
Děkovné dopisy pacientů KNB 
 

Vážený pane řediteli, vážení jednatelé, 

 

chci Vám velmi poděkovat za péči, kterou jste mi v době mé hospitalizace jako zařízení 

poskytovali. Pochvala míří především lékařům na oddělen a sestrám i pomocnému personálu, 

a to jak na lůžkovém oddělení, tak na sále, kteří se o mě starali a odváděli perfektní práci. 

Navíc při tom měli milý úsměv a prohodili se mnou i slova, která se netýkala jen mého 

zdravotního stavu. Vím, že i o půlnoci na sále před angiografií mě personál uklidňoval a byl 

milý a profesionální. 

 

Již dlouho jsem se potýkal s tím, že mě bolelo v hrudní oblasti a po všech vyšetřeních, která 

jsem absolvoval se nic nezjistilo, vše bylo negativní, a já si na bolest tak trochu zvyknul, až 

teď když jsem přijel k Vám někoho zajímala moje podrobnější anamnéza, a dokonce ze mě 

nedělal nikdo blbce a neodbyl mě větou: "vy jste mladý". Už při příjmu, stejně tak při echo 

vyšetření se mě lékaři doptávali a zajímali se. Pro sestry nebyl nikdy nic problém a ochotně 

mi pomohli. 

 

Máte skvělý personál a věřím a doufám, že se k nim tato pochvala dostane. Člověk si přeje, 

když mu není úplně nejlépe, aby se o něj starali na pracovišti, jako je právě Vaše! Takový 

přístup totiž není samozřejmost a bude skvělé, když si ho udržíte. 

 

Pěkné vánoční svátky a přeji co nejméně závažných pacientů. 

___________________________________________________________________________ 

 

Vážený pane magistře, 

 

řízením osudu jsem před třemi týdny byla hospitalizována na Vašem oddělení. 

Během 6denní hospitalizace jsem byla mile překvapena vysokou úrovní profesionální péče, 

doplněnou často úsměvem a mnohdy i milým humorem. Stejná péře a empatie se dostávala i 

ostatním pacientům, nehledě na ročník narození. Prostě příkladný přístup od lékařského 

personálu, zdravotních sester i ostatního zdr. personálu… 

Kéž by takových oddělení v našich nemocnicích bylo více. 

 

S poděkováním a přáním všeho dobrého celému Vašemu oddělení. H.D. 

 

Ps. Zároveň posílám poděkování na Lékařskou komoru a krátký článek s názvem Neobyčejná 

kardiologie do deníku Metro. 

 

 

Dobrý den. 

Jmenuji se Z. S. a dne 30.7.2021 jsem byla hospitalizována na pavilonu 11 – Kardiologie. 

Chci poděkovat všem zaměstnancům za laskavý a profesionální přístup!!!!! Ještě jsem se 

nesetkala s tak citlivým přístupem. Moc vám všem děkuji a přeji vám hodně úspěchů 

v osobním i pracovním životě. 

 

 

Dobrý den, 



moc bych chtěla poděkovat za péči, kterou mně poskytli odborníci (MUDr. Razák Petr a 

všechny sestry u kterých jsem byla). Po výměně kyčle mám stále nějaké zdravotní potíže, 

z kterých mám obavy. Kolektiv kardiologie mně nejen vyšetřil, snaží se mně vše vysvětlit, 

abych zase mohla nabýt zdraví zpět.  

V tomto nelehkém období si toho od nich vážím ještě daleko více! 

Takto má vypadat péče o pacienty bez jediné chyby, MOC A MOC JIM DĚKUJI. 

Přeji všem pevné zdraví. 

S úctou 

D. 

 

Vážený pane řediteli, 

 

dovolte mi, abych touto formou poděkoval Vašemu oddělení za péči, kterou jste poskytli 

mému otci, panu FN, po dobu jeho hospitalizace na Vašem oddělení od XY do ZY a následně 

pak od AB do CD.  

