
Hledáte možnost delšího po-
bytu v rehabilitačním zařízení 
po operacích pohybového apa-
rátu, po cévní mozkové příhodě 
či s ortopedickými problémy? 
Lůžkové oddělení následné reha-
bilitace je tu právě pro Vás. 

Zaměřujeme se  na dlouhodo-
bou rehabilitační péči pro pacienty 

 Oblastní
nemocnice

Příbram
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Jiřina Bohdalová s hejtmanem Peterou
otevřeli nové rehabilitační oddělení

Oblastní nemocnice Příbram otevřela v areálu 2 na Zdaboři nové Oddělení následné rehabilitace. Slavnostního otevření 
se 27. září účastnil také hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera v doprovodu ředitele nemocnice MUDr. Stanisla-
va Holobrady a ikony českého herectví paní Jiřiny Bohdalové. Středočeský kraj věnoval na vybudování nového praco-
viště částku ve výši okolo 9 milionů korun. A zde jsou tipy, v jakých situacích můžete následnou rehabilitaci potřebovat.

n Slavnostního přestřižení pásky se herečka Jiřina Bohdalová ujala ve společnosti ředitele nemocnice Sta-
nislava Holobrady, středočeského hejtmana Miloše Petery a primářky oddělení MUDr. Barbory Daňhové.

s neurologickými a ortopedickými 
problémy, pro pacienty po ortope-
dických operacích, pro pacienty 
po interních onemocněních ke zvý-
šení celkové kondice organismu 
a pro pacienty s chronickými zdra-
votními problémy. Předpokládaná 
doba pobytu je 1 – 3 měsíce dle 
klinického stavu. 

I zde je naší snahou obnovení 
funkčních schopností organis-
mu pacienta a umožnění brzkého 

plného návratu do dosavadního 
běžného života, včetně pracovních 
i volnočasových aktivit. K násled-
né lůžkové rehabilitaci přijímáme 
pacienty, kteří jsou schopni fyzicky 
i mentálně aktivní spolupráce. Bě-
hem pobytu se pacientům věnuje 
stálý tým lékařů, zdravotních sester 
a fyzioterapeutů, v případě potřeby 
je zajištěna péče specialistů dalších 
oborů nemocnice.

Pacientům a klientům zde nabí-

zíme příjemné prostředí s moderně 
vybavenými,  světlými a vzduš-
nými pokoji, k dispozici jsou také 
nadstandardní pokoje s vlastním 
příslušenstvím a společenský pro-
stor pro volný čas a návštěvy.

Telefon: 318 644 708, 709 
Umístění: AREÁL II.
Příbram V, Podbrdská 269 
pavilon C, 2. patro
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„Dobré výsledky jsou vždy 
zásluhou práce dobrého týmu“
Stanislav Holobrada je od roku 2008 ředitelem Oblastní nemocnice Příbram. Pod jeho vedením prošla nemocnice v posled-
ních letech největšími změnami ve své historii, a to jak v oblasti modernizace provozů a budování nových medicínských 
pracovišť, tak v oblasti kvality zdravotní péče. Pacienti z Příbramska i širšího regionu tak mají dnes k dispozici  moderní 
a vysoce kvalitní medicínu. Nemocnici se pod jeho vedením podařilo stabilizovat i po ekonomické stránce a dle výsledků 
nezávislého auditu firmy NEXIA patři nemocnice mezi 10 ekonomicky nejstabilnějších nemocnic v ČR. Stanislav Holobrada 
je také předsedou Výboru pro zdravotnictví zastupitelstva Středočeského kraje a místostarostou města Dobříše.

n    Jak  dlouho  jste  ředitelem 
příbramské nemocnice?

