
30. 8. 2021

Vážení pane primáři,

ráda bych Vám z celého srdce poděkovala za sebe i svoji rodinu. V březnu jste
přijal našeho dědečka pana mistra houslaře Emila L. po těžkém covidovém
stavu přes všechny složitosti, vládní omezení a nouzové stavy do vašeho
zařízení Nemocnice Bubeneč. I přes nepříznivý počáteční stav našeho dědečka
veškerý personál prováděl profesionální práci. 

Moc ráda bych poděkovala skvělému týmu zdravotních sester/bratrů, paní
lékařce a úžasným ošetřovatelkám/sanitářkám. Udělala jsem si s vašimi kolegy
velmi blízké pouto, protože jsem dědečka 3x v týdnu navštěvovala. Nemalý dík
patří rehabilitačnímu týmu a jmenovitě Fyzioterapeutům Honzovi a Rosťovi,
kteří odvedli opravdu výbornou práci. Dědeček po 4 měsících chodí                 
 s chodítkem a je v psychické i fyzické pohodě 😊 

Moc děkujeme Mgr. Michaela s rodinou L. 

28. 7. 2021

Dobrý den, dovolte mi abych poděkovala touto cestou, kdo se do posledních
chvil starali a pečovali o mého tatínka pana Stanislava *1932. Oceňuji
profesionální, trpělivý přístup, empatii a celkovou připravenost vždy pomoci   
 a cokoli vyřešit. Vážím si vás a pozitivní zkušenost ráda pošlu dál.

S pozdravem dcera pana K.
 
 
 
 

28. 8. 2021

Děkuji personálu nemocnice Bubeneč za dobrou péči. Vzpomínám na sestry a
sanitáře a také na dobrou stravu. Děkuji také panu primáři a paní doktorce, za
jejich obětavost. 
                                                                                                                                                     
Marie M.



22. 11. 2021

Vážený pane primáři,

dovolte, abych upřímně poděkoval Vám, lékařům, sestřičkám i veškerému
personálu vaší nemocnice. Je to především Váš osobní laskavý a optimistický
přístup, který příznivě ovlivňuje jak pacienty, tak i všechen personál nemocnice. 
Jsem Vám hluboce zavázán a ze srdce Vám přeji pevné zdraví a radost tvůrčí,
užitečné práce.

Váš vděčný Otokar D. 

17. 12. 2021

Vážený pane řediteli,

dovolte, abychom Vám touto cestou poděkovali za péči o naši příbuznou paní
Alenu Š., která byla umístěna ve Vašem zařízení. 
Od prvního kontaktu s úžasnou paní vrchní sestrou Nirnbergovou, po telefonáty
s taktéž empatickým panem primářem Voskovcem a milou paní doktorkou
Taborovcovou, paní sociální pracovnici až po péči dalšího zdravotnického
personálu pod vedením paní staniční sestry i nezdravotnického personálu.
(Jídlo bylo v některé dny pro paní Š. nejkrásnějším zážitkem, např. chlupaté
knedlíky.. prosím vyřiďte díky i panu kuchaři) 
Přístup celého tohoto týmu nám pomohl se s paní Š. i "důstojně" rozloučit        
 v covidových podmínkách a Vaše zařízení budeme rádi doporučovat dále. 
Přejeme Vám příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdraví i sil a plno
spokojených klientů.

Za rodinu Š. Helena a Petr 

24. 1. 2022

Vážený pane primáři,

chtěl bych moc poděkovat Vám, ošetřujícím lékařům, sestrám a ostatním
pracovníkům za to, jak jste se starali o mou manželku Jaroslavu. Péče o ni byla
z mého pohledu - i když laika, vysoce profesionální a oceňuji i velice lidský
přístup.

V úctě  Ing. Karel Heller



Vážený pane primáři, 

ráda bych vyjádřila velký dík za péči o mého otce pana JUDr. Vladimíra Koláře,
který k Vám byl přijat dne 1. 12. 2021 a dnes byl propuštěn zpět domů. 

Rozsah péče, kvalita péče, velmi lidský přístup, ochota a trpělivost a zároveň
100% nasazení všech na oddělení v prvním patře budovy A, zejména paní
staniční sestry Ivanky, MUDr. Táborovcové i sociální pracovnice paní
Juskaninové, jé obdivuhodné. 

Každý, který se o otce staral má můj ohromný respekt a úctu v tak nelehkém
pracovním prostředí s mnohdy komplikovanými klienty, jako je třeba můj otec.
Přes jeho svéráznou povahu, se podařilo jej napravit tak, aby se mohl vrátit
domů. 

Neskutečně si vážím péče a organizace nejen staniční sestry paní Ivanky, ale
také paní Táborovcové, která vždy byla velmi ochotná a vstřícná. Rovněž tak
paní Juskaninová, která trpělivě odpovídala na naše dotazy. 

Celá rodina si cení času, který byl otci poskytnut, vynikající lékařské péče,
organizace všech pracovníků na oddělení, kteří byli i v nelehké době covidu
neskutečně ochotní a velice profesionální. 

Děkuji, v úctě a s pozdravem,
Mgr. Karolína Langšádlová s rodinou


