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(Pani
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frzewodniczqca O%r?gowej <Rady

^i <Pofoznycfi
SiedCecfiiego

Szanorwna (Pani '•Przewodniczq.ca,

serdecznie dzi$%yj$ za zaproszenie no. uroczystq gafy z o^azjijuBifeuszu 25-Cecia Samorzqdu Zawodcrwego

(piefygniaref^i (PofoznycH oraz tMigdzynarodowego <Dnia (Piefygniarfci i (Pofoznej w SiedCcacH.

J/LC6ert Schweitzer, francus^o-niemiec^i teoCog i ducliowny Cuteransfij, fifozof, muzyf^plbg i fcl^arz,

powiedziaf kiedys, ze,,czfawie^Jest ty(e wart, iCe mozepomoc innym". Sfowa tej wy6itnejpostaci, [aureata

(pofcgjowej Nagrody Wo6/a z 1952 r., z powodzeniem mozna odniesc do niezuy^fe trudnej, odpo-wiedziahiej

i pefnej poswipcenia pracy piefygniaref^ piefygniarzy i pofoznycH. T{azdego dnia sfuzq (Panstwo ofiarnie

cafemu spofeczenst-wu, niosq pomoc i ratunef^ gdy zagrozone jest [udzf^ie zycie tub zdmwie, opiekujq, sip

chorymi, przynoszq im u[g$ w cierpieniu i wspiemjq iv powrocie do pefni sit.

<Praca, faorq (Panstwo uykpnuj'q, jest ivyjqt^pwa, -wymaga prawdziwego powofania i specjahiych

predyspozycji oraz stafe pogfyBianej specjaCistycznej wiedzy. (Panst'wa profesje nafezq do zawodow

zaufania pu6Cicznego. Ciesz,£ sif, ze juz od 25 Cat prgznie dziafa Samorzqd 2La'wodoriuy (Piefygniarel^

i (Pofoznych, ktory zna^pmicie reprezentuje (Panstwa srodowis^o i d6a o jego interesy, odgrywajqc

zarazem -waznq rofy w systemic wfadzy pubCicznej reaCizujqcej zadania zwiqzane z ocHronq zdrowia.

5V"a przestrzeni fat Samorzqd rosf w sifg i wpfynqf znaczqco na iviek pozytywnycH zmian, ja^ie zaszfy

w systemie ksztafcenia piefygniaref^ i pofoznycH u> (Pofsce, a ta^ze na popraw$ ivarunftow ich pracy oraz

wzrost wynagrodzenia.

'W tym uroczystym dniu pragng serdecznie pogratutowac pie_f$nego juBitenszu 25-Cecia (Panstwa

Samorzqdu Zawodowego i jego po^aznego dorobku, jaf^ rowniez organizacji o6chodow corocznego swieta

pief^gniare^ i pofoznycH. (Dzigkyjg <Panstwu za codzienny trud i oddanie, za o^azywane cHorym

zrozumienie, serce i tros^, a tym samym za podnoszenie standarddiv sfuz6y zdrowia oraz opiefci

nad pacjentami w naszym regionie. Jestem pefen uznania dCa (Panstiva profesjonatizmu, determinacji,

a taf^ze imponujqcycfi osiqgnifc. 'Wierzg, ze fanst-wa wspaniafa postawa i niezuy^fe dokonania

spoty^ac sip Spdq zawsze z naCezytym szacunfiiem. Zyczp wytrwafosci u> uyfionywaniu codziennych

o6owiqzHou>, niegasnqcej satysfa^cji z pracy, zdrowia oraz wszeCf(iejpomysCnosci w zyciu osoBistym.

Z wyrazami szacundu