 

Vedle plně profesionální a perfektní péče Vašich lékařů bych velmi chtěl poděkovat a ocenit i 

kolektiv sester a sanitářek, které byly za každých okolností velmi příjemné a usměvavé, velmi 

citlivě zvládaly i velmi osobní situace a dokázaly stále šířit dobrou náladu a nejen mého otce, 

ale i nás všechny povzbuzovat ve složité životní situaci. Bylo to pro nás všechny velkým 

povzbuzením a podporou. 

 

Děkuji Vám 

 

P.N. 

 

Dobrý den, 

 

Chtěla jsem Vám všem alespoň touto cestou poděkovat za Vaši příkladnou a těžkou péči o 

pacienty. Kladným a vlídným přístupem hned u příjmu pacienta a po celou dobu na oddělení. 

Byla jsem u Vás hospitalizována ve dnech XY pan doc. MUDr. Karel Hlaváček provedl 

angiografické vyšetření, které dopadlo výborně. 

 

Vážení, přeji Vám krásné prožití Vánočních svátků a hodně zdraví i štěstí do Nového roku. 

 

Vděčná pacientka I.K. 

 

 

Dne XY jsem byl přijat na katetrizaci do Vašeho zařízení. Chtěl bych poděkovat MUDr. 

Razákovi a MUDr. Plangesisovi a celému kolektivu sester a sanitářů za vysoce profesionální 

výkon a za milý lidský přístup, který mi ještě navíc zpříjemnil další pobyt.  

 

S úctou 

 

Z.D. 

 

 

Dobrý den, 

 



dovolte mi, abych tímto poděkovala týmu lékařů, sestřiček, pomocných sil, kteří sloužili dne 

XY u mé hospitalizace při katetrizaci. Především MUDr. Babickému a jeho dvěma kolegům 

na sále děkuji za uvolněnou atmosféru a komunikaci, která mě zbavovala myšlenek, co mě 

čeká ☺ a na lůžkovém oddělení MUDr. Plangesisu a všem sestřičkám za ochotný, milý, 

vstřícný, profesionální přístup a veškerou péči. 

 

Hezký den a mnoho spokojených pacientů jako jsem byla já. 

 

S pozdravem M.Ž. 

 

Dobrý den, Vážený pane Hample, dne XY jsem podstoupila na vašem oddělení Kardiologie 

na Bulovce s.r.o. zákrok SKG. I přes jednodenní hospitalizaci jsem byla spokojena 

s pracovníky tohoto oddělené ať už to byli lékaři nebo sestry. Jejich přístup ke všem 

pacientům byl zcela profesionální a také lidský. Za to bych chtěla všem pracovníkům na 

tomto oddělení poděkovat. Nyní mám dne ZŽ na tomto vašem oddělení podstoupit PCI, 

přestože jsem byla s prvním zákrokem spokojena opět bojuji se strachem (beru na tento strach 

i léky), neboť první zákrok SKG mi byl proveden z ruky, ale nyní mi má být zákrok proveden 

z nohy (třísla). 

Chtěla bych Vás požádat zda by tento zákrok mohl být proveden z horní končetiny. 

Dalším důvodem mého strachu je i to, že dne AB mám jít na maturitní ples své dcery. 

Alespoň jen sedět. Prosím zda byste mi mohli laskavě vyhovět. Dále prosím stejně jako při 

prvním zákroku, za bych před provedením zákroku mohla obdržet léky na uklidnění. Moje 

obvodní lékařka, mi poradila ať vás o toto požádám. 

Děkuji za ochotu a odpověď 

Přeji hezké dny s pozdravem 

JB 

 

Vážená paní J.B., 

 

 jsme velice potěšeni, že jste byla spokojena s péčí na našem pracovišti. 

 

 Pokud se týče plánovaného intervenčního/operačního výkonu, který máte na našem 

pracovišti podstoupit, je výlučně v kompetenci operatéra, jaký přístup do tepenného řečiště 

zvolí (horní/dolní končetina) s ohledem na úspěšnost a bezpečnost léčebného výkonu. V dané 

souvislosti bych rád zmínil, že je zásadní rozdíl mezi výkonem diagnostickým a léčebným. 