Ředitelem jsem se stal v roce 
2008 a vstoupil jsem tehdy prá-
vě do poslední etapy dostavby 
hlavního areálu v centru Příbra-
mi, především nové budovy pro 
umístění akutních medicínských 
oborů a nové budovy pro lékár-
nu a laboratorní provozy. Cílem 
projektu bylo dosáhnout pro-
vázanosti ambulantních oborů 
s lůžkovými a obnovit zastaralé 
přístrojové vybavení nemocnice. 
Středočeský kraj jako zřizovatel 
a vlastník příbramské nemocnice 
byl v tomto zásadním investič-
ním projektu  hlavním partnerem 
pro zajištění finančních zdrojů. 
Celková výše investic spojených 
s modernizací už přesáhla částku  
1 miliardy korun. 

n  Co se tím zlepšilo pro pacien-
ty?

Nová budova navazuje 
na starší část objektu nemocni-
ce, s nímž je organicky propoje-
na a tvoří nové průčelí a hlavní 
vstup do nemocnice. Nacházejí 
se zde akutního příjem, centrál-
ní operační sály, jednotky in-
tenzívní péče, operační obory, 
specializovaná centra v oborech 
oftalmologie, gastroenterolo-
gie a další. Tímto krokem jsme 
dostali nejen tyto obory, ale 
i navazující potřebná pracoviště 
do jednoho komplexu. Logistika 
poskytování akutní péče se tím 
výrazně zlepšila a pacientům 
to přineslo jednoznačně vyšší 
kvalitu zdravotní péče, nemlu-
vě o nesrovnatelném posunu 
v úrovni prostředí a služeb. Opa-
kovaně jsme získali certifikát 
Kvalita očima pacientů – Spo-
kojený pacient a v loňském roce 
jsme se stali držitelem české ná-
rodní značky kvality a bezpečné 
péče – akreditace SAK ČR. 

n    Je  dnes  léčba  nemocí,  díky 
vývoji  technologií  a  zdravot-
nických postupů, jednodušší?

Medicína se vyvíjí obrovským 
tempem dopředu. Pracujeme 
dnes s technologiemi, o nichž se 
nám před pár lety ani nezdálo. 
Moderní metody skutečně zkra-
cují dobu léčení a zjednodušují 
jeho průběh. Řada neléčitelných 
nemocí se stala léčitelnými a řada 
zdravotních handicapů překona-

telnými. Diagnostické přístroje 
nám pomáhají odhalit nemoci 
včas a v době, kdy jsou dobře lé-
čitelné. Rychlý vývoj technologií 
nabízí lékařům obrovské mož-
nosti, ale ekonomům dělá vrás-
ky. Zdravotnické systémy všude 
ve světě i u nás stojí před otáz-
kou, zdali na všechny zázraky 
medicínských metod máme a jak 
naše omezené prostředky efektiv-
ně rozdělit. 

n  A jaká je ekonomická situace 
v příbramské nemocnici?

V době mého nástupu 
do funkce ředitele byla nemoc-
nice v dosti dramatickém finanč-
ním propadu okolo sta milionu 
korun. Bylo proto nezbytné za-
vádět řadu opatření, jejichž cílem 
bylo dosáhnout postupně vyrov-
naného hospodaření. Tlak na op-
timalizaci nákladů nemocnice, 
zvyšování produktivity práce 
i organizační a provozní změny 
přinesly ovoce v podobě úspor 
nákladů. Rekonstrukce různých 
provozů nemocnice a s tím 
jdoucí restrukturalizace činností 
a služeb zase zvýšily výkonnost 
nemocnice a tím v konečném dů-
sledku i tolik potřebné navýšení 
výnosů od zdravotních pojišťo-
ven. Těmito i dalšími manažer-
skými rozhodnutími se nám vy-
rovnané hospodaření dnes daří, 
dokonce s mírným ziskem. Mů-
žeme tak i z vlastních prostředků 
nakupovat přístroje či provádět 
investiční a rekonstrukční pro-
jekty, které jsme v minulosti mu-
seli odkládat. 

n  Je ale medicína hlavně o tech-
nologiích?

