
Rolul lucrătorului medical într-o societate este 
vital. De aceea, astăzi, trebuie să conştientizăm 
că avem o sarcină dificilă şi, totodată, extrem 
de importantă – de a acorda asistență medicală 
de calitate populației. Cu prilejul sărbătorii 
profesionale, manifestăm deosebit respect față de 
modul în care Dumneavoastră v-aţi încadrat în 
procesul de acordare a asistenței medicale.

Înaltul profesionalism, principialitatea şi 
devotamentul sunt acele calităţi profesionale pe 
care le întrunesc lucrătorii medicali, executându-şi 
atribuţiile în scopul asigurării sănătăţii cetăţenilor.

În numele Biroului Executiv al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova, adresăm 
sincere felicitări, însoţite de urări de sănătate, bucurii şi succese mari în activitatea tuturor 
angajaților din ramura Sănătății. Această zi reprezintă un prilej de a rezuma calea parcursă, 
dar şi de a privi cu mai multă încredere în viitor.

Adresăm un mesaj de felicitare veteranilor serviciului și le mulțumim pentru experienţa 
bogată care este utilizată de către actualii lucrători ai asistenţei medicale, constituind un 
suport considerabil la realizarea sarcinilor ce le revin.

Dorim multă sănătate şi fericire tinerii generaţii, căreia îi revine onorabila şi fericita 
ocazie de a activa în condiţii mai favorabile, aplicând în practică bagajul de cunoştinţe, 
ajustat la normele internaţionale. Vă dorim ca Medicina să devină pentru Dumneavoastră 
o a doua casă în care să munciţi, respectând tradiţiile, îmbogăţindu-le cu noi realizări, 
contribuind astfel la menţinerea sănătăţii populației.

În mod special, venim cu un mesaj 
de felicitare către membrii familiilor 
angajaților sistemului de sănătate care, 
prin dragostea şi înţelegerea pe care 
o manifestă, contribuie la rezultatele 
activităţii lucrătorilor medicali.
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F e d e r a ț i a 
S i n d i c a l ă 
„Sănătatea” din 
Moldova, în scopul 
asigurării unității 
ș i  s o l i d a r i t ă ț i i 
m e m b r i l o r 
sindicatului, întru 
apărarea drepturilor 
ș i  i n t e r e s e l o r 
d e  m u n c ă , 
profesionale, economice și 
sociale, la ședința Consiliului 
Republican din 15.04.2016, 
a adoptat hotărârea nr.I-04 
„Cu privire la constituirea 
organizațiilor sindicale raionale”.

Consilierii și specialiștii 
Federației, de comun cu membrii 
Biroului Executiv și responsabilii 
de realizarea hotărârii menționate 
în teritoriu, au elaborat un set 
de documente necesare pentru 
const i tui rea  organizaț i i lor 
sindicale raionale.

P e n t r u  a  a s i g u r a  b u n a 
organ iza re  ș i  des fășura re 
a procesului de constituire a 
organizațiilor sindicale raionale, 
Federația Sindicală a organizat 

Consolidarea struCturii organizatoriCe 
a Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova

un seminar instructiv-informativ, 
la care participanții au examinat 
regulamentele cu privire la 
activitatea asociației sindicale 
raionale din asistența medicală 
raională și cu privire la activitatea 
organizației sindicale raionale, 
modelele proceselor verbale și au 
simulat Conferințe de constituire 
a organizațiilor sindicale raionale

As t fe l ,  î n t r-o  pe r ioadă 
relativ scurtă, 16-25 mai 2016, 
organizațiile sindicale primare din 
teritoriu s-au mobilizat și au creat 
organizații sindicale raionale: 
organizațiile sindicale din cadrul 
centrelor de sănătate autonome 
prin unificare au creat asociații 

AlexandraVÎRLAN, 
Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova

sindicale raionale 
d i n  a s i s t e n ț a 
medicală primară. 
La  rându l  său , 
toate organizațiile 
sindicale primare 
din fiecare raion s-au 
consolidat pentru 
a crea organizații 
sindicale raionale.

În  r ezu l t a tu l 
implementării Campaniei de 
constituire a organizațiilor 
sindicale raionale, Federația 
Sindicală „Sănătatea” și-a 
consolidat structura organizatorică 
prin constituirea organizațiilor 
sindicale raionale, în total, 34 la 
număr.

Aducem sincere mulțumiri 
tuturor liderilor și activiștilor 
sindicali din teritoriu pentru că 
au dat dovadă de devotament 
solidaritate, unitate, spirit de 
echipă și inițiativă în derularea 
Campaniei de constituire a 
organizațiilor sindicale raionale 
ș i  conso l idarea  s t ruc tur i i 
organizatorice a Federației.

Ziua Internaţională 
a  n u r s e l o r  e s t e 
sărbătorită în fiecare 
an la 12 mai,  în 
memoria Florence 
Nightingale – fonda-
toarea profesiei de 
asistentă medicală, 
care a dat o identitate 
a c e s t e i  n o b i l e 
profesii şi a făcut ca 
ea să fie respectată 

o iniMă pLină de dragoste 
aduce LuMină şi viaţă într-o LuMe tristă şi istovită

şi valorizată de 
comunitate.

