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STIMAȚI COLEGI!
Cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua lucrătorului medi-

cal și a farmacistului, din numele Biroului Executiv al Federației 
Sindicale „Sănătatea” din Moldova, Vă exprim sincere mulţumi-
ri pentru profesionalismul Dumneavoastră, modul dedicat în 
care Vă implicaţi în tratarea maladiilor, alinarea suferinţei pa-
cienților şi contribuţia persistentă în dezvoltarea sistemului 
sănătăţii din ţară. 

Transmit considerațiuni alese întregului corp de profe-
sionişti, care formează unul dintre cele mai importante gru-
puri ale elitei din societatea noastră, oameni cu cele mai înalte 
calităţi morale, cu o cultură rafinată, cu cunoştinţe profunde şi vi-
tale şi, de aceea, cu o mare autoritate! 

Fără îndoială, meritați cea mai mare preţuire pentru dedicaţia cu 
care luptaţi pentru sănătatea oamenilor. Vă dorim să aveţi parte de 
bucurii, recunoştinţa pacienţilor, liniște sufletească și realizări fru-
moase în activitate

 
Cu deosebit respect, 

din numele Biroului Executiv al Federației 
Sindicale „Sănătatea” din Moldova 

Aurel POPOVICI, președinte



SUB SEMNUL ZODIEI SPERANȚEI ȘI 
COMPASIUNII

Civilizația contemporană, în forma sa cea mai 
avansată, este constituită pe principiile urmăririi 
succesului, fără de care vertiginozitatea actuală a 
progresului ar fi inexistentă, și urmării unui mod de 
viață sănătos, în lipsa căruia celelalte aspirații încep 
să-și piardă sensul.

Fiecare dintre noi măcar o dată în viață – dacă 
ar fi numai o dată, bine ar fi! – a trecut prin strân-
soarea cruntă a unei suferinzi provocată de boală și 
știe cum toate grijile vieții se retrag sfioase în fața 
necesității de a te vindeca. Necesitate care nu tol-
erează nici o amânare.

Majoritatea covârșitoare a oamenilor beneficiază 
de serviciile medicinii începând cu primul moment 
solemn al vieții, chiar de la naștere. De fapt, apelăm 
la serviciile tagmei purtătoare de halate albe pe în-
treg parcursul vieții. Este vorba nu doar de cazul 
unor îmbolnăviri, ci și de dorința preventivă și de 
bun simț de a ne fortifica și menține sănătatea prin 
vaccinări, tot felul de proceduri curative și de igienă.  

În același timp, este întru totul adevărat că activ-
itatea medicilor nu poate fi imaginată fără servicii-

le prestate de către FARMACIȘTI. Acei magicieni 
și alchimiști ai tuturor timpurilor, care în „tain-
icele” lor laboratoare creează remediile salvatoare 
și aducătoare de alinare pentru cei suferinzi. Fără 

acești specialiști, care prestează o muncă aproape 
mistică, de o responsabilitate și noblețe imposi-
bil de apreciat, nu ar exista nici medicina. Tot ei, 
spițerii, cum erau numiți cu venerație pe vremuri, 
sunt acele persoane capabile, într-un mod rapid și 
profesionist, să ne ofere o primă consultanță când 
pășim, încărcați de probleme și întrebări ce necesită 
un răspuns urgent, pragul unei farmacii. 

Ei nu ies în evidență, rămân în umbra faptelor 
care vorbesc pentru ei. Așa aduc vindecare și eliber-
are de crâncenele lupte cu maladia. Acest anonimat 
misterios se află însă sub semnul zodiei speranței și 
al unui devotament plin de compasiune. 

În fiecare an, în a treia duminică a lunii iunie, 
la noi în țară în mod tradițional este celebrată săr-
bătoarea profesională – Ziua lucrătorului medical și 
a farmacistului. 

Cu acest prilej, Comitetul sindical și Admin-
istrația societății pe acțiuni „SANFARM-PRIM” 
dorește reprezentanților acestor meserii, de o 
noblețe aparte, să aibă cât mai multe bucurii și 
mulțumire sufletească în urma exercitării profesiei 
aflate din vremuri de o vechime greu de imaginat în 
serviciul societății. Le mai dorim ca și societatea, la 
rândul ei, să-i aprecieze la justa valoare, o valoare 
străbătută de compasiune și grijă față de semeni, 
una de neprețuit.
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Iulian BOGATU
membrul CS al „SANFARM-PRIM” S.A
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FELICITARE CU OCAZIA ZILEI LUCRĂTORULUI 
MEDICAL ȘI A FARMACISTULUI

Stimați colegi din sistemul de 
sănătate, farmaceutic și din în-
vățământul medical!

