
Vážený pane řediteli,  

 

přesně před rokem jsem ve Vaší nemocnici podstoupila ozařování gama nožem pro 

trigeminální bolesti, které mi dlouhé roky před léčbou gama nožem ničily život. 

Ráda bych touto cestou poděkovala za veškerou péči a pomoc, které se mi dostalo na oddělení 

stereotaktické a radiační neurochirurgie. 

Každý den s vděčností vzpomínám na pana doktora Urgošíka, který se mně nejprve 

ambulantně věnoval a následně promptně objednal k provedení samotné léčby.  

S vděčností také vzpomínám na pana primáře, docenta Liščáka, na všechny lékaře a lékařky, 

sestřičky, sanitáře a vůbec všechny, se kterými jsem se ve Vaší nemocnici během 

mé  hospitalizace setkala.  

Díky skvělému MUDr. Urgošíkovi, jenž svými excelentními diagnostickými schopnostmi 

odhalil příčinu mých neurologických potíží a díky všem z oddělení stereotaktické a radiační 

neurochirurgie se mi výrazně zlepšila kvalita života a bez mála již rok žiji normálním 

životem.  

Je asi trochu paradoxní, v současné, covidem poznamenané době napsat, že žiji normálním 

životem. Ale ano, v mém případě to tak je. 

Léčba gama nožem mi vrátila normální život, život bez intenzivních až nesnesitelných, navíc 

velmi častých bolestí. Život, v nějž jsem před samotnou léčbou snad už ani nedoufala. 

Celý tým oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie v čele s panem primářem, 

docentem Liščákem ve mně zanechal ten nejlepší dojem. Nejen, že jsou profesionálové 

každým coulem, ale navíc je až hmatatelně cítit jejich laskavost, vstřícnost, pochopení a 

souhra. Dosud mám v živé paměti, jak laskaví, milí a  sehraní byli všichni před, při i po 

provedení léčby.  Za dobu mé hospitalizace i předchozí ambulantní návštěvy jsem se setkala s 

naprosto úžasnými lidmi, špičkovými profesionály se srdcem na správném místě.  

Patří jim všem, a speciálně MUDr. Urgošíkovi, mé upřímné a hluboké poděkování. Velmi si 

vážím jejich práce a jsem vděčná za v eškerou jejich péči, léčbu a pomoc.  

Vážím si toho,  že u nás existuje možnost léčby gama nožem i pro diagnozu, která mě 

sužovala a velmi si vážím všech pracovníků oddělení stereotaktické medicíny.  

Prosím Vás zdvořile o předání mého poděkování. 

 

 

S hlubokou úctou  

 

Eva Dvořáčková 

Náměšť nad Oslavou 

tel: 605 023 508 

 