Scopul sărbăto-
ririi acestui eveni-
ment este punerea 
î n  e v i d e n ţ ă  a 
c o n t r i b u ţ i e i 
n u r s e l o r  l a 
îngrijirea sănătăţii 
şi serviciilor pe 
c a r e  l e  a d u c 
umanităţii într-o 

http://www.sindsan.md/doc/Regulament%20ASR%20AMP.doc
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multitudine de aspecte.
În cadrul acestui eveniment, 

în toate instituţiile medicale 
din republică au avut loc un 
şir de activităţi consacrate 
Zilei Internaţionale a Nurselor. 
Pe data de 13.05.2016 a avut 
loc Conferinţa Naţională cu 
participare Internațională, la 
care au participat reprezentaţi 
din toate instituţiile medicale 
din republică, Statele Unite 
ale Americii,  România ș.a. 
Organizatorii acestui eveniment 
au fost Ministerul Sănătății, 
Federația Sindicală „Sănătatea” 
din Moldova, Asociaţia de 
Nursing din Republica Moldova 
şi filiala raională Soroca, care 
a fost apreciată ca una din cele 
mai bune filiale ale Asociaţiei de 
Nursing

Genericul Zilei Internaţionale a 
Nurselor este propus de Consiliul 
Internaţional al Nurselor şi 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii 
și atenționează comunitatea că 
„Nursele sunt o forță pentru 
s ă n ă t a t e :  î m b u n ă t ă ț i r e a 
durabil i tăț i i  s is temului  de 
sănătate”. Necesitatea unui sistem 
puternic și rezistent în domeniul 
sănătății, capabil să acționeze 
eficient la provocările globale, 
este cheia realizării obiectivelor 
de dezvoltare durabilă a Națiunilor 
Unite.

Fiind membri al celui mai 
mare grup unic de profesioniști 
din domeniul sănătății, asistenții 
medicali pot avea un impact enorm 
asupra durabilității sistemelor de 
sănătate. 

Structura,  informația  ș i 
ideile pentru acțiune ale acestui 
eveniment vor susține și încuraja 
asistenții medicali și Asociațiile 
Naț ionale  a le  Asis tenț i lor 
Medicali să se implice mai mult 
în politica de sănătate.

Fiecare ţară din lume este 
afectată de valul în creştere a 
bolilor cronice, precum şi nevoia 
de acces la o îngrijire accesibilă 
pentru persoanele cu afecţiuni 
cronice. 

Acum, ca niciodată, avem 
nevoie de potenţialul de asistente 
medicale, care să contribuie la 
îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei 
din întreaga lume, prin atenţia de 
prevenire a bolilor cronice şi de 
îngrijire. Este nevoie urgent de 
asistente medicale cu iniţiativă,  
care să se implice şi să atenţioneze 
comunitatea despre ameninţarea 
tot mai mare a bolilor cronice 
ce prezintă un pericol pentru 
sănătatea şi bunăstarea globală.

Aceasta contestă că asistentele 
medicale şi alte persoane să 
înţeleagă enormitatea problemei 
şi să recunoască faptul că doar 
cu cunoştinţe, curaj, viziune şi 

Elena STEMPOVSCAIA,
președintele Asociației de Nursing din Moldova

angajament, asistenţii medicali 
sunt bine plasaţi pentru a prelua 
un rol de lider.

O asistentă bine pregătită 
este o profesionistă a sectorului 
d e  s ă n ă t a t e ,  c a r e  a d u c e  
contribuţie substanţială în 
promovarea sănătăţii şi prevenirii 
îmbolnăvirilor, cât şi în acordarea 
asistenței medicale persoanelor 
bolnave.

Cu acest prilej, am îndemnat 
Consiliul Internaţional al Nurselor 
să emită un apel de acţiune pentru 
toate asistentele medicale să 
acţioneze ca modele pentru 
familiile lor, pacienţi şi comunitate 
printr-un mod de sănătos viaţă, 
prin asociaţiile naţionale de 
asistente medicale să se angajeze 
cu Consiliul Internaţional al 
Nurselor şi partenerii săi pentru 
a face schimbări pe plan social, 
economic şi politic.

Multstimaţi colegi, sincere 
şi  călduroase felicitări  Vă 
aducem Dumneavoastră pentru 
meritele şi valoroasele activităţi 
în menţinerea şi îmbunătăţirea 
sănătăţii celor mai trişti ca noi.

Vă mulţumim pentru că alinați 
durerile şi suferinţele pacienţilor. 
Bunul Dumnezeu să Vă dea 
sănătate, putere, înţelepciune şi 
să rămâneţi mereu îngeri păzitori 
ai sănătăţii.

Vă dorim ca fiecare clipă trăită 
să Vă aducă numai bucurii, să 
aveţi dorinţa şi puterea pentru a 
realiza tot ceea ce aţi planificat, 
să aveţi parte de succese, de 
recunoştinţă şi susţinerea celor 
din jur. 

Fie ca ziua profesională să Vă 
aducă doar lacrimi de bucurie şi 
de recunoştinţă din partea celor 
dragi, colegilor şi din partea celor 
la căpătâiul cărora aţi vegheat.
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Spitalul raional Făleşti – 145 ani de activitate

Adresez cele mai calde 
felicitări şi urări de bine cu ocazia 
aniversării a 145-a de la fondarea 
Spitalului raional Fălești. Este o 
mare onoare să aducem sincere 
felicitări tuturor generațiilor de 
conducători, medici, asistenți 
medicali, personal auxiliar 
pentru munca asiduă la straja 
sănătăţii omului.

