
 
 

Děkovné dopisy FN Plzeň za rok 2023 

 

LEDEN 

Interní oddělení - neurorehabilitace 
Vážený pane doktore, dovolte, abych Vám a Vašemu týmu poděkovala za veškerou péči, které se mi 
před časem dostalo na Vašem oddělení po operaci TEP pravého kolene. Za dobu mé rehabilitace jsem 
měla možnost vidět každodenní práci sestřiček a ošetřovatelek. Profesionalita, ale hlavně lidský přístup 
ke každému z pacientů zaslouží veliký obdiv, přestože tato práce je těžká nejen fyzicky, ale hlavně 
psychicky. Stejně tak dík patří práci celého profesionálního týmu, který se stará o to, aby 
hospitalizované pacienty vrátil k soběstačnosti a aktivitám běžného života. Díky za vše.                    
S pozdravem Y. F. 
 

 
 

Anesteziologicko-resuscitační oddělení – Ambulance pro léčbu bolesti 
Vážený pane řediteli, mé ženě byla v lednu roku 2022 ukončena léčba jejího onkologického 
onemocnění. Z onkologie nám doporučili Ambulanci pro léčbu bolesti Bory. Situace byla zoufalá. 
Manželce bylo 50 let. Na Ambulanci bolesti v Plzni na Borech jsme se ale setkali s vlídností, laskavostí 
a pochopením sestřičky Radky Süsové, DiS. Moje žena si vždy přála jen sestřičku Radku. Současně děkuji 
panu primáři MUDr. Štěpánovi Bejvančickému za jeho vstřícnost a ochotu pomoci. Díky dobře 
zvládnuté léčbě bolesti a dalších příznaků nemoci jsme se o manželku postarali až do jejího konce 
doma. Zemřela v klidu a bez bolesti v kruhu rodiny. Takto si představuji práci zdravotnických 
pracovníků, kteří i přes značnou přetíženost neztratí lidskost, zájem a laskavost. Přeji vše dobré do 
nového roku. Mgr. J. Š. s dcerami 
 

 

 

Gynekologicko-porodnická klinika, Dětská klinika 
Dobrý den, byla jsem hospitalizována na Gynekologicko-porodnické klinice. Díky naprosté 
profesionalitě, vstřícnosti, ochotě a maximální péči, jsme si mohli domů odvézt syna, kde na něj už 
čekal bráška. Bohužel jsme první společné Vánoce museli trávit odděleně, protože jsme byli se synem 
hospitalizováni na Dětské klinice (z kapacitních důvodů i na oddělení hematoonkologie). I zde byla 
profesionalita, ochota, vstřícnost a laskavost na prvním místě. Chtěla bych touto cestou velmi 
poděkovat veškerému personálu, který se o nás na všech odděleních staral, a díky kterému máme 
doma zdravého chlapečka, jenž má za sebou operaci. Velký obdiv patří dětským chirurgům. Všem 
zaměstnancům přeji v novém roce hodně zdraví a tolik štěstí, kolik ho máme v kočárku. Ještě jednou 
veliké DÍKY. S pozdravem a úctou J. S. 
 
 

 



 
 

 

Gynekologicko-porodnická klinika 
Dobrý den, v říjnu jsem u Vás byla se synem a chtěla bych Vám moc poděkovat za celkovou péči                         
a přístup všem na oddělení šestinedělí i na ostatních odděleních Gynekologicko-porodnické kliniky. 
Hezký den J. Č. 
 
 

 

 
 

Neurologická klinika, Interní oddělení - neurorehabilitace 
Vážený pane řediteli, s ročním odstupem času bych rád poděkoval neuromuskulární ordinaci vedenou 
panem doktorem Tomášem Božovským, celé Neurologické klinice a neurorehabilitačnímu oddělení FN 
Bory, kde jsem byl hospitalizován. Pomohli mi od potíží a bolestí s autoimunitním onemocněním. Po 
celou dobu hospitalizace a následné péče jsem měl dobrý pocit z profesionálního a zároveň lidského a 
laskavého přístupu. S přátelským pozdravem R. R. 
 
