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Gala wręczenia nagród Animus Fortis

Miło nam poinformować Czytelników, że 4 czerwca br.
w Wojskowym Instytucie Medycznym odbyła się kolejna gala wręczenia nagród Animus Fortis (Mężny Duch).
Na zaproszenie przewodniczącego Kapituły tej nagrody, gen. dyw. prof. dr. hab. n. med. Grzegorza Gieleraka, przybyli laureaci nagrody Animus Fortis 2019 (fot. 1).
Za rok 2019 Kapituła przyznała dwie nagrody główne
(statuetki) oraz dwa wyróżnienia (dyplomy).

W kategorii indywidualnej nagrodę główną zdobył
Grzegorz Ramotowski (fot. 2), koordynator ratownictwa medycznego, szkoleniowiec pierwszej pomocy.
Dzięki swojej odwadze i opanowaniu uratował tonące niemowlę oraz jego matkę. Trenował biegi wzdłuż
jeziora, gdy zobaczył staczający się do wody wózek i
rzucającą się na ratunek kobietę. Dziecko straciło oddech, matka nie umiała pływać. Pan Grzegorz uratował oboje, zanim przyjechała karetka.

Fot. 1. Tegoroczni laureaci Nagrody Animus Fortis

Gala wręczenia nagród Animus Fortis

167

od Redakcji
W kategorii indywidualnej wyróżnienie przyznano
starszemu strażakowi Michałowi Klugowskiemu,
który 6 lipca 2019 r., będąc poza godzinami służby,
w skuteczny sposób udzielił pomocy poszkodowanym w wypadku samochodowym. Wszczął adekwatnie do urazów postępowanie ratownicze, udrożnił
drogi oddechowe i rozpoczął tamowanie krwotoków,
ratując poszkodowanym życie.
W kategorii instytucjonalnej wyróżnienie otrzymała Młodzieżowa Drużyna Ratownicza – Warszawa,
niezależna grupa młodzieżowa działająca przy Fundacji ANIKAR, zrzeszająca 30 młodych osób pragnących rozwijać swoje pasje i zainteresowania związane z ratownictwem.
Jesteśmy pełni uznania dla dokonań wszystkich laureatów tegorocznej nagrody.
Życzymy im dalszych sukcesów w ich działaniu tak
ważnym ze społecznego punktu widzenia.
Fot. 2. Grzegorz Ramotowski, koordynator ratownictwa medycznego,
szkoleniowiec pierwszej pomocy – laureat nagrody w kategorii indywidualnej

Redakcja Lekarza Wojskowego

Fot. 3. Uliczny Patrol Medyczny – laureat nagrody w kategorii instytucjonalnej

W kategorii instytucjonalnej główną nagrodę zdobył
Uliczny Patrol Medyczny (fot. 3). To pierwszy tego
typu projekt w Polsce. Tworzą go Straż Miejska m.st.
Warszawy, Caritas Polska i Stowarzyszenie „Lekarze
Nadziei”. Oznakowany radiowóz z ratownikami kilka
razy w miesiącu dociera do odludnych i trudno dostępnych miejsc, gdzie przebywają i nocują bezdomni, dowożąc im zaopatrzenie i udzielając niezbędnej
pomocy.
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