
 

 

 Z dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů 

Stodské nemocnice za období 9.2016 – 1.2017 

odd. respondent vyjádření 

GYN 
POR 

žena 1 981 
Porodnici jsem si vybrala na doporučení i z důvodu "domácího 
prostředí". Všechen personál splnil má očekávání a leckdy i předčil. 
Děkuji Všem! 

žena 1 988 
Pochvala sestřičkám!!! Super přístup, pořád usměvavé, pozitivní, vše 
vysvětlí, spokojenost. 

žena 1 985 

Velká spokojenost a nadšení z profesionálního, lidského a rodinného 
přístupu od celého týmu primáře Macha, včetně všech sester z 
novorozeneckého odd. Všude budu Stodskou nemocnici 
doporučovat a děkuji tímto za umožnění klidného příchodu na svět 
mé dcery. 

žena 1 990 
- Dětské sestry byly opravdu ochotné s pomocí miminka. - Sestry na 
oddělení byly také ochotné, usměvavé a vstřícnost. - S celým 
oddělením jsem naprosto spokojená.  

žena 1 976 S pobytem velmi spokojena. 

CHIR 

muž 1 983 Pochvala - všichni moc hodní. 

muž 1 987 
Pochvala personálu za ochotu a spolehlivost v péči o mou osobu jako 
pacienta. Velmi profesionální výkon operatéra s minimálním 
následkem pooperačních bolestí. 

muž 1 953 Jsme v nemocnici a ne na hotelu. 

žena 1 949 
Chválím tuto nemocnici a s důvěrou se sem zase obrátím, nesetkala 
jsem se ještě nikde s takovou skvělou vstřícností!!! 

muž 1 998 Příjemné, starostlivé a krásné sestřičky. 

žena 1 973 
Jsem moc spokojena a moc všem děkuji za odbornou a náročnou 
péči. Děkuji moc. 

žena 1 986 

Velmi se mi u vás líbilo, byla jsem spokojená, jediné, co mi tu 
spokojenost maličko kazilo byl přístup jedné starší sestry - bylo na ní 
vidět, že ji obtěžuje, když člověk potřebuje pomoci. Jinak jsem byla 
velice spokojena. 

muž 1 944 
uděluji zvláštní pochvalu staniční sestře za mimořádně vzorné plnění 
povinností. Včetně lékařky na příjmu a léčení a propouštění. 

muž 1 981 
Rád bych pochválil práci sestřiček a pomocného personálu. A též mé 
ošetřující lékařky! Děkuji, jen tak dál!  

muž 1 941 Při pobytu na odd. JIP , velmi dobrá ochota sester, děkuji. 
muž 1 976 Personál zdrav. sester a poděkování. 
muž 1 956 Personál výborný a ochotný! 

muž 1 978 
Pochvala: Mravenci zdravotnictví - sestřičky. Maximální péče a 
ochota. 

muž  jenom pochvala 

muž 1 971 
Byl jsem velmi spokojen s vstřícností sester a doktorů a personálu. 
Nemá chybu. Tuto nemocnici bych doporučil svým známým a 
příbuzenstvu. 

žena 1 950 

Zato personál se vám povedl, od posledního pomocného personálu a 
ž po lékaře. Všichni jsou ochotní, milí, pečliví. Věnovali mi péči, při 
které jsem se i přes velké bolesti cítila spokojená. Všem patří můj 
velký dík. 

 
 



 

žena 1 973 
Byla jsem velice spokojená s personálem, za ochotu, ošetření. Budu 
doporučovat tuto nemocnici a chválit. Zaslouží si to za péči, kterou 
nám pacientům dávají. Moc děkuji. 

žena 1 972 Velice ochotné sestřičky. 

muž 1 968 
Děkuji za velmi velkou ochotu a vstřícnost všech sester a bratrů při 
mé hospitalizaci. 

INT 

muž  Buďte na sebe pyšní. Nedá se dost poděkovat. 

žena  
Děkuji paní MUDr. Janě Rufferové za vzornou péči a laskavé slovo, po 
dobu mé hospitalizace v nemocnici. za všechno jí patří můj upřímný 
dík. Také sestřičkám děkuji a přeji radostné a vánoční svátky.  

PED 

žena 2 012 
S přístupem personálu jsem maximálně spokojena. Péče, 
ochota....vše v naprostém pořádku. 

žena 2 016 
Chtěla bych moc poděkovat ošetřujícímu personálu dětského 
lůžkového odd. Jejich profesionální a hbitý přístup k práci chválím. 

žena 2 016 ochota personálu - super 

 2 010 
Pochvala sestřičkám a doktorům. O mého syna bylo postaráno velice 
dobře. Ochota. 

žena 2 006 Největší pochvala co jde. 

žena 2 003 
Byla jsem spokojená. Chtěla bych pochválit jednu sestřičku, která 
tady byla v neděli na noční a byla příjemná a povídala si se mnou. Ale 
všechny sestřičky jsou super. 

 