 
 

 

 
Chirurgická klinika 
Vážený pane řediteli, rád bych touto cestou poděkoval za příkladný přístup pracovníků vaší Fakultní 
nemocnice Plzeň Lochotín v Plzni. Byl jsem přijat na operaci štítné žlázy, která proběhla hned 
následující den. Velké poděkování patří prof. MUDr. Vladislavovi Třeškovi, DrCs., operujícímu lékaři 
prof. MUDr. Karlu Skalickému, Ph.D. a jeho týmu, lékařům a zdravotním sestrám na chirurgii budovy C 
lůžkové oddělení. Jejich profesionální a lidský přístup je tou nejlepší vizitkou a zároveň poděkováním. 
Ještě jednou děkuji a přeji vám úspěšný chod celého nemocničního komplexu. K. R. 
 

 

 

 

Pobytová sociální péče 2 
Vážená paní inženýrko Mašínová, chtěla bych vyjádřit velké poděkování celému personálu Pobytové 
sociální péče 2 ve FN Bory, pav. č. 54, kde pobývala moje maminka. Velký obdiv a poklona za jejich 
každodenní práci, přebalování, koupání, převlékání aj. Jak zvládají péči o nemocné s úsměvem a láskou 
se starají o naše blízké, aby netrpěli odloučením od rodiny. Přeji vám všem pevné zdraví v péči                         
o nemocné. Děkuji H. R.   
 

 



 
 

Anesteziologicko-resuscitační oddělení 
Vážená a milá paní doktorko Wimmerová, tímto bych Vám chtěla  z celého srdce poděkovat za Vaši 
péči. Jsem velice vděčná, že jsem byla na Vašem oddělení. Jste úžasná bytost jak po profesionální, tak 
po lidské stránce. Samozřejmě moc a moc děkuji všem lidičkám z obou týmů oddělení DIP                                         
i DIOP. Nesmírně si vážím skvělé a náročné péče, starostlivosti, citlivosti a přístupu k nám pacientům. 
Ještě jednou moc "DĚKUJI". Do nového roku Vám přeji hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a mnoho 
úžasných okamžiků s rodinou. S přáním hezkého dne I. H. 
 
 

 

 

Gynekologicko-porodnická klinika 
Vážený pane přednosto, dovolte mi, abych GPK vyjádřila Vaším prostřednictvím poděkování za 
poskytnutou péči, které se mi u Vás dostalo. Nezpochybnitelné plus kliniky je její moderní vybavení, 
ale to, co není hmatatelné, je rozměr, který dělá Vaši kliniku (v mých očích již opakovaně) špičkovým 
pracovištěm, je to onen rozměr lidský - přístup, kde každý, kdo se mnou přišel do kontaktu (omlouvám 
se za to klišé - od paní uklízečky až po lékaře vč. personálu na sále), byl vlídný a pomáhající překlenout 
ne úplně šťastné chvíle. Skláním se před lékařkami a lékaři na gynekologické ambulanci, kteří v mém 
případě dostali vždy "rozbitou nádobu z jiných zákroků (IVF)", a i když tam na té ambulanci a na 
vlastním oddělení mají plné ruce práce, cítila jsem ochraňující účast na tom, co musejí opravit 
(opakované potraty). U žádného lékaře na ambulanci jsem nikdy nepocítila, že bych byla jen rodné 
číslo, které musejí rychle odbavit, protože za mnou je 20 dalších rodných čísel, která čekají na 
odbavení. Paní doktorka Hrdonková mi dnes ráno řekla, když jsem jí poděkovala za její vlídný přístup   
a péči, že ona to považuje za samozřejmost. Paní doktora je jistě skvělý odborník, já jsem jí za její péči 
velmi vděčná, protože mi zároveň celou dobu dodávala odvahu a komunikovala, informovala, a to           
(s ohledem na mé dosavadní zkušenosti z jiných - a ne tolik exponovaných pracovišť) nepovažuji za 
obyčejnou samozřejmost. Na Vašem oddělení je tahle samozřejmost skvělá přidaná hodnota a já bych 
Vám a všem těm, kteří tuhle samozřejmost dělají, chtěla velmi poděkovat. Jsem vděčná, že jsem mohla 
své zdravotní komplikace řešit na GPK v Plzni. Věřím, že příště se na Vaši kliniku vrátím jako 
prvorodička. Srdečně S. B. 
 

 

 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Byla jsem ošetřena na ambulanci Urgentního příjmu ve FN Lochotín se zlomeninou zápěstí. Ráda bych 
touto cestou poděkovala doktoru Petru Fischerovi a jeho kolegům/kolegyním, kteří se podíleli na mém 
ošetření za skvělý přístup a jednání. Velký dík! J. B. 
 
