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DE RUSSISCHE FEDERATIE EN COVID-19
INSTELLING VAN DE PIRAGÓV-ORDE
EN DE LOEKÁ KRIMSKII-MEDAILLE
Jeannine Jacobs-DeConinck
Inleiding

O

p 19 juni 2020 stelde de Russische president Vladimir Poetin bij decreet
nr. 404 (gepubliceerd op de website van het Kremlin) de Piragóv-orde en
de LoekáKrimskii-medaille in. [1] In dat decreet werd gepreciseerd dat dit
gebeurde als onderdeel van de verbetering van het eretekenstelsel van de Staat. Het
decreet keurde de statuten en de beschrijving van de Piragóv-orde goed, het reglement en de beschrijving van de Loeká Krimskii-medaille, evenals de tekeningen
(Ill. 1 en 4) van beide onderscheidingen.
Op 21 juni 2020 reikte de president eretekens uit aan artsen ter gelegenheid van
Medic Day [2]. Vijf artsen kregen de titel Hero of Labour. De Gold Star of Labour
Hero werd in 2013 ingesteld en wordt doorgaans in april of mei in het Kremlin
uitgereikt; dit jaar werd de ceremonie verplaatst naar Russia Day [3] vanwege de
corona-pandemie.
Nóg dit jaar werd op initiatief van de president ook een nieuwe professionele feestdag voor Russische artsen in het leven geroepen, ambulanciersdag of paramedische
dag genoemd. Bovendien werd aan enkele duizenden artsen, medische hulpverleners en werknemers van Russische wetenschappelijke instellingen in gans het land
“voor verdiensten, toewijding en hoge professionaliteit betoond in de strijd tegen
het coronavirus” de Piragóv-orde en de Loeká Krimskii-medaille verleend. Dit is
de omvangrijkste verlening van onderscheidingen in de geschiedenis van het
moderne Rusland.
DePiragóv-orde
Deze onderscheiding wordt toegekend voor het verstrekken van medische zorgen
onder omstandigheden gekoppeld aan levensgevaar, bv. tijdens het uitbreken van
vijandelijkheden en andere noodsituaties. Ook wordt de orde toegewezen voor
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In het Russisch resp. Пирогов (in Latijns schri Pirogov, uitgesproken Piragóv; het accent
gee de klemtoon aan) en Лука Крьімский (in Latijns schri Loeka Krimskii, uitgesproken
Loeká Krímski-i).
Dag van de gezondheidswerker.
Dit is sinds 16juni 1998 de benaming van de Nationale Feestdag van de Russische Federatie;
sinds 1992 wordt die jaarlijks gevierd op 12 juni. Het is de opvolger van October Revolution
Day ten tijde van de Sovjet-Unie.
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