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STIMAȚI COLEGI!
În ajunul Zilei Lucrătorului Medical şi a Farmacistului
Vă aduc cele mai sincere felicitări şi înalte consideraţiuni
tuturor lucrătorilor medicali.
Această zi este un bun prilej de a Vă dori din tot sufletul
multă sănătate, împliniri remarcabile și calde mulțumiri
pentru devotamentul de care daţi dovadă în munca de fiecare
zi, pentru zâmbetele şi speranţele dăruite, pentru efortul şi
puterea depusă.
Fie ca jurământul lui Hipocrates să Vă călăuzească mereu,
să Vă fie izvor de bunătate și dăruire.
Sunteţi cei care faceți minuni chiar şi atunci când nimeni
nu mai crede, Vă mulţumim pentru că sunteți şi Vă dorim
prosperitate şi noi succese în activitatea Dumneavoastră
nobilă.
Vă dorim în activitatea de mai departe să Vă ghidaţi de
toleranţă şi răbdare. Viitorul nostru poate fi doar într-o
societate sănătoasă, iar sănătatea întregii naţiuni se află în
mâinile Dumneavoastră.
Cu deosebit respect,
din numele Biroului Executiv al
Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova
Aurel POPOVICI,
președinte
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POZIȚIA FEDERAȚIEI SINDICALE „SĂNĂTATEA” DIN MOLDOVA
ÎN CADRUL CONGRESULUI III AL
CONFEDERAȚIEI NAȚIONALE A SINDICATELOR DIN MOLDOVA
Astăzi, suntem cei care vom
da notă activităţii noastre pe
parcursul ultimilor 5 ani şi vom
aproba Strategia de activitate
pentru un viitor mai bun al
membrilor de sindicat.
Federaţia Sindicală „Sănătatea”
apreciază
pozitiv
activitatea dintre congrese a
CNSM.
Este firesc să ne axăm pe ce
am făcut, ce facem, ce avem de
făcut?
Dar mi-am pus un semn de
întrebare cu privire la faptul:
care este semnificaţia istorică a
evenimentului de astăzi?
Această întrebare reiese din
contextul perioadei de tranziţie,
sau chiar de schimbare prin care
trecem la nivel global, regional şi
de ţară. Fiecare dintre noi simţim
progresul, cu atât mai sensibili
suntem la crize: financiare,
sociale, demografice…, dar mai
puţin sesizăm perioadele de
tranziţie.
Parcă mai ieri, deja peste 25 de
ani, am finalizat o eră, crezând că
fără mare efort am trecut la un alt
nivel de dezvoltare, dar fiasco!
Ne-am grăbit să trecem de la o
economie dirijată la economia de
piaţă, dar am reuşit să realizăm o
„societate de piaţă”, o societate
a
intereselor
individuale,
de grup, dar nicidecum de
interese generale, pentru binele
oamenilor. Dar viitorul nu trebuie
aşteptat, el trebuie construit!
Mă răscoleşte o întrebare:
pentru ce a fost creată mişcarea
sindicală? Desigur că imediat
v-aţi gândit la răspunsuri
de genul: pentru a apăra şi
reprezenta salariaţii; pentru a
purta negocieri colective; pentru

a organiza greve… Desigur,
însă în opinia mea acestea sunt
instrumente de realizare ale
mişcării sindicale, dar misiunea
de bază o văd în participarea
lucrătorilor la administrarea
bunurilor care aparţin tuturor,
nu doar celor care deţin capitalul
financiar; de a participa la
împărţirea justă, corectă a
profitului, care nu se realizează
doar în rezultatul isteţimii
patronilor sau a guvernelor, dar
în rezultatul muncii lucrătorilor
care aduce cea mai mare plus
valoare în activitatea economică,
în rezultatul căreia se creează
bunuri şi servicii de calitate.
Dacă privim în retrospectivă,
în aşa state precum Japonia şi
Germania postbelice, pentru ase
ridica din ruinele celui mai crud
război al secolului XX, guvernele
acelor state au favorizat
dialogul social, recunoscând
patronatele şi sindicatele ca
parteneri cu drepturi egale. Acest
fapta condus la consolidarea
colectivelor de muncă, la
creşterea productivităţii muncii
şi astăzi se află în fruntea ţărilor