Samozřejmě ne. Dobrou me-
dicínu nedělají jen přístroje, ale 
především lékaři, sestry a další 
zdravotníci, kteří rozumí své 
práci, jsou kvalifikovaní a eru-
dovaní a umí technologie využí-
vat k prospěchu pacienta. Dob-
rou nemocnici totiž jako každou 
firmu dělá především dobrý tým 
zaměstnanců. O tom, že svoji 
práci dělají opravdu dobře svěd-
čí nejen stále rostoucí zájem 
o naši nemocnici dokumentova-
ný trvale rostoucím počtem ošet-
řených pacientů, ale v neposled-
ní řadě i klesající počet stížností 
a naopak rostoucí počet pochval 
a písemných poděkování. 
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n    Jde  vůbec  skloubit  několik 
činností  -  ředitel  nemocnice, 
působení  na  Středočeském 
kraji či městě Dobříš – tak, aby 
přinášely výsledky a Vás nepo-
razily? 

Já jsem lékařem skoro 30 let, 
stále chodím pravidelně opero-
vat a také sloužím na akutním 
příjmu nemocnice. Komunálním 
politikem i ředitelem jsem přece 
jen podstatně kratší dobu. Ale 
ve všech těch oblastech je úspěch 
dán především dobrým kolekti-
vem. Záleží mi na tom, abych měl 
okolo sebe schopné a moudré lidi, 
na které se mohu spolehnout. Ať 
jsou to lékaři a sestřičky, vlastně 
celý početný tým spolupracovní-
ků v nemocnici, nebo kolegové 
na dobříšské radnici. Nevadí mi, 
když kdokoli z kolegů či kolegyň 
je v některém oboru medicíny či 
znalosti předpisů legislativy bys-
třejší a znalejší. Dobré výsledky 
nejsou nikdy jen zásluhou jednot-
livce, ale celého týmu. 

A nesmím zapomenout, důle-
žitá je určitě podpora rodiny. Má 
manželka pracuje jako zdravotní 
sestřička v motolské nemocnici 
a tak má pro mé „angažmá“ vel-
kou míru pochopení.  

n  Jaké máte koníčky?
Mým největším koníčkem zů-

stává stále mé povolání, tedy medi-
cína. Ale člověk musí samozřejmě 
pro ni někde regenerovat své síly 
a mysl. A stejně je tomu i v komu-
nální politice, pokud ji chcete dělat 
zodpovědně a mít výsledky. Mám 
rád tenis a v zimě lyže. Také se 
věnuji chovu daňků a to je dobrý 
lék na stres a dopady každodenní-
ho koloběhu řešení nejrůznějších 
problémů. A jak říkají odborníci – 

sklenka vína v rozumné konzuma-
ci je zdraví prospěšná. U mě vítězí 
dobré moravské.

n  Jak vidíte současný stav stře-
dočeského zdravotnictví v roce 
2016?  Co  nejvýznamnějšího 
se  podle Vás  za  poslední  roky 
ve  středočeském  zdravotnic-
tví,  potažmo  celkově  českém 
podařilo udělat?

Středočeské zdravotnictví udě-
lalo v posledních letech obrovský 
krok dopředu, a to nejen díky in-
vesticím do modernizace kraj-
ských nemocnic. Ta ale samozřej-
mě umožnila tolik potřebný rozvoj 
v medicínské oblasti. V krajských 
nemocnicích, jakožto páteřních ne-
mocnicích kraje,  se tak daří rozví-
jet celou řadu medicínských oborů, 
vznikají nová komplexní centra, 

n Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (vpravo) při návštěvě dětského oddělení Oblastní nemocnice 
Příbram s jejím ředitelem Stanislavem Holobradou.

n Stanislav Holobrada na operačním sále.

v nichž pracují týmy vyškolených 
odborníků. V naprosté většině me-
dicínských oborů poskytují naše 
krajské nemocnice špičkovou péči 
srovnatelnou s fakultními nemoc-
nicemi. V úzce specializovaných 
oblastech péče jako je například 
neurochirurgie a kardiochirurgie 
se nám podařilo navázat velmi 
blízkou spolupráci s fakultními 
pracovišti, kam docházejí naši lé-
kaři na odborné stáže a lékaři z fa-
kultních nemocnic pak provádějí 
v krajských nemocnicích vybrané 
specializované výkony. 

