Szanowni Państwo,
witam serdecznie na inauguracji roku akademickiego w Wojskowym Instytucie
Medycznym. Największej placówce medycznej wojskowej służby zdrowia, instytucie
badawczym, ośrodku szkoleniowym, dydaktycznym i naukowym. Szczególnie gorąco witam
przybyłych na uroczystość gości, przedstawicieli rady naukowej oraz pracowników instytutu.
Dziękuję za Państwa obecność w tak szczególnym dla naszej społeczności dniu. To
prawdziwy zaszczyt móc wszystkich Was gościć w instytucie, korzystać z okazji spotkania,
ale także możliwości prezentacji naszych dokonań i zamierzeń.
Jak za chwilę będziecie Państwo mogli się przekonać Wojskowy Instytut Medyczny
jest placówką wielowymiarową. Definiuje nas nie tylko tak bardzo ceniona wśród pacjentów
interdyscyplinarność działalności medycznej, ale także równoległe zaangażowanie w
działania związane z bezpieczeństwem państwa, szkoleniem i dydaktyką, działalnością
naukowo-badawczą, czy wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań na rynku ochrony zdrowia.
Jeszcze nigdy w blisko 60-letniej historii szpital przy Szaserów nie był tak silny ofertą usług
medycznych oraz możliwościami rozwoju zawodowego pracowników, a zdobywane tu
doświadczenia i opinie przedmiotem poważnych analiz dotyczących sposobu organizacji
systemu ochrony zdrowia w Polsce. To wielka satysfakcja mieć realny wpływ na zmiany, dobre
zmiany w budującym poczucie bezpieczeństwa każdego Polaka obszarze funkcjonowania
państwa.
Jednak naszym najważniejszym celem, wyzwaniem przed którym dziś stoimy jest
instytucjonalizacja WIM jako wiodącego podmiotu wojskowej służby zdrowia. Jesteśmy gotowi
do przyjęcia współodpowiedzialności za realizację ważnych zadań obszaru zdrowia jakich
pilnie potrzebują dziś siły zbrojne. Nasze kompetencje dydaktyczne, naukowe, medyczne,
obszarów zdrowia publicznego i profilaktyki, podobnie jak doświadczenie i realne osiągnięcia
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diagnostycznych są gotowe do wykorzystania w wojsku i dla wojska.
Wyznajemy w tym względzie zasadę, że aby być traktowanym jak duży, nowoczesny
ośrodek naukowo-badawczy, wiodący instytut medyczny w kraju trzeba chcieć nim być.
Każdego dnia tę wolę podkreślać i wyrażać swoimi celami, małymi i wielkimi dokonaniami.
Wiele w tym względzie zależy od nas samych. Tym niemniej, nasze pełne możliwości mamy
szansę ujawnić wyłącznie wtedy i tylko wtedy, gdy podejmowane inicjatywy i starania będą
szły w parze z wolą i wsparciem naszego resortu – Ministerstwa Obrony Narodowej.
Szanowny Panie Ministrze, proszę pozwolić, że osobiście, ale także jako
przedstawiciel pracowników instytutu złożę na Pana ręce podziękowania za dotychczasową
pomoc, inicjatywę i życzliwość okazywaną naszej placówce. Zapewniam, że tak jak
dotychczas, nadal będziemy podejmować działania wspierające siły zbrojne, opiekę
zdrowotną nad żołnierzami, wszystko to, co stanowi fundament bezpieczeństwa państwa i

społeczeństwa.
Doskonałym tego przykładem jest budowany w Legionowie szpital – filia WIM. To nie
tylko nowe miejsce udzielania świadczeń medycznych, ale także nowa formuła organizacji
rynku zdrowia z modelem ścisłej współpracy szpitala o najwyższym poziomie referencyjności
z placówką niższego poziomu. To również dobry przykład w jaki sposób wojskowa służba
zdrowia może skutecznie zmieniać rzeczywistość rynku zdrowia w Polsce, budować korzyści
dla lokalnej społeczności, czerpiąc z najlepszych doświadczeń wojska.
Warto w tym miejscu podkreślić, że wszystkie te dokonania nie byłoby możliwe bez
stale budowanych kompetencji pracowników WIM oraz nowoczesnego wyposażenia,
doskonałych warunków leczenia i opieki, gdzie zgodnie z naszym motto pacjent jest i zawsze
będzie w centrum uwagi.
Skoro o pracownikach mowa, pozwólcie Państwo, że w tak uroczystej jak dzisiejszy
dzień chwili wywołam tych, którzy każdego dnia swoją postawą, zaangażowaniem nadają
sens funkcjonowania naszej placówki. Ponad 3000 pracowników, których codzienny wysiłek i
zaangażowanie buduje markę instytutu, decyduje o jego sukcesach, dniu dzisiejszym i
przyszłości. Z tego miejsca drogie koleżanki i koledzy dziękuję Wam za to. Przyjmijcie proszę
wyrazy uznania i wdzięczności za wykonaną w minionymi roku pracę. Nic bez Was z tego co
dobre by się nie dokonało, natomiast z Wami wszystko, niemal wszystko jest możliwe.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Drodzy Państwo,
Wojskowy Instytut Medyczny zmienia się. To, co do tej pory osiągnęliśmy jako instytucja
oraz społeczność WIM nie byłoby możliwe bez czynnego udziału najważniejszego ogniwa –
twórców wiedzy, ludzi nauki, wspaniałych lekarzy, pielęgniarek oraz personelu pomocniczego.
Wszystkich tych Państwa – członków dyrekcji, rady naukowej, organizacji samorządowych –
pracowników instytutu, którzy od lat realizujecie wizję nowoczesnego szpitala i instytutu
badawczego.
W nowy roku akademickim życzę więc Państwu, nam wszystkim, aby dla każdego był on
inspirujący, twórczy, nacechowany poczuciem uczestnictwa nie tylko w ciekawym, ale także
wartościowym projekcie aktywności zawodowej.
Życzę sukcesów w pracy, skuteczności w działaniu, szczęścia osobistego i optymizmu na
co dzień.
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