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Podziękowania za ofiarną pracę
Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego wojewoda Zbigniew Koniusz podziękował świętokrzyskim medykom za
codzienną, ofiarną pracę. Wręczył honorowe odznaki lekarzom, ratownikom medycznym oraz osobom szczególnie
zasłużonym dla ratownictwa medycznego.

Wyróżnienie zostało ustanowione przez wojewodę w 2020 roku. Nadawane jest w trzech kategoriach: „Wzorowy lekarz”,
„Wzorowy ratownik” oraz „Zasłużony dla ratownictwa”. Trzystopniowa odznaka: złota, srebrna i brązowa przyznawana jest
na wniosek kierownika placówki medycznej (np. szpitalnego oddziału ratunkowego lub Świętokrzyskiego Centrum
Ratownictwa Medycznego), a także na wniosek wojewody. W tym roku, w podziękowaniu za wspaniałą pracę, odznaką
zostało uhonorowanych ponad sto osób.

– To dobrze, że jesteśmy razem. Dużo można by mówić o Waszej misyjności, pracy i służbie. Te wszystkie elementy łączą się
w tym, co robicie. Dziś nikt nie wyobraża sobie systemu opieki zdrowotnej bez ratownictwa medycznego. Jesteście
niewątpliwie ogromnym sukcesem polskiej ochrony zdrowia – powiedział Zbigniew Koniusz nawiązując do początków
systemu ratownictwa medycznego w naszym kraju. – W dniu Waszego święta, nie tylko urząd wojewódzki, ale wszystkie
osoby, które odpowiadają za służbę zdrowia składają Wam głębokie podziękowania. Ostatni czas nie jest łatwy: to
ratownictwo medyczne przejęło ciężar Covid-u. I ten ciężar utrzymujecie z godnością oraz pełnym profesjonalizmem. I za to
należą Wam się dowody uznania – mówił wojewoda do medyków podczas spotkania w Świętokrzyskim Urzędzie
Wojewódzkim.

Wojewoda wystosował list gratulacyjny do wszystkich osób pracujących w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego.
„Dziękuję za to, że niesiecie pomoc każdemu, kto tego potrzebuje. Z doświadczenia wiem, jaki to stres, wysiłek i
odpowiedzialność. Podczas dyżuru śmiech przeplata się ze łzami, a radość ze smutkiem. W medycznej codzienności nie
brakuje frustracji i rezygnacji, ale każde uratowane życie, każda wygrana walka o pacjenta dodaje sił do dalszej pracy” –
napisał Zbigniew Koniusz.

Wojewoda dziękował za ciężką pracę w dobie pandemii. „To Wy na pierwszej linii ognia walczycie z epidemią koronawirusa.
Schowani w kombinezonach, ukryci pod maskami, stajecie u boku pacjentów, by walczyć o ich życie i zdrowie. Wiedzcie
jednak, że dostrzegamy Waszą pracę na wielogodzinnych dyżurach oraz niegasnącą pasję do niesienia pomocy pacjentom,
nawet w tak ciężkich warunkach” – podkreślił w liście.

„Poświęcenie, empatia, odwaga i profesjonalizm – to nie puste hasła, to słowa opisujące Was:  lekarzy, ratowników
medycznych, pielęgniarki i pielęgniarzy – bohaterów ze szpitalnych oddziałów ratunkowych, członków zespołów ratownictwa
medycznego, wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego i dyspozytorów medycznych, których głos jako
pierwszy słyszy człowiek wzywający pomocy” – dziękował wojewoda za codzienną, trudną i odpowiedzialną pracę.

 List wojewody z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego.

http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/37387/List-DzienRatownictwaMedycznego2021.pdf
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