Z toho všeho pak maximál-
ně těží pacient, který tím získal 
v krajských nemocnicích špičko-
vou komplexní péči v příjemném 
prostředí našich zrekonstruova-
ných nemocnic. Modernizací 
zdravotnické techniky v krajských 
nemocnicích a vyškolením odbor-
níků se podařilo výrazně zkrátit 
často velmi dlouhou dobu čekání 
na specializovaná vyšetření. 

n    Po  zrušení  zdravotnických 
poplatků  se  opět  objevuje  ná-
růst mnohdy „zbytečných“ vý-
konů. Jak to vidíte Vy? 

Počet pacientů ošetřených 
ambulantně, pacientů vyžadu-
jících hospitalizaci či pacien-
tů operovaných trvale roste již 
od roku 2010. Do jaké míry se 
na tomto nárůstu podílí zrušení 
nemocničních poplatků, nebo zda 
se na tom podílí i jiné faktory, 
můžeme pouze spekulovat.

Dramaticky však v posled-
ních letech stoupá počet pacientů 
ošetřených akutně, zejména pak 
v mimopracovní době. Týká se to 

nejen pacientů, kteří byli do ne-
mocnice přivezeni záchrankou, 
ale i pacientů, kteří dorazili do ne-
mocnice takříkajíc po vlastní ose. 
Tento nárůst je skutečně extrémní, 
klade to na nemocnici stále ros-
toucí nároky, které v dnešní době 
není jednoduché zajistit. 

n  Začátkem podzimu Vás čeká 
pod  číslem  14  na  kandidátce 
ČSSD obhajoba  pozic  na Stře-
dočeském kraji...

Máte pravdu, za několik týdnů 
nás čeká v pořadí již druhá obhajo-
ba volebních výsledků a jako vždy 
nic není dopředu jasné. Na poli 
zdravotnictví se nám podařilo ujít 
opravdu velký kus cesty. V někte-
rých případech se dá s nadsázkou 
říci, že jsme se posunuli z 19. pří-
mo do 21. století. 

Na rozdíl o některých našich kri-
tiků, kteří se domnívají, že zdravot-
nictví je černá díra, a že další peníze 
vložené do zdravotnictví jsou pouze 
mrháním prostředků jsme přesvěd-
čeni o tom, že investice vložené 
do zdravotnictví výrazně zvýšily 
dostupnost i kvalitu zdravotní péče.

Osobně jsem přesvědčen o tom, 
že zdraví nás všech je hodnota nej-
cennější, a proto mohu za sebe slí-
bit, že se v případě úspěšné obhajo-
by našich volebních úspěchů budu 
jako doposud i nadále maximálně 
zasazovat o to, aby další rozvoj 
zdravotnictví byl jednou z hlavních 
priorit rozvoje našeho kraje. 

O tom, zda považovat zdra-
votnictví za černou díru, nebo zda 
pokračovat v rozvoji a stabilizaci 
zdravotnictví, musí rozhodnout vo-
liči sami.                     -jk-
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Příbramská Všeobecná nemocnice byla otevřena 1. srpna 1881, kdy 
se po ranní mši v Děkanském chrámu Páně odebral veledůstojný děkan 
Antonín Vojáček spolu s průvodem k vysvěcení nemocnice a přilehlé 
kaple. Svěcení účastnila slovutná městská rada příbramská a deputace 
sborů v Příbrami zastoupených. Toliko nám říká příbramský časopis 
Horymír ze dne 6. srpna 1881.

