Nazwa wydarzenia: I Pielgrzymka Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Miejsce: Częstochowa - Jasna Góra.
Termin: 20 października 2022 r.
Organizatorzy: 
• Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, 
• Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie.
Patronat honorowy:
Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego.
Patronat medialny: 
TVP Katowice, TV TRWAM, Radio Maryja.
Osoba do kontaktu z mediami: 
Łukasz Pach, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach,
tel: +48 (32) 609 31 40, (32) 609 31 63, (+48) 790 507 972, 
e-mail: dyrektor@wpr.pl 
Dodatkowe informacje: www.wpr.pl, Facebook.



II Pielgrzymka Państwowego Ratownictwa Medycznego na Jasną Górę w Częstochowie to wydarzenie, będące elementem obchodów Dnia Ratownictwa Medycznego, który przypada na13 października. Patronem Święta jest błogosławiony Gerard Tonque*, założyciel zakonu szpitalników, podzielonego później na zakon św. Łazarza i św. Jana. Pielgrzymi „przyniosą” na Jasną Górę, to wszystko co ich doświadczyło w tym roku, podziękują Matce Bożej Częstochowskiej za łaski i prosić będą o Bożą Opiekę dla wszystkich ratowników i pracowników Państwowego Ratownictwa Medycznego. Pielgrzymi będą także modlić się za ratowników z Ukrainy, za pokój na Ukrainie i na całym świecie. 
– Praca, którą codziennie wykonują ratownicy medyczni, lekarze i pielęgniarki systemu, dyspozytorzy medyczni oraz wszystkie osoby zaangażowane w Państwowy System Ratownictwa Medycznego jest wyjątkowa – dbają oni o dar najcenniejszy, ludzkie życie i zdrowie. Udzielają oni pomocy w nagłych stanach zagrożenia, pracując często w trudnych i wymagających warunkach. Ich praca wymaga zawodowego profesjonalizmu, dyspozycyjności oraz umiejętności panowania nad stresem. Dzięki tym cechom niosą nieocenioną pomoc ludziom w dramatycznych dla nich okolicznościach – podkreśla Łukasz Pach, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. – Ta pielgrzymka jest wyrazem podziękowania Matce Bożej za to, że czuwa nad nimi, daje im siłę i pozwala im dalej kontynuować pełną poświęcenia pracę dla drugiego człowieka.
Plan Pielgrzymki: 
12:30: zbiórka na Placu Władysława Biegańskiego w Częstochowie.
13:00: utworzenie korowodu pielgrzymkowego i wymarsz z Placu Władysława Biegańskiego.
13:30: Msza Święta w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, w intencji ratowników medycznych, pielęgniarek, lekarzy oraz całego personelu administracyjnego, technicznego i pomocniczego systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
14:30: spotkanie popielgrzymkowe w sali bastionu Św. Barbary.

O I Pielgrzymce PRM z 2021 r. więcej w materiałach po takim linkami:
https://wpr.pl/news/1703/w-i-pielgrzymka-ratownictwa-medycznego-na-jasna-gore
https://wpr.pl/news/1710/ratownicy-pielgrzymowali-na-jasna-gore
https://czestochowskie24.pl/kosciol/i-ogolnopolska-pielgrzymka-ratownikow-medycznych-na-jasnej-gorze
https://stacja7.pl/z-kraju/i-ogolnopolska-pielgrzymka-ratownikow-medycznych-na-jasnej-gorze/
https://www.youtube.com/watch?v=hXqKHFrqaPU

O Państwowym Ratownictwie Medycznym:
System Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) powstał, aby zapewnić pomoc każdej osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. System PRM działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
Jednostki systemu PRM to:
• szpitalne oddziały ratunkowe,
• zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego, które mają zawarte umowy z NFZ.
Z systemem PRM współpracują centra urazowe oraz oddziały szpitalne wyspecjalizowane w leczeniu nagłych stanów zagrażających zdrowiu i życiu, takich jak zawał serca czy udar mózgu.
Poza szpitalem pomocy udzielają zespoły ratownictwa medycznego. Zespoły wysyła do pacjenta dyspozytor medyczny, po przyjęciu zgłoszenia na numer alarmowy 999 lub 112.
Z systemem PRM współdziałają również służby ratownicze, w szczególności: Straż Pożarna, Policja, Górskie, Tatrzańskie i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.”**

O organizatorach***:
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach jest dysponentem jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Realizuje Wojewódzki Plan Działania Systemu - Państwowe Ratownictwo Medyczne w zakresie ratownictwa medycznego w dwóch wyznaczonych rejonach operacyjnych.
Bezpośrednio w strukturze WPR w Katowicach (dane za 2022 r.) funkcjonują 79 zespołów ratownictwa medycznego (65 podstawowych i 14 specjalistycznych), a 35 zespołów (29 podstawowych i 6 specjalistycznych) operuje poza strukturą, jako podwykonawcy. 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie. Podstawowym celem Stacji jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Do zadań Stacji należy: udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, w szczególności w formie medycznych czynności ratunkowych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, organizowanie, koordynowanie oraz pomoc w akcjach ratowniczych w razie klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych masowych zdarzeń na terenie działania Stacji, transport medyczny i sanitarny pacjentów.


* Informacje na temat patrona można znaleźć pod linkiem:
https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-03d.php3
** źródło:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/system-panstwowe-ratownictwo-medyczne
*** źródło:
https://wpr.pl/news-kategoria/8/o-wpr
http://spr.bip.czestochowa.pl/?cid=37368

