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Dysponenci Jednostek Systemu
Państwowe Ratownictwo Medyczne
w woj. świętokrzyskim

Szanowni Państwo

Z wielkim szacunkiem zwracam się do lekarzy i pielęgniarek systemu, ratowników
medycznych i dyspozytorów medycznych, którzy 13 października obchodzą swoje święto - Dzień
Ratownictwa Medycznego.

Praca w zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych
i w dyspozytorni medycznej stanowi prawdziwe wyzwanie. Wymaga połączenia zawodowego
profesjonalizmu z wyjątkowymi predyspozycjami, które są niezbędne by nieść pomoc medyczną
ludziom w zagrożeniu zdrowia i życia.

Dzisiejsze Święto stanowi znakomitą okazję do podziękowań za każdy dzień Waszej
ciężkiej i jakże odpowiedzialnej pracy, ale także do złożenia najlepszych życzeń, pracownikom
służb medycznych - wszystkim, którzy w swej pracy uznają za najwyższą wartość życie drugiego
człowieka, niosąc pomoc każdemu, kto jej potrzebuje. Na szczególne uznanie i szacunek zasługuje
również Państwa dyspozycyjność i odwaga w podejmowaniu niełatwych decyzji oraz poczucie
misji towarzyszące wykonywaniu zawodów medycznych.

W tym roku Wasza praca, Wasze poświęcenie dla drugiego człowieka dla pacjenta ma
wyjątkowy wydźwięk.

Jeszcze kilka miesięcy temu nikt nie przypuszczał, że przyjdzie nam stawić czoła pandemii
wirusa SARS-CoV-2 i zachorowaniom na chorobę COVID-19 wywołaną tym wirusem, a nasze
codzienne życie tak bardzo się zmieni. Z perspektywy tego okresu mogę
z pełnym przekonaniem powiedzieć, że zespoły ratownictwa medycznego i szpitalne oddziały
ratunkowe stanęły na wysokości zadania. Wdrożenie koniecznych w czasach epidemii obostrzeń
sanitarnych, tworzenie buforowych stref izolacyjnych w szpitalach, przystosowanie transportu
sanitarnego dla pacjentów zakażonych oraz uruchomienie karetek wymazowych, które niemal
każdego dnia docierają do osób pozostających w kwarantannie żeby pobrać materiał do testów
diagnostycznych — stanowi narzędzia do skutecznego przeciwdziałania epidemii.

Należy pamiętać, że wśród chorujących na COVID-19 byli i są pracownicy medyczni
systemu ratownictwa medycznego i do nich kieruję szczególne życzenia powrotu do zdrowia
i jak najlepszej formy.



Dziś choć wszyscy z niepokojem patrzymy w przyszłość, mamy jednak świadomość, że są
wokół nas ludzie, którzy każdego dnia czuwają nad naszym zdrowiem i życiem, dokładają
wszelkich starań, aby pokonać przeciwnika, z którym walczy cały świat.

Wyrażam nadzieję, że doświadczenia ostatnich miesięcy i codzienna praktyka
współdziałania w warunkach epidemii wzmocnią jednostki systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego i przyczynią się do wypracowania efektywnych rozwiązań organizacyjnych i
schematów postępowania w potrzebie ratowania ludzkiego życia i zdrowia w sytuacjach
szczególnych, a nawet ekstremalnych.

Dziękuję, że narażacie się dla nas i mimo obaw o siebie i swoich bliskich troszczycie się
o innych. Dziękuję za Waszą cierpliwość, zachowanie spokoju i za to, że dajecie nam poczucie
bezpieczeństwa.
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