Od té doby ušla nemocnice pěknou řadu let, někdy dobrých a jindy 
nepříliš příznivých, tak jak už to v životě chodí. Vždycky na nich ale 
byla s Vámi, pacienty, příznivci, lékaři, sestrami, návštěvníky a spous-
tou dalších, kteří vytvářejí jejího ducha.

Snažíme se dnes poskytovat Vám i Vašim blízkým profesionální, 
spolehlivé a vstřícné služby. Nejde to vždy lehce, ale když se ohléd-
neme zpátky, udělali jsme na cestě za tímto posláním notný kus práce.

Na výstavě ke 135 letům příbramské nemocnice, kterou můžete až 
do konce roku shlédnout v nemocniční galerii Gaudii Gratia, se můžete 
alespoň krátce podívat, jak šel čas s naší a Vaší nemocnicí.

Výstava fotografií z historie i současnosti nemocnice

	  

	  

	  

Máme nové 
webové stránky
Od 1. září 2016 jsou v provozu nové webové 

stránky nemocnice. Věříme, že se budou našim 
pacientům i veřejnosti líbit a že se jim především 

na nich budou dobře hledat informace 
o nemocnici a jejích službách. 

www.nemocnicepribram.cz
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Sociální služby 
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Často říkáme, že dobrovol-
níkem může být každý, kdo má 
dobré srdce a pomoc druhým mu 
činí radost. Já věřím, že dobrovol-
níkem se může stát skutečně kdo-
koliv. Protože přirozenou touhu 
pomáhat, být potřebný a prospěš-
ný, máme v sobě ukrytou všichni. 

Jen si musí každý z nás k tomuto 
poznání dojít. Někdo to pochopí 
rychle, někdo až na sklonku živo-
ta a někdo potřebuje jen postrčit 
a ukázat směr - vyzkoušet si ten 
jedinečný pocit, který vám dobro-
volnictví může dát. 

Často  říkáme,  že  dobrovolníkem může  být  každý,  kdo 
má dobré srdce a pomoc druhým mu činí radost. Já vě-
řím, že dobrovolníkem se může stát skutečně kdokoliv. 
Protože přirozenou touhu pomáhat, být potřebný a pro-
spěšný, máme v sobě ukrytou všichni. Jen si musí každý 
z nás k tomuto poznání dojít. Někdo to pochopí rychle, 
někdo až na sklonku života a někdo potřebuje jen postr-
čit a ukázat směr - vyzkoušet si ten jedinečný pocit, který 
vám dobrovolnictví může dát.

Když jsem před šesti lety 
s dobrovolnictvím začínala, byl 
můj život životem typické pražské 
kariéristky. Tvrdá práce na úkor 
volného času, prosperita, úspěch 
a honba za penězi, kterých není ni-
kdy dost. Celé roky jsem obětova-
la budování kariéry a stejně mi to 

nikdy nepřineslo 
štěstí a hlubší na-
plnění. A pak člo-
věk pochopí, že je 
čas něco změnit. 
Táhlo mě to k dě-
tem, proto mé 
první dobrovol-
nické kroky vedly 
do dětských do-
movů. Tam jsem 
si TO prvně zaži-
la - pracovat srd-
cem pro druhé, je 
to jako katarze. 

Přišlo stě-
hování a s tím 
i hledání no-
vých možností. 
Jako pacientku 
mě oslovil pla-
kát na chodbě 
příbramské ne-
mocnice. Před-
stava, že budu 
trávit volný čas 
na LDN, neby-
la v první chvíli 
moc lákavá. Ale 
člověk by měl 

zkusit nepoznané, tak proč nezačít 
zrovna tady. Dnes je Dobrovolnic-
ké centrum příbramské nemocni-
ce mou srdeční záležitostí. 

