespí“, 
tedy že nikdy nevíme, co nás potká, s čím se budeme potýkat. A mít přímé informace od lékaře 
odborníka (i když jen přes obrazovku TV) je myslím přínosné, poučné. Přeji úspěchy v léčení lidí tam                
v Plzni a Vám poděkování, Z. O. 
       
 

Chirurgické oddělení 
Vážený pane přednosto, byl jsem na Vašem oddělení hospitalizován a posléze operován s rupturou 
achillovy šlachy. Chtěl bych Vám a celému personálu poděkovat za odvedenou práci a následnou péči. 
Oddělení jsem opustil narychlo a ani jsem se nestačil rozloučit a poděkovat za péči. Ještě jednou děkuji 
a přeji Vám mnoho spokojených pacientů. S pozdravem J. H. 

 
 

 
 
Dětská klinika 
Vážení přátelé doktoři, chtěli bychom vám touto cestou z celého srdce poděkovat za vaši péči o naší 
dcerku, kterou krátce po narození napadl zrádný hemangiom. Po vaší léčbě se jí prso zhojilo takovým 
způsobem, že dnes, když se koupala v bazénu, jsme s manželkou poprvé uviděli její bradavku, která 
zůstávala zanořena, a obávali jsme se, aby neměla v budoucím životě handicap. Jsme tímto ozdravným 
procesem naprosto nadšeni a mnohokrát děkujeme za účinnou léčbu. Ještě jednou tisíceré díky vaší 



 
 

nemocnici a skvělým lékařům při léčbě, kterou rozhodně nepovažujeme za samozřejmost. S pozdravem 
R. Z. 
 

 

 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Vážený pane přednosto, byla jsem u Vás minulý týden hospitalizována z důvodu operace. Jsem velmi 
překvapena a potěšena, že již máme zdravotnictví na takové úrovni, s jakou jsem se setkala na Vašem 
oddělení. Váš personál je naprosto ojedinělý svou ohleduplností, empatií a profesionalitou. Prošla jsem 
pooperačním pokojem a pokojem s nadstandardní službou a musím říct, že ať jsem se nacházela 
kdekoliv, včetně nástupu na operační sál, všude jsem se cítila bezpečně a v rukou lidí, kterým na mém 
životě stoprocentně záleží. Chtěla bych tímto vznést hluboký dík celému Vašemu týmu, od lékařů, přes 
všechny sestry i sanitářům. Mockrát děkuji, s pozdravem K. 
 

 
 

Stomatologická klinika 
Dobrý den, chceme moc poděkovat oddělení dětské stomatologie FN Lochotín, kde nám včera moc 
pomohli. Náš chlapeček se narodil s novorozeneckým zubem a ten mu zraňoval jazyk. Paní doktorka 
odvedla fantastickou a rychlou práci a našemu chlapečkovi ulevila. K tomu fantastický, vstřícný a milý 

přístup. Opravdu úžasní lidé na svém místě 😊 Těšíme se na další návštěvu, děkujeme ❤️ B.  
 

 

 
 
 
 

Neurochirurgická klinika 
Vážený pane řediteli, chtěla bych touto cestou vyslovit poděkování za profesionální a lidský přístup 
MUDr. Žídkovi a jeho týmu z NCH  (nejsem si jistá, ale setkali jsme se při výkonech asi s Mgr. Berkovou 
a Bc. Binderovou), kteří se věnovali mému otci při sérii kaudalních bloků na pracovišti ARO oddělení              
v 1. NP FN. Pracuji ve zdravotnictví 34 let a za léta praxe vím, že každá profese se dá dělat různými 
způsoby, vždy ale záleží na osobním přístupu každého zaměstnance. Zvláště u starších pacientů, kteří 
v životě už moc radosti nemají, spíše jen fyzickou a psychickou bolest, je vlídný přístup zdravotnického 
personálu velmi cenný. S díky J. D., dcera pacienta NCH kliniky 
 

 

 

 

Kardiologická klinika 



 
 

Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala veškerému personálu (lékařům, sestřičkám, 
pomocnému personálu) na oddělení kardiologie ve FN na Lochotíně (7. patro, tuším budova B), kde 
jsem byla v minulém týdnu hospitalizována. S tak milým, vstřícným a profesionálním přístupem všech 
zaměstnanců se v dnešní době člověk moc nepotká, proto všem z celého srdce děkuji za veškerou péči 
a vždy přítomný úsměv na rtu! S pozdravem M. H. 
 

 

 

 

Interní oddělení - Neurorehabilitace 
Dobrý den, chtěl bych poděkovat oddělení neurorehabilitace o starostlivost všem doktorům sestřičkám 
a všemu personálu. Dobře se o mě starali. Byl sem tam jako pacient. Budu jim vděčný celý život.                     
S pozdravem M. V. 
 
 

 

 
II. interní klinika 
Dobrý den, chtěli bychom touto cestou poděkovat celému kolektivu II. interní kliniky, zaměstnancům 
na oddělení JIP a všem na lůžkovém oddělení v 1. poschodí. Můj manžel byl hospitalizován s extrémně 
vysokou hladinou cukru a nízkými minerály poté, co jsme museli z důvodu kolabování organismu 
opustit dovolenou v Toskánsku a urychleně pospíchat pro pomoc do Plzně. A té se mu opravdu dostalo. 
Jeho stav byl skutečně vážný a je to vlastně malý zázrak, že dnes, 3 týdny po návratu do vlasti, je již 
doma a zase se vrací do normálního života. Navštěvovala jsem ho každý den a ta péče, která je 
pacientům věnována, jak ze strany lékařů, sestřiček a dalšího personálu, je tady opravdu příkladná a 
velice lidská. Sestřičky nejen, že pracují opravdu profesionálně, ale ještě do své práce vkládají to, co 
člověk v této situaci potřebuje nejvíc, laskavost, pochopení a úsměv. Kdykoliv jsem se telefonicky 
informovala na stav pacienta, byl mi ze strany lékařů  vysvětlen způsob léčby a nikdy se mi nestalo, že 
bych byla odmítnuta, či vycítila, že obtěžuji. Já i manžel tedy alespoň tímto způsobem chceme vyjádřit 
veliký dík za vaši práci. S pozdravem Z. a P. B. 
 

 
 
II. interní klinika, Kardiochirurgické oddělení 
Vážený pane řediteli, vážená paní magistro, dovolte mi, abych touto cestou poděkoval za vzornou péči 
a  vynikající léčebný výsledek kolektivu lékařů a sester JIP II. Interní kliniky FN Bory a také lékařům                     
a sestrám (i ostatnímu personálu) na Odd. kardiochirurgie FN Lochotín. Mnoho let jsem se léčil                             
s hypertenzí a jako následek tohoto onemocnění byla postupně se zhoršující insuficience aortální 
chlopně. Stav se horšil pomalu a plíživě a věděl jsem, že mne operace asi nemine. Chodil jsem 
pravidelně na kontroly ke kardiologovi a i tam mne na tuto možnost připravovali. Před Velikonocemi 
se stav náhle zhoršil, během 24 hodin jsem nemohl ujít ani 50 metrů pro dušnost, objevily se známky 
oboustranného srdečního selhání. Byl jsem v opravdu špatném stavu přijat na II. IK a další den přeložen 
na JIP tamtéž. Nyní jsem měl možnost vidět a ocenit, co znamená intenzivní péče ze strany 
pacienta. Když je vám opravdu zle a víte, že stav je vážný, pak nesmírně oceníte profesionalitu a milý, 
lidský přístup. Pro mne, jako pro celoživotního intenzivistu, byla obrovská vzpruha vidět kolem sebe 
kolektiv lékařů a sester, kteří věděli, co dělat a dělali to výborně. Po mnoha letech strávených na JIP 



 
 

má člověk 6. smysl pro chod oddělení a musím říci, že zde (i když byli maximálně vytíženi) vše probíhalo 
v klidu, všichni věděli, kde je jejich místo a jaké jsou jejich úkoly. Toho lze dosáhnout jen za dobrého 
vedení celého oddělení. Po předchozí dohodě a po sérii nezbytných vyšetření mne po 10 dnech již 
kompenzovaného a chodícího přeložili na Oddělení kardiochirurgie FN Plzeň Lochotín. Zde proběhla 
ještě další vyšetření a pak nastal můj den D. Byla mi provedena náhrada aortální chlopně v  MO. Před 
výkonem mne navštívil anestesiolog, vše mi vysvětlil a uklidil mne a pak přišel můj operatér, MUDr. 
Široký, vysvětlil mi postup operace a opět mne velice povzbudil. Po výkonu a vynikající anestesii jsem 
byl 2 dny na JIP KCH. Musím opět vyzdvihnout profesionalitu a lidský přístup lékařů a sester. 3. den po 
výkonu jsem byl přeložen na pokoj KCH a následně na standardní lůžko. A znovu - po celou dobu pobytu 
na kardiochirurgii jsem se setkal s nesmírně milým a ochotným kolektivem lékařů, sester i ostatního 
personálu. Vždy pomohli, nic nebyl problém a člověk se tam cítil skoro v "domácím" prostředí. To 
celkově působilo nesmírně uklidňujícím dojmem. Všiml jsem si, že stejně mile a ochotně se chovali ke 
všem pacientům. Stejně jako na JIP II. IK,  i zde byl chod oddělení hladký, klidný, všichni znali své úkoly 
- opravdu vysoká úroveň péče.  To je možné jen při velmi kvalitním vedení celého oddělení. Musím 
ovšem podotknout, že jsem se i já snažil být vděčným, spolupracujícím a poslušným pacientem. Dnes 
jsem již 2 měsíce po operaci a cítím se stále lépe. Závěrem:  Jak možná víte, s FN Plzeň jsem spjatý od 
malička, působili zde oba moji rodiče a já jsem zde začal brigádničit na CH-ambulanci na Borech již 
někdy v roce 1974! Pak jsem zde pracoval s malou přestávkou jako zřízenec i lékař prakticky přes 40 
let. Vždy jsem byl na svoji " fakultku " hrdý a dnes to musím potvrdit i v roli pacienta. Je to výborná 
nemocnice a má rovněž výborné vedení. Vážený pane řediteli, prosím poděkujte mým jménem všem 
kolegům lékařům a sestrám na JIP II. IK a také na Oddělení kardiochirurgie. Nerad bych někoho 
vynechal, ale prosím poděkujte za mne MUDr. Peterkovi (JIP II.IK), MUDr.Širokému a MUDr. 
Kuntscherovi (KCH) a samozřejmě panu prof. MUDr. Mayerovi (II.IK) a panu prim. MUDr. Hájkovi (KCH). 
S úctou a pozdravem MUDr. D. H. 
 
 

 

 

 
 
Chirurgické oddělení 
Vážený pane primáři, původně jsem myslela, že Vás potkám, než mě Vaši kolegové pustí domů. Bohužel 
jsme se už neviděli, a já tak neměla možnost poděkovat Vám. Chtěla bych Vám, alespoň touto cestou, 
poděkovat za Váš lidský a profesionální přístup a za provedení operace, i když slova díků jsou málo za 
to, co jste všechno pro mě udělal. Velice si vážím toho, že jste mě operoval právě Vy. Upřímně děkuji 
za Vaši ochotu, vstřícnost a pochopení. Chtěla bych též poděkovat za komfortní nadstandardní služby. 
Váš personál na oddělení Prémium byl vždy laskavý a obětavě o mě pečoval. Přeji Vám krásné léto, 
spoustu pracovních úspěchů a spokojených pacientů. Mějte se báječně. S pozdravem L. M.  
 
 

 

 
Neurochirurgická klinika 
Vážený pane přednosto, prosím Vás o předání poděkování veškerému personálu za péči o mého otce. 
Můj dík patří všem zaměstnancům, ale především bych chtěla vyzdvihnout péči, trpělivost a empatii 
lékařů ARO týmu. Ochotně a s pochopením odpovídali na veškeré mé dotazy, někteří se dokonce                 
i aktivně zajímali o vnímání situace rodinou. A hlavně otci věnovali veškerou péči i přes nejistý výsledek 



 
 

a s velkou pravděpodobností závažné následky. Všem děkuji nejen já, ale i otec a celá naše rodina. 
S pozdravem S. K. C. 
 
