
         Vážený pane řediteli, předem se omlouvám, že Vám píši, ale myslím, že Vás bude zajímat názor 
a zkušenosti vašeho pacienta, který byl léčen ve vaší nemocnici Na HOMOLCE. Nerada Vás 
obtěžuji  podrobnostmi mojí nemoci. Za celý můj život jsem nepotřebovala lékařskou pomoc díky 
mému zdraví i když jsem platila jako manažerka exportního podniku a později jako podnikatelka velké 
zdravotní pojištění tak jsem ho nevyužívala až do doby, kdy jsem měla úraz a byla jsem operována ve 
vaší nemocnici  / operace bederní páteře  v roce 2017// byla jsem spokojena, ale Bohužel už můj 
život nebyl tak plnohodnotný, ale vše jsem zvládla. Až od nového roku, kdy jsem měla velké 
bolesti  opět od páteře tak jsem navštívila vaší nemocnici byla mi provedena   magnetická rezonance 
a bylo zjištěno, že mám vyhřezlou ploténku, vzhledem k tomu, že mám z minulé operace 6 šroubů 
nebyla tak situace lečby snadná. Po jednou obstřiku mě to měsíc vydrželo a pak se bolesti opakovaly. 
Hlavním  důvodem proč Vám píši, je že  bych Vás prosila Vaším prostřednictvím poděkovat panu 
doktorovi MUDr Radko Křížovi, který jediný poznal příčinu mojí bolesti a při důkladném 
prozkoumáním mag. rezonance zjistil hlavní příčinu a / nemohu se odborně vyjadřovat / ale 
zacementoval mi mezeru mezi obratli, kterými procházel nerv /. Určitě hodnotili tuto rezonanci i jiní 
lékaři a nikdo tuto příčinu nenašel / považuji  pana doktora MUDr Kříže za nejen velice vstřícného a 
laskavého k pacientovi, ale hlavně jeho neskutečnou odbornost po  této aplikaci jsem se zbavila 
okamžitě všech bolestí a nakonec jsem zjistila, že hlavní příčinou nebyla jen ploténka. Takových 
lékařů jako je pan doktor MUDr  Radko Kříž  není mnoho a proto ho vám mohou i jiné fakultní i 
soukromé nemocnice závidět. Moc Vás prosím, abyste Vašim prostřednictvím poděkoval za mě 
panu   MUDr Radko Křížovi. Mohu Vaší nemocnici i lékařům poděkovat a také jí ráda 
doporučím.                              
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