Většinu diagnostických výkonů obvykle lze provést z přístupu z horní končetiny (z radiální 

nebo ulnární tepny), to ale neplatí pro výkony léčebné, kde zvláště ve složitějších případech 

preferujeme přístup z dolní končetiny ze stehenní tepny. Úspěšnost přístupu z tepny na horní 

končetině nemusí být však stoprocentní ani u diagnostických výkonů a v některých případech 

jsme nuceni změnit přístup do tepenného řečiště na přístup ze stehenní tepny. 

 

 Rád bych Vás ujistil, že Vaše obavy z léčebného katetrizačního zákroku jsou zbytečné, 

a přirozenou obavu z katetrizačního výkonu jsme schopni bezpečně farmakologicky 

zvládnout.  

 Pokud dne XY máte absolvovat významnou rodinnou událost, a léčebný katetrizační 

zákrok je naplánován na našem pracovišti dva dny předem, pak bych odporučoval, pokud to 

Váš zdravotní stav dovoluje, odložit léčebný zákrok o dva dny od konce rodinné akce, neboť i 

v případě, že by se operatér rozhodl pro přístup radiální, nelze zcela vyloučit selhání tohoto 

přístupu a konverzi na přístup ze stehenní tepny, což by pak vyžadovalo několik dní klidový 

režim a ohrozilo by to účast na Vaší významné události. 



 

Prim. MUDr. Miroslav Erbrt 

Vedoucí oddělení invazivní a intervenční kardiologie 

Kardiologie na Bulovce s.r.o. 

 

Vážená paní ředitelko, 

 

chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za neuvěřitelně vstřícné, odborné a lidské jednání 

Vašeho kolegy pana MUDr. Derevjanika Miroslava.  

 

Ještě jsme se nesetkali s takovým přístupem k pacientovy, jako má pan MUDr. Derevjanik. 

 

Náš tatínek, kterému je již 85 let, takže již nějaké zdravotnické zařízení navštívil, prostě 

nechtěl uvěřit. 

 

Pro nás byl nepochopitelný stav, kdy mu byl zařízen převoz do Nemocnice na Homolce, že se 

na nás obrátil s tím, že by raději zůstal na oddělení u pana MUDr. Derevjanika. Na stejně 

vysoké úrovni byl i kolektiv sester.  

 

Vážená paní ředitelko, prosím tímto ještě jednou o vyslovení díků panu MUDr. Derevjanikovi 

a přeji Vám, aby se Vám podařilo zaměstnat více takových odborníků, vlastně to přeji i nám 

budoucím pacientům. 

 

Za rodinu S. 

 

 

Vážená paní primářko ! 

 

Dovolte mi, abych Vám i celému kolektivu lékařů a sester Vašim prostřednictvím poděkoval 

za příkladnou péči, které se mi ve Vašem zařízení dostalo. 

 

Není to samozřejmé a velice si toho vážím. 

 

Překvapila mně i operativnost se kterou jste řešili akutní případ paní, kterou jste uložili vedle 

mne na lůžko. (samozřejmě za parapet) Je správné, že se snažíte řešit případy okamžitě a 

s profesionalitou. 

 

Pouze jednu výtku snad mám a to je strava. Není špatná, ale já osobně si myslím, že by mohla 

být lepší. Velice rád bych zaplatil 100.- Kč za den, protože každý doma také musí jíst. To už 

ale není Vaše starost, ale naší současné politické garnitury. 

 

Ještě jednou děkuji a zdravím všechny Vaše spolupracovníky. 

 

S úctou J.K. 

 

 

Vážený pane doktore, 

 



 dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkovala za vyšetření a provedení katetrizace a 

hlavně za velice hezký a uklidňující přístup k pacientovi. Přeji Vám ve vaší záslužné práci 

hodně dalších úspěchů. 

     Vaše pacientka V.J. 