 

 
 

 
Dětská klinika 
Chtěla bych moc poděkovat Dětské klinice odd. kojenců a batolat. Hlavně sestřičkám a doktorům, kteří 
se o nás během našeho pobytu pečlivě starali. Syna mi hospitalizovali kvůli febrilním křečím. Jako rodič 
tuhle zkušenost opravdu zažít nechcete. Skvělý přístup, ochota a trpělivost celého personálu mě i syna 
dokázal uklidnit a povzbudit. Měla jsem pocit, že v tom nejsme sami, že jsme v dobrých rukách. Žádný 
dotaz nebyl špatný nebo nežádoucí a vše mi bylo trpělivě vysvětleno. Mrzí mě, že všechny, kteří se                   
o nás starali, neznám jmenovitě, a že jim nemohu poděkovat osobně, tak alespoň touto cestou. Moc 
vám děkuji za profesionální a lidský přístup. Děláte svoji náročnou práci moc dobře! Přeji vám, ať se 
vám daří v osobním i pracovním životě a myslím, že si zasloužíte pořádnou odměnu  M. B. s V.  
 

 

 

 

Oddělení klinické farmakologie 
Hezký den, paní vrchní sestro, zdraví Vás pacient, který se včera vrátil domů po 10 dnech hospitalizace 
na Vašem oddělení. Pokud máte možnost, využil bych této příležitosti a Vám a všem Vašim lidem 
poděkoval za péči, přístup, lidskost, odbornost a profesionální přístup, který na mě ohromně zapůsobil 
a jsem z toho nadšen. Díky patří od pomocného personálu, přes sestřičky, paní a pány doktory, Vás až 
po pana primáře Suchého. Určitě bych vyzdvihl i příjemné prostředí Vašeho oddělení, organizaci,               
a rozhodně jsem byl fascinován jídlem, cítil jsem se jak na pobytu v 5 hvězdičkovém hotelu. Mezi hlavní 
benefity pro mě samozřejmě patří zájem a pomoc všech, a za to Vám moc děkuji. Zdravotně jsem na 
tom po pobytu u Vás úplně jinak, pomohli jste mi a nasměrovali moji léčbu správným směrem. 
Subjektivní pocit u mě je, že jsem na tom nyní o 90 % lépe, než když jsem k Vám na oddělení přišel,                    
a to je bezva. Vám i všem lidem u Vás přeji pevné zdraví, nadále nadšení a optimismus, i když práce 
s lidmi je náročná a ve Vašem prostředí obzvlášť. Odvádíte neuvěřitelně náročné zaměstnání s láskou 
a pokorou, děkuji. S přáním příjemného dne P. B. 
 
 

 

 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Kvituji především milý přístup všech sester, které jsme měli možnost za dobu hospitalizace poznat. 
Krásně se všechny sestřičky i doktorky staraly o syna. Byly ochotné, vstřícné a s profesionálním 
vystupováním. Vřelé díky všem. M. B a syn 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

Chirurgická klinika 
Vážený pane řediteli, mám za sebou hospitalizaci na chirurgickém oddělení B. Byl to měsíc, který změnil 
život mně i mé rodině. Měsíc bolesti, strachu, ale i poznání, že lékaři a sestry jsou doopravdy andělé. 
Chtěl bych touto cestou poděkovat operačnímu týmu, především doc. MUDr. Tomáši Skalickému, prof. 
MUDr. Liškovi a MUDr. Pálkovi. Moje velká úcta a poděkování patří všem sestřičkám pod vedením 
staniční sestry Andrey Sedláčkové. Už vím, že zdraví je nejvíc a taky vím, že jsou lidé, kteří mi ho 
pomohou vrátit. S pozdravem F. S. 
 
 

 
 
 

Chirurgické oddělení 
Vážený pane řediteli, tímto dopisem bych chtěla poděkovat za všechnu zdravotní i následnou péči po 
dobu mé hospitalizace na oddělení chirurgie. Můj obrovský dík patří celému týmu pana doktora 
Zárybnického na operačním sále. Nemalý dík patří též všem lékařům a sestřičkám. Jejich velice milé, 
ochotné a laskavé jednání mi celý pobyt v nemocnici zpříjemnilo tak, že se mi ani nechtělo domů. 
S trochou nadsázky se snažím říct, že pokud bude potřeba, tak se k Vám vždy ráda vrátím. Závěrem 
mého dopisu tedy ještě jednou obrovský dík, pan primář Karnos i Vy pane řediteli, můžete být na své 
Chirurgické oddělení velice pyšní. Všem nemocným bych přála, aby z nemocnice odcházeli tak 
spokojení jako jsem odcházela já. S pozdravem Z. Ř. 
 
 
 

 

 

KVĚTEN 

 

Chirurgická klinika 
Dobrý den, můj manžel byl operován ve vaší FN na Chirurgické klinice. Chtěla  bych poděkovat jménem 
svým, i jménem mého muže, za péči, která mu byla poskytnuta na oddělení  chirurgie E. Profesionálně 
provedena náročná operace - vysoká amputace dolní končetiny. Děkuji vedoucímu lékaři 
oddělení MUDr. Šulcovi a celému týmu sestřiček a pomocnému personálu. Děkuji za trpělivost a péči. 
Jste prostě super!! D Ě K U J I.  M. L., L. L.  
                          

 
 



 
 

Urologická klinika 
Vážený pane řediteli, dovolte mi touto cestou poděkovat personálu Urologické kliniky FN Plzeň Bory, 
kde byl operován můj syn. Rád bych ocenil profesionální a lidský přístup zaměstnanců lůžkového 
oddělení, jakož i pozornost, kterou věnovali mému synkovi. Dovoluji si Vás požádat o předání našeho 
poděkování za jejich péči. S poděkováním M. B. 
 
 

 

 
Chirurgické oddělení 
Předem mého dopisu přeji dobrého dne všem lidem ve FN Plzeň. Dne 11.5.2021 jsem byl přijat do vaší 
nemocnice k provedení operace tříselné kýly. V té době jsem pracoval u ČD v pozici strojvedoucí                  
a v únoru jsem prošel nemocí covid, při které se u mne objevila či projevila tříselná kýla. V následující 
době jsem s tímto měl nepříjemné zážitky v zaměstnání, a věc byla pro mne velmi nepříjemnou 
záležitostí, kdy jsem pozbyl zdravotní způsobilosti k výkonu povolání. Tehdy, když mnohé nemocnice 
odmítaly vzhledem k vytížení naléhavou prací mě přijmout k provedení zákroku, jsem byl vámi přijat              
k vyšetření a následně k provedení zákroku vaší nemocnicí.  Po zákroku došlo u mne k zlepšení 
celkového zdravotního stavu. Byl jsem uznán opět zdravotně schopným řídit lokomotivu, a tak jezdím 
nyní od Děčína po Cheb a mohu tak sloužit lidem k jejich každodenním cestám za prací, školou, rodinou 
či výlety.  Je mi ctí, že jsem již od roku 1995 dárcem krve ve vaší transfuzní stanici a mohu takto přispívat 
k vašemu dílu. V minulém zaměstnání jsem byl policistou a prošel jsem za 21 let služebně jak 
Domažlicko, Plzeň, Karlovarsko, Lounský okres a Prahu, mnohdy jsem byl přítomen při dopravních 
nehodách či zákrocích RZS v bytech, a tak jsem mohl nahlédnout trochu do života zdravotníků a lékařů. 
Vyjadřuji tímto obdiv před vaším umem a obětavostí. Za to vše vám děkuji a přeji vám od srdce vše 
nejlepší. S úctou A. P. 
 

 
 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Vážený pane řediteli, děkuji Vám i Vašemu personálu za pořad "Malé lásky". Měla jsem možnost 
shlédnout několik dílů a byla jsem naprosto nadšená a dojatá. Děkuji za odvahu i maminkám a jejich 
blízkým, bez nich by se tento pořad nemohl "narodit". Přeji Vaší nemocnici jen to nejlepší! J. H. 
 
 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Dobrý den, pane přednosto, jsem moc ráda, že můžu napsat tento můj děkovný dopis. V březnu 2018 
jsem byla v Plzni na Lochotíně na gynekologické operaci z důvodu utržené dělohy krátce po                        
prvním porodu. A 18. listopadu 2021 jsem na Lochotíně porodila plánovaným císařským řezem našeho 
druhého syna. Tímto dopisem chci vyjádřit poděkování doktorovi, který vedl císařský řez. Vzhledem                   
k mému zdravotnímu stavu a síťkou uchycené děloze, jsem velice vděčná za skvělou operaci, která 
umožnila poklidné zhojení. Gynekologicky se cítím v pořádku, vše se krásně zahojilo. Velmi jsem se bála 
možného zkomplikování, ale síťka drží a já kojím svého syna:-), na této skutečnosti má velký podíl právě 
úspěšná operace (císařský řez) bez dalších komplikací. Vyřiďte, prosím, mé srdečné                             
poděkování panu doktorovi Humplíkovi a jeho kolegům. S pozdravem J. A. 
 

 

 



 
 

 
 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Jako novopečená babička čerstvě narozené holčičky bych ráda touto cestou moc poděkovala všem, 
kteří se podíleli na péči o naši dceru a její holčičku před, během porodu a po něm. Oba rodiče byli velice 
spokojení s komplexní, profesionální a lidskou péčí celého týmu. Spokojenost byla vidět i na 
novorozené holčičce, která se už hodinu po porodu usmívala. A jako matka mohu říci, že není nic 

lepšího, než spokojené děti, ať jsou jakkoliv staré. Byli jsme nadšení 😊. Není třeba dlouhých slov, ale 
pochvaly v naší práci není nikdy dostatek. Přeji všem krásné dny, úžasné léto a spoustu spokojených 
miminek, maminek, tatínků a prarodičů. J. K. 
 

 

 

Kardiologická klinika 
Vážený pane řediteli, obracím se na Vás jménem naší rodiny s cílem vyjádřit hluboké poděkování, 
uznání a úctu Kardiologické klinice FN Plzeň, a to především za mimořádnou odbornou erudici                     
a ohromnou vstřícnost vůči pacientům. Jakkoliv naše poděkování náleží všem lékařům a sestřičkám 
kliniky, dovolím si nad jeho rámec připojit též adresné poděkování třem osobnostem této kliniky. 
Především bychom rádi ocenili osobnost přednosty kliniky prof. Richarda Rokyty. Za mnoho let trvání 
naší ambulantní kardiologické péče sledujeme nesmírně dynamický rozvoj celého pracoviště, které se 
z původního oddělení v rámci I. interní kliniky stalo samostatnou klinikou a v republikovém srovnání 
velmi renomovaným komplexním centrem sledujícím nejmodernější trendy v oboru a maximalizaci 
kvality péče o pacienty, čemuž odpovídá rozsah a podoba prováděných výkonů, jakož i přístrojové                    
a organizační zázemí. Jsme přesvědčeni, že rozhodující podíl na tomto úspěchu náleží právě 
přednostovi kliniky, který je nejen prvotřídním lékařem pracujícím s maximálním zaujetím, ale rovněž 
skvělým manažerem, neboť se mu podařilo dát dohromady vynikající tým odborníků, který má jako 
celek velký potenciál dalšího rozvoje oboru i posilování dobrého jména FN Plzeň. Příkladem takového 
lékaře kliniky je dr. Jan Lhotský. Jak jsme měli čest jej poznat, jedná se o excelentního odborníka                         
s impozantním přehledem ve svém oboru, který má současně nesmírně vstřícný, angažovaný a doslova 
kamarádský přístup k pacientům. Z pohledu pacienta je velmi příjemné hovořit s lékařem, který má 
mimořádně hluboké zaujetí pro obor jako dr. Lhotský, a zároveň mu nečiní problém cokoliv vysvětlit 
jazykem srozumitelným i laikovi. Dr. Lhotský je schopen naplno využívat svůj ohromný vědomostní, 
empirický i analytický potenciál, což mu umožňuje mít patřičné profesní sebevědomí, díky kterému je 
ve srovnání s průměrným lékařem schopen mj. mnohem častěji formulovat též jednoznačné 
diagnostické hypotézy, kdy pokud si je určitým závěrem jistý, nebojí se jej vyslovit a s velkým 
přehledem argumentovat. Výše popsané aspekty spolu s mnoha dalšími činí z dr. Lhotského bezesporu 
rozdílového odborníka i v úrovni super specializovaného pracoviště. V neposlední řadě bychom rádi 
adresně ocenili též práci staniční sestřičky neinvazivní kardiologie pí Jovany Johnové. I v její činnosti 
dominuje vysoká profesionalita, skvěle zorganizovaná práce a mimořádná vlídnost k pacientům, jak 
jsme měli možnost se opakovaně přesvědčit při osobní i telefonické komunikaci. Objednávané termíny 
nejsou zatíženy žádným zbytečný čekáním a v případě i drobných posunů začátku vyšetření (kupř. o 30 
minut) sestřička operativně telefonicky informuje pacienta, aby přišel později a nemusel dlouho čekat. 
I na konci pracovní směny má staniční sestřička ještě chuť se na pacienty usmívat a ochotně řešit každý 
problém, což rozhodně není samozřejmé a dle našeho názoru ani jednoduché. Nezbývá tedy než                         
i v případě sestřičky Johnové hluboce ocenit způsob výkonu její práce a zároveň vyjádřit naději, že 
pacienti jí onen úsměv alespoň občas oplácejí. Vážený pane řediteli, doufáme, že Vás naše velmi 
pozitivní zkušenosti se zdravotníky kardiologické kliniky potěšily stejně, jako těší nás, přejeme mnoho 



 
 

úspěchů do Vaší práce, a samozřejmě co nejvíce úspěšně vyléčených a spokojených pacientů. V úctě 
R. P. 
 