dezvoltate.
La noi se întâmplă o situaţie
diametral opusă: având o
legislaţie bună, un climat al
dialogului social favorabil,
tot mai des se încearcă de a
diminua rolul mişcării sindicale
în
dezvoltarea
Republicii
Moldova. Am ajuns să se spună
că „se muşcă” din drepturile şi
garanţiile salariaţilor pentru ai
egala în drepturi cu angajatorii,
sau pentru a facilita investiţiile
străine. Or, dragii mei, a demara
o afacere presupune un risc, a
face investiţii de capital la fel,
dar a fi lucrător tot trebuie să fie
un risc, sau Guvernul trebuie să
manifeste o grijă sporită faţă de
cetăţenii săi?
Dragi colegi, mă bucur să
constat că mişcarea sindicală
naţională este una cu caracter de
autoorganizare şi autogestiune.
În interiorul mişcării au loc
multe schimbări care conduc
la consolidare şi autoafirmare
a sindicatelor. Dar, totodată,
vreau să atrag atenţia şi asupra
unor fobii pecare nu trebuie să le
tolerăm.
Una din ele este că noi prea
des vorbim despre faptul că în
întreprinderea X angajatorul este
împotriva creării organizaţiei
sindicale.
Păi,
organizaţia
sindicală nu se creează pentru
angajator. Sau în cazul dacă se
creează cu acordul lui, nu este
acesta un sindicat de buzunar,
sau unul galben pe care noi le
detestăm?
Altă fobie este că tot mai
des spunem că trebuie să ne
preocupăm de recrutarea noilor
membri de sindicat, să avem în
unităţi densitatea sindicală cât
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mai aproape de 100%. Este bun
ţelul, dar nu cred că este prioritar
în perioada de tranziţie prin care
trecem.
În opinia mea, ar fi mult mai
rezonabil, ca cel puţin în paralel
cu activitatea de recrutare să
ne focusăm şi pe studierea
aprofundată a problematicii
demografice şi a fenomenului
emigraţiei cetăţenilor noştri.
Or, vom avea 100% de membri
de sindicat, dar astăzi 100%
din 1000, mâine 100% din 500
ş.a.m.d.
Este bine când avem mulţi
membri de sindicat, dar trebuie
să sporim numărul membrilor
de sindicat activi, care sunt
implicaţi în purtarea dialogului
social
„angajator-salariaţi”.
Spun acest lucru, fiindcă un
membru de sindicat pasiv este
unul care nu doreşte să-şi asume
nici o responsabilitate, pentru
el trebuie să decidă alţii, iar el
să paraziteze pe deciziile bune
luate deja. Or, istoric vorbind,
nu aveau responsabilitate doar
sclavii. Un om liber trebuie să
ştie să facă o alegere, să participe
la administrarea unităţii, să
participe la luarea de decizii
colective, să fie parte activă a
unui întreg şi, de sigur, să pună
întrebări.
O altă chestiune care trebuie
abordată cu seriozitate, în opinia
mea, este tendinţa mişcării
sindicale de ase izola, îngrădi
de cei care nu sunt membri de
sindicat prin diferite mecanisme,
inclusiv
legale.
Personal
consider că aceste emoţii sunt
un balast, care trebuie lăsat în
trecut, să nu le ducem cu noi în
viitor. Mişcarea sindicală este
una bazată pe libertate: libera
asociere, libera afiliere, liberă
gândire. De mişcarea sindicală
nu au nevoie doar membrii de

sindicat. Mult mai mare nevoie
au de ea cei care sunt în afara ei.
Din acest motiv solicit susţinerea
Congresului, ca şi pentru viitor
mişcarea sindicală naţională să
fie una cu caracter general, să
nu ne limităm doar la drepturi
şi facilităţi suplimentare pentru
membrii de sindicat, dar la
implicarea tuturor lucrătorilor
în realizarea Strategiei CNSM şi
obiectivelor mişcării sindicale.
Principiul libertăţii de asociere
este unul prioritar şi trebuie
respectat necondiţionat.
Este bine să privim lumea
altfel, decât prin prisma
intereselor de moment, care
ne pot lovi ca un bumerang în
viitorul apropiat.
Propun pentru viitor să ne
stabilim un sistem de valori, ca
în capul mesei să fie:
- tratarea cu respect a celor pe
care îi reprezentăm;
- să privim la schimbările
din jurul nostru, propuse de
partenerii noştri, cu înţelepciune;
- să sporim productivitatea
muncii în colectivele, ramurile
în care activăm;
- să creştem responsabilitatea
în realizarea obiectivelor trasate,
ca în momentul când nu reuşim
să le realizăm să nu ne refuzăm
de ele, dar să căutăm noi căi de
realizare;
- să dezvoltăm în noi calitatea
de autoafirmare, nu pe seama
celor care ne înconjoară, dar prin
prisma creşterii noastre, prin
calitatea mişcării sindicale.
Cât priveşte sectorul sănătăţii
pe care îl reprezentăm la congres
prin cei 14 delegaţi, prezenţi în
sală, solicităm sprijin conducerii
CNSM larealizarea următoarelor
obiective:
- Finanţarea ritmică a ramurii
sănătăţii din bugetul de stat în
raport cu necesităţile, nu conform

posibilităţilor;
- Identificarea resurselor
suplimentare necesare pentru
majorarea
considerabilă
a
salariilor lucrătorilor medicali,
în raportcu efortul, inclusiv
cel psiho-emoţional, depus la
prestarea serviciilor medicale de
calitate;
- Sporirea gradului de
protecţie socială a lucrătorilor
medicali;
- Asigurarea unei profilaxii
reale împotriva îmbolnăvirilor
profesionale
a
lucrătorilor
medicali;
- Identificarea mecanismelor
de stopare a migraţiei lucrătorilor
medicali;
Contestarea
continuă
a
dezideratului
fals,
că
parteneriatul public-privat în
sectorul sănătăţii este soluţia
problemelor din sistem;
Susţinerea
lozincii
„Sănătatea – un drept al
omului. Fortificarea sectorului
public al sănătăţii înseamnă
acces la servicii de calitate
pentru toţi”.
La final ţin să enunţ că doar
împreună cu membrii de sindicat
activi, participativi vom construi
o lume nouă, o ţară mai bună,
cu locuri de muncă decente, mai
atractive pentru cetăţenii care au
mai rămas în ţară, cât şi pentru
cei care au emigrat.
Iar guvernanţilor le propun să
întoarcă faţa către sindicate, care
sunt un pilon şi un partener de
încredere în dezvoltarea socială şi
economică a ţării; să ţină cont de
avizele sindicatelor la proiectele
de acte normative, programe
sociale, căci sindicatele au fost
şi rămân a fi - Vocea poporului.
Igor ZUBCU,
vicepreședintele Federației
Sindicale „Sănătatea”

4

Elaborarea și negocierea unei noi Convenții colective
(nivel de ramură)

