Recenze klientů lůžkového oddělení následné péče (od r. 2017)
r. 2017
- Ošetřující personál – úplně všichni velice milí, laskaví a ochotní. Prostředí velmi
příjemné. Děkuji za péči.
- Prosil bych o poličky u umývadla a dát zrcadla níž, těžko se holí ve stoje zavěšený
na berlích a není jak nosit hygienické pomůcky a ručník. Děkuji. Byl jsem moc
spokojený a máte tu skvělou partu (kolektiv) s profesionálním přístupem.
- Vše OK! Báječný veškerý personál. Díky za vše!
- Možná stravu, i když může ostatním vyhovovat.
- V rámci tohoto malého prostoru si myslím, že je to dostačující i v rámci potřeb
pacientů a jejich rehabilitace, možnosti návštěv, aj. Velice kladně hodnotím možnost
konzumace kávy. Pouze u stravy si myslím, že je jí dost, avšak někdy ne v potřebné
kvalitě. Až na jídlo všem moc děkuji za výborný přístup v rehabilitační péči.
- Zlepšení nenavrhuji žádné, naopak vyzdvihuji kvalitu péče celého personálu,
sestřičky úplně všechny jsou obětavé, vstřícné a milé. Patří jim můj velký dík.
- Personál, sestřičky, lékařka a vůbec všichni strašně moc hodní. Byla jsem velmi
spokojena. Děkuji.
- Bylo by třeba více lůžek i více personálu.
- Bylo mi tu po všech stránkách skvěle, budu doporučovat, jsem podruhé.
- Laskavé rodinné prostředí.
- Je potřeba zajistit zesílení wifi signálu.
- Oceňuji trpělivost a ochotu personálu, pozitivní a lidský přístup.
- Nainstalovat sítě do oken.

r. 2018
- Zdravotnické zařízení je na výši, nechť si ji zachová.
- Navýšit úložné prostory zvláště u vícelůžkových pokojů.
- Pochvala celému kolektivu za péči a laskavé chování.
- 2 křesílka do sprchy – 1. dopředu - možnost si sednout, svléci se, pak se utřít
(dělala jsem to vestoje). 2. vzadu u sprchy.
- S pobytem na lůžkovém rehabilitačním oddělení jsem byla velmi spokojena.
Vysoce profesionální přístup ošetřujícího personálu.
- Dokonalejší zabezpečení proti osvětlování televizní obrazovky zvenčí
(nejen proti slunci, ale i dopravním prostředkům) - pokoj č. 1.

- Děkuji za příkladnou péči.
- Zlepšit vybavení pokojů, skříň na zdi.
- Myslím, že je tu vše jako v rodinném prostředí.
- Bylo by třeba více úložného prostoru. Skříňky jsou nízké a po operacích
se nemáme ohýbat.

