Szanowni Państwo
Inauguracja roku akademickiego to wpisana w tradycję okoliczność refleksji nad
treściami, które budują dzień dzisiejszy Instytutu oraz przedstawienia perspektyw jego
rozwoju. Najważniejszych kwestii kadrowych, finansowych, organizacyjnych, od których
zależą kierunki i dynamika przyszłych zmian.
Działalność Instytutu – szpitala przy Szaserów od chwili jego powstania była i jest
ściśle związana z siłami zbrojnymi. Przymiotnik "wojskowy" towarzyszący kolejnym
nazwom placówki zawsze dookreślał jej specyfikę, rodzaj i zakres podejmowanych
inicjatyw medycznych, naukowych i szkoleniowych.
Zabiegamy w ten sposób, aby instytutowy kapitał medyczny efektywnie służył
potrzebom Sił Zbrojnych zwłaszcza w obszarach dotyczących zdrowia i życia żołnierzy.
Państwo Ministrowie, Panowie Generałowie, Magnificencje, Szanowni Państwo
Wojskowy Instytut Medyczny wielokrotnie udowodnił, że dobrze rozumie potrzeby
profesjonalnej armii i społeczności regionu, że jest w awangardzie podmiotów
konsekwentnie realizujących cele szerokiej grupy interesariuszy.
Robimy to skutecznie i efektywnie, kierując się systemem wartości, który na pierwszym
miejscu stawia dobro ludzi powierzających nam ochronę tego, co najcenniejsze –zdrowia
i życia.
Doskonałym tego przykładem są osiągnięcia WIM w dziedzinie medycyny, którą
zapoczątkowaliśmy w Instytucie w minionym roku – hiperbarii. Ratunkowy zabieg
dekompresji i czasowe zastosowanie krążenia pozaustrojowego wykonane u jednego z
naszych pilotów jest pierwszym na świecie, budzącym wielkie zainteresowanie i uznanie
ekspertów przypadkiem, gdzie skutecznie udało się odwrócić skutki śmiertelnego
dotychczas powikłania. Zatem wiedza i poświęcenie, bo mówimy tu również o narażeniu
zdrowia uczestniczącego w zabiegach personelu medycznego, do tego nowoczesne
wyposażenie, dobra organizacja i szybkość działania, to nasza recepta na doskonałość
w prowadzonej działalności.
Jesteśmy społecznością o wysokich aspiracjach, a potwierdzona po raz kolejny
pozycja lidera działalności naukowej w rankingu medycznych instytutów badawczych jest
mierzalnym, obiektywnym wskaźnikiem sukcesu ostatnich lat.
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Wszystkie te działania nie byłyby możliwe bez zrozumienia i wsparcia szerokiej rzeszy
przyjaciół Instytutu, wśród nich naszych przełożonych, dowódców, parlamentarzystów,
ministrów, wszystkich tych, którzy swoimi działaniami wspierają budowę nowoczesnej
jednostki naukowo-badawczej oferującej usługi medyczne na najwyższym poziomie.
To m.in. dzięki życzliwości i zaangażowaniu Ministerstwa Obrony Narodowej możemy
rozwijać nasz Instytut. Z dumą możemy powiedzieć, że wspólnym wysiłkiem, połączonym
z pasją pracy tworzymy unikalną wartość na krajowym i europejskim, wojskowym i
cywilnym rynku ochrony zdrowia.
Jeszcze nigdy w historii szpital przy Szaserów nie był tak silny ofertą usług
medycznych oraz możliwościami rozwoju zawodowego pracowników. Z tego też m.in.
powodu nasze doświadczenia i opinie są przedmiotem analiz oraz decyzji dotyczących
sposobu organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce. To wielka satysfakcja mieć
realny wpływ na zmiany, dobre zmiany w najważniejszym, budującym poczucie
bezpieczeństwa każdego Polaka obszarze funkcjonowania państwa.
Kierując się tym przekonaniem jeszcze mocniej w nowym roku akademickim
będziemy chcieli zaznaczyć inwestycje w kapitał ludzki – tworzenie warunków do
uwolnienia potencjału jednostki i pracowników, od których zależy przyszły rozwój
instytutu.
Budowa kultury organizacyjnej wokół zagadnień nauki, innowacji, komercjalizacji oraz
kapitalizacji naszych osiągnięć jest dziś najważniejszym wyzwaniem przed jakim stoi
nasza placówka.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy
Wojskowy Instytut Medyczny zmienia się. Wszystko to, co osiągnęliśmy jako
instytucja oraz społeczność WIM w ostatnich latach nie byłoby możliwe bez
zaangażowania najważniejszego ogniwa – twórców wiedzy, ludzi nauki, wspaniałych
lekarzy, pielęgniarek oraz personelu pomocniczego. Wszystkich tych Państwa –
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członków dyrekcji, rady naukowej, organizacji samorządowych – pracowników Instytutu,
którzy od lat realizujecie wizję nowoczesnego szpitala i instytutu badawczego.
W nowy roku akademickim życzę Państwu, aby dla każdego z Was był on inspirujący,
twórczy, nacechowany poczuciem uczestnictwa nie tylko w ciekawym, ale także
wartościowym projekcie aktywności zawodowej.
Życzę Państwu sukcesów w pracy, skuteczności w działaniu, szczęścia osobistego i
optymizmu na co dzień.
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