Spitalul raional Fălești 
dispune de o notabilă istorie 
remarcabilă, care pe parcursul 
anilor, de la fondare și până-n 
prezent, a evoluat spre forme de 
activitate mai complexe şi mai 
desăvârșite.

Deschiderea Spitalului a 
avut loc în anul 1871, târgul 
Făleşti, print-o hotărâre a 
zemstvei, judeţul Iaşi. Conform 
documentelor de arhivă 
personalul medical era constituit 
din un medic, un felcer, un 
căruţaş şi o capacitate de 25 
paturi. 

În unul din comunicatele către 
adunarea judeţeană de zemstvă 
se scria, că în anul 1873 Spitalul 
din târgul Făleşti a fost închis, 
deoarece pe parcursul a trei 
ani de activitate ,,n-a adus prea 
mult folos”. Mai apoi, în 1885, 
Spitalul a fost redeschis. În acea 
perioadă medic-şef al Spitalului 
a fost B.Mirovschi, care în 1896 
scrie o adresare către organele 
de zemstvă 
informând despre 
n e c e s i t a t e a 
acută a renovării 
Spitalului. 

Pe parcursul 
anilor 1941-
1944 Spitalul a 
activat cu scurte 
întreruperi, ceia ce 
provoca epidemii 
de proporţii.

Astfel, la 02.08.1944, prin 
hotărârea Comitetului Executiv, 
Spitalul se redeschide, fiind dotat 
cu 35 paturi. Pentru îmbunătățirea 
sănătăţii populaţiei din raion în 
anii postbelici, se deschid puncte 
medicale în localităţile rurale ale 
raionului.

În anul 1949 se începe 
construcţia corpului central al 
Spitalului, astăzi demolat.

Pentru a îmbunătăți şi mai 
mult starea sănătăţii publice, 
zdruncinată de anii războiului, 
Comitetul Executiv raional 
Făleşti adoptă hotărârea de 
a deschide Secţia raională a 
Sănătăţii de pe lângă CER 
Făleşti, care participă intens la 
lichidarea lacunelor din acest 
sector. 

În anii 1964-1971, Spitalul 
îşi sporeşte capacitatea, 
numărul paturilor ajungând la 
835, concentrate în 12 secţii 
specializate unde activau  
88 medici şi  501 asistente 
medicale, devenind unul din cel 
mai mare spital din republică. 
Pe parcurs se deschid: laborator 
de diagnostică clinică, cabinete 
de fizioterapie, în state sunt 
incluşi noi specialişti: medici, 
laboranţi, radiologi, statisticieni. 
Tot în această perioadă s-a dat în 
exploatare maternitatea cu 110 
paturi.

Odată cu reorganizările 
întreprinse în perioada anilor 
80, Spitalul raional a devenit 
o puternică bază curativ-
diagnostică, întrunind toţi 
medicii sub o conducere unică. 
Lucrul curativ-profilactic a fost 
orientat spre asistenţa medicală 
specializată, spitalul fiind 
considerat de larg profil.

În 1992 a fost deschis blocul 
nou curativ cu reamplasarea 
următoarelor secţii: pediatrie, 
terapie generală, neurologie, 
cardiologie, chirurgie urgentă 
cu bloc de operaţie, reanimare 
şi terapie intensivă, internare, 
cabinet de transfuzie, laborator 
de urgenţă.

Implementarea, susţinută 
a iniţiativelor de consolidare 
funcţională şi structurală a 
sectorului de protecţie a sănătăţii, 
atestă faptul că sănătatea a devenit 
una din proprietăţile de activitate, 
atât a organelor publice centrale, 
cât şi a celor locale. Punct de 
reper în redresarea situaţiei din 
sistemul de sănătate serveşte 
Hotărârea Guvernului Republicii 
Moldova nr.961 din 10.09.2001, 
prin care s-a constituit Consiliul 
de coordonare a implementării 
asigurărilor obligatorii de 
asistenţă medicală. Acest 
Consiliu, pe parcursul anilor 
2001-2003, a elaborat acte 

n o r m a t i v e , 
n e c e s a r e 
d e s f ă ş u r ă r i i 
a s i g u r ă r i l o r 
obligatorii. În anul 
2003, Spitalul 
raional devine 
IMSP ,,Spitalul 
raional Făleşti”.

R e f o r m e l e 
efectuate în 
ultimele două 
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decenii în sistemul de sănătate 
au schimbat cardinal activitatea 
instituţiilor medicale. 

Drept consecinţă a situaţiei 
social-economice, financiare şi a 
restructurării sistemului sănătăţii 
s-au determinat subdiviziunile: 
asistenţă medicală de urgenţă la 
etapa prespitalicească, medicina 
primară, asistenţa medicală 
specializată de ambulatoriu şi 
asistenţa medicală spitalicească. 

Cu suportul Fondului de 
investiţii au fost înzestrate 
cu aparataj medical: sala de 
operaţie, secţia de reanimare şi 
terapie intensivă. S-a deschis 
Laboratorul Unic dotat cu 
diverse analizoare.

Ampla activitate a 
personalului medical este 
orientată spre perfecţionarea 
continuă a asistenţei medicale, 
sporirea nivelului de cultură 
medicală, menţinerea unor 
standarde moderne de 
investigare şi tratament conform 
protocoalelor clinice naţionale şi 
instituţionale.