Dobrovolník je člověk, kte-
rý má na pacienta čas. Projevu-
je o něj zájem, povídá si s ním, 

Pracovat srdcem 
pro druhé je něco 
jako katarze
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vezme ho na procházku. Zahra-
je si karty, přečte noviny, nebo 
ho prostě jen drží za ruku a tiše 
soucítí. Dělá pro klienta to, na co 
zdravotnický personál nemá pra-
covní prostor. Vyplňuje chvíle, 
kdy s ním nemůže, nebo nechce 
být jeho rodina. 

Konkrétní osobní přínos pro 
dobrovolníka má různé smě-
ry. Studentům nabízí především 
možnost seznámit se přímo s ne-
mocničním prostředím a přípravu 
na budoucí povolání. Dobrovol-
níky v důchodovém věku žene 
touha být ještě v něčem prospěšný 
a potřebný. Někteří z nás v mi-
nulosti sami potřebovali pomoc, 
a proto si velmi dobře a silně 
uvědomují důležitost dané role 
pro člověka v nouzi. Pro mě je 
velkou devizou nejen radost z po-
moci druhým a smysluplně strá-
vený čas, ale i možnost povídat si 
s někým zkušenějším a zralejším. 
V neposlední řadě vám člověk, 
oblečený v pyžamu, na nemoc-
ničním lůžku, svým životním pří-
během může ukázat i cestu, jak si 
uvědomit a lépe poskládat životní 
priority. Bonusem se beze sporu 
stává i pravidelné setkávání všech 
dobrovolníků na supervizi. Je vel-
mi obohacující být v přítomnosti 
lidí, kteří jsou podobně naladění, 
a vyzařuje z nich láska. Ta bez 

podmínek, čistá, brilantní a při-
pravena pomoci. 

U většiny začínajících dobro-
volníků se setkávám se strachem, 
že nebudou vědět, o čem si s pa-
cientem povídat. Dobrovolník 
nemusí být zákonitě zábavný 
a v rozhovoru netřeba hledat zpr-
vu žádnou hloubku. Každého pa-
cienta potěší už jen fakt, že někdo 
za ním přišel a chce být s ním. 
I obyčejný dotaz, „tak co dobrého 
vám dnes přinesli k obědu?“, do-
káže pacienta zahřát, pozvednout 
a mnohdy i rozpovídat. 

Pokud je Vám tento příběh 
blízký, nebo některé věci vnímá-
te podobně, přijďte se k nám po-
dívat. Na podzim chystáme další 
výcvik nových dobrovolníků. 

Dobrovolnické centrum v Pří-
brami letos oslaví 10 let od svého 
vzniku. Na tuto událost, která pro-
běhne 30. 11. 2016, v prostorách 
nemocnice, jste všichni srdečně 
zváni.

Těšíme se na Vás
Renáta Handlová 

Dobrovolnické centrum 
ON Příbram, a.s., Areál II. 
Podbrdská 269, Příbram V 
Tel: 605 759 579
email: dobrovolnicke.cent-
rum@onp.cz

n  Renata Handlová vpravo.
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Potřebujete zajistit hlídání osoby, o kterou pečujete v domácím prostředí?
Odjíždíte na dovolenou nebo si prostě potřebujete na nějakou dobu odpočinout?

PÉČI ZA VÁS MŮŽEME NA URČITOU DOBU PŘEVZÍT V POBYTOVÉ 
ODLEHČOVACÍ SLUŽBĚ.

Nabízíme odlehčovací pobyty osob v příjemném zrekonstruovaném 
prostředí nemocnice v areálu II, Podbrdská ulice 269, Příbram V – Zaboř.