Cu prilejul sărbătorii pro-
fesionale – Ziua lucrătorului 
medical și a farmacistului, Ad-
ministrația și Comitetul Sindi-
cal al colaboratorilor Instituției 
Publice „Universitatea 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 re-
cunoștința, în semn de respect și 
prețuire, pentru profesionalismul 
Dumneavoastră și devotamentul 
față de cea mai nobilă, mai re-
sponsabilă și mai necesară profe-
sie – cea de medic, pentru senti-
mentul de caritate și compasiune, 
arta de a dărui și a salva vieți.

Doctorii sunt străjerii sănătății 
care, dedicați suferințelor pa-
cienților, inspiră încredere și 
speranță, oferă sprijin și putere 
celor necăjiți, în pofida impedi-
mentelor ce le apar în cale. 

Devotamentul de care dați do-
vadă la orice oră de zi și noapte, 
dăruirea și dorința de a ajuta omul 
bolnav, sacrificiul pentru salvarea 
celui mai prețios dar – viața, pen-
tru toate Vă aducem respectul și 
recunoștința binemeritată.

Fiecare medic, asistent med-
ical, farmacist și alți angajați din 
domeniu, care își onorează ob-
ligațiunile legate de sănătate, și 

contribuie la dezvoltarea și per-
fecționarea sistemului medical 
și farmaceutic național și inter-
național este demn de stimă și 
gratitudine.

Cu ocazia zilei profesionale, 
Vă dorim să aveți parte de ceea 
ce dăruiți neîncetat: sănătate, re-
alizări remarcabile în activitate, 
motivații pentru performanță și 
ascensiune continuă în domeniul 
profesional, cât și în viața person-
ală. 

Fie ca Jurământul lui Hippo-
crates să Vă fie mereu călăuză, 
izvor de bunăstare și dăruire, 
să aveți parte de căldura re-
cunoștinței umane și a satisfacției 
morale de la munca depusă pent-
ru binele societății! 

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

STIMAȚI COLEGI!
Ziua lucrătorului medical și a farmacistului este un bun prilej de a aduce calde 

mulțumiri pentru devotamentul de care dați dovadă în munca de fiecare zi, pentru 
zâmbetele şi speranţele dăruite, pentru profesionalism și dedicație. 

Cu ocazia acestei sărbători administraţia şi Comitetul sindical IMSP ,,Spitalul 
raional Făleşti” Vă adresează sincere felicitări, dorindu-vă sănătate, activitate fruc-

tuoasă, realizări profesionale, motivaţii pentru performanţă şi perfecţionare continuă. 
Să fiți, mereu, un exemplu de servire cu abnegaţie a oamenilor, de onorare a datoriei 

profesionale şi civice. La Mulţi Ani!
Dina SECRIER,

preşedintele CS al IMSP,,SR Făleşti”
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NURSELE O SURSĂ VITALĂ. 
SĂNĂTATEA ESTE UN DREPT UMAN

În întreaga lume, pe data de 12 mai, se cele-
brează Ziua internaţională a asistentelor medicale 
sau a nurselor. Omagiul adus acestei profesii nu este 
întâmplător. Asistentelor medicale le revine nobila 
misiune de a ajuta medicii în tratarea pacienţilor şi 
de a uşura suferinţele acestora. Fără de ele sistemul 
medical al fiecărei ţări este de neimaginat.

Ziua internaţională a asistentelor medicale este 
sărbătorită din 1965, prin decizia Consiliului Inter-
naţional al Nurselor. Din 1974 a fost aleasă oficial 
data de 12 mai, ziua de naştere a celei mai cunoscute 
asistente medicale, Florence Nightingale (1820-
1910), prima care a reformat domeniul de activitate 
al asistentelor medicale şi a pus bazele nursingului 
modern.

În Republica Moldova, Ziua internaţională a 
asistentelor medicale sau a nurselor este sărbătorită 
începând cu anul 1994. 

A fi asistent medical nu este o simplă profesie, ci 
un destin, pe care îl accepta doar cei curajoşi. Îm-
brăţişează această profesie persoanele care au dra-
goste mare faţă de oameni, multă răbdare şi omenie, 
care activează cu dăruire de sine, primind o mare şi 
deosebită satisfacţie din tot ceea ce fac. 

Asistenţii medicali şi nursele lucrează la direct 
cu populaţia, pentru a identifica principalele prob-
leme de sănătate şi căile de soluţionare ale acestora, 
pentru a discuta despre prevenirea maladiilor, pre-
cum şi a oferi îngrijiri calitative la domiciliu.

Cu acest prilej, Asociaţia de Nursing din Re-
publica Moldova organizează, anual, Conferinţa 
naţională a asistenţilor medicali consacrată Zilei 
internaţionale a nurselor. Acest eveniment vine să 
scoată în evidență importanţa activităţii asistenţilor 
medicali în sistemul naţional de sănătate.