În anul 2009, în incinta 
instituției a fost deschisă 
capela ,,Maica Domnului –
Tămăduitoarea”. Totodată a fost 
dată în exploatare cazangeria 
autonomă a Spitalului conectată 
la gaze naturale.

La şedinţa solemnă a 
colectivului din 24 iunie 2015 
a fost înmânat certificatul 
de acreditare a instituţiei. Pe 
perioada anului 2015, a demarat 
Programul de implementare 
a sistemului informaţional. 
Tot în acest an, instituția a fost 
suplimentar dotată cu 20 de 
calculatoare, în total pe instituţie 
– 53. La moment, este inițiată 
procedura de conectare la 
sistemul informațional integrat 
în sănătate. Acest proces va 
ușura mult activitatea instituției, 
prin accesul la informație prin 
intermediul fișei medicale 
electronice. 

În scopul asigurării organizării 
raţionale a asistenţei medicale 
spitaliceşti, optimizării şi în 
temeiul ordinului Ministerului 
Sănătății al Republicii Moldova 
nr.466 din 11.06.2015 ,,Cu privire 
la aprobarea Nomenclatorului 
instituţiilor medico-sanitare 
spitaliceşti” IMSP ,,SR Făleşti” 
are o capacitate de 240 paturi: 
profil terapeutic – 75 paturi; 
profil chirurgical – 55 paturi; 
profil obstetrică-ginecologie – 
30 paturi; profil pediatrie – 30 
paturi; profil boli infecţioase – 
15 paturi; profil maladii cronice 
– 35 paturi.

Recent, a fost înființată 

secția maladii cornice cu 
un efectiv de 35 de paturi, 
destinate pentru tratamentul 
pacienților  cu maladii pe trei 
profiluri: reabilitare, geriatrie 
și îngrijiri paliative. În cadrul 
secției activează așa specialiști 
ca medic neuropatolog, terapeut 
și cardiolog. Pe parcursul 
anilor realizările activității 
ocrotirii sănătăţii se datorează 
colectivului de profesionişti, 
care s-au afirmat ca specialişti de 
forţă în domeniu.

Sărbătoarea profesională, 
marcată, în acest, an la 19 iunie, 
este un bun prilej de a transmite 
un gând bun, însoţit de urări de 
sănătate, prosperitate, speranţe şi 
noi împliniri. Dumnezeu să Vă 
răsplătească şi să Vă ocrotească 
pentru abnegaţia de care daţi 
dovadă în nobila profesie în 
pofida greutăţilor timpului.

Vă adresăm un omagiu de 
suflet celor care şi-au legat soarta 
de cea mai umană profesie din 
lume.

Simțim un sentiment 
de mândrie, constatând că 
majoritatea lucrătorilor din 
medicină demonstrează exemple 
de muncă asiduă, onorându-şi cu 
dăruire şi responsabilitate sacra 
datorie hărăzită de destin.

La Mulţi Ani, stimați colegi!

Dina SECRIER ,
preşedintele CS al SR Făleşti

Celebrarea zilelor Dumneavoastră de naştere, oferă prilejul Administraţiei 
şi Comitetului sindical IMSP ,,SR Făleşti” de a Vă adresa cele mai frumoase 
flori, cele mai sincere urări de sănătate şi prosperitate. Rezultate maxime în 
tot ceea ce faceţi, căldură şi dragoste în suflet.

Fie ca cele mai frumoase binecuvântări ale lui Dumnezeu să se răsfrângă 
asupra Dumneavoastră! 

La Mulţi Ani 
colaboratorilor IMSP „SR Fălești”:

Olesea Ganaciuc; Nadejda Celan; Emanuil Munteanu

StiMaţi oMagiaţi ai lunilor Mai – iunie
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L a  1  i u l i e  2 0 1 6 ,  C e n t r u l  d e 
Sănătate Publică Străşeni sărbătoreşte
70 de ani de activitate. Suntem datori să ne 
cunoaştem istoria pentru a avea un viitor 
mai bun.

În baza documentelor de 
arhivă s-a stabilit că serviciul 
sanitaro-epidemiologic raional 
Străşeni și-a început activitatea 
din anul 1946, cunoscând mai 
multe etape de dezvoltare. Fiecare 
etapă și-a avut problemele sale 
specifice şi, bine înţeles, s-a destins prin 
colaboratorii săi, care  întotdeauna au 
constituit şi constituie fondul cel mai de 
preţ al acestui serviciu. Ca medici-şefi 
în diferite perioade au activat: Dominici 
E., Zlotnicov I., Puşcaş V., Scorţescu I., 
Marola C., actualmente Ciochină I.

Azi, suntem o instituţie care 
asigură supravegherea sanitaro-

epidemiologică a sănătăţii populaţiei 
din raionul Străşeni.

În toţi aceşti ani, am parcurs o 
cale lungă şi dificilă, cunoscând 
atât bucuria izbânzilor, cât şi 
amărăciunea insucceselor.

Actualmente, Centrul dispune de 
cadre calificate şi un suport 
metodologic bine pus la 
punct.

Măsurile profilactice și 
antiepidemice,  întreprinse 
deinstituţia noastră în scopul 

promovării sănătăţii 
şi prevenirii mala-
diilor şi situaţia în 
care ne aflăm azi, 
îi face pe cetăţenii 
r a ionu lu i  să  se 

CentRuL de SănătAte PubLICă StRășenI 
 70 AnI de ACtIvItAte

pătrundă şi mai mult de rolul şi importanţa 
serviciului sanitaro-epidemiologic.

