AMIMED s.r.o., IČ: 29391032, Náklo 59, 78332 Náklo
počet hlasů celkem
191
počet bodů Vybavení ordinace
1827 z možných 1910
počet bodů Spokojenost s personálem
1871 z možných 1910

Jak pacienti odpověděli na otázku: Čeho si na ordinaci nejvíc ceníte?
1. Přístupu k pacientovi
2. přístupu k pacientovi
3. Pristupu sestricky a pani doktorky
4. osobní přístup, preciznost, elektronický systém příchozích pacientů
5. Jsem spokojená, že mám lékaře ve své vesnici.
6. milého přístupu a odbornosti
7. Velmi osobní a vstřícný přístup, snaha pomoct pacientovi, hledání optimálních řešení problémů super přístup p. doktorky i sestřičky!!!
8. Cením si ochoty a vstřícnosti personálu. Děkuji
9. Lidského jednání.
10. lidského přístupu a profesionality
11. Ochoty jak paní doktorky, tak sestřičky
12. Přístup, ochota, atmosféra, rychlost, neustálé zlepšování a zkvalitňování poskytovaných služeb
a vybavení
13. Nejvíce si cením toho, že paní doktorka i sestřička jsou vždy vstřícné a dokáži pomoci.
14. Znalostí lékařky,to se hned tak nevidí.Trochu tomu rozumím a tak si myslím,že to mohu
posoudit.
15. Cením se nejvíce pořízení speciálních přístrojů a zasílání receptů v elektronické podobě.
16. vstřícnost
17. příjemného jednání vstřícnosti
18. osobního přístupu a rychlosti
19. vstřícný přístup
20. vstřícnosti, ochoty, příjemné jednání paní lékařky i zdravotní sestřičky
21. profesionální a lidský přístup.Sládek
22. Přístupu
23. Služeb
24. Přístupu k pacientovi a kvalitní péče.
25. lidský přístup
26. přístupu paní doktorky
27. Cením si nejvíce lidského a profesionálního přístupu k pacientům. Paní doktorka i sestřička jdou
s dobou a pořád překvapují novými službami i novinkami ve vybavení ordinace, aby starší
pacienti nemuseli složitě dojíždět za vyšetřením. Mají vždy po ruce milý úsměv i radu. Nic
neponechají náhodě. Děkujeme.
28. Ochoty a přístupu k pacientům
29. Vybavení ordinace
30. usměvavá a milá sestřička vždy při příchodu
31. Lidského přístupu k nám pacientům
32. super personál
33. Ochota.
34. Ochota a přátelský přístup.
35. Dobry pristup k lidem
36. Elektronické komunikace,šetří čas
37. Příjemného jednání doktorky i sestry
38. neustálá modernizace zdravotnického vybavení ( nové přístroje usnadňující vyšetření)
39. Ochoty
40. přístup
41. Mudr. Adamcová je nejlepší ve svém oboru !
42. Osovni pristup
43. Profesionálního přístupu
44. Jak je paní doktorka ochotná, milá a precizní.
45. Profesionálního a milého přístupu k pacientům, el. receptů.
46. lidský i profesionální přístup

47. vstřícný přístup, velmi ochotná sestřička i paní doktorka
48. Časové dostupnosti lékaře, možnost e-mailové komunikace
49. Profesionální přístup
50. profesionalita, přístup, lidskost
51. minimální čekací doba
52. lidského přístupu
53. osobní přístup
54. Přístupu personálu
55. přístupu paní doktorky - z hlediska lidského i lékařského
56. Skvělá komunikace a ochota poradit i přes email.
57. ochota pomoc a poradit, příjemné vystupování
58. e-receptů
59. přístup k pacientům
60. Lidsky přístup, nejlepší doktorka a sestřička !
61. ochoty a vyborneho pristupu k pacientum
62. přístup celé ordinace k pacientovi a vybavení.
63. Po jejím nástupu v Nákle došlo v ordinaci k rozšíření odborných vyšetření ( EKG, přistroj na
měření hustoty krve, moderní tlakoměr a pod.)
64. Pestrost vybavení na odborné vyšetření.
65. přístupu
66. Profesionality a laskavého chování
67. Přístup, modernizace
68. Vzorné,důkladné,rychlé a milé péče.
69. Ochota ,Pomoc,rychla reakce na problemy
70. Přístupu
71. Lidského a profesionálního přístupu celého personálu!
72. všech přístrojů,co jsou v ordinaci a přístupu paní doktorky a sestřičky
73. Velmi odborného a pěkného přístupu ,jak od MUDr.Andrei Adamcové,tak od sestřičky Dagmar
Holánikové.
74. Příjemného, vlídného a odborného přístupu paní doktorky i její sestřičky.
75. všeho
76. Odbornosti lékaře i sestry.
77. Lidský přístup. bez zbytečných diskuzí....

Jak pacienti odpověděli na otázku: Co by jste chtěli v ordinaci vylepšit?
1. Nemám připomínek
2. nic
3. Asi nic
4. více diagnostických testů
5. jsem spokojená.
6. nic mne nenapadá
7. ---8. Nejí co.
9. N/A
10. nevím- mají tam útulno,navíc jsou obě milé
11. Ordinaci nelze něco vytknout, prostředí i s paní doktorkou a sestřičkou hezké a přívětivé.
12. nic
13. je to perfektní
14. Nic mě nenapadá
15. Nic.
16. Ono není ani co moc vylepšovat. Jen by snad bylo dobré oddělit v přípravně u sestřiky

administrativní část od lůžka na aplikaci injekcí a ekg třeba jen hezkým paravánem.
17. Jsem spokojena
18. Návštěva u starších pacientů v místě bydliště
19. nic
20. Snad jen jednou za čas vymalovat bíle aby se člověk cítil jako v opravdové ordinaci či v
nemocnici...
21. nic
22. Nevím všechno je ok.
23. Program v televizi. Sport!!!
24. Nic je to ok
25. se současným stavem jsem spokojen
26. Nic, jsem spokojený
27. vše ok
28. Nic, všechno je perfektní
29. nevím
30. Vše super
31. Nic mě nenapadá, vše tak jak má být
32. vše je v pořádku
33. nic
34. Nic, vše je vyhovující
35. jsem spokojená, nenapadá mě nic
36. ???
37. nemám žádné zvláštní požadavky
38. nevim
39. nemám připomínky k ordinaci
40. Odborná vyšetření ještě více rozšířit.
41. Jsem spokojen.
42. Ordinace mi 100% vyhovuje
43. Vše v pořádku :-)
44. Pro mne a moji rodinu,je vše co potřebuji.
45. Nevím
46. Nic
47. snad je tam vše ,co je třeba
48. Pro moji zdravotní péči ,vše dostačující.
49. Možná více míst k sezení v čekárně.
50. nic
51. Nemám připomínek

Gratulujeme a držíme palce do dalšího ročníku!