Convenția
colectivă (nivel
de ramura
sănătății) a fost
negociată pentru
perioada 20142017. În acest
context, pe
parcursul lunii
mai, Federația
Sindicală
„Sănătatea”
din Moldova
a organizat
seminare cu genericul „Elaborarea și negocierea
Convenției colective (nivel de ramură) pentru
următoarea perioadă”. La activități au participat
președinții Comitetelor sindicale din cadrul
instituțiilor medico-sanitare publice, membre ale
Federației.
Preventiv, liderii au fost consiliați să examineze
și să evalueze, în comun cu administrația instituției,
membrii Comitetului sindical și membrii colectivului,
realizarea prevederilor Convenției colective (nivel
de ramură) pe anii 2014-2017 și să elaboreze
propuneri pentru noul proiect al Convenției
colective (nivel de ramură) pe anii 2018-2021.
În cadrul seminarului participanții au pus în
discuție actuala Convenție colectivă (nivel de
ramură), accentuând că aceasta este: „umbrela”
drepturilor lucrătorilor medicali; un act normativ
care conține drepturi și garanții suplimentare
pentru lucrătorii medicali – membri de sindicat;
un echilibru al păcii sociale în ramura sănătății etc.
Concomitent, ei au menționat că în majoritatea sa,
clauzele Convenției colective (nivel de ramură) pe
anii 2014-2017 au fost respectate de către partenerii
sociali.
Totodată, au fost consemnate încălcări care au
vizat:
- Timpul de muncă și timpul de odihnă (încălcarea
duratei timpului de muncă a salariaților; neefectuarea
evidenței timpului de muncă efectiv lucrat de
către salariați; neelaborare graficului concediilor
de odihnă anuale; programarea concediilor de
odihnă anuale fără acordul în scris al salariaților;
nerespectarea duratei întreruperii în muncă între
schimburi);

- Încheierea,
conținutul
și durata
contractelor
individuale de
muncă (CIM)
(acestea nu
conțin prevederi
stipulate în
art.49 din
Codul muncii
(condițiile
de retribuire
a muncii,
condițiile de muncă, durata CIM, funcția ocupată);
- Relațiile de muncă cu unii salariați nu sunt
perfectate în formă scrisă prin încheierea CIM; CIM
sunt încheiate pe o durată determinată până la 1 an);
- Reglementarea activității organelor sindicale
(concedierea ilegală a președintelui Comitetului
sindical; nerespectarea obligației angajatorului să
asigure condiții de activitate Comitetului sindical;
nu se prevăd în devizul de venituri și cheltuieli
mijloace financiare pentru soluționarea problemelor
salariaților) etc.
Fiind împărțiți în grupuri, participanților le-a
fost distribuit câte un capitol din Convenția actuală
pentru a discuta în detalii toate avantajele și
dezavantajele, în scopul eliminării părților slabe
și obținerii unui proiect al Convenției colective
(nivel de ramură) pentru perioada următoare cât mai
eficientă și funcțională.
În unison formabilii au concluzionat că un bun
lider de sindicat, la orice nivel, trebuie să fie capabil
să comunice cu ușurință și claritate, atât cu membrii
de sindicat, cât și cu angajatorul!
Concomitent Federația Sindicală „Sănătatea”
din Moldova de comun cu Ministerul Sănătății au
elaborat o scrisoare comună adresată directorilor
și președinților comitetelor sindicale din cadrul
instituțiilor medico-sanitare publice, farmaceutice
și de învățământ prin care solicită înaintarea
propunerilor pentru un nou proiect al Convenției
colective și menționează necesitatea implicării
fiecărui membru de sindicat în identificarea acestora.
Alexandra VÎRLAN,
consilier al Federației Sindicale „Sănătatea”
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ZIUA INTERNAȚIONALĂ A ASISTENȚILOR MEDICALI
12 mai a
fost stabilită, de
către Consiliul
Internaţional
al Asistenţilor
Medicali ca Zi
Internaţională
a Nurselor
şi subliniază
importanţa
r o l u l u i
asistentului
medical în
menţinerea
sănătăţii comunităţii, precum
şi a susţinerii de care acesta
are nevoie pentru a fi eficient
şi motivat la locul de muncă.
În acest an, tema stabilită de
către Consiliul Internaţional
al Asistenţilor Medicali este
„Nursele o forță de conducere
în realizarea obiectivelor de
dezvoltare durabilă”.
Obiectivele de dezvoltare
durabilă au fost adoptate de către
Naţiunile Unite, în 2014, cu
scopul de a înlocui Obiectivele de
dezvoltare ale Mileniului. Acestea
includ 17 obiective abordând
probleme globale de dezvoltare
precum: eradicarea sărăciei,
foamei, îmbunătăţirea sănătăţii
şi educaţiei etc.
Statele membre ale ONU
au convenit să realizeze
aceste obiective până în 2030.
Sănătatea are un loc aparte printre
obiectivele de dezvoltare durabilă:
asigurarea unei vieți sănătoase și
promovarea bunăstării pentru
toate vârstele, și în mod clar
domeniul nursing are un rol major
în realizarea acestor obiective.
Însă munca asistenţilor medicali
are un impact important asupra
realizării altor obiective, cum ar
fi educația și eradicarea sărăciei,
adesea acestea sunt denumiţi

factori sociali ai sănătății. Factorii
sunt condițiile în care oamenii
se nasc, cresc, muncesc, trăiesc
și impactul asupra condițiilor
de sănătate și al vieții cotidiene.
În timp ce asistenţii medicali
îmbunătățesc sănătatea, deseori
munca noastră include abordarea
factorilor sociali ai sănătăţii
şi asistenţii medicali înţeleg
conexiunea dintre condițiile
sănătății individuale și populației.
Resursele și studiile de caz sunt
aplicate pentru a demonstra rolul
important al asistenţilor medicali
nu doar pentru îmbunătăţirea
sănătăţii individuale, ci și pentru
realizarea obiectivelor durabile de
dezvoltare.
Asistenții medicali au un rol
semnificativ în îmbunătățirea
serviciului de furnizare a
îngrijirilor calitative și realizarea
rezultatelor optime privind
pacientul și comunitatea.
Asistenții medicali se preocupă
și înțeleg importanța furnizării
îngrijirii în sănătate, inclusiv
finanțarea, managementul
resurselor, costul serviciilor de
îngrijire și accesul la îngrijire.
Deciziile multiple pe care fiecare
asistent medical le întreprinde
în practica zilnică pot face o
diferență esențială în eficacitatea