În această perioadă colaboratorii Centrului de 
Sănătate Publică au muncit cu dăruire de sine, pentru 
a asigura securitatea epidemiologică a raionului, 
având ca scop de ai convinge pe oameni, că e mult 
mai uşor de a preveni, decât de a trata o maladie.

În aceste momente de bilanţ, recunoştinţa 
colectivului se îndreaptă către colaboratorii de 
ieri, care prin faptele lor de muncă au contribuit 
la prosperarea serviciului nostru, lăsând amintiri 
frumoase: Serebniţcaiea B., Iungman I., Puşcaş N., 
Macarenco M., Ceaglei I., Bacalu M., Croitoru I., 
Bacalu I., Zoneevici D., Poleacov M., Danco I. și 
alţii.

Şi colaboratorii de azi contribuie cu dăruire de 
sine având unii un stagiu de muncă neîntrerupt mai 
mare de 40 ani în acest colectiv: Matei P., Roşca M., 
Osnaci M.; Bouroşu Ghe., Dolniceanu A., Guşan 
V., Niculăescu E., Pereman T., Scobici T., Eni T., 
Secu V.

Aducem mulţumiri tuturor colegilor pentru 
competenţă,  at i tudine,  profesionalism şi 
cumsecădenie. 

Cu prilejul Sărbătorii profesionale Comitetul 
sindical al Centrului de Sănătate Publică Străşeni 
Vă adresează tuturor lucrătorilor din ramură sincere 
urări de bine, sănătate, fericire, prosperitate şi noi 
realizări.

Valentina GUŞAN,
preşedintele CS al CSP Strășeni
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Și din nou e Cireşar – luna în care 
tradițional la cea de-a treia duminică 
este sărbătorită Ziua profesională a 
lucrătorului medical și a farmacistului. 
Fără a diminua rolul oricărei alte 
meserii în societate, afirmăm cu toată 
certitudinea că profesiunea de lucrător 
medical este de o responsabilitate 

deosebită, ce implică dedicaţie, competenţă, 
tenacitate, deopotrivă cu multă bunăvoință, noblețe 
și generozitate.

În pofida dificultăţilor economice cu care se 
confruntă actualmente ţara noastră şi a multor 
lipsuri şi nevoi ale sistemului de sănătate, care 
ne afectează activitatea, comunitatea medicală 
din municipiul Bălţi, formată din cadre medicale 
profesioniste, cu experienţă vastă în domeniile 
medicinii urgente prespitaliceşti, asistenței medicale 
primare, specializate de ambulatoriu, spitalicești, 
stomatologice, sănătății publice, plasament pentru 
copii, învățământului medical mediu, farmaceutic 
reuşesc să exercite profesiunea cu onestitate, 
onorându-și funcţiile de serviciu 
la un înalt nivel de măiestrie 
profesională, muncind cu jertfire 
de sine, deseori în afara orelor de 
program, fiind capabile să răspundă 
provocărilor, să reziste greutăţilor, 
dăruind în final speranță, bucurie 
și viață.

Sărbătoarea  profes ională 
presupune o bună ocazie de a 
face concluzii, de a rezuma calea 

MeDICInA 
este ştiinţa şi conştiinţa încăLZite de iubire Faţă de oaMeni

(Iuliu Haţieganu)

parcursă până în prezent, dar și de a trasa 
anumite obiective pentru viitor. 

În acest context, Biroul Executiv al 
Consiliului Municipal Bălți al Federației 
Sindicale „Sănătatea” din Moldova 
susține și se aliniază la obiectivele 
elaborate de Federația Sindicală 
„Sănătatea”, ce au drept scop protecția 
social-economică și juridică, creșterea 

nivelului de trai al salariaților din sistemul sănătății. 
Apreciem efortul Federației Sindicale „Sănătatea” 

pe segmentul creării imaginii pozitive a lucrătorului 
medical în societate. Salutăm lansarea campaniei 
„Nu agresați cadrele medicale” și ne dorim în 
continuare demararea unor activități ce vor contribui 
la poziționarea statutului lucrătorului medical și a 
demnității profesiei medicale pe scara cea mai înaltă 
a valorilor sociale.

Cu prilejul Zilei profesionale transmitem sincere 
felicitări tuturor lucrătorilor medicali și farmaciștilor 
însoțite de urări de sănătate, bunăstare, prosperitate, 
împliniri pe plan personal și profesional. Fie 
ca încrederea în ceea ce faceţi, devotamentul, 

răbdarea și toleranța să Vă ajute 
la depășirea oricărui obstacol, iar 
căldura recunoștinţei umane și a 
satisfacţiei morale să Vă însoțească 
mereu.

Cu mult respect din numele 
Biroului Executiv al Consiliului 
Municipal Bălți al Federației 
Sindicale „Sănătatea” din Moldova, 

Stella GOREA, președinte
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Stimați colegi din sistemul 
de sănătate și din învățământul 
medical și farmaceutic!

C u  p r i l e j u l  s ă r b ă t o r i i 
profesionale – Ziua lucrătorului 
medical și a farmacistului, 
C o m i t e t u l  S i n d i c a l  a l 
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 gratitudinea, în semn de respect și 
prețuire, pentru profesionalismul Dumneavoastră și 
devotamentul față de cea mai nobilă profesie – 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 

FeliCitare Cu oCazia 
Zilei lucrătorului Medical și a FarMaciStului

bolnav, sacrificiul pentru salvarea 
celui mai prețios dar al lui – viața, 
pentru toate Vă aducem respect și 
recunoștință binemeritată.

