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-----------------------------------------------------------------------Nadace Charty 77/Konto Bariéry poděkovala zdravotníkům z Krajské zdravotní, a.s.
Zástupci Krajské zdravotní, a.s., (KZ) převzali v minulých dnech od Nadace Charty 77/Konta Bariéry
poukázky na nákup v internetovém obchodě www.kosik.cz. Nadace tak touto cestou vyjádřila poděkování
zdravotníkům za jejich práci v období covidové pandemie. Poukázky obdrželi zdravotníci z Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem a také z nemocnice v Teplicích.
Celkem osmdesát poukázek na dvoutisícový nákup na www.kosik.cz a také čtyři poukázky na možnost
nákupu kávovarů na oddělení v celkové hodnotě 40 000 Kč se rozdělilo mezi zdravotníky Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem a teplické nemocnice, které spravuje Krajská zdravotní, a.s. Zdravotníci na
covidových jednotkách byli v uplynulých měsících vystaveni neuvěřitelnému tlaku a pracovali po skutečně
dlouhou dobu kolikrát na hranicích psychických i fyzických sil. V současnosti se dění kolem nemoci Covid-19
stabilizovalo a všichni pevně věří, že se do situace z letošní zimy a jara snad již nevrátíme. Nemocnice se tak
vrací do svých obvyklých provozů.
„Zdravotníkům z Ústeckého kraje, stejně jako z dalších oblastí, jsme touto cestou poděkovali velmi rádi.
Předvedli opravdu něco neuvěřitelného. My jsme svůj respekt už ukázali tím, že jsme jako nadace podpořili
projekt herce a muzikanta Igora Orozoviče a pomohli vytvořit videoklip Hippokratova přísaha,“ říká ředitelka
Nadace Charty 77/Konto Bariéry Božena Jirků. V tomto projektu se 30 osobností české kultury, mezi kterými
nechyběla Iva Janžurová, Ivan Trojan nebo Zdeněk Svěrák, spojilo na podporu Hippokratovy armády, tedy
lékařů. „Igor Orozovič vytvořil a nazpíval píseň k poctě lékařům se svým kolegou z Národního divadla
Vladimírem Javorským. A právě tuhle píseň na stránkách Konta Bariéry podpořilo neuvěřitelných 1014 lidí
finančními příspěvky, které ve výsledku přesáhly milion korun, a my jsme za peníze nakoupili dárkové
certifikáty, který potěšily zdravotníky. Děkujeme umělcům i dárcům,“ dodává Božena Jirků.
Generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA, za celou společnost nadaci poděkoval slovy:
„Opakovaně jsem já i celé vedení Krajské zdravotní vyjádřil díky a obdiv všem našim zaměstnancům, kteří se
do boje proti Covidu-19 zapojili. Sám jsem lékař, sám jsem v této době v nemocnici sloužil a vím tedy, že za
sebou máme období, které jsme si ani my lékaři a zdravotníci neuměli představit a vesměs jsme celou řadu
scén znali do té doby jen z katastrofických filmů. Kontu Bariéry moc za celou KZ děkuji, že mu nejsou
zdravotníci a lékaři lhostejní.“
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