 

Vážená paní doktorko, 

Vážený pane doktore, 

 

do mé kanceláře bylo předáno poděkování od pana XY, který projevuje chválu na činnost vaší 

organizace Kardiologie na Bulovce s.r.o. viz příloha 

 

Jsem velmi rád, že vaše práce přináší v nepřetržitém režimu vysoce kvalifikovanou zdravotní 

péči. Vnímám, že v dnešní době zachovat lidský a profesionální přístup na maximální úrovni 

k pacientům, musí být velmi namáhavé, proto prosím, pokud je to možné, o tlumočení mého 

poděkování všem zaměstnancům, protože jejich práce si zaslouží obdiv a úctu. 

 

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, dovolte mi, abych Vám i vašim 

spolupracovníkům jménem ministerstva vnitra upřímně poděkoval za obětavost a vysoce 

profesionální postup. 

 

S přátelským pozdravem 

 

S. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Věc: Vyjádření názoru. 

 Jsem dlouholetým pacientem lékařů Kardiologie na Bulovce s.r.o., Na Truhlářce 62, 

Praha 8. V roce AB mi zde byla provedena katetrizace, konstatováno závažné onemocnění 

aortální chlopně a následně jsem obdržel mechanickou náhradu a kardiostimulátor v IKEM 

Praha. Od roku XY jsem pod pravidelnou kontrolou lékařů opět na shora uvedené kardiologii 

na Bulovce. 

 

Úvod mého dopisu byl nezbytný k vyjádření mého laického názoru pacienta na „mé“ 

nemocniční zařízení. Tento názor je veskrze kladný a ke svým lékařům přicházím s naprostou 

důvěrou a odcházím s velikou pokorou k jejich práci. Kontrolující lékaři se mnou komunikují 

tak, abych i já byl plně seznámen s výsledky kontroly a to způsobem, který jsem jako pacient 

schopen pochopit.  

 

V průběhu let jsem také pozoroval práci manažerů, výsledky jejich práce na objektu 

kardiologie, modernizaci zdravotnických přístrojů, zařízení, modernizaci IT technologií atp. 

Ovšem nejdůležitějším kapitálem s.r.o. jsou lidé. Nejen lékaři, ale i zdravotní sestry, 

uklízečky a další obslužný personál. I oni se snaží a s ochotou a samozřejmostí pomáhají nám 

nemocným, jsou vlídní, i když jejich pracovní vytížení je značné. 

 

Věřím že z mého vyjádření je patrná maximální spokojenost, ale také určitá obezřetnost, jak 

tuto svou spokojenost dát najevo svému okolí. Napadlo mě, že by mi v tom mohlo pomoci 

Ministerstvo zdravotnictví. Jsem přesvědčen, že jste se zdravotnickými zařízeními v kontaktu, 

hodnotíte jejich práci a to nejen  těch, jejichž je ministerstvo zřizovatelem. Prosím tedy o 

zprostředkování ocenění Kardiologie na Bulovce a o žádoucí publicitu. 



 

Předem děkuji a budu vděčen za odpověď, zda má prosba bude vyslyšena. 

 

P.S. V současné době se pacientkou tohoto zařízení stala i moje manželka, který s mým 

názorem souhlasí. 

 

S. 

 

Přeji hezký den. 

Poděkování: 

Dne XY v ranních hodinách jsem byl převezen RLP na vaše oddělení na Bulovce, kde jsem se 

po vyšetření podrobil katetrizaci a uvolnění průtoku srdeční cévy. 

V tu chvíli si to člověk moc neuvědomuje, ale s odstupem času člověku zpětně dochází co se 

vlastně stalo, a jak málo chybělo aby se ocitl na druhém břehu. Vždyť já sám si z toho 

pamatuji jen to, že jsem na mobilu vyťukal 155, řekl o potížích…. A pak už nic. 

Mé poděkování, a úcta patří vám všem, celému vašemu sehranému PROFI týmu, tak i celé 

posádce sanitního vozu, který mě převážel k vám na oddělení, tak i lékaři který u mě 

katetrizační zákrok prováděl. Opravdu velký Dík… 

 

S pozdravem R.P. 

