Керівникам закладів охорони здоров’я
Головам міських, районних, первинних
профспілкових організацій Запорізької
обласної організації профспілки працівників
охорони здоров’я України
Шановні колеги!
У Запорізькій області стартує конкурсний відбір кандидатів на здобуття
у 2020 році найвищої Відзнаки для медиків «Ордена Святого Пантелеймона».
Це проект національного масштабу, і сьогодні є головною суспільною
нагородою для медичних працівників за гуманістичну і благородну діяльність
у галузі охорони здоров’я.
Участь у проекті з визначенням найкращих медиків Запорізької області має
надзвичайно велике значення для всіх мешканців області, адже під час відбору
громадськість дізнається про долю та життєвий шлях значної кількості
талановитих та високопрофесійних медиків нашого регіону.
Так, у 2017 році у номінації «Кращий медик», у якій вшановували
медичних сестер та фельдшерів, номінантом стала Валентина Михальчук, яка
у професії неймовірні 52 роки. І 40 з них вона працює головною медичною
сестрою
Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні, нині під її
керівництвом — 350 медичних сестер.
Про найкращого лікаря Геннадія Охматенка розповіли усьому світу. І,
насправді, це місія Ордену - відкривати нові імена... Начальник хірургічного
відділення Запорізького військового госпіталю, підполковник медичної
служби Геннадій Охматенко здобув перемогу в номінації «Найкращий лікар
2018 року» та був нагороджений Відзнакою за професіоналізм і милосердя
"Орден Святого Пантелеймона".
Ми впевнені, що в наших колективах працюють фахівці, гідні «Медичного
Оскара» - вищої нагороди в країні.
У 2020 році найдостойніших лікарів, медичних сестер, фельдшерів
обиратимуть у номінаціях:
- «Найкращий лікар»;
- «Найкращий медичний працівник»;
- «Новатор охорони здоров’я»;
- «За досягнення в міжнародному співробітництві в охороні здоров’я»;
- «Взірець служіння суспільству»;
- для молоді: «Медаль Святого Пантелеймона»;
- для іноземців: «За особистий вагомий внесок у розвиток охорони
здоров’я України».

Відбір кандидатів розпочинається у першій ланці - на регіональному рівні.
Інформація про умови проведення конкурсу розміщені на сайтах:
Запорізької обласної профспілки працівників охорони здоров’я України
http://zaporizhzhia.medprof.org.ua/zaporizhzhia/konkurs-na-prisudzhennjavidznaki-za-profesionalizm-i-miloserdja-orden-svjatogo-panteleimonu/ ;
https://orden-panteleimon.com.ua/.
Просимо Вас розглянути можливі кандидатури від Вашого колективу
для прийняття участі у конкурсному відборі кандидатів на здобуття у 2020
році Відзнаки «Ордена Святого Пантелеймона».
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