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Cílem tohoto průzkumu je 

sestavit žebříček nemoc-

nic dle míry bezpečnosti a 

také spokojenosti ambu-

lantních a hospitalizova-

ných pacientů. 

Výsledky 14. ročníku celo-

státního průzkumu Ne-

mocnice ČR 2019 budou 

představeny na začátku 

prosince v rámci odborné 

konference Efektivní ne-

mocnice 2019, kterou rea-

lizuje nezisková organiza-

ce HealthCare Institute 

o.p.s. zabývající se zvyšo-

váním kvality a efektivity 

péče v nemocnicích. 

Žebříčky českých nemoc-

nic a zdravotních pojišťo-

ven pro rok 2019 nalezne-

te také na začátku prosin-

ce v celostátních médiích 

a na webových stránkách 

www.nejlepsi-

nemocnice.cz. 

Předem děkujeme za Váš 

čas i ochotu podílet se na 

zvyšování kvality posky-

tované zdravotní péče 

v českých nemocnicích. 

Cena pro dobrovolníky 
Křesadlo za rok 2018 
 

Nominovat své kandi-

dáty na cenu Křesadlo 

za rok 2018 ve Východo-

českém kraji můžete 

prostřednictvím níže 

zveřejněného formulá-

ře do 31.3.2019. 
KDO MŮŽE CENU ZÍSKAT: 

• občan, který vykonává 

dobrovolnou činnost v Krá-

lovéhradeckém kraji, tedy 

dobrovolník, který pomáhá 

neziskové organizaci, nebo 

nezávisle na organizaci 

pomáhá komunitě či obci. 
KDO NAVRHUJE KANDI-

DÁTY CENY: Navrhovate-

lem může být právnická 

osoba, obvykle nezisková 

organizace, nebo občan. 

 

Nominační formulář: 

http://www.alhelp.cz/?

page_id=313 

Přejeme mnoho jarního 

sluníčka a nezapomeňte 

NOMINOVAT své dobro-

volníky!! 

 

Vaše APP.    

 

Asociace protetických pacientů z.s., Šmeralova 369/22, 500 02 Hradec Králové IČ:01417592                                                                          

Bankovní spojení: 258174577/0300  Poštovní spořitelna Hradec Králové                                          

www.protetickypacient.cz    protetickypacient@seznam.cz    www.facebook.com/asociacePP 

Milí přátelé, členky a 

členové naší asociace, 

partneři a sympatizanti!       

Nemocnice ČR 
2019 
 
Vážená paní, vážený pa-

ne, rádi bychom Vás in-

formovali o tom, že máte 

opět možnost hodnotit 

kvalitu českých nemocnic 

prostřednictvím speciál-

ního celostátního průzku-

mu Nemocnice ČR 2019. 

Pokud jste v roce 2019 

byli pacientem některé z 

českých nemocnic, po-

mozte nám prosím tuto 

nemocnici ohodnotit vypl-

něním jednoho z následu-

jících anonymních dotaz-

níků:   

HOSPITALIZOVANÍ PACI-

ENTI: http://www.hc-
institute.org/cz/dotazniky/
pacienti-hospitalizovani.html?
_=40   

AMBULANTNÍ PACIENTI: 
http://www.hc-institute.org/cz/
dotazniky/pacienti-
ambulantni.html?_=40         
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