Asistenţii medicali au fost şi sunt apreciaţi ca o 
forţă reală şi foarte importantă, care contribuie ple-
nar la fortificarea sănătăţii populaţiei prin aportul 
său valoros în promovarea unui mod sănătos de 
viaţă, profilaxiei maladiilor şi asistenţei de special-
itate.

Profesia de asist-
ent medical nu este 
o simplă meserie, ci 
un scop nobil, o slu-
jbă continuă în folo-
sul semenilor aflaţi 
în dificultate, pe 
care o acceptă doar 
cei curajoşi. Cei, 
care au ales această 
meserie deloc sim-
plă, sunt pentru fie-
care dintre cetăţenii 
acestei ţări, un ex-
emplu demn de urmat.

Omagiul adus acestei profesii nu este întâmplător. 
Asistenţilor medicali le revine nobila misiune de a 
ajuta medicii în tratarea pacienţilor şi de a uşura 
suferinţele acestora, fără de care buna funcţionare a 
oricărui sistem de sănătate ar fi imposibilă.

În pofida provocărilor actuale existente în sis-
temul de sănătate din Republica Moldova, asistenţii 
medicali, demonstrează exemple de abnegaţie totală 
şi îşi onorează cu demnitate atribuţiile profesionale.

Asociația de Nursing din Republica Moldova, 
anul acesta a organizat Conferința națională con-
sacrată Zilei internaționale a asistenţilor medicali 
desfășurată cu genericul „Nursele – o sursă vitală. 
Sănătatea este un drept uman”, care a avut loc în 
Casa de cultură din orașul Criuleni.

Gazdele s-au stăruit să întâmpine frumos par-
ticipanţii din întreaga republică. Fanfara a dat o 
valoare de sărbătoare deosebită evenimentului. În 
holul Casei de cultură au fost organizate deferite ex-
poziţii a meşterilor populari. Asistentele medicale 
au pregătit delicii culinare.

Conferinţa a început cu onorarea Imnului 
asistenţilor medicali. Cu cuvânt de salut s-au adre-
sat: dl Veaceslav Burlacu, preşedintele Consiliului 
raional Criuleni; dna Valentina Buliga, preşedintele 
Comisiei parlamentare pentru sănătate şi protecţie 



socială; dl Aurel Popovici, preşedintele Federaţiei 
Sindicale „Sănătatea” din Moldova; dl Nicolae Croi-
toru, directorul Spitalului raional Criuleni; dl Grig-
ore Zapuhlîh, doctor habilitat în științe medicale, 
profesor universitar, director al Institutului de Neu-
rologie şi Neurochirurgie; dna Luminiţa Suveică, 
medic-șef sanitar de stat; dna Elena Boleac, reprez-
entant al Ministerului Sănătății Muncii și Protecției 
Sociale.

Raportul de bază a fost prezentat de către dna Ele-
na Stempovscaia, preşedinta Asociaţiei de Nursing 
din Republica Moldova. Prezentări interesante au 
fost efectuate de către: dna Virginia Şalaru, reprez-
entant al Uni-
versității de Stat 
de Medicină și 
Farmacie „Nico-
lae Testemiţanu; 
dna Mariana Ne-
grean, vice-di-
rector al Centru-
lui de Excelență 
în Medicină și 
Farmacie „Raisa 
Pacalo”; dna Ma-
ria Munteanu, 
reprezentant al catedrei „Medicina de familie”; dna 
Elena Anton, reprezentant al Centrului de educație 
medicală continuă a personalului medical și farma-
ceutic cu studii medii ș.a.

Cu ocazia Zilei internaţionale a nurselor, mai 
multe asistente din ţară au fost menţionate cu 
Diplome din partea Ministerului Sănătății Muncii 
și Protecției Sociale, Federaţiei Sindicale „Sănăta-
tea” din Moldova și Asociaţiei de Nursing din Re-
publica Moldova. 

Important de menționat că asistentele medicale 
din cadrul Clinicii de Pediatrie al IMSP Institu-
tul Mamei și Copilului au fost onorate cu trofeul 
„Zeița Sănătății”. Asistentele din cadrul IMSP Insti-
tutul de Medicina Urgentă s-au învrednicit de dis-
tincția „Cea mai bună echipă de asistenți medicali”. 
Asistentele medicale de la Spitalul Clinic Republi-
can şi Spitalul Militar Central au fost menţionate 
cu trofee pentru susţinerea inițiativei „Eu mă mân-
dresc că sunt nursă”.

Din numele Asociaţiei de Nursing aducem sin-
cere mulţumiri organizatorilor, gazdei evenimentu-
lui: dlui Veaceslav Burlacu, preşedintelui Consiliului 
raional Criuleni; dlui Nicolae Croitoru, directorul 
Spitalului raional Criuleni; dnei Olga Cojocaru, 
asistentă-şef principală; dnei Violeta Panico, direc-
torul Centrului de sănătate Criuleni şi întregului 
colectiv care a depus eforturi maxime pentru ca to-
tul să fie organizat la cel mai înalt nivel și ca asisten-
tele medicale să se bucure de sărbătoare. Totodată, 
dorim să mulţumim oaspeţilor care ne-au onorat 
cu prezența prin transmiterea emoțiilor pozitive și 
felicitărilor frumoase în adresa asistenţilor medicali 

şi care au apreciat 
munca şi impor-
tanţa profesiei de 
asistent medical 
în societate.

