Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje
V Ústí nad Labem dne 22. prosince 2020

Poděkování hejtmana Ústeckého kraje zaměstnancům poskytovatelů
zdravotních služeb

Vážení zaměstnanci všech poskytovatelů zdravotních služeb,

v prosinci 2019 byl veřejně ohlášen první případ nákazy novým koronavirem (označovaným
jako SARS CoV-2v) v čínském Wu-Chanu. Tento vir, tato nemoc, změnila život většiny lidí na
celém světě. COVID-19, jak se mu zkráceně říká, se nevyhnul ani České republice, ani
Ústeckému kraji, a troufám si tvrdit, že velmi významně zasáhl do života všech, nás všech.
Lékařky a lékaři, zdravotní sestry a bratři, záchranářky a záchranáři, ošetřovatelky
a ošetřovatelé, sanitářky a sanitáři, ale v podstatě všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na
provozu nejen nemocnic a záchranné služby, ale všech poskytovatelů zdravotních služeb,
zažili v letošním roce, a nadále zažívají, jedno z nejnáročnějších období svého profesního
i osobního života. Všichni pracujete ve zcela nových extrémních podmínkách, s vysokým
pracovním nasazením, jste vyčerpáni, unaveni a riskujete svoje zdraví a životy. Tato situace
trvá již dlouho a pravděpodobně v brzké době, bohužel, neskončí.
Práce personálu poskytovatelů zdravotních služeb vždy byla, je a bude velmi fyzicky
i psychicky náročná. V době pandemie COVID-19 se náročnost vaší práce násobí – jedná se
o situaci, která zde ještě nikdy nebyla, každý nový den je nutné se potýkat s novými problémy,
vypořádat se s novými opatřeními a nařízeními, minimalizovat případný přenos nákazy při
kontaktu nemocného s dalšími osobami, bránit šíření infekčního onemocnění. A přitom je
potřeba zajistit běžný provoz nemocnic a ambulancí, starat se o akutní případy, které nesouvisí
s COVID-19, a také vysvětlovat pacientům, že z důvodu této situace jejich sice neakutní, ale
jistě osobně nezbytná zdravotní péče, musí býti odložena s ohledem na nastalou situaci, kdy
intenzivní péče, oddělení ARO a JIP, mohou být, či reálně jsou, obsazena pacienty
s diagnózou COVID-19.
Náročná práce vás všech, lékařek a lékařů, zdravotních sester i bratrů, záchranářek
a záchranářů, ošetřovatelek a ošetřovatelů, sanitářek a sanitářů, studentek a studentů
zdravotnických škol a lékařských fakult, dobrovolnic a dobrovolníků, i nezdravotnického
personálu, který zajišťuje ostatní provoz v týlu všech služeb, je neocenitelná. Stojí za to zmínit
i práci hasičů, vojáků a všech ostatních, kteří vám i nám tuto novou krizi pomáhají zvládat.
Vedení Ústeckého kraje si tuto skutečnost plně uvědomuje.
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Vám všem, kteří se podíleli a podílejí na řešení situace spojené s onemocněním COVID-19,
nesmírně děkuji. Tato slova nenahradí nikdy to, co byste si zasloužili. Mé poděkování nepatří
jen těm, kteří dennodenně bojují s COVID-19, ale také těm, kteří poskytují v této náročné době
potřebnou urgentní a plánovanou zdravotní péči, která nesouvisí s epidemií COVID-19. I vaše
práce je v dnešní době neocenitelná, byť se může zdát, že je vládními nařízeními
a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví opomíjena a upozaďována. Poděkování
patří také těm, kteří zajištují zcela nové služby, jako jsou odběrová místa a jejich provoz,
organizují zvyšování kapacit laboratoří, i těm, kteří koordinují potřebnou součinnost nejen mezi
nemocnicemi, ale mezi všemi poskytovateli zdravotních služeb.
Vedení Ústeckého kraje si uvědomuje, že úsilí a osobní nasazení vás všech je obrovské. Vaše
práce je velice důležitá. Bez vašeho extrémního pracovního nasazení by nebylo možné situaci
zvládat. Bohužel, i přesto se najdou jedinci, kteří si obětavé práce a péče veškerého personálu
zdravotnických zařízení, zejména nemocnic, neváží a práci vás všech znevažují. Nenechte se,
prosím, těmito odsouzeníhodnými projevy jakkoliv znechutit.
Ještě jednou vám všem upřímně a od srdce děkuji, velice si vás vážím. Nejen já, ale i moji
kolegové, máte náš velký obdiv a uznání. Vážíme si práce, kterou odvádíte v této nelehké
době. Vážíme si toho, že vaši blízcí respektují vaše osobní nasazení.
Přeji vám co možná nejklidnější a nejkrásnější prožití Vánoc a navazujících svátků. Do nového
roku 2021 pak nám všem přeji sílu docílit na tomto světě stav, který nás nebude dennodenně
ohrožovat, vyčerpávat a omezovat.

Se srdečným pozdravem

Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje
s kolektivem
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