Fiecare  medic ,  as is tent 
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!

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

Sergiu BERLIBA,
președintele CS al colaboratorilor 

Universității de Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemițanu”,

dr., conferențiar universitar

Omul sănătos poate produce bunuri, bogăţii materiale şi spirituale, poate participa 
activ la dezvoltarea societăţii, iar lucrătorul medical este cel ce veghează starea de 
sănătate a tuturor oamenilor, este cel care aduce bucuria continuităţii neamului în 
fiecare familie, dăruieşte o rază de speranţă suferindului, tratează boala în baza simplei 
chemări a inimii.

Dragi LUCRĂTORI MeDICALI, Vă dorim în activitatea de mai 
departe să Vă ghidaţi de toleranţă şi răbdare, pentru că viitorul nostru 
poate fi doar într-o societate sănătoasă, iar sănătatea întregii naţiuni 
se află în mâinile Măriilor Voastre.
Diana NOROC
președintele CS al Ministerului Sănătăţii

SănătAteA 
este cea mai de preţ comoară a unui om
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centrul de Sănătate publică Hâncești:
condiţii de trai Moderne pentru tinerii Specialişti

Gheorghe MARDARI, 
preşedintele CS al CSP Hânceşti

Î n c a d r a r e a 
tinerilor specialişti 
în câmpul muncii 
a fost o problemă 
majoră, atât pentru 
administraţie, cât 
şi pentru Comitetul 
sindical al Centrului 
de Sănătate Publică 
Hâncești. Însă, pro-
blema în cauză a 
fost soluţionată prin 
intermediul renovării și transformării unei clădiri 
defectate în bloc locativ şi asigurarea tinerilor 
specialişti cu spaţiu locativ.

Membrii de sindicat afirmă: „Condiţiile de trai 
şi odihnă în apartamentele repartizate sunt destul 
de bune în comparaţie cu cele din anii 1970-2000, 
când eram tineri specialişti şi nici nu visam la aşa 
condiţii locative comode şi moderne”.

Pe parcursul anului 2015, trei apartamente 
în blocul locativ au fost distribuite tinerilor 
angajați ai Centrului de Sănătate Publică: Albu 
Valentina, Jelihovschi Dorina, Ioniţă Valentina, 

care menționează că 
condiţiile de trai sunt 
minunate şi aduc 
mulţumiri pentru 
a p a r t a m e n t e l e 
oferite.

Dna Jelihovschi 
Dorina afirmă: 
„În situația mea, 
fiind băștinașă 
din s. Sadaclia 
rl Basarabeasca, 

circulam zilnic pe traseul Sadaclia – Hâncești – 
Sadaclia, ceea ce era foarte obositor, dar primind 
apartamentul s-a produs un eveniment remarcabil în 
familia noastră și mulțumesc din suflet conducerii 
Consiliului raional, Centrului de Sănătate Publică 
Hâncești și Comitetului sindical pentru grija și 
sprijinul acordat tinerilor specialiști”.

La rândul său, conducerea instituţiei de Sănătate 
Publică, de comun cu Comitetul sindical le-a urat 
tinerilor specialiști multă sănătate, noroc şi realizări 
în toate domeniile vieţii.

Doamna Tihon Viorelia s-a 
născut în primăvara anului 1946, 
în satul Soloneţ, rl Soroca. 

În anul 1971 a absolvit 
Institutul de Stat de Medicină 
din Chişinău. În primul an 
după absolvire al Institutului a 
efectuat stagiul de internatură  
la Spitalul Central raional 
Orhei, în secţia pediatrie, ca 
medic. Concomitent, a activat în 
funcţie de profesor la disciplina 
pediatrie, în şcoala de Medicină 
din or. Orhei, activitate pe care 
a continuat-o până-n 1996. Din 
anul 1996 a fost angajată la 
Spitalul raional Orhei ca medic 
ftiziopulmonolog. 

Mai târziu, în anul 2002, a 
fost transferată în funcţie de 

F e L I C I t ă R I!
medic pulmonolog, în secţia 
gastrologie. În anul 2004 este 
transferată la Dispensarul de 
ftiziopulmonologie, în funcţie de 
medic ftiziopulmonolog, unde 
activează până-n prezent.

Pe parcursul activităţii  sale, 
s-a manifestat ca specialist 
competent şi bun profesionist, 

onorându-și datoria conştiincios, 
cu foarte multă străduinţă 
pentru îmbunătăţirea deservirii 
medicale, precum şi calităţii 
ajutorului acordat pacienţilor.

Fiind o persoană disciplinată 
și responsabilă de tot ceea ce 
face, este respectată de colegi 
şi pacienţi. Este mereu la curent 
cu noutățile actuale în domeniu, 
punând accentul pe studierea 
literaturii corespunzătoare 
şi utilizarea tehnologiilor 
informaţionale performante. 
Respectă cu stricteţe elementele 
de etică şi deontologie.

La MuLți ani, stiMată 
doaMnă  tihon VioreLia!