 

 

 

 



 
 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, Oddělení léčebné rehabilitace 
Vážený pane řediteli, byl jsem hospitalizován na Klinice ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
FN Plzeň Lochotín. Touto cestou bych chtěl poděkovat za skvělý přístup vedoucího lékaře as. MUDr. 
Karla Koudely jr., Ph.D., obzvláště pak ošetřujícímu lékaři MUDr. Petru Fischerovi. Velký dík patří také 
všem sestřičkám, které o mě pečovaly. Veliká spokojenost i s následnou rehabilitační péčí na oddělení 
léčebné rehabilitace. Děkuji za laskavý a přívětivý přístup všech zaměstnanců oddělení. S pozdravem 
vděčný pacient V. P. 
 

 

 
 

Gynekologicko-porodnická klinika 
Vážený pane docente, na Vaší klinice jsem přivedla na svět dceru. Ráda bych touto cestou poděkovala 
Vám i celému týmu, který se o mne a dcerku staral po dobu naší hospitalizace. Veškerý personál se                
k nám choval velmi empaticky, citlivě, profesionálně, ať už šlo o lékaře, sestřičky nebo porodní 
asistentky. Celé mé těhotenství probíhalo bez nejmenších komplikací a očekávala jsem totéž od 
porodu, ale realita byla jiná a nakonec se dcera narodila pomocí vakuumextrakce - u porodu jste byl 
sám přítomen. Díky péči Vašeho skvělého týmu jsme obě v pořádku, dcerka krásně prospívá a vše je 
na dobré cestě. Ze všech lidí, kteří se o nás starali, bych ráda jmenovitě poděkovala porodním 
asistentkám paní Vlachové a paní Halířové, které byly velmi laskavé, usměvavé a podporující v době, 
kdy mi bylo nejvíce těžko a nebyla se mnou moc řeč. Chovaly se velice profesionálně a mile i k mému 
manželovi a přítomným studentkám, proto bych jim chtěla takto vyjádřit dík a uznání. S pozdravem                
a přáním hezkého dne K. K. 
 

 

 

 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, Oddělení léčebné rehabilitace 
Dobrý den, chtěla bych poděkovat Odd. traumatologie - septika a lůžkové rehabilitaci za skvělou péči 
o mojí mamku po úrazu a operaci stehenní kosti. 
 

 

 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Vážený pane řediteli, ráda bych touto cestou poděkovala Vašim zaměstnancům na Urgentním příjmu 
FN. Dostavila jsem se s krvácivým poraněním bérce. Byla jsem velmi rychle a hlavně laskavě vyšetřena 
a ošetřena a dostala jsem také podrobné rady, jak dále postupovat. Ošetřoval mne p. doktor Štěpán 
Šimek a asistovala sestra Kratochvílová. Velmi si vážím jejich lidského přístupu a smyslu pro humor při 
jejich náročné práci. Přeji FN hodně spokojených a hlavně uzdravených pacientů a všem zaměstnancům 
dostatek sil a energie. A. T. 
 



 
 

 
Chirurgické oddělení 
Vážení, chtěl bych vám touto cestou velice poděkovat za perfektní práci a služby. Byl jsem ve vaší 
nemocnici FN – Plzeň Bory na Chirurgickém oddělení hospitalizován k chirurgickému zákroku po úrazu 
kotníku. Byl jsem poprvé v životě  hospitalizován a jsem v úplném úžasu, jak náročnou a výbornou práci 
odvádí veškerý personál vaší nemocnice od lékařů, přes sestry a sanitáře až po kuchyni a uklízečky. 
Každý, bez výjimky, s kým jsem se setkal, byl profesionální, ochotný a příjemný. Ještě jednou děkuji            
M. P. 
 
 

 

 

Klinika pneumologie a ftizeologie 
Dobrý den, chtěla bych moc poděkovat na plicní kliniku Bory MUDr. Moláčkové, MUDr. Bittenglové                 
a všem lékařům a sestřičkám, že se o mě skvěle starají. Moc si toho vážím, patří vám všem velké díky. 
Pacientka I. K. 
 

 

 

Chirurgické oddělení, OSLUŽ - OLVaS kuchyně 
Dobrý den, byl jsem hospitalizován na Chirurgickém oddělení. Toto oddělení je úplně SUPER, personál 
absolutně bez chyby včetně lékařů. To samé kuchyně bezvadná. Děkuji všem 
 

 

 

 

Dětská klinika 
Dobrý den, můj syn byl přivezen rychlou sanitkou do vaší nemocnice pro kardiologické potíže. 
Ráda bych touto cestou poděkovala zdravotníkům JIRP a Dětské klinice. Ze srdce chci poděkovat všem 
doktorům, sestřičkám a studentkám za profesionální přístup, starostlivost a péči, jaká byla poskytnuta 
mému synovi. Velmi si toho vážím a přeji všem pevné zdraví, stále usměvavé tváře a mnoho pracovních 
i soukromých úspěchů. Ještě jednou moc děkuji. H.  
 