Conferinţa va 
rămâne o amint-
ire frumoasă în 
memoria tuturor 
participanţi lor. 
Numai prin lu-
cruri frumoase 
putem schimba 

lucrurile spre bine.

Cu ocazia Zilei profesionale a lucrătorului med-
ical și a farmacistului Vă adresez din suflet calde 
şi sincere urări de sănătate şi prosperare, echilibru 
spiritual, realizări frumoase şi noi succese în re-
alizarea sarcinilor nobile pe tărâmul profesiei deloc 
uşoare, care zi de zi ne oferă provocări, dar şi moti-
vaţii pentru performanţă şi perfecţiune.

Vă doresc activitate fructuoasă, precum şi toată 
dragostea şi afecţiunea celor apropiaţi! Fie ca per-
severenţa şi spiritul de sacrificiu să Vă însoţească 
mereu în alinarea suferinţelor pacienţilor! Pentru 
munca Dumneavoastră cu abnegaţie Vă mulţumesc 
din suflet!

Cu deosebit respect și mult drag de voi,
Elena STEMPOVSCAIA, președintele Asociației 

de Nursing din Republica Moldova
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MedEspera 2018
Asociația Studenților și 

Rezidenților în Medicină în 
parteneriat cu Departamentul 

Știință al Universității de Stat 
de Medicină și Farmacie „Nico-
lae Testemițanu” din Republica 
Moldova a desfășat, în perioa-
da 3-5 mai 2018, Congresul in-
ternațional „MedEspera 2018”, 
ediția a VII-a, pentru studenți 
și tineri medici. Manifestarea se 
numără printre cele mai impor-
tante evenimente ştiinţifice ale 
Universității, deoarece reprezintă 
o platformă unică pentru tinerii 
cercetători de a-şi promova re-
alizările științifice, a-şi dezvolta 
cunoștințele în domeniul medici-
nii şi farmaciei şi a stabili relaţii 
de prietenie și colaborare cu se-
menii din întreaga lume.

La ediția curentă a Congresu-
lui s-au întrunit peste 750 de stu-
denți și tineri medici din 13 țări 
ale lumii, printre care: Italia, Ger-
mania, Georgia, Elveția, Kazah-
stan, Ucraina, Belarus, România, 
Republica Democrată Congo, 
Israel, Franța, Cipru și Republica 
Moldova.

La deschiderea evenimentu-
lui, rectorul Ion Ababii a sublin-
iat importanța organizării Con-

gresului pentru viitorii medici 
și tinerii specialiști, menționând 
că dimensiunea internațională 
a evenimentului deschide noi 
oportunități pentru extinderea 
cooperării științifice la nivel in-
ternațional. Academicianul a 
menționat și despre noile per-
spective pentru mobilitatea 
academică și de cercetare pe care 
le oferă programul comunitar 
„Orizont - 2020” și multe alte 
proiecte, prin adoptarea și apli-
carea strategiilor Europa - 2020, 
unde comunitatea europeană are 
în vizor o creștere inteligentă prin 
investiții în educație, cercetare și 
inovare.

Ministrul Sănătății, Muncii 
și Protecției Sociale, dna Svetla-
na Cebotari, a salutat colaborar-
ea dintre tinerii cercetători din 
Republica Moldova și colegii de 
peste hotare, în contextul confer-
inței științifice de înaltă ținută. 
„Astăzi ne aflăm într-un spațiu 
al dialogului și al colaborării 

dintre învățământul superior 
și cercetare, în care, împreună, 
recunoaștem contribuția stu-
denților, rezidenților, doctoran-
zilor, tinerilor medici, specialiș-
tilor, precum și a profesorilor la 
dezvoltarea tărâmului de cerce-
tare și inovare la nivel național, 
dar și internațional”, a declarat 
oficialul.

Prezent la eveniment, profe-
sorul Christoph Lange, directorul 
Centrului de Cercetare a Bolilor 
Infecțioase din Borstel, Lübeck, 
Germania, a menționat că tinerii 
prezenți la eveniment sunt sper-
anța societății, pentru că sunt 
viitori medici. „Mulți doresc să 
emigreze după finalizarea stu-
diilor, dar vă îndemn să regândiți 
această opțiune, pentru că e im-
portant să fiți fideli țării care v-a 
oferit instruire și educație”, a spus 
profesorul.