 

Dobrý den vážení, 

 

Dne XY jsem absolvoval na Vašem oddělení katetrizaci a zároveň provedení angioplastiky a 

stále mám pocit, že jsem Vám nedostatečně poděkoval za všechnu tu péči a že ani neznám 

jméno pana doktora, který mi zákrok prováděl a nemohu mu též dodatečně poděkovat a dále 

všem dalším lékařům a sestřičkám za nevídaně skvělý, odborný a zároveň lidský přístup, což 

dle mých dosavadních zkušeností v některých zdravotnických zařízení není bohužel běžné. 

Ještě jednou veliké díky všem a před takovým přístupem smekám a přeji všem, aby jim tento 

přístup vydržel. 

 

Hodně radostí všem a zároveň hezký zbytek léta přeje Váš pacient 

 

R.S. 

 

Dobrý den, 

 

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem lékařům a ošetřovatelům(kám), kteří se o mě po 

celou dobu mé (byť jen krátké) hospitalizace starali, za jejich péči a vzácný a úžasný lidský 

přístup. Ne vždy se s tímto přístupem ve zdravotnictví setkáváme, a o to si více vážím jejich 

práce a nasazení. 

 

Ještě jednou velké poděkování !!! 

 

L.F. 

 

Dobrý den, 

Dnes jsem se konečně dostala k tomu, abych poděkovala týmu na vašem pracovišti! 

Navštívila jsem vaší kardiologii a pouze první vteřinu jsem zaváhala. Při větě „Šup, šup, 30 

korun.“ (kterou v úvodu pronesla sestřička, co vypadala, že to tam má tak trochu na povel) 



jsem si chvilku nebyla jistá, zda nejsem omylem na finančním úřadě.:) Malinko mě to 

polekalo. Nadále jsem se však setkala s velmi milým přístupem. Péče lékařů byla výborná! 

Dovolím si však vyzdvihnout zejména přístup sestřičky Markéty, jejíž ochota by musela 

pomoci snad každému pacientovi. Asi ne k úplnému uzdravení, ale k úlevě zcela jistě! 

Dokázala se mne ujmout s naprostou přirozeností a zároveň profesionalitou, nezdráhala se 

vysvětlit jakýkoliv dotaz, aniž by člověk měl blok z toho, že se ptá hloupě či obtěžuje. Děkuji! 

 

Přeji mnoho úspěchů ve vaší práci! 

Paní M. 

 

Dobrý den, 

 

chtěl bych touto cestou poděkovat kolektivu, který mi dne XY v dopoledních hodinách dělal 

katetrizaci za účelem koronografie, za skvělou práci a následnou péči o nás na lůžkovém 

oddělení. Mohu jenom konstatovat, že péče a komunikace lékařů a sestřiček s pacientem, 

prostředí a léčba, byla maximálně vstřícná a skvělá. Všem vám ještě jednou děkuji. 

 

S pozdravem 

 

S. 

 

Dobrý den, kdo bude toto číst a bude předávat dál. 

Tak bych chtěl touto cestou poděkovat všem na oddělení kardiologie, vše co zjistili na mé 

mamince a vlastně zachránili na poslední chvíli tak jí vlastně zachránili. Přístup k člověku 

v této nemocnici je opravdu vynikající. Nevím přesná jména lékařů, kteří se o ní starají a 

v minulosti starali opravdu na jedničku. 

Děkuji všem. 

Jsme od Poděbrad, a když se něco děje okolo srdíčka tak všem doporučuji právě tuto 

nemocnic. 

K.J. 

 

Vážení, 

 

dne XY mne postihla náhlá srdeční příhoda a záchranou službou jsem byl převezen na vaši 

kardiologii, kde mi byla okamžitě provedena katetrizace. Následně jsem byl u vás krátce 

hospitalizován, kdy byla provedena další revize mého srdce. 

Děkuji Vám za záchranu života, za profesionální lidský přístup nejen ke mně, ale ke všem 

pacientům. Mé díky patří lékařům, sestřičkám, zdravotním bratrům i všem dalším, kteří 

pracují na vaší kardiologii. 

Musím pochválit i výbornou stravu, která je pacientům podávána. Myslel jsem, že pracoviště 

jako vaše funguje pouze ve filmech a byl jsem mile překvapen, že je tomu tak i ve 

skutečnosti. 

Ještě jednou díky. 

 R.P. 

 