 

 

 

Chirurgická klinika 
Dobrý den, chtěla bych moc pochválit  lůžkovou část chirurgie B, hlavně sestřičky, za jejich ochotu                     
a přístup k pacientům. Opravdu, běhaly jako včelky kolem pacientů. Prosím, abyste jim udělili alespoň 
pochvalu formou ústní. Děkuji za vše s přáním hezkého dne V. V. 



 
 

 

 

Geriatrické oddělení 
Milí zaměstnanci Geriatrického oddělení, zvláště pak vy, se kterými jsem se více poznala v období 
minulých Vánoc, kdy jsem byla u vás hospitalizována. V předvečer Štědrého dne na vás moc 
vzpomínám, jak jste o mě obětavě pečovali, pomohli mi postavit se znovu na nohy a vrátit se do 
normálního života. Pamatuji si jen některá jména: ošetřující lékař MUDr. Zdeněk, sanitářky Stánička, 
Martinka, Lída, Irenka, Denis, rehabilitační sestřička a vůbec celý váš kolektiv. Moc děkuji vám všem za 
obětavou a nelehkou práci. Přeji vám všem všechno nejlepší do nového roku. J. K.  
 
 

 
 
 

II. interní klinika 
Vážený pane řediteli, chtěla bych Vám moc poděkovat za vzornou péči Vašeho personálu o mého 
manžela, který byl hospitalizován na II. interní klinice ve 3. patře. Dále bych chtěla, abyste věděl, jak 
moc jsem vděčná paní profesorce Rosolové a sestře Kvíderové z centra preventivní kardiologie za 
úžasně lidský a profesionální přístup, se kterým se u nich již léta setkávám. Velmi si vážím práce Vašich 
zdravotníků, kteří o mého manžela pečují. Děkuji E. F. 
 
 
 

 
 

Oddělení klinické farmakologie 
Vážená paní vrchní, dovolte mi, abych poděkovala za vzornou péči, ochotu a velké pochopení sestřičky 
Malé i sestřičky Bc. Mištěrové, která jí zastupovala. Byly naprosto báječné. Léčba mi pomohla a věřím, 
že bude jen lépe. Děkuji i Vám za naše milé setkání. Přeji hodně štěstí a pevné zdraví celému kolektivu 
OKF. K.  
 

 

 

Chirurgické oddělení, II. interní klinika, Anesteziologicko-resuscitační oddělení 
Vážený pane řediteli, děkuji zdravotnickému personálu za péči o moji maminku. Nebýt odborné                         
a laskavé péče zdravotníků na II. interní klinice, Anesteziologicko-resuscitačním oddělení a zejména 
pak na Chirurgickém oddělení, tak jsme nemohli společně slavit Silvestra a vkročit do Nového roku. 
Strávila jsem mnoho času na těchto pracovištích, a protože jsem také zdravotnice, mohu hodnotit 
nejen profesionalitu, ale i lidskost, se kterou o své pacienty pečují. Chtěla bych vyzdvihnout kolektiv 
Chirurgického oddělení, který pod vedením pana primáře Václava Karnose šlape jako hodinky. Jezdila 
jsem s maminkou měsíce na chirurgickou ambulanci. Tato ambulance je stále plná bez ohledu na denní 
či noční dobu, a přesto jsou lékaři i sestry slušní a ochotní. Strávila jsem 14 dní na chirurgické JIP a jsem 
nesmírně vděčná vedoucímu lékaři MUDr. Petrovi Sovákovi za trpělivost a toleranci, kterou 



 
 

s maminkou měl. Samozřejmě jsem vděčná všem sestřičkám a ošetřovatelce z oddělní JIP, dalším 
lékařům a fyzioterapeutovi. Všichni mají zásluhu na tom, že se maminka opět postavila na nohy. 
V neposlední řadě chci pochválit kolektiv stanice C, kde maminka strávila i vánoční čas. Ještě jednou 
děkuji všem a také všem přeji pevné zdraví a stálé nadšení pro zdravotnické povolání. N. M.   
 