Na jednolůžkových a dvou lůžkových pokojích vybavených polohovacími lůžky 
vám odbornou péči poskytnou zdravotní sestry, ošetřovatelky a ostatní pomocný 
personál. Součástí péče je též poradenství sociální pracovnice.
Služba je registrována dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Cena pobytu je  za lůžko a stravu na jeden den +  za minutu 360,- Kč 2,-Kč
poskytnuté péče. Pobyt je sjednáván na dobu určitou v maximální délce 3 měsíce.
Více informací a písemnou žádost o přijetí do služby získáte na uvedených 
telefonních číslech a webových stránkách nemocnice.

 tel. 318 654 140, 725 572 321 Kontakty:
 nasledna.pece@onp.czE-mail:

Webové stránky: www.nemocnicepribram.cz
Sociální pobytové služby, Adresa: 

              

VÁŽÍME SI TOHO, ŽE O SVÉ BLÍZKÉ PEČUJETE DOMA  A PROTO VÁM 
NABÍZÍME ODLEHČENÍ V TOMTO NÁROČNÉM ROZHODNUTÍ – NEBOJTE SE 
NA NÁS OBRÁTIT!

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.,
              Areál II, Podbrdská 269, 261 01 Příbram V – Zdaboř

Sociální služby 
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Pochválili nás
Vážený pane primáři, 

chtěla bych touto cestou poděkovat Vám a celému Vašemu týmu za skvě-
lou péči, kterou jste mi poskytli po operaci prasklého apendixu. Zvlášť bych 
chtěla poděkovat MUDr. Biswasovi za dobře odvedenou operaci, ostatním lé-
kařům a hlavně sestřičkám na oddělení Jip. Mají velmi těžkou a zodpovědnou 
práci, ale zvládají ji s úsměvem a jdou ochotné ve všem pomoci a srozumitelně 
zodpovědět vyplašenému pacientovi jeho otázky. Připadala jsem si, že jsem 
v dobrých rukách. Ještě jednou moc děkuji a přeji Vám všem do osobního i pro-
fesního života hodně Božího požehnání.               J. B.  

Vážený pane řediteli,
prosím, abyste při nejbližší vhodné příležitosti tlumočil toto moje poděko-

vání týmu pracovníků neurologického oddělení vaší nemocnice.
Od 6. 8. 2016 do 9. 8. 2016 jsem byl hospitalizován ve vaší nemocnici 

na neurologickém oddělení, primář MUDr. Jaroslav Korsa. 
Na tomto oddělení jsem poznal příjemný a milý tým pracovníků, který 

si získal moji plnou důvěru a svým milým profesionálním jednáním mi velmi 
usnadnil vytržení z rodinného prostředí, takže moje rodina měla větší obavy 
o moje zdraví než já sám. Jistě k tomu přispěla i dobře fungující organizace 
práce týmu pracovníku tohoto oddělení, kdy jsem měl celou dobu hospitali-
zace pocit, že právě já jsem ten, kterému se dostává mimořádné a nevšední 
péče.

Děkuji Vám.       Ing. P. Č.

Vážený pane řediteli,
   jsem čerstvá absolventka operačního výkonu na chirurgickém odd. pod vede-
ním primáře MUDr. Jiřího Svobody.
      Již při vstupu do nového areálu I - pavilonu C jsem byla mile překvapena 
vyčerpávajícími informacemi a diskrétním jednáním pracovníků recepce. Můj 
údiv a posléze i obdiv pokračoval při návštěvách ambulancí v rámci předope-
rač.vyšetření. Ale to zásadní teprve přišlo - operační tým s MUDr.Sv.Smutným, 
péče celého zdravotnického personálu - doslova ve dne i v noci, v neposlední řadě 
i velmi příjemné prostředí lůžkového odd.chir.II. Bylo úžasné, jaké porozumění 
mezi všemi vládne.  Alespoň tak se to jevilo mě, pacientce, která vložila řešení své-
ho zdravotního problému do těch nejpovolanějších rukou.
  Mohu jen říci, děkuji Vám všem  s přáním krásného dne a množstvím spokoje-
ných pacientů                   PaedDr. E. R.