întregului sistem
de sănătate.
Asistenții
medicali stau la
baza realizării
celor mai buni
indicii: calitate,
acces, cost.
Prin urmare,
este esențial
ca asistenții
medicali și
factorii de
decizie politică
să se concentreze asupra rolului
asistentului medical în îngrijirea
eficace și rentabilă în sistemul de
sănătate ca o prioritate și punct
determinant pentru realizarea
obiectivelor sale.
Asistenţii medicali și moașele
sunt cu adevărat promotori ai
sănătății în comunitate. Ei ar
putea face mult mai mult, ar fi
extrem de importanți în educația
pentru sănătate, în prevenirea
unor afecțiuni sau în îngrijirile la
domiciliu.
12 mai este o zi deosebită,
marcăm rolul asistenților medicali
în promovarea și menținerea
sănătății în comunitate, dar
și atragem atenția asupra
problemelor pe care aceștia le
întâmpină în exercitarea profesiei
și în implicarea în politicile de
sănătate la nivel național și local.
Dorim ca guvernanții să se
gândească la asistenții medicali ca
reali promotori ai sănătății.
Ca organizație profesională,
vom face tot ce depinde de noi
pentru a avea un viitor mai bun în
ceea ce privește profesia.
Le mulțumesc tuturor
colegilor pentru profesionalismul
și dăruirea cu care lucrează în
condiții nefavorabile și sper să
se bucure din ce în ce mai multă
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încredere atât din partea medicilor
cât și a pacientului.
Anul acesta Conferința
Națională consacrată Zilei
Internaționale a Asistenților
Medicali a avut loc la Râșcani. 450
de participanți din toată republica
s-au adunat ca să aducă un omagiu
celei care a fost fondatoarea
profesiei de nursing – Florence
Nightingale. În cadrul Conferinței
au fost prezentate practice de
succes din activitatea asistenților
medicali, au fost prezentate
rapoarte de către cei mai buni
formatori: Maria Munteanu,
Ludmila Postica, Olga Pânteac.
Concomitent, au prezentat
rapoarte științifice un grup de

studenți sub conducerea dnei
Mariana Negreanu, Centrul de
Excelență în Medicină și Farmacie
„Raisa Pacalo”. Asistentele
medicale au fost menționate cu
Diplome din partea Ministerului
Sănătății și Federației Sindicale
„Sănătatea”. Mai multe asistente
au fost decorate cu cea mai înaltă
mențiune „Florence Nightingale”.
Aducem sincere mulțumiri
pentru organizarea Conferinței
Consiliului raional Râșcani,
Federației Sindicale „Sănătatea”,
Administrației Spitalului raional
și Centrului de sănătate Râșcani.
În ajunul sărbătorii profesionale
a lucrătorilor medicali adresez din

suflet calde şi sincere urări de
sănătate şi prosperare, echilibru
spiritual, realizări frumoase şi noi
succese în îndeplinirea sarcinilor
nobile pe tărâmul profesiei
de lucrător medical, care este
deloc uşoară, care zi de zi oferă
provocări, dar şi motivaţii pentru
performanţă şi perfecţiune. Vă
doresc activitate fructuoasă,
precum şi toată dragostea şi
afecţiunea celor apropiaţi! Fie
ca perseverenţa şi spiritul de
sacrificiu să Vă însoţească mereu
în alinarea suferinţelor pacienţilor!
Pentru munca Dumneavoastră Vă
mulţumesc din suflet!

Elena STEMPOVSCAIA,
președintele Asociației de Nursing din Republica Moldova

Lansare în profesie a asistenţilor medicali
An de an, în miez
de mai, scăldat de
aroma florilor de
măr, sărbătorim
Ziua Internaţională
a Nurselor. Ocazie
specială de a onora cele
mai gingaşe fiinţe din
marea familie pe nume
,,Sănătatea” – asistenţii
medicali.
La moment în IMSP
Spitalul Raional (SR) Teleneşti, care numără 244
angajaţi, activează 85 asistenți medicali, 94 la sută
acoperire, toţi membri de sindicat. Despre nivelul
de calificare vorbeşte faptul că 94 la sută deţin
categorie de calificare. Fenomenul de migraţie se
înregistrează şi în instituţia noastră, regretabil estre
faptul că pleacă angajaţi cu o pregătire profesională
excelentă.
Administraţia instituţiei în frunte cu directorul,
șefii secţii şi subdiviziuni de comun cu preşedintele
Administraţiei Publice Locale depun toate eforturile
să întreprindă măsuri atractive pentru tinerii angajaţi.
Astfel, în ultimii ani s-au îmbunătăţit considerabil
condiţiile de spitalizare a pacienţilor, condiţiile de
lucru pentru angajaţi, avem performanţe în asigurarea
cu aparataj modern, pentru asistenţii medicali

