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Szanowna Pani Dyrektor,
Szanowni Państwo,
serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w otwarciu Oddziału Chirurgii
Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Szpitalu
Ogólnym w Kolnie. Żałuję, że ze względu na obowiązki rządowe nie mogę osobiście
uczestniczyć w tej ważnej uroczystości. Proszę więc o przyjęcie tą drogą kilku słów
okolicznościowej refleksji.
Pragnę podziękować za wszelkie działania podjęte na rzecz modernizacji
Szpitala Ogólnego w Kolnie, za podnoszenie jakości usług zdrowotnych oraz
wyposażanie oddziałów Szpitala w nowy sprzęt. Proces reformy służby zdrowia
ze względu na wieloletnie zaniedbania jest trudny, ale rząd Prawa i Sprawiedliwości
czyni wszystko, aby je nadrobić, m. in. poprzez systematyczne zwiększanie nakładów
przeznaczonych na lecznictwo w Polsce.
Podczas mojej niedawnej wizyty w kolneńskim szpitalu miałem okazję
rozmawiać z Panią Dyrektor, personelem, Panem Starostą oraz pacjentami placówki,
którzy chwalili poziom leczenia oraz udzielanej im opieki zdrowotnej. Cieszę się,
że wielu cierpiących i walczących z różnego rodzaju schorzeniami mieszkańców
powiatu kolneńskiego, województwa podlaskiego, a nawet części warmińskomazurskiego może liczyć na fachową pomoc w tej placówce.
Deklaruję swoje wsparcie dla Szpitala Ogólnego w Kolnie i ufam,
że w kolejnych latach będzie on dalej się rozwijał i poszerzał swoją ofertę zdrowotną
dla jego pacjentów.

Dziękuję Pani Dyrektor, lekarzom, całemu personelowi medycznemu oraz
wszystkim osobom zaangażowanym w działalność Szpitala Ogólnego w Kolnie
za pełną empatii i zaangażowania postawę oraz ofiarną pomoc osobom potrzebującym.
Wyrazy wdzięczności składam również tym, którzy zabiegają o to, aby placówka
podnosiła swój poziom i skutecznie wychodziła naprzeciw potrzebom chorych.
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