Serghei VOICO,
preşedintele CS al SR Orhei 
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Sărbătoarea profesională, 
Ziua lucrătorului medical și a 
farmacistului, marcată în acest an 
la 19 iunie, este un bun prilej de 
a transmite un gând bun, însoţit 
de urări de sănătate, prosperitate, 
speranţe, vise realizate şi neapărat 
fericire tuturor angajaților din 
inst i tuţ i i lor  medicale din 
municipiul Chișinău cu care 
conlucrăm şi cărora le mulţumim 
că sunt alături de noi.

Rolul lucrătorului medical 
într-o societate este vital, în 
special când se vorbește tot 
mai mult despre importanţa 
sănătăţii fiecărei persoane 
în parte. Apreciem înalt și 
contribuţia tuturor medicilor, 
asistenţilor medicali, lucrătorilor 

FeLICItăRI
cu sărbătoarea profesională
farmaceutici și a personalului 
tehnic ce activează în ramura 
sănătății. Vă mulţumim pentru că 
Vă dedicaţi viaţa exercitării uneia 
dintre cele mai nobile profesiuni. 
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  ș i 
recunoștinţa lucrătorilor medicali, 
care pe lângă obligațiunile de 
funcție profesionale își asumă cele 
de activist sindical și dau dovadă 

de solidaritate, unitate și spirit de 
echipă întru apărarea drepturilor 
și promovarea intereselor social-
economice ale membrilor de 
sindicat pe care îi reprezintă. 

Să aveţi parte de sănătate, 
bunăstare, prosperare şi realizări 
relevante în activitatea de zi cu 
zi, să Vă bucuraţi de recunoştinţă 
pacienţilor, iar Lumina să Vă 
însenineze sufletul și norocul!

La Mulți Ani, stimați colegi!

Tudor CĂRĂRUȘ,
președintele Consiliului Municipal Chișinău

 al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova

În pragul Zilei 
Lucrătorului medical 
şi Farmacistului, care 
se sărbătorește anual 
în a treia duminică 
a lunii iunie, Vă 
adresăm un cuvânt 
de felicitare. 

C a  u r m a ș i  a i 
l u i  H i p o c r a t e , 
care contribuim la 
sănătatea fiecăruia 
dintre noi, nu avem 
decât să Vă transmitem cele mai 
sincere mulţumiri pentru munca 
responsabilă și grea. Profesia 
de medic, asistent medical sau 
farmacist este considerată, pe 

StIMAŢI LuCRătORI dIn SISteMuL SănătăŢII!

bună dreptate, una din cele mai 
nobile din lume, dar și una de o 
responsabilitate inegalabilă. Iată 
de ce, trebuie să conștientizăm 
împreună că avem de îndeplinit 
o sarcină dificilă, dar extrem 

de importantă – de 
a  o fe r i  oameni lo r 
încredere și speranţă. 

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. 

Cu acest prilej, 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.

Silvia PANCENCO, 
președintele CS al Dispensarului 

Republican de Narcologie

Mihai OPREA,
Directorul Dispensarului 
Republican de Narcologie
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Valentina BARBĂROȘ,
președintele CS al CS Florești

An de an, la 7 iunie, se 
celebrează Ziua Sindicalistului 
în Republica Moldova. Această 
sărbătoare este marcată deja al 
nouălea an consecutiv, după ce 
la 7 iunie 2007, cele două centre 
sindicale naţional-interramurale 
au adoptat hotărârea istorică de 
reîntregire a mişcării sindicale 
din ţară, prin fuzionarea lor 
şi crearea unui singur centru 
sindical – Confederaţia 
Naţională a Sindicatelor din 
Moldova (CNSM).

Cu prilejul marcării Zilei 
Sindicalistului, în întreaga 
țară au fost organizate o serie 

ZIUA SInDICALISTULUI 
În RePUBLICA MOLDOVA

de evenimente şi acţiuni de 
informare despre activitatea 
și rolul mișcării sindicale în 
Republica Moldova.

Astfel, Confederaţia Naţională 
a Sindicatelor din Moldova a 
organizat o ședință specială 
în incinta Casei Sindicatelor, 
cu participarea liderilor și 
activiștilor sindicali din toată 
țara. La eveniment, liderii 
comitetelor sindicale care s-au 
remarcat prin activism, inițiativă 
și implicare în viața sindicală au 
fost decorați cu diplome. 

În acest context, menționăm că 

Comitetul sindical al Institutului 
de Neurologie și Neurologie, 
condus de Iurie Melentiev, s-a 
învrednicit de Diploma CNSM.

Cu acest prilej felicităm toți 
liderii, activiştii şi membrii 
de sindicat din sistemul de 
sănătate a Republicii Moldova 
și le aducem sincere mulțumiri 
pentru solidaritate sindicală, 
promovarea principiilor 
sindicalismului democratic, 
consolidarea organizaţiilor sale, 
dezvoltarea dialogului social, 
realizarea dreptăţii sociale şi 
demnităţii muncii.

Este vara și ambianța este 
cuprinsă de un fior de bucurie, de 
frumuseţe sufletească și speranţă 
înaripată. Este luna iunie și 
această lună are o zi importantă 
pentru noi toţi - Ziua lucratorului 
medical și a farmacistului.

Medicul - cine este EL? Este 
un dar Dumnezeiesc și sublim, 
primul ajutor, primul sfat acordat 
pacientului, braţul întins de 
speranţa și în final imaginea vie 
a medicinii.

Profesia de medic, lucrător 
medical veriga medie, farmacist 
este mai presus decât combinaţia 
inteligenței, gândirii, rațiunii și 
abilităţilor profesionale, este însăși 
viața umană prin chintesenţa ei.