Absolventa Universității de 
Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemițanu”, dna Vior-
ica Chelban, astăzi doctor în ști-
ințe medicale, neurogenetician 
la Colegiul Regal din Londra, 
Anglia, a subliniat că: „viața de 
student și apoi cea de medic este 
una extraordinară, iar evenimen-
tul de astăzi este o oportunitate 
minunată pentru fiecare de a se 
afirma și de a acumula cât mai 
multe cunoștințe în domeniul 
sănătății”.

Profesorul Stephen Mackler, 
director adjunct al Departamen-
tului de Periodonție la Universi-
tatea de Stomatologie din Chap-
el Hill, SUA, a făcut o trecere în 
revistă privind colaborarea cu 
instituția noastră, care astăzi se 
bucură de rezultate cu adevărat 



Curierul Sanitas 7
frumoase în acest sens.

La eveniment au fost prezenți, 
de asemenea: dl James Janani, 
asistent general al Departamen-
tului SCORE în cadrul Feder-
ației Internaționale a Asociației 
Medicale Studențești, Elveția și 
dl Nika Gvazava, președinte ex-
ecutiv al Asociației Studenților 
în Medicină din Georgia, care, în 
cadrul Congresului, au organizat 
workshopuri pentru tinerii par-
ticipanți. 

Congresul „MedEspera 2018” 
a cuprins 156 de comunicări 
orale, repartizate pe mai multe 
secțiuni. Manifestarea științifică 
a inclus și trei sesiuni de postere, 
care s-au desfășurat în Clubul 

„Doina și Ion”, unde au fost prez-
entate 127 de lucrări. Concomi-
tent, această ediție a Congresului 
a inclus și 30 de workshopuri, 
care au fost moderate de invitați 
speciali – profesori cu renume 
din SUA, Canada, Marea Brita-
nie, Germania, România și Re-

publica Moldova, ce au prezentat 
subiecte actuale din medicină şi 
farmacie.

      Gheorghe BURUIANĂ,
președintele Organizației de 

Tineret al Federației Sindicale 
„Sănătatea” din Moldova

MEDICUL – veriga miraculoasă în procesul de tratament

„Sănătatea este o comoară pe care puţini ştiu să o preţuiască, deşi aproape toţi se nasc cu ea”
(Hippocrates)

Ziua lucrătorului medical și a farmacistului a 
fost instituită prin decret prezidențial în 1994 și se 
sărbătorește tradițional în a treia duminică din luna 
iunie.

Profesia de lucrător medical este considerată una 
dintre cele mai nobile, dar și de o mare responsa-
bilitate, care oferă populației încredere și speranță 
în ziua de mâine. Cuvântul medicului, figura lui 
contează de multe ori mai mult decât medicamen-

tul miraculos. Medicul înzestrat cu autoritatea 
necesară, susținut de stat în mijlocul unei societăți 
înțelegătoare și cunoscătoare a problemelor sociale, 
va putea face adevărate minuni pentru sănătatea 
publică. Noblețea și responsabilitatea acestei me-
serii nu poate fi discutată, ea poate fi doar respec-
tată, admirată și remunerată la un nivel înalt.

Cu prilejul Zilei lucrătorului medical și a far-
macistului, Administrația și Comitetul sindical al 
IMSP Institutul Mamei și Copilului, aduc cele mai 
sincere felicitări tuturor angajaților din instituțiile 
medicale din țară, dorindu-vă din tot sufletul multă 
sănătate, mulțumiri pentru devotamentul de care 
dați dovadă în munca depusă zi de zi, prosperitate 
și succese frumoase în nobila activitate.

Cu deosebit respect,
Sergiu GLADUN

directorul IMSP Institutul Mamei și Copilului 

Victor ȘCAREVNEA,
președintele CS al 

IMSP Institutul Mamei și Copilului 
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FELICITARE!!!

Stimaţi colegi! Suntem cei care, în virtutea nobilei 
misiuni pe care ne-am ales-o şi căreia ne consacrăm, 
putem face lucruri bune și frumoase pentru un om, o 
familie, în final, pentru întreaga societate. 

Ziua lucrătorului medical și a farmacistului este o 
sărbătoare specială ce are conotația de a recunoaște rolul 
vital al lucrătorului medical. 

Noi, cei care formăm comunitatea medicală națion-
ală, avem la rândul nostru o sarcină extrem de impor-
tantă – de a îndreptăți așteptările societății de la sistemul 
de sănătate în întregime și de la fiecare act medical în 
particular. 

Cu ocazia sărbătorii profesionale aduc sincere fe-
licitări și urări de bine tuturor lucrătorilor medicali și 
farmaciștilor. Fie ca perseverenţa, optimismul, profe-

sionalismul să Vă ajute să ţineţi piept provocărilor pe 
care le întâlniți, iar vocaţia, compasiunea, bunăvoinţa 
şi speranţa să Vă călăuzească mereu, ajutându-vă să 
depăşiţi orice obstacol. Vă doresc multă sănătate, pros-
peritate, bunăstare și realizări frumoase. Să aveţi parte 
de un mediu de activitate şi de trai decent, clipe de bu-
curie şi satisfacţie prilejuite de rezultatele obţinute şi de 
recunoştinţa pacienţilor care au beneficiat de ajutorul 
Dumneavoastră.