s-a mărit cu circa 20 la
sută veniturile salariale
odată cu implementarea
noului Regulament de
salarizare a lucrătorilor
medicali.
Anul 2016 a fost
un an cu noroc pentru
instituţia noastră,
când după absolvirea
Colegiului de Medicină
au fost angajate 5
asistente medicale. Acest eveniment s-a transformat
într-o festivitate, care a avut loc la Conferinţa
cu genericul ,,Lansarea în profesie a asistenţilor
medicali” cu participarea preşedintei Asociaţiei
Nurselor din Republica Moldova, doamna Elena
Stempovschaia; preşedintele raionului, doamna
Diana Manoli; preşedinta Consiliului de femei din
cadrul Federaţiei Sindicale ,,Sănătatea”, doamna
Ana Cazacu; reprezentanta Consiliului republican
al asistenţilor medicali, doamna Olga Pinteac.
Despre reuşitele asistenţilor medicali a vorbit
preşedinta filialei Asociaţiei Nurselor din instituţie,
asistenta principală a Spitalului, doamna Ana
Patraşco.
A urmat depunerea jurământului tinerilor
specialişti.
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Aceștia sunt ei,
A lui Hipocrat nepoţei
Care au făgăduit pe a lui nume
Că-şi vor consacra viaţa cu renume
În slujba umanităţii, izvorul sănătăţii...
Primele persoane care le-au dorit succes pe
tărâmul activităţii profesionale şi personale au
fost directorul instituţiei, domnul Alexei Bivol şi
asistenta principală dna Ana Patraşco, simbolic li
s-a atribuit panglica „Lansare în profesie”.
Cu mândrie şi onoare preşedintele Comitetului
sindical, doamna Larisa Grăjdeanu, a înmânat
tinerilor specialişti carnete sindicale și costume
medicale din contul organizaţiei sindicale.
Pentru activitate productivă, la Congresul
asistenţilor medicali din republică, preşedinta filiale
asociaţiei Nursing, doamna Patraşco Ana, a fost
decernată cu înalta distincţie ,,Trofeul Florence
Nightingale”.
A urmat schimb de mesaje între veterani şi

tineri specialişti. Reprezentanții administraţiei și
Comitetului sindical au adus mulţumiri şi surprize
în amintirea anilor ce trec.
Preşedintele raionului, doamna Diana Manoli,
a dorit succes tinerilor specialiști şi-a mulţumit
veteranilor în muncă pentru activitate. Au fost
decernaţi cu diplome de menţiune veteranii în
muncă, tinerii specialişti și alţi activişti sindicali din
partea Federaţiei Sindicale ,,Sănătatea”. Felicitări
deosebite şi urări de sănătatea le-a dorit doamna
Elena Stempovschaia şi Olga Pinteac. Conferinţa
s-a încheiat cu un spectacol prezentat de veteranii
în muncă şi tinerii specialişti din instituţie.
Cu prilejul zilei profesionale – Ziua lucrătorului
Medical şi a Farmacistului, Comitetul sindical
și administraţia instituţiei Vă adresează cele mai
sincere felicitări şi urări de sănătate. Meritați tot
respectul şi recunoştinţa pentru munca de zi cu
zi, pentru situaţiile zbuciumate care Vă răpesc din
sănătate, pentru tot binele ce l-aţi făcut.

Alexei BIVOL
directorul SR Teleneşti

Larisa GRĂJDEANU
preşedintele CS al SR Teleneşti

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A NURSELOR
În acest an Ziua
Internaţională a
nurselor se desfăşoară
sub genericul
„Nursele – o forță
de conducere în
realizarea obiectivelor
de dezvoltare
durabilă”.
N u r s i n g /
asistenţă medicală
este o activitate
profesională,
desfăşurată în scopul promovării
şi menţinerii sănătăţii, prevenirii
îmbolnăvirilor, îngrijirii şi
recuperării persoanelor bolnave
şi sănătoase de la concepţie până
la sfârșitul vieţii.
Genericul propus de
Organizaţia Mondială a Sănătăţii
pentru anul 2017 consolidează
percepția noastră privind accesul,
egalitatea şi efectul de inegalitate
în domeniul sănătăţii. Aceasta

evidenţiază barierele care există
şi indică căile de îmbunătăţire
a accesului şi egalitatea între
subiecţi.
O rga niz a ţia Mondia lă a
Sănătăţii, prin noţiunea serviciului
de nursing/asistenţă medicală,
vrea să atragă atenţia asupra
acestui serviciu, ca fiind primul
nivel de contact al pacientului
cu sistemul de sănătate.
Concomitent, reprezintă și una din

metodele principale
în sesizarea
problemelor de
sănătate.
La moment
îngrijirea de sănătate
primară este readusă
în activitatea
zilei, iar Consiliul
Internaţional al
Nurselor subliniază
necesitatea unei
implicări mai active
a nursingului în îngrijirea de
sănătate primară.
Această structură îşi
c onc e ntr e a z ă e f or turile în
optimizarea calităţii şi extinderea
accesului la serviciile de sănătate.
Îngrijirea de sănătate primară
înseamnă aplicarea metodelor
şi tehnologiilor accesibile
persoanelor şi familiilor din
comunitate, fiind vorba inclusiv
de educaţia pentru sănătate,
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prevenirea bolilor şi traumelor.
Nursele/asistenţii medicali
constituie majoritatea forţei de
muncă din sectorul sanitar şi îşi
aduc o contribuţie semnificativă
la îngrijirile de sănătate atât
în sectorul primar cât şi în
spitale. Nursele reprezintă un
corp profesional ale căror valori
se regăsesc în îngrijirea celor
bolnavi, asigurându-le respectarea
demnităţii şi cele mai înalte
standarde de îngrijire a celor
incurabili.
Nursă/asistentul medical îşi
manifestă profesionalismul nu
numai la locul de muncă ci şi
acasă, în stradă, între prieteni,
oameni, iar noi îi putem ajuta să

atingă o stare biopsihosocială mai
bună, aşa cum ţelul este destinat.
Printre cele ce au ales să fie
nurse/asistente medicale, sunt
şi mame, tot ele sunt și sprijin
pentru cei bolnavi şi neputincioşi,
pe care-i putem întâlni oriunde
şi care necesită un ajutor, pentru
care ele sunt pregătite să întindă
o mână de ajutor, încurajându-i
să trăiască cu demnitate fiecare
clipă a vieţii.
Cu ocazia Zilei Internaţionale
a asistenţilor medicali/nurselor
felicităm tot cadrul medical cu
studii medii speciale cu ziua
profesională, dorindu-le fericire,
prosperare, verticalitate, sănătate
și bucurii.