 

 
 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Dobrý den, chtěla bych moc poděkovat na oddělení ortopedie a traumatologie všem sestřičkám a všem 
lékařům, i panu doktorovi Tomášovi Daňhelovi, děkuji za skvělý přístup, ochotu a za super péči. A ještě 
bych chtěla poděkovat a zároveň popřát všem sestřičkám z Fakultní nemocnice hodně zdraví, štěstí                 
a lásky přeje I. K. 
 

 

 

I. interní klinika 
Dobrý den, rád bych tímto způsobem poděkoval paní doktorce Petře Přenosilové a celému personálu 
interní kliniky za vstřícný a lidský přístup k pacientům. Osobně paní doktorce přeji mnoho profesních, 
ale i osobních úspěchů a mnoho štěstí. Děkuji za péči, kterou mě se svým personálem věnovala                           
a prosím, aby jí mé poděkování bylo předáno. S pozdravem J. K. 
 

 

 

Interní oddělení – LDN 2 
Dobrý den paní Čadová, dovoluji si Vás seznámit s hodnocením a pocity, které jsem měla v době pobytu 
v LDN 2. Byla jsem na oddělení hospitalizována od 24.1.2022 do 6.5.2022. Dlouhá doba  a těžká situace, 
ve které jsem se ocitla. Vrátilo se bohužel onkologické onemocnění, v jehož důsledku mi praskla 
stehenní kost. Proto tak dlouhý pobyt u Vás. V počátku se nešlo přes intensivní bolest nohy ani 
dotknout. Do toho léčba na hemato - onkologii.  S pomocí lékařů, sester a ostatního zdravotního 
personálu LDN 2 se to dalo absolvovat. Sestřičky mne vždy připravily, pomohly přesunout na přepravu 
do nemocnice a po návratu se opět postaraly. Všechny byly nápomocné a vstřícné. Já byla bolavá na 
těle i na duši a velmi citlivá, o to více si uvědomuji, jak náročná práce starat se o pacienta to je. 
Poděkování opravdu všem. Sestřička Viktorka, mladá dívka, byla v tom mládí a laskavosti pro mne 
pohlazením. Velmi brzy jsem začala rehabilitovat, i zde se mne dostalo profesionální péče, kdy jsem 
pozvolna mohla časem chodit samostatně o berličkách. Vždy jsem byla překvapena, co se dá rozcvičit. 
Nemohu zapomenout ani na fakt, že moje lůžko bylo udržováno v dokonalé čistotě                                                       
a celkově  s hygienou, v tak omezené mobilitě, bylo vše v pořádku. Pan doktor Kopecký i paní doktorka 
Bláhová mi věnovali pozornost a pomohli k návratu domů. Nemám to snadné, ale s pomocí zvládám. 
Ještě jedna Vaše kolegyně pro mne byla téměř andělem. Je to sociální pracovnice paní Šuryová - 
ochota, spolehlivost a profesní zdatnost mne vypravily informacemi nad míru užitečnými. Bez ní bych 
si mnohé musela těžko zjišťovat. Její osobní nasazení je úžasné. No, a paní staniční, která pro mě měla 
vždy pár slov povzbuzení a pomoci kdykoli jsem požádala, včetně na mou žádost, zajištění 
nadstandartního pokoje. Snad Vás moje poznatky a délka dopisu neunavily, ale považuji za nutné tyto 
řádky napsat. I když se svým zdravotním stavem jsem jen žijící (zatím) troska, lidskost a slušnost si vzít 
nenechám. Přeji hodně sil do další práce. S úctou a pozdravem J. Č. 



 
 

 

 

 

 
Dětská klinika, Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Dobrý den, chtěla bych vám touto cestou poděkovat za péči o mého syna. Byl hospitalizován na Dětské 
klinice FN Lochotín a poté přeložen na infekční oddělení na Borech z důvodu neuroboreliózy. Byli jsme 
spokojení za péči, kterou jste nám poskytli. Děkujeme lékařům, zdravotním sestrám i ostatnímu 
personálu, který o nás pečoval. Zejména pak mé poděkování směřuje panu MUDr. Fremuthovi, Ph.D., 
který dělal synovi lumbální punkci, MUDr. Sládkové, MUDr. Kukrálové. S pozdravem P. H. 
 

 

 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Dobrý den, asi to bude vypadat zvláštně, ale chtěla bych moc poděkovat dr. Kosťunovi (snad jsem to 
na recepci pochytila dobře), který byl dnes dopoledne na onkologické nebo dědičně-onkologické 
ambulanci vaší Gynekologicko - porodnické kliniky. Zvláštní je to v tom, že proběhl "jen" hovor, ale bylo 
v něm tolik pochopení a respektování mého, tedy absolutně nelékařského, obyčejně chybujícího 
smrtelníka. Nejelo se mi tam, z očekávání, vůbec dobře, ani to nebyla dnes jediná kontrola. Už od 
recepce (dojížděla jsem na kliniku několik let, zažila jsem tam zmatky s hledáním karty, objednávek atd. 
- poslední návštěva před více než rokem) absolutní změna, našla se karta i objednávka a doprovod 
personálu - ambulance byla v protější lůžkové budově. Tam už o mně věděla sestra - i ona byla velmi 
příjemná a ochotná. I když jsem se, co se lékařů týká, nikdy tady na klinice nesetkala s nepříjemným 
přístupem nebo jednáním, tak z návštěvy po dlouhé době a ještě náhle jiné ambulance, kde bude třeba 
jiný lékař, má člověk prostě divný pocit, natož, aby si troufnul projevit vlastní názor nebo pocit (zažila 
jsem v jiném městě a mnoho let, že to byl pro několik lékařů problém). Tady se ale po těch 
nepříjemných obavách stal pravý opak. Pan dr. sdělil lidsky svůj názor, a když jsem se odhodlala já pro 
to samé a čekala, že mi nebudou stačit dveře :-), co jsem si to troufla a dovolila reagovat na názor 
odborníka, jehož čas je vzácný, tak se kupodivu nic nestalo. Lékař mluvil ve smyslu, že naprosto chápe 
to, že už tady nechci střídání lékařů při kontrolách, aby byl průběh optimální a k něčemu i pro mě. 
Omluvila jsem se jemu, i sestře, že jsem je na této odborné ambulanci zdržela, pan doktor mi řekl, že 
se nezlobí a nic se nestalo. Tak snad to tak je doopravdy :-). Ale úleva, a velký dík, že jsou takoví lékaři 
(tady i sestra) s pochopením názorů a pocitů neodborné obyčejné strany, která sedí naproti. Děkuji! 
Tahle návštěva mi dnes zlepšila nejen den, když ty dnešní kontroly nedopadly bez problémů, ale dodala 
pocit, že ještě někde na ambulancích sedí někdo nejen s titulem, ale s pochopením a snahou vcítit se 
do druhého. Jak je z karty v systému dohledatelné, dojíždím do FN kvůli "věci", která není třeba tak 
běžná jako cukrovka atd., tudíž jste, i v dnešní moderní technologií oplývající době, často za exota, kdy 
vám právě někdo z rádoby odborníků předá anglické odkazy nebo odkáže rovnou na Google, ať si to 
dohledáte, nebo vám od stolu a s upřeným výrazem do monitoru vpálí empatickou otázku, s kolika 
prsty jste se narodili, či kdy byl nějaký první nádor, a jak se vám s tím žije, nebo můžeme si vás vyfotit 
pro článek. No, nepřeji nikomu, komu se podobné "raritní" diagnózy dostane takových "příjemných 
zážitků a přehršle empatie". Naopak, s neběžným i zcela běžným nálezem přeji všem takový přístup                   
a pochopení i třeba jiného názoru na věc, jakého se dostávalo mně právě u vás ve FN a dnes tedy ještě 
k tomu při zrušeném/stornovaném vyšetření. Další kontroly na GPK už tedy asi nebudou, když jsem si 
to zavinila :-), přesto MOC DĚKUJI. S úctou H. C. 



 
 

 

 

 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Vážený pane docente, nesmírně si vážím Vašeho přístupu a chci Vám moc poděkovat. Přístup všech 
lékařů, sester i sanitářů byl vzorný. Všem moc děkuji. Přeji krásný den a pevné zdraví. J. P.  
 

 

 

 

Oddělení klinické farmakologie, OSLUŽ - OLVaS kuchyně 
Po dobu mé hospitalizace na lůžkovém oddělení OKF jsem byl velmi spokojen s přístupem veškerého 
personálu. Zvlášť je třeba hodnotit vynikající stravu. Spokojený pacient S. 
 
 

 
 

Stomatologická klinika 
Vážený pane řediteli, rád bych poslal další poděkování a pochvalu za skvěle odvedenou práci paní             
Mgr. Lence Malíkové, DiS. Chodím k této vynikající paní doktorce na parodontologii, kde jsem žasnul 
na tím, jak moje zuby dostávají lesk a krásu. Jsem velice spokojen, že můžu chodit k této paní doktorce. 
Na Vaší klinice máte opravdu jen top zubní lékařky. Posílám obrovskou pochvalu a veliké poděkování. 
Vám, pane řediteli, děkuji, jste borec!!! S pozdravem a přáním všeho dobrého S. V. 
 
 

 
 
Geriatrické oddělení 
Dobrý den, všem sestrám, přeje vaše pacientka. Musím vám ještě poděkovat za vaší namáhavou práci           
a obětavost vůči nám pacientům. Není to práce lehká a je zodpovědná a jsme pacienti různí, a tak 
potřebujeme trpělivost. Měla jsem se v nemocnici dobře, a to díky vám a lékařům. Ležela jsem zde po 
operaci kyčelního kloubu (krčku). Bylo to bolestivé, ale vše jsem zvládla díky vám a lékařům. Dnes jsem 
zcela samostatná, chodím zase cvičit, ale je ze mě stará baba (95 let). Bývalá pacientka B. T.  

 

 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Děkuji za bezpečné a klidné prostředí na dětském oddělení. Také děkuji za skvělý přístup celého 
personálu. K. S. 
 
 

 



 
 

 

 
Oddělení klinické farmakologie 
Na doporučení pana doktora jsem byla přijata na vaše oddělení, kde jste mi zachránili život. Děkuji 
všem doktorkám, doktorům a také paní vrchní, paní staniční a všem sestřičkám, sanitářkám                                   
a Honzíkovi, kteří jsou na pacienty hodní a ochotní, prostě úžasní. Tisíckrát moc jim děkuji. S. 
 
 

 
 
 

Oddělení klinické farmakologie 
Dobrý den, chtěl bych tímto pochválit přístup veškerého personálu Oddělení klinické farmakologie 
k pacientům, kteří zde pobývají či pobývali. Přesto, že pobyt v nemocnici není dvakrát příjemnou 
kratochvílí, přístup zaměstnanců celý pobyt zpříjemnil. Moc díky. S úctou P. J. 
 
 

 
 
 

 
Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Moc děkujeme za skvělý přístup lékařek a sestřiček jak profesionální, tak lidský. Také bych ráda 
poděkovala paní uklízečce, která byla vždy velmi milá a hodná. I ona nám zpříjemnila pobyt na vašem 
oddělení. Moc děkuji K. K. 

 

 
 
 
 
 
Geriatrické oddělení 
Sestřičky, převezli mě k vám z chirurgie s pochroumanou páteří a poloslepou. Za to, že jste se o mě 
staraly a byly jste hodné v tom blázinci, co jste si užily, když jste neměly čas na kafčo, protože vás tam 
bylo málo. Děkuji vám všem P. 
 

DUBEN 

 

I. interní klinika 
Dobrý den, pane přednosto, včera jsem byla na kontrolním CT plic u Vás ve FN a od vjezdu jsem se 
dívala s trochou nostalgie na vchod B. Ležela jsem u Vás v prosinci a lednu s těžkým průběhem covidu 
a stále více si uvědomuji, jak jsem vděčná za to, že jsem tady ještě mohla zůstat. A za to Vám patří můj 
velký dík, že jste za mě bojovali, vyrvali mě z té pomyslné hrobníkovy lopaty a začali mě vracet zpátky 
do života - všichni Vaši kolegové i kolegyně, lékaři i sestřičky z metabolické JIP i z oddělení v 5. patře, 
kam jsem pak byla přeložena. Tato nemoc je pro mě jakýmsi životním předělem, na jehož začátku stojí 



 
 

Vaše práce a já budu vždycky vzpomínat s vděčností v srdci, že jste mě nedali. S úctou k práci všech 
zdravotníků Z. K. 
 
 

 

 

Chirurgická klinika 
Dobrý den, chtěla bych Vám  tímto dát na vědomí velké poděkování za péči, kterou mi věnoval celý 
tým chirurgie oddělení F. Mým  ošetřujícím  lékařem byl pan doc. MUDr. Jarmil Šafránek, Ph.D. Přeji 
hlavně zdraví! S přátelským  pozdravem PhDr. J. Ch. 

 

  
 
 

Urologická klinika, OSLUŽ - OLVaS kuchyně 
Dobrý den, 3.4.2022 jsem byl přijat na Urologickou kliniku – lůžková část, 3. patro, oddělení A.                             
O odborné a profesionální výši lékařů na této klinice jsem byl předem přesvědčen. Ale i přesto jsem byl 
příjemně překvapen, když jsem byl informován zdravotní sestrou, že operující lékař si i v neděli 
prostudoval podrobně můj chorobopis. Byl jsem podrobně seznámen s postupem operace, která mne 
čekala druhý den. Po operaci bylo další příjemné překvapení, a to, jak pracuje celý tým zdravotnického 
personálu na tomto oddělení. Při této jejich namáhavé a vyčerpávající práci přinášeli na pokoj dobrou 
náladu a optimismus, který přenášeli i na nás. Tímto jim chci poděkovat a složit před nimi velkou 
poklonu k jejich nelehké práci. Další pochvalu chci vyslovit i za dobré a pestré  jídlo z vaší kuchyně. Ještě 
jednou veliké poděkování, za hladký průběh operace a pooperační servis. S přáním krásného dne M. B. 
  
 

 

 

Chirurgické oddělení 
Vážený pane řediteli, chtěl bych touto cestou poděkovat za mimořádnou péči, která mně byla 
poskytnuta na Chirurgickém oddělení C FN Bory. Zejména pak mé poděkování směřuje panu primáři 
MUDr. Karnosovi, vrchní sestře Mgr. Cihlářové, celému kolektivu pečujících lékařů, sestřiček                                    
a ostatnímu personálu. Každý člověk se může dostat do vážné situace, se kterou nepočítá, a pak je 
velmi příjemné, když se setká s profesionálním přístupem, mimořádným zájmem a ochotou, jak pomoci 
vyřešit tento závažný zdravotní problém. Domnívám se, že přístup lékařů a celého zdravotního 
personálu k mé osobě byl nad rámec jejich služebních povinností, což se pozitivně odrazilo i na délce 
mé hospitalizace. Ještě jednou děkuji. S pozdravem Dr. F. V.     
 
 
 

 
 
 

Gynekologicko – porodnická klinika, Onkologická a radioterapeutická klinika 



 
 

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych touto cestou poděkovala za prvotřídní péči a vždy milý přístup 
Vašeho personálu na Gynekologicko-porodnické klinice a Onkologické a radioterapeutické klinice – 
oddělení 2A, kde se aktuálně léčím. Především bych ráda vyzdvihla profesionální přístup a ochotu                  
prof. MUDr. Samuela Vokurky, Ph.D., MUDr. Vojtěcha Klimenta, MUDr. Lucie Novákové,                                    
doc. MUDr. Jiřího Presla, Ph.D., vrchní sestry a všech sester z oddělení 2A, které mi svým vstřícným 
přístupem a vždy příjemným chováním pomáhají snáze zvládnout tuto těžkou životní situaci. 
S pozdravem H. P. 
 

 
 
 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Vážený pane docente, 16. ledna 2022 jsem u Vás v porodnici porodila prvorozenou dceru Anetku                  
a ráda bych tímto poděkovala za péči, které se mi dostalo během porodu a pobytu na šestinedělí. 
Konkrétně chci poděkovat těmto lidem: porodní asistence, která mě podporovala během porodu                       
i bezprostředně po něm. Díky její šikovnosti jsem porod zvládla bez poranění a rekonvalescence byla 
rychlá; lékaři, který mě měl na starosti na oddělení šestinedělí; všem sestrám na oddělení šestinedělí, 
které mě trpělivě učily, jak se postarat o novorozence, podpořily mě, když mi nebylo do smíchu                             
a dodaly mi kuráž se "poprat" s novou rolí; laktační sestře, která mi věnovala mnoho času a učila mě, 
jak správně kojit; ošetřující doktorce, která se starala o naší Anetku; doktorce a sestrám, které o mě 
pečovaly během krátké hospitalizace 25. – 26.12.2021. Během svého pobytu v porodnici a na oddělení 
šestinedělí jsem se ani jedenkrát nesetkala s neochotou nebo nezájmem. Naopak se mi každý snažil ze 
všech sil pomoci. Pokud budu znovu čekat miminko, tak budu moc ráda znovu rodit u Vás v porodnici. 
M. V.  
 

 

Dětská klinika 
Moc děkuji dětské ambulanci za včerejší přístup. Po dlouhé době jsem se setkala s ochotou nám 

pomoci.K.K. 

 

 
 
Otorhinolaryngologická klinika 
Dobrý den, byl bych rád, kdyby se moje poděkování dostalo k vedoucím ORL Bory. Dnes jsem byl na 
pohotovosti se zánětem středního ucha. Banalita, vím. Ale po více než dvacítce prodělaných zánětů              
v dětství a několika velice nešetrných ošetření, se u mne rozvinulo nepěkné trauma - panický strach, 
noční můry atd. Když jsem šel do ordinace, byl jsem absolutně vyděšený. Když jsem šel do ordinace po 
dvou hodinách znovu, protože se mi rozjel zánět i v druhém uchu, bylo to něco úplně jiného.                          
S pozdravem a přáním hezkého dne J. T. 
 
 

 

 

Chirurgické oddělení 



 
 

Vážené vedení FN Plzeň, dovolte mi tímto dopisem poděkovat zaměstnancům vaší nemocnice - část 

Bory, Chirurgické oddělení, stanice A. Byl jsem zde hospitalizován po zlomenině pravého hlezna. 

Bohužel tento úraz se neobešel bez chirurgického zásahu. S velkým strachem jsem nastupoval                             

k hospitalizace do zařízení. Strach z neznámého, bolest, psychická zátěž, neznámé prostředí. Jsem 

velmi uspokojen pocitem, že v dnešní době ještě existuje lidská empatie, vstřícnost, porozumění               

a především vysoká erudovanost zaměstnanců. Ano, hovořím o Chirurgickém oddělení A FN Bory. Jsem 

opravdu vděčný za vyřešení mé komplikované zlomeniny, byť se neobešla bez chirurgického výkonu. 

Mé očekávání předčil milý a vlídný, velmi profesionální přístup lékařů, kteří se podíleli, a ještě stále 

podílejí, na mém zotavování. Patří jim poděkování. Slovy jen těžko popsatelný dík patří především 

ošetřovatelskému personálu zmiňovaného oddělení, sestrám i nižším zdravotnickým pracovníkům. 

Jejich denní starostlivost, péče, empatie, výborné komunikační schopnosti, odborné znalosti                        

a především lidskost mi připomněla, že ještě existují místa, když se člověk necítí příliš zdráv, kde se 

nemusí bát a s klidem vloží své zdraví do rukou těmto lidem. Sám jsem zdravotníkem z povolání, vím, 

jak náročná je tato profese, a co s sebou nese. Tímto se hluboce klaním před těmito sestrami a rád 

bych jim vzdal obrovský DÍK. V pochybách, co bude dál, u mě stál vždy jeden z vašich andělů, aby mě 

ubezpečil, pomohl, utlumil bolest, dal naději nebo jen tak zpříjemnil den. Při hospitalizaci jsem se cítil 

téměř jako doma, a to není málo. Za těmito okamžiky stojí jen a jen sestry, které s vámi tráví dlouhé 

hodiny ve směně a snaží se, aby vaše strádání bylo co nejmenší. Úsměv, vlídnost a pochopení, to jsou 

hodnoty, které se vytrácí z dnešního moderního života. Nejsou však povinností. Na vašem oddělení 

jsou na denním pořádku, a to je krásné. Závěrem mi, prosím, dovolte požádat vás, vedení FN, aby se 

tento dopis dostal do správných rukou, do rukou těch, kteří na něm mají podíl, na nástěnku zmíněným 

sestrám, aby i ony mohly pocítit radost a krásný pocit z výborně odváděné práce, to je totiž pocit                        

k nezaplacení. Za vše moc děkuji. P.S. Sestřičky, vrátím se na vyndání šroubů, vrátím se s klidem                         

a vrátím se rád. Bc. L. U. 

 

 

 

 
Chirurgická klinika, I. interní klinika 
Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat lékařům a celému zdravotnímu personálu 
chirurgického a interního oddělení za jejich odbornou a úžasnou péči v době mé hospitalizace. Moc si 
toho vážím. Přeji vám všem mnoho pracovních úspěchů. Děkuji L. P. 

 

 

 

Stomatologická klinika 

Dobrý den, děkuji mnohokrát, poklona za péči a starost, kterou prokázali dr. Krocová a studenti.                  
S pozdravem O. H. 
 

 

Neurologická klinika 



 
 

Chtěla bych vyjádřit poděkování za profesionální a ochotný přístup MUDr. Macha, v průběhu mého 
vyšetření v ordinaci na neurologickém oddělení, panu doktorovi nechybí empatie a vstřícnost a dělá 
maximum pro spokojenost pacienta. Budu všude chválit. Díky, vděčná pacientka K. 
 

 

 
Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Velmi děkuji zdravotnickému personálu za profesionalitu, ochotu, vstřícnost, trpělivost a laskavý 
přístup k rodičům a dětem. Byla jsem na dětském infekčním oddělení hospitalizována s dcerami pro 
střevní potíže. Ne obě stejně ochotně spolupracovaly. Personál byl naprosto úžasný, holky byly 
následně spokojené a lépe spolupracovaly. Moc děkuji. S pozdravem Mgr. P. N.  
 
 

 
 
 

Oddělení klinické farmakologie 
Chci vyjádřit poděkování kolektivu hyperbarické komory FN Plzeň, sestrám Malé a Mišterové pod 
vedením vrchní sestry Bc. Bicanové. Byla jsem mile překvapena velmi vlídným a profesionálním 
přístupem ke klientům. Ještě jednou díky M. D. 
 
 

 
 
 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Vážený pane řediteli, dovolte mi Vaším prostřednictvím poděkovat za skvělou péči panu MUDr. Petrovi 
Váchalovi a všem jeho spolupracovníkům. Je tomu více než rok od mého zranění ruky, kdy jsem po 
třech dnech byla odeslána na Vaše pracoviště po konzultaci s jiným pracovištěm. Od prvého okamžiku 
jsem se setkala s vysoce odborným i citlivým přístupem, s vynikajícími lékaři i sestrami a perfektně 
provedenou operací i následnou péčí. Operaci provedl MUDr. Petr Váchal se svými kolegy a v jeho péči 
jsem byla i po propuštění. Můžete být pyšný na své spolupracovníky. Prosím Vás, vážený pane řediteli, 
o vyjádření poděkování všem, kteří přispěli k mému úspěšnému uzdravení. L. G.  

 

BŘEZEN 

Chirurgické oddělení 
Dobrý den, pane primáři, omlouvám se, že se na Vás obracím touto cestou, ale při zatížení Vašeho 
oddělení je to nejlepší cesta, jak Vám všem poděkovat za práci a péči o pacienty. Před 14 dny jsem                
u Vás byla operována. Přístup a péče lékařů i zdravotních sester byla úžasná, pečlivá, velmi lidská. Můj 
ošetřující lékař MUDr. Kofroň mě na operaci připravil, vše vysvětlil a zákrok odborně doporučil. Po 
operaci jsem měla mnoho otázek a nebyla jsem psychicky úplně v pohodě. MUDr. Vicari mě však velice 
lidsky podpořil, pohladil a na mé otázky odpověděl. Sestřičky, které o nás pečovaly, byly naše sluníčka. 
Měly jsme také velké štěstí na obsazení pokoje, protože jsme se  s naší nemocí vzájemně  podporovaly 



 
 

a to trvá stále dál. Máte skvělý tým lidí. Ještě jednou moc děkuji za péči a přeji hezké dny. S pozdravem 
Mgr. H. K.  
 

 

Stomatologická klinika 
Alespoň takto mi dovolte pochválit celý tým na dětském zubním lůžkovém oddělení. Hlavně sestry byly 
skvělé. Moc je od nás pozdravujte. V. H. a A. PS. Ony už budou vědět. Doma jsme byly za hodinu po 
odchodu. Zámek povolil. Děkuji vám, jste nejlepší.  
 
 

 
 

II. interní klinika 
Vážení, rádi bychom upřímně poděkovali za vaši příkladnou péči o našeho tatínka a dědečka, který                   
u vás ve FN Plzeň Bory na interním odd., opakovaně v prosinci 2021 a počátkem ledna 2022 pobýval.              
I přes jeho vysoký věk a vážný zdravotní stav se nám díky vaší péči, jak na interní JIP i na inter. odd.  od 
všech lékařů a sester, vrátil v pořádku domů a nadále se těší relativně velmi dobrému zdraví. Znovu                
s upřímným poděkováním a s pozdravem rodina Š. 
  

 

 

 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Touto cestou bych chtěla poděkovat celému gynekologicko-porodnickém oddělení. Děkuji za  milý                
a profesionální přístup ze všech řad, jak lékařů, sester i pomocného personálu. Pokaždé, když jsem                    
u vás hospitalizovaná, se ke mně všichni hezky chovají a pracují na 100%, někteří i nad rámec svých 
povinností. Prosím, poděkování vyřiďte všem, co se o mě hezky starali. Děkuji S. K. 

 

 

 
 
 
Kardiologická klinika 
Dobrý den, chtěla bych touto cestou srdečně poděkovat za péči a přístup sestrám z kardiostacionáře     
a lékařům a sestrám ze zákrokového sálu. Jejich odborný zákrok mi dne 8.3.2022 "opravil" to 
nejcennější, co mám. Vyjadřuji tímto hluboký obdiv a velký vděk. Profesionální přístup sester na 
kardiostacionáři je pro pacienty obrovský dar a já jsem za něj velmi vděčná. Děkuji všem a přeji vše 
dobré. A. B. 
 
 

 
 



 
 

 
 

Urgentní příjem 
Dobrý den, tímto způsobem bych velice rád poděkoval a ocenil profesionální přístup k mé osobě                       
a zároveň velice lidský přístup vašich zaměstnanců na Urgentním příjmu. Děkuji jim moc za pomoc                      
a velice si vážím jejich práce, jedná se o MUDr. Adama Celera a sestru Petru Punčochárovou. Moc 
děkuji. B. F. 
 

 

 

Neurochirurgická klinika 
Dobrý den, chtěl bych touto cestou poděkovat celému týmu Neurochirurgické kliniky. Byl jsem u vás           
v nemocnici na operaci hrudní páteře a myslel jsem, že už nikdy nevstanu - jak to bolelo. Nevím, jak se 
jmenovala sestřička, která mně lidsky vysvětlila, že bolet to bude, ale že se člověku strašně uleví, když 
vstane. A tak jsem přes veškerou bolest vstal a světe div se, byla to úleva, že stojím zase na svých. 
Děkuji sestřičko!!!!! Ještě bych chtěl poděkovat a teď jmenovitě (snad to byl on), neboť je napsán ve 
zprávě, a to MUDr. Richardu Kolejákovi za velmi vstřícný a lidský přístup. Samozřejmě nemohu 
zapomenout poděkovat MUDr. Martinu Kullemu a jeho operačnímu týmu, jste skvělí, a celému 
pomocnému personálu. Děkuji všem. P. Š. 
 

 

 

Chirurgická klinika 
Chtěla bych ještě jednou moc poděkovat týmu chirurgů a týmu (doktoři, sestřičky, pečovatelé) pana 
doktora Richarda Šulce na septickém oddělení E. Všichni neustále příjemní, ochotní, starostliví a i jsme 
se zasmáli. Moc děkuji, že jste se o mě hezky starali, pomáhali mi celou hospitalizaci a věci okolo ní 
zvládnout, dali mě do kupy a moje malá dcerka má zpátky svou mámu. M. M. 
 

 

 
 
 
 
Dětská klinika 
Dobrý den, rádi bychom touto cestou poděkovali všem sestřičkám na dětském oddělení větších dětí.   
I když vám syn práci nijak neulehčoval, byly jste každý den tolerantní a milé. Velké poděkování patří 
také panu doktorovi. Od první chvíle na nás měl vždy čas, byl milý a vše nám ochotně vysvětloval. 
Děkujeme a přejeme vám hodně zdraví F., Karlovy Vary 
 

 

 



 
 

Neurologická klinika 
Dobrý den, chtěl bych vedení FN v Plzni vyjádřit velké poděkování Neurologické klinice v Plzni, kam 
jsem byl převezen 8.11.2021 s mozkovým infarktem. Jak personál zdravotních sester, tak lékaři na 
tomto oddělení jsou fundovaní, zkušení profesionálové a veškerá péče, kterou mi poskytovali, byla 
opravdu příkladná ve všech směrech. Jejich práce si velice vážím, je velmi náročná a určitě stojí vaše 
zaměstnance na této klinice hodně fyzických a psychických sil. Myslím, že i oni musí mít dobrý pocit                
z toho, že svým vzděláním, připraveností a obětavostí s osobním přístupem k jednotlivým pacientům 
každý den zachraňují lidské životy. Měl jsem možnost vidět tento sehraný tým 24 hodin denně a ještě 
jednou jim chci všem poděkovat. Děkuji zejména MUDr. Vladimíru Rohanovi, mému ošetřujícímu lékaři 
a MUDr. Jolaně Mračkové za vše, co pro mě s jejich podřízenými v době pobytu na JIP udělali,                    
MUDr. Mračkové navíc za profesionalitu a přístup při mé následné kontrole v cévní ambulanci FN. 
S pozdravem F. K.  
 

 

 

Interní oddělení – LDN 
S pobytem jsem byla celkem spokojena. Hodnotím kladně práci MUDr. Bláhové a rehabilitačních 
sester. K. B. 
 
 

 
 
 

 
Neurochirurgická klinika 
Děkuji celému oddělení, lékařům, sestřičkám, sanitářům a též paní uklízečce za vzornou péči a milý 
přístup k pacientům. Děkuji za vše. D. H. 
 
 
 

 
 

 
 
 

Geriatrické oddělení 
Vážená paní primářko, ležela jsem na Geriatrickém oddělení B pět neděl. Chtěla bych poděkovat všem 
sestrám a lékařům, zvlášť paní doktorce Kučerové za obětavou péči. S takovým lidským a zároveň 
profesionálním přístupem jsem se dosud v nemocnicích nesetkala. E. T. 
 
 

 
 



 
 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Vážený pane docente, dovoluji si Vám ve svém krátkém písemném sdělení poděkovat za laskavou péči 
na Vaší klinice, kde jsem byla hospitalizována v nedávném časovém úseku. Neznám všechna jména, 
tudíž mi přijde nesprávné jen někoho jmenovat. Snad si dovolím jméno svého ošetřujícího lékaře 
MUDr. Andreje Bebjaka a MUDr. Lucii Šmídovou, která se nestyděla či neštítila podat ruku při svém 
představování. Skláním se před všemi! Obětavost, píle, starostlivost a dnes již tak opomíjené lidské 
slovo. Nesmím zapomenout na sestry z denní směny a taktéž v návaznosti opět na noční. Všem vám 
děkuji a přeji, ať se pacienti vrací ve zdraví domů, tak jako já. L. B. Š. 
 
 
 

 

 

Klinika pneumologie a ftizeologie 
Poděkování všem lékařům, sestřičkám a personálu nemocnice Bory plicní JIP za laskavost a péči o naši 
maminku, která bohužel byla tak těžce nemocná, že nám zemřela. Především děkuji panu doktorovi 
Zemanovi, jak trpělivě se mnou hovořil, nikdy mě neodbyl, byl laskavý, a i když to moc bolelo, řekl mi 
vždy pravdu. Děkuji, že jste dali mamince šanci, i když byla stará. Moc děkujeme.  
 
 

 
 

Chirurgické oddělení 
Chtěl bych moc poděkovat panu primáři MUDr. Karnosovi, jeho kolegům a skvělému sálovému 
personálu, za jejich výbornou práci při mém operativním zákroku. Dále také personálu lůžkového 
oddělení, který se o mě staral. Oceňuji profesní, lidský a obětavý přístup celého oddělení. Ještě jednou 
děkuji a přeji mnoho úspěchů v péči o pacienty, spokojenosti v práci a všem pevné zdraví. S úctou K. V. 
 
 

 
 

Neurochirurgická klinika 
Chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na operacích. Oceňujeme profesní, lidský a obětavý přístup 
celého oddělení. Za obětavou a vzornou péči ještě jednou děkujeme všem lékařům, sestřičkám                          
a dalšímu personálu. Za celý pokoj č.5 D. M., N. L., I. Z. 
 

 
 
Oddělení klinické farmakologie 
Vážená paní vrchní, děkuji Vám za péči na Vašem oddělení, kde jsem byl hospitalizován. Takový 
upřímný a skvělý přístup k pacientům se musí pochválit alespoň mailem. Ještě jednou Vám a celému 
Vašemu personálu na oddělení farmakologie děkuji a budu o vás všude hovořit s respektem a chválit 
Vás. K tomuto vyjádření se připojuje i moje manželka. P. T. 
 



 
 

 

 
 

Geriatrické oddělení  
Vážený pane doktore, vděčně vzpomínám na Vás i na všechny, kteří jste o mě obětavě pečovali. 
S mnoha pozdravy a poděkováním J. F. 
 
 

 
 

Oddělení klinické farmakologie 
Dobrý den, chtěla bych moc poděkovat personálu na oddělení OKF, pavilon 21, za vynikající péči. Byla 
jsem překvapená už v ambulanci za příjemný přístup. Na lůžkovém oddělení pracují sestry více než na 
sto procent, a to vždy s úsměvem. Obdivuji je, klobouk dolů. J. L.  
 
 

 
 
 

Geriatrické oddělení 
Děkuji všem za příjemný pobyt a péči. PhDr. E. B. 
 
 

 
 
 

Chirurgická klinika 
Vážený pane řediteli, téměř tři neděle jsem byl hospitalizován s úrazem hrudníku ve FN Plzeň. Nikdy 
bych si nepomyslel, že se něco podobného může stát právě mně, ale to si asi myslí každý do té doby, 
nežli se ocitne v nemocnici. Chtěl bych Vaším prostřednictvím poděkovat za neuvěřitelné nasazení 
všech, kteří se o mě starali, a omlouvám se, že jsem si zapamatoval jen několik jmen. Skvělý přístup 
doktorů Olšanského, Sováka a Polanky a empatie sestřiček na chirurgické JIP a chirurgii A bude to 
pozitivní, co si budu vždycky pamatovat. Práce lékařů i sestřiček je obdivuhodná, a když člověk odchází 
a ví, že to, že žije, že se může vrátit domů a začít zase pracovat, je pouze a jen jejich zásluha, zůstává 
v něm pocit doživotní vděčnosti. Nevím, jak lépe poděkovat za život, tak alespoň těchto pár skromných 
řádků. Přeji vám všem jen to nejlepší a ještě jednou velký dík. S úctou L. T.    

 

 

ÚNOR 

 



 
 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 
Neplánovala jsem to. Přesto jsem se na konci roku dostala na JIP oddělení KARIM Lochotín. Hrála jsem 
ten životní boj v dost velkém oslabení, ale díky obrovské odbornosti a vynikající péči jsem ho vyhrála. 
Tisíckrát vyslovené DĚKUJI bude pořád málo. A tak znovu a znovu opakuji, DĚKUJI. L. K.  

 

 

Interní oddělení - LDN 
Vážení zaměstnanci LDN, ráda bych vám z celého srdce chtěla poděkovat za příkladnou, profesionální, 
ale především lidskou péči o mého dědečka, který u vás prožil poslední měsíce svého života. Velké 
poděkování za pečlivou lékařskou péči patří vedoucímu lékaři MUDr. Miloši Kopeckému, dále paní 
doktorce MUDr. Radce Bláhové a paní doktorce MUDr. Evě Bernardové. Za vysoce kvalitní 
ošetřovatelskou péči pod vedením staniční sestry Bc. Pavly Kotálové s úctou děkuji všem sestřičkám, 
ošetřovatelkám a sanitárkám. Za celou rodinu, vnučka A. K. 
 
 
 

 

 
Dětská klinika 
Touto cestou bych ještě jednou chtěla opravdu moc poděkovat celému týmu na dětském oddělení. 
Hospitalizace není nikdy příjemná, hlavně, když se jedná o to nejcennější co člověk má, a to jsou děti. 
Chtěla bych poděkovat za lidský přístup, ochotu a za to, jak svou práci děláte s láskou. Se synem jste 
jednali formou hry, zajímali jste se a vaše jednání bylo vždy příjemné a profesionální. Krásné bylo                       
i rozptýlení formou zdravotního klauna, prostředí plné dětských dekorací. Díky vám to pro nás jako pro 
rodiče bylo o něco snesitelnější a i syn díky vám nebude mít panický strach z nemocnice. Ještě jednou 
moc děkujeme! M. 

 

 

1. interní klinika 
Vážený pane Šimánku, chci Vás i nemocnici touto cestou informovat, jak moc, ale především právem, 
můžete být hrdi na svého lékaře Jiřího Müllera, který by dle mého názoru mohl klidně jít příkladem. Byl 
jsem dovezen RZ na zřejmě interní příjem, ani za dvacet let praxe v příbuzném oboru jsem nezažil tak 
svědomitého lékaře s lidským přístupem k pacientům. Za celou dobu jsem potkal mnoho zdravotníků  
i lékařů, ale málokoho s tak hluboce lidským a empatickým přístupem pod tzv. slupkou přísnosti. Je 
třeba hlavně ocenit i to, že člověk (lékař) nečiní vše automaticky a lhostejně jako na pásu, ale k lidem 
přistupuje velmi  profesionálně a empaticky zároveň i v dnešní hektické době. Plně doufám, že se 
informace dostane do správných rukou. Děkuji a jsem s pozdravem J. B. 
 

 
 
 
Urologická klinika 



 
 

Dobrý den, chtěl bych vyjádřit poděkování za profesionální výkon a přístup lékařů a všech 
zdravotnických pracovníků Urologické kliniky FN Plzeň-Bory během mé hospitalizace. Skutečně nemám 
nic, co bych mohl vytknout. Ještě jednou vám za vše moc děkuji. S pozdravem J. R. 
 
 

 

 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí  
Vážený pane řediteli, rád bych Vám a celému týmu lékařů, sester a personálu Fakultní nemocnice Plzeň 
poděkoval za nasazení, profesionální a perfektní přístup, který mi byl poskytnut v rámci péče o mé 
zdraví při řešení úrazu. Díky týmu lidí Centrálního příjmu a Kliniky ortopedie a traumatologie 
pohybového ústrojí vše proběhlo naprosto nejlépe, jak mohlo, bez zbytečných komplikací, na velice 
vysoké a profesionální úrovni, což mě osobně, zejména v dnešní, již druhým rokem vypjaté době, velice 
příjemně překvapilo a pomohlo zároveň. Už od samotného příjmu, vyšetření a předoperačních 
náležitostí probíhalo vše neuvěřitelně rychle a propracovaně. To samé platilo i o samotné operaci                     
a následné perfektní pooperační péči na lůžkovém oddělení Kliniky ortopedie a traumatologie 
pohybového ústrojí. Opravdu děkuji všem za jejich pomoc a přístup, který je pro mě v těchto situacích 
naprosto zásadní. S poděkováním a úctou K. M. 

 

 

 

Oční klinika 
Dobrý den, chtěla bych moc poděkovat za skvělou péči na Oční klinice, panu doktorovi Z. Kaslovi, všem 
lékařům a sestřičkám i z 10. patra pavilonu F. Moc si toho vážím. I. K. 

 

 
 

Geriatrické oddělení 
Dobrý den, chtěla bych tímto velice poděkovat lékařům a sestřičkám z odd. Geriatrie FN Plzeň-Bory, za 
starostlivou a vlídnou péči o moji matku. Vážím si takového přístupu k pacientům. Děkuji. Hezký den. 
V.F. 
 
 

Chirurgická klinika 
Vážený pane řediteli, dne 14.2.2022 jsem byl hospitalizován na Chirurgické klinice FN Plzeň Lochotín. 
Touto cestou bych chtěl poděkovat za skvělý přístup lékařů pod vedením pana profesora Třešky, 
pochopitelně i jemu samotnému. Velký dík patří také všem sestřičkám, které o mě pečovaly. Obzvláště 
v této covidové době. S takovýmto laskavým a přívětivým přístupem jsem se ještě ve zdravotnictví 
nesetkal. S pozdravem vděčný pacient V. B. 

 
 



 
 

Otorhinolaryngologicka klinika 
Vážený pane řediteli, chtěli bychom vyjádřit svůj vřelý dík za ošetření naší maminky Vaší 
lékařkou MUDr. Štěpánkou Čejkovou (ORL). Díky ní se mé matce dostalo včasného ošetření se 
správnou diagnózou, což jak se ukázalo, bylo v tomto případě (počínající paréza lícního nervu) zvláště 
důležité. Stejnou měrou však oceňujeme maximálně vstřícné a milé jednání paní doktorky. Ještě 
jednou paní doktorce děkujeme. Mgr. M. Č. 

 
 

 

 

Interní oddělení - neurorehabilitace 
Vážený pane řediteli Šimánku, chtěla bych Vám touto cestou moc poděkovat a vyseknout pochvalu 
všem sestřičkám, rehabilitačním sestřičkám, lékařům a vůbec vlastně všem 
pracovníkům Neurorehabilitačního oddělení na Borech. Měla jsem u Vás manžela ochrnutého po 
mozkové mrtvici. Byl u Vás celkem asi 18 dní. Musím říct, že máte bezvadné, šikovné a moc ochotné 
lidičky. Mají můj obdiv, protože se všemi pacienty to není snadné. Není to jen o fyzické stránce každého 
človíčka, ale mnohdy více o psychické. Věřte mi, že vím, o čem mluvím. Máte báječné lidičky, já jim 
všem moc, moc děkuji za péči, kterou věnovali mému manželovi a přeji jim hlavně zdraví a hodně 
trpělivosti. Vím, že máte všechny oddělení profesionální a určitě stejně dobré, jako je tohle, ale 
nemohu a vlastně jsem ráda, že nemusím hodnotit ještě další. Děkuju celému personálu za všechno                 
a přeji Vám i všem Vašim lidičkám pevné zdraví a ať se Vám daří. R. V. 
 

 

 

 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Vážený pane docente, v termínu 21.-26.2.2022 jsem byla hospitalizována na Gynekologicko-

porodnické klinice FN Plzeň, termín porodu 22.2.2022. Chtěla bych Vám touto cestou vřele poděkovat 

za Vaši příkladnou, pečlivou péči a péči Vašich zaměstnanců. Konkrétně si velmi cením podpory                  

MUDr. Korečka a MUDr. Betincové v průběhu předporodní péče, následného vedení porodu                                   

a poporodní péče. S ohledem na mé vážné diagnózy v průběhu a závěru těhotenství jsem se na Vaší 

klinice cítila v těch nejlepších rukou. S přáním krásného dne Mgr. Š. H.  

 

Dětská klinika 
Srdečně zdravíme celé oddělení větších dětí. Já jako matka jsem zde ležela se svým synem, který zde 
byl hospitalizován. Přes všechno, co nás potkalo, jsme tu byli moc spokojení. Lékaři super, hodní, 
vstřícní a trpělivý. Sestřičky byly všechny úžasné. Obětavé, ochotné, usměvavé, ale hlavně také moc              
a moc trpělivé. Musím přiznat, že jsem se s takovým přístupem nesetkala. Ještě musím kvůli synovi 
vyzdvihnout sestřičku Elišku Kouřilovou, a to mimo jiné proto, že se mu moc líbila i jako žena  Moc si 
vaší práce vážím a hluboce před vámi všemi smekám. Přejeme všem hlavně hodně zdraví a pevné 
nervy. Velké díky M. a Š. N. 

 



 
 

 

 

Chirurgické oddělení 
Vážený pane řediteli, podstoupil jsem operaci žlučníku na Chirurgickém oddělení FN Plzeň Bory, 
vedeném panem primářem Karnosem. Je mi 76 let a byl jsem hospitalizován snad ve všech nemocnicích 
v Plzni. Můj pobyt u Vás byl však výjimečný. Nikdy jsem nic takového v nemocnici nezažil. Nově 
zrekonstruované a vybavené oddělení zářilo čistotou. Koupelna s toaletou byla vybavena odsáváním, 
mýdlem, dezinfekcí a toaletními potřebami. Jídlo bylo dobré a hlavně dostatečně teplé. Během mého 
šestidenního pobytu jsem zažil všechny střídající se směny. Maximální nasazení a ochota sanitářů, 
fantastická péče všech, zdůrazňuji všech sestřiček, které pracovaly vždy s úsměvem i humorem. 
V neposlední řadě profesionální a lidský přístup ošetřujících lékařů. Velice mě překvapilo, že je to z části 
tak malý kolektiv. Když jsem byl propuštěn, aniž bych někoho požádal, přišla sestřička, vzala mi tašku 
a chytla za ruku. Doprovodila mě přes celé oddělení k výtahu a svezla mě do přízemí do čekárny, kde 
jsem se měl sejít se synem. Tam mě posadila na sedačku, rozloučila se se mnou a objala mě. Ještě teď 
při psaní mám slzy v očích. Vážený pane řediteli, chtěl bych touto cestou poděkovat veškerému 
zdravotnickému personálu tohoto oddělení. Nikdo není v nemocnici rád. Pokud bych ještě někdy musel 
na chirurgii, na toto oddělení bych šel určitě s daleko menším strachem. Můžete na ně být pyšný. Ještě 
jednou moc děkuji. S úctou Váš pacient J. K. 

 

  

 
 
 

Geriatrické oddělení 
Moc děkuji za váš přístup a skvělou péči o paní B. Krásné dny a hodně zdraví A. H. 
 

 

 

 

 
 
 
 
Interní oddělení – COVID A 
Vážení zdravotníci, chci vám všem alespoň tímto způsobem moc poděkovat za lidský přístup ke mně a 
k pacientům na tomto oddělení. Obětavým, milým a hodným sestřičkám, lékařům a veškerému 
personálu děkuji za vše. E. 
 
 

 
 
 

Interní oddělení 



 
 

Děkuji celému personálu interního oddělení za vzornou péči během mé hospitalizace. S díky S. 
 