Cu respect, 
Stella GOREA, 

președintele Consiliului Municipal Bălți
al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova

DEDICAȚIE LUCRĂTORILOR MEDICALI
Deşi îmi vine greu,
Să recunosc sunt gata – 
Sunt îngeri pe pământ.
Ei umblă printre noi,
Când bunătatea lor 
Prin fapte și-o arată
Ei nu cer pentru asta
Răsplată înapoi.

Li-i toată-mbrăcămintea
Mai albă ca zăpada
Şi zâmbet radiază
Din frumuseţea lor
Nu lasă ei pe nimeni
În cumpene să cadă
Şi primii sunt aceia
Ce vin în ajutor.
 
Ei rana ta o spală
Şi sufletu-ţi mângâie
Speranţa-n tine creşte

Şi capătă contur,
O primăvară nouă
În ochii tăi învie
Şi raze de lumină
Inundă totu-n jur.

Chiar universul tace
Când munca lor sporeşte
Ei sunt trimişi de Domnul
Prin dragoste şi har,

Având frumos un nume
Lucrează sufleteşte
Şi sunt în faţa lumii
Icoană de altar.

Cinstiţi-i cu blândețe
Aşa cum se cuvine
Şi fiţi voi mărturia
A tot ce dânșii fac,
Cu mâinile de aur
Şi suflet de lumină,
Ei poartă peste vremuri
Al bunătăţii steag.
 

Anatol CIOBANU, 
medic epidemiolog, IMSP 

„Spitalul Clinic Municipal Bălți”
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ZIUA LUCRĂTORULUI MEDICAL ȘI A 
FARMACISTULUI

Stimați colegi din ramura ocrotirii sănătății, cu prile-
jul sărbătorii profesionale – Ziua lucrătorului medical și a 
farmacistului, avem deosebita plăcere să Vă adresăm, sin-
cere și calde felicitări, însoțite de urări de sănătate, pros-
perare, credință și puteri în misiunea de salvare de vieţi. 

Munca pe care o depuneţi solicită calităţi deosebite: 
devotament, bărbăţie, curaj, perseverenţă, profesional-
ism şi responsabilitate – calităţi de care daţi dovadă zi de 
zi, îndeplinindu-vă cu cinste sarcinile încredinţate. 

Comitetul sindical al IMSP Centrul Național de 
Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească vă poartă 
un mare respect pentru dăruirea și dorința de a ajuta 
pacientul.

Cu ocazia frumoasei sărbători, Vă dorim să obţineţi 
şi în viitor succese deosebite, să aveţi multă forţă pentru 
a răspunde la orice provocare cu promptitudine şi max-
imă eficienţă, noi realizări în activitatea profesională și 
personală.

ÎNGER CU ARIPI ALBE
Când prin sufletele noastre
Răul mușcă și cosește
Doborând din ceruri astre
Și-un copil ce-abia se naște,

Disperați, cu frica-n spate,
După leac și alinare, 
Noi spre tine, ca spre frate,
Alergăm cu mic și mare.

Căci știi doctore ce ești
În acele clipe grele – 
Ai aripi îngerești 
Și aprinzi în suflet stele.

Ia-i asupra-ți din durere
Ce în noi apasă greu – 
Ne mângâi, ne dai putere
Când ne-atingi cu brațul tău.

Căci și vorba ta e leac
Și privirea, chiar și mersul,
Și prin bezna ăstui veac
Ne mângâie precum versul.

Adă-ne pe rana noastră –
Îngere cu aripi albe 
Pentru suflet zare-albastră,
Pentru inimi – blânde salbe.
 
Să nu uiți de al tău har
De puterea ce o poartă,
Căci comoara este – dar, 
Pentru suferinzi – o poartă.

Să trăiești și azi și mâine,
Multă vreme înainte 
Și din inimă și din mâini 
Să ne vină leacuri sfinte

Căci știi doctore ce ești
În acele clipe grele – 
Ai aripi îngerești 
Și aprinzi în suflet stele.

Ia-i asupra-ți din durere
Ce în noi apasă greu – 
Ne mângâi, ne dai putere
Când ne-atingi cu brațul tău.

Ion CHIRIAC,
președintele CS al Centrului 

Republican de Diagnosticare 
Medicală

Boris GOLOVIN, directorul IMSP 
Centrul Național de Asistență 
Medicală Urgentă Prespitalicească

Alexandru VASILIEV,
președintele CS al IMSP Centrul Național de 
Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
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IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE LIPCANI
IMSP Centrul de Sănătate Lipcani este o unitate med-

icală care activează în autonomie din anul 2013. Centrul 
de sănătate are în gestiune 6 instituţii medicale primare 
și anume Oficiile medicilor de familie din satele Criva, 
Drepcăuți, Hlina, Șirăuți, Slobozia-Șirăuți, Pererita. 