Tudor VASILIȚA,
președintele Consiliului Raional Ialoveni
al Federației Sindicale ,,Sănătatea”

Vă dorim mult curaj,
entuziasm, bunătate omenească,
cumpătare, răbdare, înţelepciune
şi demnitate profesională.
Adresăm cele mai frumoase
cuvinte de felicitare şi cadrelor
didactice, care pregătesc asistenţi
medicali şi tuturor celor care şiau legat soarta de cea mai umană
şi nobilă profesie. Vă dorim
activitate fructuoasă, realizări pe
tărâmul profesiei de loc uşoară,
care zi de zi oferă provocări
şi, totodată, motivaţii pentru
performanţă şi perfecţionare.
Fie ca perseverenţa şi spiritul
de sacrificiu să Vă însoţească
mereu întru alinarea suferințelor
pacienţilor și propria satisfacție!

Natalia COLODRIVSHI,
vicepreședintele Consiliului Raional Ialoveni
al Federației Sindicale ,,Sănătatea”

ZIUA LUCRĂTORULUI MEDICAL A ȘI A FARMACISTULUI
R o l u l
lucrătorului
medical în
societate este
vital, în special,
când se vorbește
tot mai mult
despre importanţa
sănătăţii fiecărei
persoane în parte.
Apreciem înalt
contribuţia tuturor
lucrătorilor care
activează în
ramura sănătății și în special în serviciului de
Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Vă
mulţumim pentru că Vă dedicaţi viaţa exercitării
uneia dintre cele mai nobile și responsabile
profesii. Cu certitudine, actualul potenţial medical
este capabil să răspundă provocărilor, să reziste
greutăţilor, să implementeze proiecte și activităţi
ce vor perfecţiona și moderniza sistemul sănătăţii.
Cu prilejul sărbătorii profesionale Ziua
Lucrătorului Medical şi a Farmacistului, Vă

adresăm din suflet
calde şi sincere
urări de sănătate
şi prosperare,
echilibru spiritual,
realizări frumoase
şi noi succese în
realizarea sarcinilor.
Vă dorim activitate
fructuoasă, precum
şi toată dragostea
şi afecţiunea celor
apropiaţi!
Vă transmitem
sincere mulţumiri pentru neobosita trudă și
profesionalism în salvarea vieţii şi sănătăţii
populaţiei, pentru sârguința şi căldura omenească
ce o dăruiţi pacienţilor Dumneavoastră. Fie ca
mulțumirea sufletească pentru munca plină de
abnegație şi dăruire pe care o depuneți în mod
neobosit, să nu Vă lipsească nicicând.
Alexandru VASILIEV,
președintele CS al Centrului Național de
Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
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FELICITARE CU OCAZIA
ZILEI LUCRĂTORULUI MEDICAL ȘI A FARMACISTULUI
Stimați colegi din sistemul de sănătate și din
învățământul medical și farmaceutic, cu prilejul
sărbătorii profesionale – Ziua lucrătorului
medical și a farmacistului, Comitetul Sindical al
colaboratorilor Universității de Stat de Medicină
și Farmacie „Nicolae Testemițanu” adresează
sincere felicitări și frumoase urări de bine întregii
comunități medicale din țara noastră.
Vă exprimăm toată recunoștința, în semn
de respect și prețuire, pentru profesionalismul
Dumneavoastră și devotamentul față de cea mai
nobilă, mai responsabilă și mai necesară profesie
– cea de medic, pentru sentimentul de caritate și
compasiune, noblețea sufletească și fidelitatea față
de Jurământul hipocratic.
Doctorii sunt străjerii sănătății care, dedicați
suferințelor pacienților, inspiră încredere și
speranță, oferă sprijin și putere celor necăjiți, în
pofida impedimentelor ce le apar
în cale.
Devotamentul de care dați
dovadă la orice oră de zi și noapte,
dăruirea și dorința de a ajuta omul

bolnav, sacrificiul pentru salvarea celui mai prețios
dar – viața, pentru toate Vă aducem respect și
recunoștință binemeritată.
Fiecare medic, asistent medical, farmacist
și alți angajați din domeniu, care își onorează
obligațiunile legate de sănătate, contribuie la
dezvoltarea și perfecționarea sistemului medical și
farmaceutic național și internațional este demn de
stimă și gratitudine.
Cu ocazia Zilei lucrătorului medical și a
farmacistului, Vă dorim să aveți parte de ceea ce
dăruiți neîncetat: sănătate, realizări remarcabile
în activitate, motivații pentru performanță și
perfecționare continuă atât în plan profesional, cât
și în viața personală.
Să fiți mereu plini de energie, cutezanță, răbdare,
echilibru și tenacitate, iar dificultățile ce apar să le
depășiți cu tărie și încredere.
Fie ca comoara pe care o
păziți, averea cea mai de preț
a omului – sănătatea să nu se
risipească, iar norocul și buna
dispoziție să Vă călăuzească!
Sergiu BERLIBA,
președintele Comitetului
sindical al colaboratorilor
Universității de Stat de
Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu”,
dr., conferențiar universitar,

Ion ABABII,
rector al Universității de Stat de
Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu”,
doctor habilitat în științe
medicale, profesor universitar,
academician al Academiei de
Științe din Republica Moldova

Sănătatea este cea mai de preţ comoară a unui om
Omul sănătos poate produce
bunuri, bogaţii materiale şi
spirituale, poate participa activ la
dezvoltarea societăţii, iar Medicul
este cel ce veghează starea de
sănătate a tuturor oamenilor,
este cel care aduce bucuria
continuităţii neamului în fiecare
familie, care dăruieşte o rază de
speranţă suferindului, tratează
boala în baza simplei chemări a
inimii.
Dragi Medici, marcarea
Zilei Lucrătorului Medical şi

Farmacistului, oferă deosebitul
prilej de a Vă exprima respectul
şi recunoştinţa pentru activitatea
Dumneavoastră. Vă dorim să Vă
ghidaţi de toleranţă şi răbdare,

pentru că viitorul nostru poate fi
doar într-o societate sănătoasa, iar
sănătatea întregii naţiuni se află în
mâinile Măriilor Voastre.
Vă urăm multă sănătate,
putere, echilibru şi tenacitate,
să fiţi mereu plini de energie,
cutezanţă şi răbdare.
Vă mulţumim că aveţi grijă de
sănătatea noastră.
Cu înalte consideraţiuni din
numele Comitetului sindical al
Ministerului Sănătăţii
Diana NOROC
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F E L I C I T Ă R I!

F E L I C I T Ă R I!

F E L I C I T Ă R I!

Ziua Lucrătorului
înalt nivel de măiestrie
„Să ai o inimă care să nu devină niciodată aspră,
Medical și a
profesională, combinată
un
calm
care
niciodată
să
nu
obosească
Farmacistului este
cu dăruire și omenie,
și
o
atingere
care
niciodată
să
nu
rănească”
o sărbătoare specială
muncind cu devotament
(Charles Dickens)
pentru comunitatea
cauzei, ghidându-se în
medicală autohtonă.
activitatea de zi cu zi
Fiind instituită prin
de obligaţiile supreme
Decret prezidenţial în anul lui Hipocrate „Sacră și curată fixate în Jurământul lui Hipocrate.
1994 pentru a onora, în mod îmi voi păstra arta, așa îmi voi
Cu ocazia sărbătorii
oficial, oamenii care stau la conduce viața”, rămân a fi foarte p r o f e s i o n a l e , d i n n u m e l e
straja sănătăţii publice, această actuale în prezent.
Consiliului Municipal Bălți al
zi are conotația de a recunoaște
Pentru fiecare din noi drumul Federației Sindicale „Sănătatea”
rolul vital al lucrătorului medical spre salvarea vieților a început cu aduc sincere felicitări cadrelor
într-o societate. Noi, cei ce acest Jurământ care, chiar dacă medicale din municipiul Bălți și
formăm comunitatea medicală a suferit schimbări, în esența sa din întreaga țară. Vă dorim multă
națională avem o sarcină extrem a rămas același, secole la rând, sănătate, realizări frumoase,
de importantă – de a îndreptăți fiind un reper moral pentru fiecare condiții decente de activitate,
așteptările societății de la sistemul medic. Pot să afirm cu certitudine prosperitate, iar satisfacția
de sănătate în întregime și de la că în instituțiile medicale din spirituală, respectul, recunoștință
fiecare act medical în particular. municipiul Bălți majoritatea și aprecierea pacienților să Vă
Astfel, una din ideile Jurământului absolută a lucrătorilor medicali îşi călăuzească mereu!
onorează funcţiile de serviciu la un

Stella GOREA,
președintele Consiliului Municipal Bălți

STIMAŢI COLEGI!
Colectivul Centrului de Sănătate Publică raional Şoldăneşti Vă
adresează sincere felicitări cu ocazia Zilei lucrătorului medical şi a
farmacistului. Vă dorim activitate fructuoasă, realizări profesionale,
sănătate că-i mai scumpă decât toate, ascensiune în domeniul profesional.
Vă mulţumim pentru dârzenia, devotamentul şi profesionalismul, tăria
de caracter de care daţi dovadă în pofida unor salarii mizere.
Domnul să Vă păzească, să Vă îndrume și să Vă încălzească.
Vadim GROSU,
medic-şef al CSP Şoldăneşti

Mircea BATIUŞCA
preşedintele CS al CSP Şoldăneşti

11

ZIUA LUCRĂTORULUI MEDICAL ŞI FARMACISTULUI

În ajunul Zilei Lucrătorului Medical şi
Farmacistului, care se marchează anual în a treia
duminică a lunii iunie, am deosebita ocazie să Vă
adresez un cuvânt de felicitare.
Ca urmași ai lui Hipocrate, care contribuim la
sănătatea întregii societăți, nu am decât cele mai
sincere mulţumiri pentru munca responsabilă și grea
pe care o faceți.
Profesia de medic este considerată, pe bună
dreptate, una din cele mai nobile din lume, dar și
una de o responsabilitate aproape inegalabilă. De
aceea, trebuie să conștientizăm împreună că avem de
îndeplinit o sarcină dificilă și extrem de importantă
– aceea de a oferi populaţiei încredere și speranţă
în ziua de mâine.
Această sărbătoare presupune o bună ocazie de
a face concluzii, de a rezuma calea parcursă până
în prezent, dar și de a trasa anumite
obiective pentru viitor.
Rolul lucrătorului medical într-o
societate este vital, mai ales când se
vorbește tot mai mult despre importanţa
sănătăţii fiecărei persoane în parte.
Apreciez înalt contribuţia tuturor
medicilor, asistenţilor medicali,

lucrătorilor farmaceutici și a personalului tehnic ce
activează în instituția noastră.
Vă mulţumesc pentru că Vă dedicaţi viaţa
exercitării uneia dintre cele mai nobile profesii.
Cu certitudine, actualul potenţial medical
este capabil să răspundă provocărilor, să reziste
greutăţilor, să implementeze proiecte și activităţi
ce vor perfecţiona sistemul sănătăţii.
Îmi exprim respectul și recunoștinţa organismelor
internaţionale, instituțiilor de învățământ și
științifice, instituţiilor publice și private și societăţii
civile pentru colaborarea de care dau dovadă în
promovarea sănătăţii în societate și implementarea
inovaţiilor medicale.
Să nu uităm și de veteranii medicinii, de
experienţa cărora se conduc actualii lucrători,
constituind un suport considerabil la realizarea
sarcinilor ce le revin.
Vă urez multă sănătate, devotament,
împliniri pe plan personal și profesional,
să aveţi parte de căldura recunoștinţei
umane și a satisfacţiei morale, la care
are dreptul fiecare profesionist.
Victor ȘCAREVNEA
președintele CS al Institutului
Mamei și Copilului