 
 
 

 
 
LEDEN 

 
Transfuzní oddělení 
Dobrý den, pane řediteli. Rád bych Vám poděkoval. Po několika letech, kdy docházím na transfuzní 
stanici Bory na darování krve, jsem byl včera mile potěšen. Změna občerstvení, nebo jeho 
provozovatele, je k mnohem lepšímu. Krása, díky. Mějte se fajn a ať se daří. S přátelským pozdravem 
P.K.   
 
 

 
 

Urgentní příjem 
Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat za včerejší péči na Urgentním příjmu ve FN Lochotín. 
Veškerý personál, od vrátného až po lékaře, všichni byli velice příjemní a ochotní. Nezachytila jsem jiná 
jména než pana doktora, který psal zprávu - MUDr. Michal Ruml. Je mi jasné, že poslední téměř dva 
roky to pro všechny musí být těžké, pro vás obzvlášť, a i proto považuji za důležité pochvalu 
vyslovit. Jela jsem kolem 17 h s malou dcerou (1,5) a přiznám, že jsem se celkem bála, co se bude dít, 
a to nejen kvůli samotnému zranění, které se nakonec naštěstí nepotvrdilo. Nicméně veškeré obavy 
vaši zaměstnanci zvládli rozprášit prakticky ve dveřích, vše empaticky vysvětlili a mně nezbývá než 
dodat - všechna čest. Děkuji za takové lékaře, sestry a všechen další personál. PK 

 

 

Neurochirurgická klinika 
Dobrý večer pane docente, dovoluji si Vás touto cestou oslovit, abych osobně Vám a celému 
operačnímu týmu, operatér MUDr. Martin Kulle, poděkoval neboť dne 14. 12. 2021 jsem byl na Vaší 
klinice operován - náhrada obratlů C3 + C4. Laicky si myslím podle doby operace a snímků, které mi 
před operací ukázal jeden z lékařů, že se nejednalo o standardní operaci daného druhu, a že asi její 
odkládání nebylo vhodné. Samozřejmě, že děkuji i sestrám z JIPky a vedoucímu lékaři JIPky MUDr. Pavlu 
Lavičkovi za perfektní péči. Nyní se subjektivně cítím velice dobře, zejména odezněly bolesti, které mi 
dokonce na překladišti na oper. sálu ani nedovolily lehnout si na přistavený.....(neznám správné 
označení). Mám v úmyslu objednat se na kontrolu, doufám, že se s Vámi osobně setkám, rád bych se 
setkal s MUDr. Martinem Kullem a určitě zajdu s poděkováním na JIPku. Ještě jednou děkuji za vyřešení 
jednoho z mých zdravotních problémů a poskytnutou péči. S pozdravem a úctou K. R. 
 

 

 
 



 
 

 

 
Neurologická klinika 
Vážený pane řediteli FN Plzeň, ve dnech 22. - 24.12.2021 jsem byla hospitalizována ve Vaší nemocnici 
v Plzni na Neurologickém oddělení. Chtěla bych touto cestou srdečně poděkovat veškerému personálu 
za velmi pečlivé a odborné ošetření, počínaje rychlou záchrannou službou, urgentním příjmem                           
a následně celému týmu na neurologickém oddělení. Zvláště pak ranní službě na oddělení 
24.12.2021. Ještě jednou vřelé díky za profesionální přístup a péči. S pozdravem M. T. 
 

 

 

 

Chirurgické oddělení 
Dobrý den, absolvovala jsem u vás na oddělení Chirurgie Bory operaci, tak bych chtěla strašně moc 
poděkovat jak celému oddělení B, včetně žákyněk, tak oddělení JIP včetně operatérů. Setkala jsem se 
zde s velikou profesionalitou, porozuměním, ochotou a obrovskou vstřícností. Ošetřující personál si 
zaslouží opravdu velikou chválu za svůj přístup k pacientům, které umí jak psychicky tak fyzicky 
podpořit, i za zájem o pacienty tím, že se pečlivě stará o jejich potřeby, je všudypřítomný a  ochotný 
pomoci v každé situaci.  I přes náročnost své práce se umí s pacienty zasmát a svou pozitivitou pacienty 
povzbudit. Moc mě překvapilo vyhřívané operační lůžko, protože člověk nemá pocit, že leze na studené 
lůžko umrlčí, ale spíš do teplého pelíšku, super!!! A vůbec celkový dojem z pobytu byl takový, že jste 
schovaní ve velké bílé bublince, která vás ochraňuje aspoň do doby, dokud nejste schopni z ní vystoupit. 
Ještě jednou všem moc děkuji. V. K. 

 

 

Dermatovenerologická klinika 
Vážený pane přednosto, dobrý den, chtěl bych Vám a celému týmu poděkovat a pochválit Vaši kliniku. 
Několikrát jsem s maximální spokojeností využil péče Vaší ambulance 1. Dnes jsem podstoupil zákrok 
na Vašem operačním sálku, a opět naprosto bez výhrad. Pan doktor i všechny sestřičky odvedli 
perfektní práci. Proto děkuji a přeji vám všem mnoho úspěchů i spokojených pacientů. S pozdravem                
a přáním hezkého dne M. R. 
 

 

 
 
Neurologická klinika 
Tímto bych chtěl poděkovat celému kolektivu dětské Neurologické kliniky FN Plzeň Lochotín, na kterém 
byla hospitalizována moje 15 letá dcera. Děkuji za vysokou profesionalitu a rychle provedená vyšetření, 
vyhodnocení výsledků a nasazení léčby a brzké propuštění domů. Zvláště bych ale chtěl poděkovat                  
a ocenit jednání veškerého personálu kliniky, lékařů, sestřiček i pomocného personálu - jejich ochotu, 
vstřícnost, milé a přátelské jednání, které velice potěšilo a zpříjemnilo pobyt v nemocnici, a které 
rozhodně není zdaleka všude samozřejmostí. Stručně řečeno: maximální spokojenost. S pozdravem 
MUDr. T. Š, Klatovy. 



 
 

 

Interní oddělení - covid 
Vážení lékaři, zdravotní sestřičky i veškerý zdravotnický personále poskytující své neocenitelné 
zdravotnické služby na Interním oddělení ve FN Plzeň – Bory (dříve Interní pavilon v bývalé vojenské 
nemocnici), oddělení Covid C, dovolte mi, abych vám všem touto cestou poděkovala za neocenitelnou 
zdravotnickou péči včetně všech zdravotnických služeb, jichž se mi dostalo po dobu mé hospitalizace 
na označeném zdravotnickém pracovišti ve dnech 10. 1. 2022 až 14. 1. 2022. Stále si nejsem jistá, zda 
veřejnost dostatečným způsobem chápe pracovní problematiku lékařů, zdravotních sestřiček a všeho 
dalšího zdravotnického personálu a jejich důležitost ve společenském životě, zejména nyní 
v pandemické době. Proto mi ještě jednou dovolte, abych vám všem ještě jednou vyslovila moje 
obrovské poděkování za veškerou zdravotnickou péči, které se mi po dobu mojí hospitalizace ve vašem 
zdravotnickém zařízení dostalo a popřála vám hodně zdraví, štěstí a úspěchů v pracovním i rodinném 
životě. S pozdravem vaše vděčná pacientka E. H. 
        
 

 

 
Gynekologicko – porodnická klinika 
Dobrý den, před několika dny jsem u vás bohužel musela projít potratem ve 22tt . Nicméně i přes to, 
jak hrozný to byl zážitek, bylo na celé té situaci pozitivní, s jak skvělým personálem jsem se setkala. 
Když to vezmu od nejvýše postavených lékařů, až po pomocný personál. Tímto bych chtěla všem 
poděkovat a především mé poděkování patří porodní asistence. Bohužel, jsem si ve svém stavu nebyla 
schopna zapamatovat jméno, ale alespoň takto bych ji chtěla vyjádřit dík za skvělou péči a maximální 
fyzickou i psychickou pomoc. Děkuji a krásný den T. 

 

 

 

 

Gynekologicko – porodnická klinika, Neonatologické oddělení 
Je neděle 9.1.2022 06:30 ráno a probouzíme se. Jdu udělat snídani, žena ještě leží a čeká, až ji zavolám 
na snídani. Nikdo z rodiny to neví, ale dnes v 7.30 nastupujeme do FN Lochotín Plzeň na vyvolání 
porodu, protože právě dnes je to desátý den po termínu porodu. Tak beru tašky a vyrážíme směr 
fakultka. Parkuji na parkovišti u Neonatologického a porodnického pavilonu, jdeme na příjem. 
Doprovod počká venku, ještě maminka projde příjmem. No dobře, máme tady COVID opatření, 
vydržím. Stepuji před ambulancí a čekám. Zpráva od ženy: “Miláčku jdi do auta, máš 20 minut čas!“. 
Jdu tedy zpátky do auta, projedu FB, IG a další Matrixové nesmysly, ale za 10 minut lezu ven z auta                
a jdu pomalu k ambulanci. Asi za 15 minut vychází manželka a jdeme do hlavní budovy. 4. patro, 
porodní sály, příjem. Přichází MUDr. Lucie Betincová, všemi tady nazývaná „Betinka“, ale pro nás, a 
hlavně naší dceru, navždy už jen „TETA FOREVER“, ale k tomu se ještě dostanu. Sedíme v čekárně. 
Vyjde sestra, maminko pojďte do kabinky, a žena jde na ozvy. Následně se tato sestřička, které je téměř 
70 let ukáže jako náš dobrý anděl, ale k tomu se taky dostanu. Dobře, ozvy jsou za námi a pokračujeme 
na chodbu, tady se posaďte, asi se nám uvolní sál. Za deset minut 3 fotky a jedno selfí, jdeme na sál. 
Tady si odložte, maminka už v košili na porod, tatínek se tady převleče, omlouvám se, ale ten název už 
si nepamatuji, ale byl to super modrej operační mondur, teda já to tak vnímal, ale byla to paráda. No 
a čekáme, co se bude dít. Po chvíli vejde náš dobrý anděl, tak maminko, dejte si sprchu, to vám uleví              



 
 

a tatínek vám může dělat masáž zad. No paráda, to začíná dobře. Zatím žádné zásadní bolesti, přesto 
že má moje žena tam dole nějakou kouzelnou tabletu, která má spustit porod. No co, do teď ta naše 
malá na svět nechtěla a tableta s ní taky nic nedělá. Takže jsme protočili asi tisíc litrů vody sprchou, 
dalších 500 litrů vody na dvě vany, v jedné byly nějaký dokonalý byliny, masakr, co to s tou maminou 
udělalo. Kapou do ní nějaký ten Oxytocin. Kdyby jí radši dali RedBull s vodkou, to by koukali na ten 
fičák. Ne, jen legrace. Zkrátka nic úplně nezabírá, kontrakce asi po 1 minutě, ale krátké, tak 20 vteřin, 
ale otevřený jsme slušně. Klistýr, sakra vzpomínky na Švejka se prostě nedají vymazat, no a je to tady. 
Tak maminko, a jdeme na to, takže otevřená je, kontrakce asi nejsou úplně na jedničku s hvězdičkou, 
ale šlo by to a jdeme na to. Holky skáčou po břiše, doktorka maže otvor, jako by zouvala gumu 
z náklaďáku, ale pořád to není ono. Maličká se ne a ne dostat do správné pozice. Prostě se jí nechce 
ven. No a popravdě komu by se chtělo do téhle džungle. Tatínku, vezmeme tuhle houbičku „wax“                     
a maličký pomůžeme. Jasný, dělejte, co musíte, ale hlavně, ať už jí tu máme. Třikrát zatlačila, dvakrát 
si křikla a malá venku. Přeskočil jsem spoustu věcí, které nikdy nezapomenu a ani nechci, abych si do 
smrti vážil mé ženy, co dala bez mrknutí oka, a to, že to bylo víc než jen na hraně, ani neříkám, ale je 
to moje (NAŠE) hrdinka. 9 měsíců nosí pod srdcem malý život a pak dá všechno do toho, aby ho přivedla 
na svět. Maličká je na světě, není vše úplně jak má, ale ten koncert celého lékařského týmu vypadal, 
jako když jsem měl možnost hrát s Plzeňskou konzervatoří v Rakousku a aplaus mi zněl v uších ještě 
měsíc poté. Něco nevídaného, ani jedna promarněná vteřina, ani jeden špatný krok, ani jedno 
zaváhání, zkrátka profesionalita úplně všude. Tady mi dovolte poděkovat MUDr. Lucii Betincové „TETA 
FOREVER“ prostě za všechno a asistentkám Hovorové a Michalíkové a dámy, vážně mi mrzí, že neznám 
i vaše křestní jména, protože to, co jste předvedly, bylo prostě úžasný. Od začátku do konce to bylo 
něco, co bych chtěl zažívat na luxusní dovolené. Full servis od začátku až do konce, a když jde do 
tuhýho, tak se o vás člověk může opřít!!! Veliký respekt a nepopsatelný DÍK!!! Velký dík i MUDr. Nguyen 
z dětského oddělení, jste sice maličká, ale ten klid a vyrovnanost, jak tátovi, který prodělal při porodu 
4 infarkty, říkáte, že je vše v pořádku, že jen musíte tohle a tamto, a tak toho infarktovýho tátu vrátíte 
zpátky do hry. Vážně moc děkuji!!! No a jedeme dál. Oddělení šestinedělí. Tady obrovský dík sestřičkám 
Jana Sloupová a Míša Vavroušková. To říkala žena a doufám, že jména si pamatuje. Tam jsem byl 
bohužel jen dvakrát a na „20 minut“, sakra ty pravidla. Ale stejně díky za ně. Žena byla díky vám v klidu 
a zvládala to skvěle. A teď poslední fáze, a to je Neonatologie JIP. Úžasné místo pro každého, kdo miluje 
děti. Prostředí je takové, že bych se klidně hned vrátil zpátky do plen. Bohužel, tady prostě nechcete 
být. Teda chcete, ale vlastně ne. Jen pro vysvětlení, když je vše v pořádku, jste jen na šestinedělí a asi 
za 3-4 dny jdete domů s miminkem a úsměvem na tváři. Když ovšem všechno není tak jak má být, jste 
tady. Ale věřte mi, i když tu být nechcete, tak jste šťastni, že tu jste, protože lepší prostředí ani přístup 
snad nikde jinde nenajdete. Spousty vyšetření, kanyla v ruce miminka, sono, dokonce magnetická 
rezonance, ale víte, že je to maximum, co můžete dostat. A přístup sestřiček a lékařů, to je něco, na co 
nikdy nezapomenete. Chodil jsem tam 6 dnů a pokaždé se ozval z intercomu milý hlas, kdy po sdělení 
kam a za kým jdu, se mi otevřely dveře a já byl opět alespoň na hodinu denně s mýma holkama. 
Informací od všech milion, přístup jako bych byl u babičky, které vždy záleželo jen na tom, abych byl 
v pořádku. No, a co se stalo, 9. den odcházíme domů. Odvážím si své dva poklady, manželku a dceru 
Viktorku. Zde patří neskutečný dík MUDr. Monice Kepkové a MUDr. Kateřině Ticháčkové.                                       
A samozřejmě, a snad se dámy lékařky neurazí, všem sestřičkám, které stály u postýlky naší holčičky, 
ale nejen u její postýlky, ale i u postýlek dalších miminek, jejichž start do života nebyl zkrátka hezký. 
Dámy, před vámi všemi smekám a nemám ani neznám slova, kterými bych vyjádřil dík a obdiv k vám 
všem. Myslím, že mojí holčičce by nevadilo, kdybych řekl, že toto poděkování není jen za mě                          
a maminku, ale samozřejmě i za ni. Dnes je 23:19 dne 18.1.2022 a já spinkám ve svojí postýlce                             
u maminky a tatínka. A za to vám všem, kteří jste při mně stáli, moji dobří andělé, z celého svého 
malého srdíčka děkuji. Upřímně od srdíčka a z čisté lásky k vám všem, vaše Viktorie. 
 
 
 



 
 

 

Gynekologicko – porodnická klinika 
Vážený pane řediteli, chtěla bych vyjádřit velkou pochvalu a poděkování celému Vašemu 
gynekologickému pooperačnímu oddělení. Absolvovala jsem  plánovanou operaci na začátku tohoto 
roku a jsem neskutečně ráda, že jsem se dostala do rukou tohoto oddělení v čele s panem primářem 
Kališem, protože takový přístup celého kolektivu, od nejvyšších funkcí až po nejnižší je úžasný! 
Profesionalita, lidskost, ochota, úsměvy – úžasné. Operace se podařila, a to také díky tomu výše 
uvedenému, že přístup Vašich lidí je poloviční úspěch zdaru. Moc vám všem děkuji, přeji mnoho dalších 
úspěchů a spokojených pacientů. Vaše vděčná pacientka J. B.  
 

 

 
  
 

Psychiatrická klinika, OSLUŽ - OLVaS kuchyně 
Vážené ředitelství FN PLZEŇ, dobrý den. Od 12.10.2021 do 17.1.2022 jsem byla přijata do denního 
stacionáře na Psychiatrické klinice. Tímto děkuji celému zdravotnickému personálu za jejich úžasnou 
péči a podporu, jenž se nám všem pacientům dostává, když se znovu snažíme nalézt smysl a životní 
radost. Za sebe osobně mohu napsat, že jsem na léčbu nastoupila na pokraji psychických i fyzických sil 
a moc jsem nevěřila, že se to ještě někdy může zlepšit. Teď je mi MNOHEM lépe. Byla jsem velmi mile 
překvapena fungováním stacionáře-psychoterapie, dramaterapie, arteterapie, kreativní skupina, 
ergoterapie, fyzioterapie, edukace na různá témata, relaxace a poznání různých relaxačních technik. 

TOLIK PÉČE❤️. A opravdu úžasný přístup všech. Pro mě osobně to znamenalo STRAŠNĚ MOC. Vlastně 
děkuji ze srdce všem zdravotníkům, s jakým nasazením o nás všechny v této složité a těžké době 

pečujete, DĚKUJI..❤️.. Závěrem chci i vyzvednout vaše stravování a vaše kuchaře. Byť jsem si dala vždy 
jen polévku, pokaždé byla výtečná a poctivá. S pozdravem L. K. 
 
 

 

 

 
 
Onkologická a radioterapeutická klinika 
Dobrý den, vážený pane řediteli, jezdím do FN Plzeň Lochotín na Onkologické oddělení na 
chemoterapii. Touto cestou bych chtěla pochválit veškerý personál z oddělení A. Všichni jsou k nám 
pacientům velice vstřícní, laskaví a trpěliví. Ležela jsem na všech odděleních, ale odd. A je nejlepší.                    
S pozdravem a úctou H. S. 

 

 

Interní oddělení 



 
 

Dobrý večer, ráno. Chtěla bych poděkovat za péči, kterou mi poskytl zdravotnický personál na INTO FN 
BORY. Jejich příjemné a milé vystupování, včetně profesionálně provedených vyšetření, bylo pro můj 
zdravotní stav tou nejlepší léčbou. Děkuji P. Š. 
 

 
 
Psychiatrická klinika 
Vážení, tímto jsem vám chtěla vyjádřit obrovské poděkování za to, jak kvalitní a intenzivní péči 
poskytujete v rámci psychoterapeutického stacionáře v rámci Psychiatrické kliniky ve FN na Lochotíně. 
Dne 28. 1. 2022 řádně ukončuji svou účast na tomto stacionáři. Po celou dobu mi zde byla poskytována 
velice kvalitní, intenzivní, profesionální péče. Přístup personálu (lékařů, sester, psychologů, terapeutů) 
je naprosto výjimečný. Měla jsem pocit osobního zájmu, empatie, ochoty a chuti do práce personálu 
tohoto oddělení. Pestrost terapeutického stacionáře rovněž velice oceňuji. Do stacionáře jsem přišla                
s problémem (posttraumatickým syndromem), ten se zde za pomoci, jmenovitě, Štěpánky Machové, 
Jiřiny Chaloupkové, Edity Toussaint, povedlo konečně po 3 letech úspěšně zpracovat. Díky tomu mohu 
žít dál plnohodnotný život se svou rodinou. Vážím si vaší pomoci a toho, jak klientům                                                   
z psychoterapeutického stacionáře pomáháte. Kéž by bylo lékařských oddělení s tak kvalitní péčí více. 
Ještě jednou děkuji M. S. 

 

 

Neurologická klinika 
Byl jsem ve vaší nemocnici na iktové jednotce JIP hospitalizován ve dnech 30.12.2021 až 4.1.2022. Chtěl 
bych touto cestou ze srdce poděkovat za komfortní péči celému oddělení, ale především sestřičkám 
Danuši, Daně, Lucce, Marcele, Petře, Martině, Míše a doktorům Rohanovi a Řepíkovi. Díky úžasnému 
přístupu výše jmenovaných, ale i ostatních sestřiček, jsem se v nemocnici cítil velmi dobře. 
S pozdravem a díky M. E. 
 
 
 

 

 
 
Stomatologická klinika 
Vážený pane řediteli, nezlobte se prosím, že Vás otravuji tímto dopisem. Chodím v Plzni k paní zubařce, 
která mi zaplombovala zub, ale plomba se mi ulomila i s kouskem zubu zrovna na horním předním 
zubu. Poprosil jsem tedy ve FN Plzeň na záchovné stomatologii, sestřička mi pomohla a objednala mě 
u paní doktorky Šafářové. Paní doktorka Šafářová se mě ujala a zub mi tak krásně opravila, že není 
vůbec poznat, jak byl zub poškozen. Paní doktorka je ochotná, vstřícná a velice pečlivá, až jsem žasnul. 
Proto posílám velikou pochvalu na paní doktorku i na sestřičku. Ještě jsem se nesetkal s takovou 
ochotou a dobrým jednáním. MUDr. Šafářová je zázrak pro své pacienty, opravdu umí, je to pro Vaši 
FN zázračná lékařka. S pozdravem S. V. 



 
 

 

 
 

Interní oddělení – covid C 
Krásný dobrý den, v úvodu bych vás všechny chtěla pozdravit a poděkovat za příkladnou a pro mě 
nadstandardní péči. Ležela jsem u vás před nedávnem, ale situace k poděkování nebyla možná. Po 
převozu do Konstantinových lázní mně nebylo přáno. Proto se zpožděním moc, moc  děkuji všem 
lékařům a sestřičkám za příkladnou péči, která mi byla poskytována. Upřímně děkuji. S pozdravem                  
D. Š. 

 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Byla jsem přijata na Infekční klinice – oddělení isolace. Byla jsem velmi spokojená s péčí celého týmu 
oddělení. Všem moc děkuji. S pozdravem Š. 

 

 
 

Neurochirurgická klinika 
Vážený pane řediteli, tímto způsobem bych Vám, zvláště kolektivu Neurochirurgické kliniky, chtěl 
poděkovat za profesionální a nádherný lidský přístup. Byla mně operována pravá krční tepna. 
Z operace jsem měl strach, kterého mne zbavil tento fantastický kolektiv. Smekám před panem 
primářem, který dokázal dát dohromady tolik nádherných lidí. Na závěr chci ještě jednou poděkovat 
Vám a celému kolektivu FN a popřát do dalších let hodně úspěchů. J.S. 
 
 

 
 
 

Chirurgické oddělení 
Vážené zdravotní sestřičky, milá sluníčka, chtěla bych vám touto cestou z celého srdce moc a moc 
poděkovat za mimořádně příkladnou intenzivní péči, kterou jste mi věnovaly během mé hospitalizace 
ve vašem zařízení. Doufám, že i vaši nadřízení dokáží tuto obdivuhodnou a nelehkou práci náležitě 
ocenit. Přeji vám v další náročné a obětavé práci, kterou s tak neobyčejným nasazením vykonáváte, 
mnoho zdaru a spoustu spokojených pacientů. Přeji vám též pevné zdraví, štěstí, rodinnou a osobní 
pohodu a mnoho lásky. Pokud snad někdy zavítáte do města Bělá nad Radbuzou, ráda se s vámi uvidím, 
pokud mi to mé zdraví dovolí. S úctou a pokorou M. B. 
 

 
 

Interní oddělení – covid 
Děkuji vám všem za bezvadnou péči a lidský přístup. Mirkovi za to, že mi pomohl znovu začít jíst. Díky 
M.R. 



 
 

 

 

 

 

 