Centrul de sănătate Lipcani și Oficiul medicilor de 
familie Drepcăuți sunt amplasate în clădiri tip, celelalte 
în clădiri adaptate.

În total, în Centru activează 63 de angajați inclusiv: 
personal de conducere – 2 persoane; medici – 10 per-
soane, dintre care 9 sunt medici de familie; personal 
medical veriga medie – 33 persoane; personal medical 
inferior și alt personal – a câte 9 persoane.

Lucrătorii medicali din cadrul instituției sunt bine 
pregătiți teoretic și practic. Zi de zi ei dau dovadă de 
profesionalism înalt prin acordarea serviciilor medicale 
de calitate populației.

Instruirea personalului medical are loc anual, fiind 
unul din pilonii principali în asigurarea populaţiei cu 
asistenţă medicală primară calitativă.

Populația sectorului este de 13625 locuitori, inclusiv 
populația urbană 4905, ce alcătuiește 35% și populația 
rurală 8720 sau 65%.

Pentru acordarea asistenței medicale populației la 
nivel profesional și cu efecte benefice, lucrătorii medi-
cali necesită condiții de muncă satisfăcătoare. Astfel, în 
perioada 2016-2017 (lunile octombrie-decembrie 2016 
și ianuarie-iulie 2017), în incinta Centrului de sănătate 
Lipcani au avut loc reparație capitale și curente. Repa-
rația a fost posibil de înfăptuit datorită finanțării fon-
datorului - Consiliul raional Briceni, prin implicarea 
președintelui Consiliului, dl Mihail Gnatiuc și resurse-
lor alocate de către Compania Națională de Asigurări în 
Medicină, conform contractului negociat.

În ajunul sărbătorii profesionale – Ziua lucrătorului 
medical și a farmacistului adresăm cele mai frumoase 
urări de felicitare tuturor lucrătorilor medicali din Re-
publica Moldova:

OMAGIU LUCRĂTORILOR 
MEDICALI
Voi cei ce purtați impecabilele halate albe, 
Străjeri ai celei mai sfinte stări – SĂNĂTATEA. 
Pe bună dreptate sunteți sărbătoriți -
Și vreau să Vă zic: 
„Domnul să Vă păzească, 
Soarele să Vă încălzească,
Pământul să Vă rodească, 
Ploaia să Vă ploaie. 
Să trăiți sub cer senin, 
Să n-aveți parte de venin, 
S-aveți parte de noroc
Și la muncă să fiți foc. 
S-aveți numai sănătate 
Și-n casă s-aveți de toate 
Pâine proaspătă pe masă, 
Apă limpede curată, 
Scârbă, nevoi, griji, 
Neplăceri, război niciodată. 
S-aveți numai bucurii 
De la ai Dumneavoastră copii
Și sprijin la anii grei de la nepoței.
Să trăiți la mulți ani fericiți!

Comitetul sindical și Administrația Centrului de sănătate Briceni
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STIMATI COLEGI AI SISTEMULUI MEDICAL
Cu prilejul Zilei lucrătoru-

lui medical şi a farmacistului 
Vă adresez sincere felicitări, 
însoţite de urări de bine, 
bucurii şi succese mari în 
activitate.

Pentru cei aflaţi în servi-
ciul acestei instituţii funda-
mentale în stat, ziua aceasta 
reprezintă un prilej de a re-
zuma calea parcursă, dar şi 
de a privi cu mai multă în-
credere în viitor.

Rolul lucrătorului med-
ical într-o societate este vital, 
mai ales, că se doreşte contin-
uarea afirmării principiului su-
premației sănătăţii populaţiei. 
Cu ocazia sărbătorii profesion-
ale, doresc să apreciez modul 
în care fiecare dintre lucrătorii 
medicali s-a implicat în proce-
sul de menţinere a sănătăţii.

Înaltul profesionalism, prin-
cipialitatea şi devotamentul 

cauzei sunt acele calităţi pro-
fesionale pe care le întrunesc 
lucrătorii medicali, executân-

du-şi atribuţiile în scopul asig-
urării sănătăţii cetăţenilor.

Urez tuturor angajaţilor 
sistemului ocrotirii sănătăţii 
multă sănătate, abnegaţie, îm-
pliniri pe plan personal şi pro-
fesional.

Totodată, doresc multă 
sănătate şi fericire veteranilor 
serviciului medical.