PROFESIA DE MEDIC: frumoasă și grea!
Meseria de medic este una foarte frumoasă,
dar şi foarte grea. Este necesar de mult talent și
ambiţie pentru a reuși. Ca să obții succese trebuie
să-ți placă lucrul cu oamenii și să lucrezi cu drag.
Un medic este în primul rând un om, cu tot ceea
ce înseamnă: bun şi rău.
Scopul medicului este sănătatea omului. Oricare
alt scop ar trebui să fie secundar.
Medicina are la bază și începe cu formarea
relației medic-pacient și obținerea încrederii
pacientului. Un medic trebuie să deie dovadă
de răbdare. Un medic trebuie să
respecte și să protejeze viața. Aici
e un teritoriu controversat, unde nu
există adevăruri absolute. Iar fiecare
face atât cât îi permite conștiința și,
bineînțeles, legea.
Un medic trebuie să aibă abilitatea
de a da vești rele, de a sfătui, de a oferi
confort, dar şi de a discuta opţiuni de

tratament.
Să fii un medic bun înseamnă mai mult decât
excelenţă academică. Se necesită o atitudine bună,
aptitudini, caracter, angajament, si, mai presus de
orice, această meserie înseamnă un serviciu făcut
cu inimă.
Sărbătoarea profesională a lucrătorilor din
ramura sănătății este marcată în acest an la 18
iunie. Cu prilejul Zilei lucrătorului medical şi a
farmacistului administraţia şi Comitetul Sindical
din cadrul IMSP Spitalul Raional (SR) Făleşti Vă
doreşte multă sănătate Dumneavoastră
și celor apropiaţi, activitate fructuoasă,
realizări
profesionale,
motivaţii
pentru performanţă şi perfecţionare,
satisfacţie de la munca de zi cu zi.
La mulţi ani, stimaţi colegi!
Dina SECRIER
preşedintele CS al IMSP SR
Făleşti
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STIMAȚI

A devenit deja o tradiție ca în fiecare an în a treia
duminică a lunii iunie să fie celebrată Ziua lucrătorului
medical și a farmacistului.
Medicul este văzut, dintotdeauna, îmbrăcat în halat alb,
imaculat, acea haină care i se potrivește cel mai bine. Se
spune că: „Dacă un om este sănătos sau norocos înseamnă
că el s-a născut în cămașă”, reiese că cei născuți în halate
albe sunt cei care înrădăcinează sănătatea.
Această sărbătoare este prilejul perfect pentru a reflecta
asupra carierei, asupra destinului ales, asupra jurământului
sacru depus.
După ani de experiență, profesia unui doctor pare
diferită.
Răpim, uneori, din propria noastră sănătate
pentru a o dărui altora. Uneori uităm de cele
trei mese zilnice, contând mai mult pacientul
care-l tratăm, alte ori ducem acasă problemele
de la serviciu sau trăim poveștile de viață ale
celor ce apelează la noi. Majoritatea copiilor
noștri au crescut în policlinici și spitale, iar
serviciul nostru nu dispune de un orar bine
stabilit, pentru că trebuie să fim disponibili în
calitate de doctori 24 din 24 de ore.

C O L E G I!

Cu siguranță, însă, dorința de a vedea oamenii
bucurându-se că sunt sănătoși, străduința de a-i ajuta este
mai presus de toate. Cu certitudine, dacă am avea posibilitatea de a alege din nou am parcurge aceeași cale - de a
sta la straja sănătății.
Așa dar, adresez tuturor lucratorilor medicali și
farmaciștilor un sincer mulțumesc din partea tuturor celor
pe care i-ați pus pe picioare, cărora le-ați spus o vorbă
bună, care v-au mulțumit la rândul lor sau care poate n-au
reușit s-o facă.
Cu ocazia acestei sărbători gândiți-vă la Dumneavoastră,
priviți în retrospectivă ca să vedeți viața trăită până acum.
Să Vă bucurați întotdeauna de respectul colegilor, de
recunoștința pacienților și de liniștea din
familiile Dumneavoastră. Iar în final apelez
la vorba cântecului „Mă-nchin de sănătate,
Doctore”.
„Astăzi vreau să uiți de toate, doctore
Mă-nchin de sănătate, doctore,
Sănătatea ta uitată, doctore
Azi e ziua ta măi tată, doctore...”
Valentina BARBĂROȘ,
președintele CS al Centrului de sănătate Florești

DEDICAȚIE LUCRĂTORILOR MEDICALI
Ai mâini de aur și un dar dumnezeiesc,
Acela de a pune pe picioare.
Cu stimă mă închin în fața ta și-ți mulțumesc –
Că-n munca grea care o faci nu uiți de omenie și răbdare!
Ești medic, fie soră medicală
Sau poate un simplu angajat în medicină.
Ești înger păzitor pentru un om răpus de boală,
Izvor, aducător de alinare, de speranță, dar și de lumină.
La straja sănătății soarta te-a adus,
Te-ai logodit cu cea mai grea și mai senină meserie.
Cât suflet, câte nopți la căpătâiul altora ai pus,
Atâta ai sădit în lume bucurie.
Fii mândru de ce ești, izvor de sănătate.
Speranță, alinare, putere și chiar viață –
Pe toate să le dai și să le ai în parte,
Și să te simți mereu cu zâmbetul pe față.
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