Oamenii în halate albe au fost, 
sunt și vor fi acea stea călăuzitoare, 
acea mână de ajutor întinsă unui 
suferind, acea vorbă caldă, care 
readuce la viață, întărește voinţa, 

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 ăR I!

face minuni.
Lucratorii medicali sunt demni 

de tot respectul, fiindcă în lume 
nu există o alta profesie, care să 
întruchipeze atât eroism, bunătate, 
jertfire de sine și nobleţe.

Cu mijloace mici se fac fapte 
mari. Așa sunt medicii noștri, care 
cu mâinile lor harnice readuc la 
viață mii de pacienţi.

Stimaţi colegi! În ajunul 
sărbători i  profesionale Vă 
exprimăm sincere mulţumiri 
p e n t r u  p r o f e s i o n a l i s m , 
devotament, responsabilitate 

și contribuţie permanentă la 
dezvoltarea sistemului de sănătate.

Va felicitam din suflet cu 
sărbătoarea profesională, să fiți 
mereu fermecători, să fascinați 
prin realizări frumoase, să dăruiţi 
căldură și lumină pentru că sunteţi 
un buchet cu nume de vis și 
speranţe - Medici...

Vă urăm multă sănătate și 
realizări pe tărimul profesiei, 
care zi de zi ne oferă provocări 
și totodată ne motivează spre 
perfecţionare și performanță. Fie 
ca truda Dumneavoastră neobosită 
de strajă la sănătatea poporului să 
Vă aducă numai bucurii de la cei 
dragi inimii și linişte sufletească.
Să fiţi mereu în topul faptelor 
frumoase, prospere și onorabile, 
iar florile stimei, aprecierii și 
recunoştinţei să rămână mereu 
proaspete în sufletele și inimile 
Dumneavoastră!
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buletin informativ
al Federației Sindicale 

„Sănătatea” din Moldova

caMpania „Federația sindicaLă „sănătatea” din MoLdova aLături de tine” 
cu genericuL „nu agresați cadreLe MedicaLe!”

La începutul anului 
curent, Federația Sindicală 
„Sănătatea” din Moldova a 
inițiat Campania „Federația 
Sindicală „Sănătatea” alături 
de tine” cu genericul „NU 
agresați cadrele medicale!”.

Scopul implementării 
Campaniei menționate 
constă în sensibilizarea 
factorilor de decizie pentru 
realizarea Revendicării 
nr.11, vizând completarea 
Codului contravențional, în 
vederea instituirii sancțiunilor 
administrative pentru 
persoanele ce atentează 
la onoarea, demnitatea, 
integritatea psihică și fizică 
a lucrătorilor medicali, 
aprobată de către Congresul 
VI al Federației Sindicale 
„Sănătatea”. Menționăm 
că inițiativa Federației 
este deja susținută de către 
Valentina Stratan, deputat și 
vicepreşedinte al Comisiei 
parlamentare pentru protecţie 
socială, sănătate şi familie, 
prin inregistrarea inițiativei 
legislative de completare a 
Codului contravențional cu un 
nou articol, care  ar prevedea 
sancțiuni pentru ultragierea 
lucrătorului medical.  

Întru realizarea scopului 
propus Federația Sindicală 
„Sănătatea” a organizat diverse 
activități, ca flashmoburi și 
spoturi publicitare. Concomitent, 
conducerea Federației a 
dialogat cu deputații medici 
solicitând susținerea acestora 

în completarea Codului 
contravențional. 

După cum am menționat 
anterior, pe parcursul derulării 
acestei Campanii Federația 
Sindicală „Sănătatea” a 
organizat flashmob-uri în incinta 
câtorva instituții medico-sanitare 
publice, precum: Centrul 
Național de Asistență a Medicală 
Urgentă Prespitalicească, 
Spitalul Clinic Republican, 

Alexandra VÎRLAN
Federația Sindicală 

„Sănătatea” din Moldova

Institutul de Neurologie și 
Neurochirurgie, Institutul 
Oncologic, Institutul Mamei 
și Copilului, Spitalul Clinic de 
Traumatologie și Ortopedie, 
Institutul Mamei și Copilului, 
Clinica „Emilian Coțaga”, 
Spitalul Clinic Municipal 
nr.1, Spitalul de Dermatologie 
și Maladii Comunicabile, 
Spitalul Clinic Municipal „Sf. 
Arhanghel Mihail”, Spitalul 
Clinic Municipal pentru Copii 
„V. Iganatenco”.

Un ultim flashmob a 
fost organizat în scuarul 
Ministerului Agruculturii 
pentru a atrage atenția și 
celorlalți deputați și a miza pe 
susținerea lor.

În final, Federația Sindicală 
„Sănătatea” din Moldova 
aduce sincere mulțumiri 
tuturor celora care s-au 
implicat activ și au participat 
la organizarea și desfășurarea 
Campaniei „Federația 
Sindicală „Sănătatea” alături 
de tine”, cu genericul „NU 
agresați cadrele medicale”, în 
special dnei Ala Manolache, 

directorul Colegiului Național 
de Medicină și Farmacie „Raisa 
Pacalo”, dnei Rodica Emilian, 
președintele Comitetului 
sindical al Colegiului, dnei 
Ciocan Ludmila, profesoară a 
Colegiului, și studenților anului I 
ai Colegiului, care au fost alături 
de noi.