Dobrý den,
ráda bych vyjádřila touto cestou pochvalu a spokojenost. Dne 27. 6. 2016 jsem 

byla na odběru krve na Poliklinice Ravak konkrétně u paní Lenky Bambasové. 
Bohužel patřím k těm klientům, u kterých se velmi špatně hledá místo odběru, 
takže na opakované pokusy jsem byla zvyklá (konkrétně se mi stalo, že se odběr 
zdařil až po pátém pokusu), to se však nikdy nestalo na výše uvedeném místě 
a uvedené zdravotní sestře. Jsem ráda, že v případě nutnosti vím, kam se obrátit.
Děkuji                                     K. B. 

Vážený pane řediteli,
moje maminka paní Jana Dvořáčková podstoupila v dubnu letošního roku 

plánovanou operaci. Chtěla bych tímto velmi poděkovat celému operačnímu 
týmu pod vedením pana doktora Myslivce, paní doktorce Matouškové a L. 
Motejzíkové z anestezie a celému kolektivu lůžkové ortopedie II za vzornou 
péči, vstrícný a laskavý přístup  k pacientům. Moje další poděkování patří 
oddělení lůžkové rehabilitace. Děkuji paní doktorce Zelenkové, paní Daně 
Trojákové a všem sestřičkám a pomocnému personálu za naprosto úžasnou 
péči.                        J. H. 

Vážený pane řediteli,
velmi ráda bych touto cestou poděkovala za skvělou péči o mou dceru 

Adélu Holou . Byla v příbramské nemocnici hospitalizována od 10. do 15.čer-
vence letošního roku na jednotce ARO s náhlým rozvratem vnitřního prostředí, 
který měl velmi dramatický průběh. Moje dcera je sice dospělá, ale je mentálně 
ne zcela v pořádku, trpí schizofrenií a úzkostí z nemocničního prostředí. Díky 
panu primáři MUDr. Petrovi Bilinovi a celému personálu jednotky ARO léčbu 
snášela velmi dobře.To, jak lidsky se pan primář, ostatní lékaři i sestřičky k ní 
chovali, bylo úžasné a dojemné . Děkuji tedy mnohokrát za celou mou rodinu, 
že na naši Adélku, toho velkého, ale vnitřně malého človíčka, byl brán zcela in-
dividuální a citlivý ohled a dostalo se jí nejlepší péče, jakou si umím představit.

Vyřiďte prosím panu primáři MUDr. Bilinovi a celému jeho oddělení mé ob-
rovské a vděčné díky.

S pozdravem                                    G. P.  Šťastná máma
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Vážený pane řediteli,
alespoň touto cestoch bych ráda poděkovala týmu lékařů a zdravotní-

ků , kteří sloužili v neděli 7. 8. 2016 mezi 11 a 15 hodinou na urgentním pří-
jmu. V ten den jsem s manželem plánovala cestu zpátky do Prahy z dovole-
né v Brdech, kde se mi v penzionu v Rožmitále udělalo nevolno. Od posádky 
v sanitce až po pani doktorku z neurologie se mi dostalo péče na vysoké pro-
fesionální úrovni s maximálně lidským přístupem, který jsem bohužel tady 
v Praze ještě nezažila. I když neznám jména všech Vašich kolegů,  všem 
chci poděkovat a popřát hodně zdraví, spokojenost a pracovních úspěchů. 

S přáním všeho dobrého                        J. V.

Vážený pane řediteli,
Dovolte mi Vašim prostřednictvím poděkovat  za úspěšné léčení zdra-

votních problémů. Situace byla velmi vážná, jak se říká za 5 minut 12.  Lékaři 
nemohli odhalit příčinu. Až dr. Klabanová na sonu odhalila příčinu a kolektiv 
urologické ambulance  provedl úspěšný zákrok. , jehož výsledek byl  rychle 
úspěšný. Děkuji lékařům urologické ambulance / dr. Rejlek, Zvěřina a Franěk / 
a dr. Klabanové  za léčení. Můj dík patří i kolektivu sestřiček příslušných oddělení

S pozdravem  a díkem                  Ing. J. V. 
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