Adresez un mesaj de fe-

licitare aparte, tinerii gen-
eraţii, cărora le revine on-
orabila şi fericita ocazie de 
a activa în condiţii mai fa-
vorabile, aplicând în practică 
bagajul de cunoştinţe, ajustat 
la normele internaţionale. Vă 
doresc ca Medicina să devină 
pentru Dumneavoastră o a 
doua casă în care să munciţi, 
respectând tradiţiile, îm-
bogăţindu-le cu noi realizări, 
contribuind astfel la menţi-
nerea sănătăţii publice.

În mod special, vin cu un 
mesaj de felicitare către mem-
brii familiilor colaboratorilor 
sistemului de sănătate care, 
prin dragostea şi înţelegerea pe 
care o manifestă, contribuie la 
rezultatele activităţii.

Angela HEIU,
președintele CS al Centrului 

de sănătate Dondușeni

ZIUA LUCRĂTORULUI MEDICAL ȘI A 
FARMACISTULUI 2018

Mulți dintre noi cu mândrie pot spune că 
medicii sunt cei mai caritabili, binevoitori și că 
sănătatea noastră depinde de profesionalismul 
lor. 

Cu ocazia Zilei lucrătorului medical și a far-
macistului felicităm toate cadrele medicale din 
republică cu ziua profesională, dorindu-le feri-
cire, prosperare, verticalitate, sănătate, bucurie 
și noi realizări în munca lor nobilă.

Cu profund respect,
Comitetul sindical al Colegiului de Medicină 

Orhei



Curierul Sanitas Buletin informativ al Federației 
Sindicale „SĂNĂTATEA” din Moldova

Adresa: mun. Chişinău,
str. 31 August 1989, nr. 129.

Tel./Fax: 0 22 23 73 13 

www.sindsan.md
E-mail: office@sindsan.md

Tipografia „CRIO” SA Com. 156 Tiraj 3000 ex.

FELICITARE CU OCAZIA ZILEI LUCRĂTORULUI 
MEDICAL ȘI A FARMACISTULUI

Stimați colegi din sis-
temul de sănătate, farma-
ceutic și din învățământul 
medical, cu prilejul Zilei 
lucrătorului medical și a 
farmacistului, Biroul Exec-
utiv al Asociației sindicale 
raionale Ungheni al Feder-
ației Sindicale „Sănătatea” 
din Moldova, adresează 
cele mai sincere felicitări și 
cele mai frumoase urări de 
bine și sănătate întregii co-
munități medicale din Republica Moldova.

Într-adevăr, Ziua lucrătorului medical și a far-
macistului, instituită prin Decret prezidențial, este 
o sărbătoare specială pentru toți cei care au cono-
tația de a recunoaște responsabilitatea deosebită ce 
stă în fața lucrătorului medical. Respectiv, potenția-
lul medical din ramura sănătății a avut și are, în per-
manență, sarcina de a sta la straja sănătății tuturor 
oamenilor, cu devotament și compasiune, noblețe 

sufletească și fidel-
itate, dedicându-se 
suferințelor pa-
cienților, inspirân-
du-le încrederea și 
speranța în ziua de 
mâine.

Pentru fiecare 
lucrător din secto-
rul sănătății este o 

mândrie să activeze întru salvarea vieților omenești, 
neuitând că pentru a îndreptăți așteptările societății 
de la serviciul de sănătate, un rol nu mai puțin sem-
nificativ îl ocupă și instruirea medicală în formarea 
culturii sănătății populației, activând de-a lungul 
timpului prin instruirea continuă a generațiilor. 
Respectiva abordare, regăsindu-se în sfintele scrip-

turi ale tuturor regulilor re-
cunoscute și astăzi – cărți, 
care pe parcursul mileniilor 
au stat la baza educației, de-
oarece, în toate timpurile, 
una din direcțiile prioritare 
ale medicinii era și este cea 
preventivă: „Boala este mai 
ușor de prevenit decât de 
tratat”.

În acest context, apreci-
em și încurajăm participa-
rea Centrului de sănătate 

publică Ungheni la Gala premiilor în sănătate, 
ediția V-a, cu genericul „Acoperirea universală cu 
servicii medicale – pentru fiecare și oriunde”.

Totodată, apreciem înalt contribuția tuturor 
lucrătorilor medicali care activează în ramura 
sănătății și învățământul medical și farmaceutic, 
dedicându-și viața exercitării unei din cele mai re-
sponsabile și nobile profesii.

Cu prilejul Zilei lucrătorului medical și a farma-
cistului Vă dorim 
cea mai de preț 
bogăție a omenirii 
– sănătate, fru-
moase realizări, 
prosperitate, mult 
noroc, noi sper-
anțe la un viitor 
mai bun, să aveți 
parte de marea sat-
isfacție sufletească, recunoștință, respectul și apre-
cierea pacienților să nu Vă părăsească niciodată.

Cu mult respect,
Ion HASNAȘ, președintele 

Asociației sindicale raionale Ungheni 
al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova


