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PRAHY – ZZS HMP

Záchranáři, řidiči sanitek, lékaři, operátorky tísňové linky 155, ale také administrativní
pracovníci i vrcholový management, to všechno jsme my. Jsme tým složený ze
zaměstnanců té nejstarší zdravotnické záchranné služby v Evropě (a asi i na světě
). Naši práci, která je spíše posláním, asi není třeba zdlouhavě představovat - 24
hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce se staráme o zdraví a životy všech
obyvatel i návštěvníků hlavního města. Je obdivuhodné, že když s kolegou ve
výjezdové skupině nebo na dispečinku zdravotnického operačního střediska strávíte
nepřetržitých dvanáct hodin ve službě a jste s ním tak v kontaktu pomalu více než
s manželkou či dětmi, máte ještě chuť s ním zažít dvoudenní běžecký závod. A to my
chceme. V práci se denně setkáváme s nejrůznějšími, mnohdy smutnými příběhy,
s pláčem a slzami, bolestí i beznadějí, ale i naštvaností a arogancí a je na každém z
nás jaký ventil k upuštění páry si vybere. My máme jako jeden z ventilů běh. Jsme
nejen kolegové, ale i kamarádi a krom lásky k práci, nás spojuje láska ke sportu,
k běhu.
Základem našeho týmu jsou záchranáři Zdeněk a Jirka, peerka Helča, operátorka
Maruška, náměstek nelékařských profesí Zdeněk, personální náměstkyně Radana a
kapitánka, tisková mluvčí a operátorka Jana. V této sestavě jsme již absolvovali
několik malých, většinou pražských, závodů a neskutečně jsme si to užili. Pokud by
se nám podařilo registraci získat, chtěli bychom pět volných míst nabídnout v naší
organizaci všem, kteří by měli zájem se závodu zúčastnit. A motivovat tak ty, kteří o
závodě takového typu třeba jen přemýšleli a snili.
V naší práci neustále závodíme s časem. Naštěstí ne vždy se musí jednat o boj o
holý život. Přívětivé slovo a pohlazení je mnohokrát pro naše pacienty cennější a
účinnější než jakýkoliv lék. Pokud se ale člověku zastaví srdce, každá vteřina má
cenu zlata a to potom skutečně běžíme závod o život. Bohužel, ať se snažíme
sebevíc, ne vždy se nám tento boj podaří vyhrát. Nechte nás proto zaběhat si závod
jen tak pro radost a zvítězit nad sebou samými.

