
 
 

Děkovné dopisy FN Plzeň za rok 2022 

 

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. 

 

 

 

 



 
 

 


