
FILE DIN ISTORIE...

Istoria apriției Zilei Lucrătorului Medical și a Farmacistului 
datează încă din 1800, atunci când medicul american, 
Wiliamson Crawford Long, a folosit pentru prima dată 
anestezia într-o operaţie. 

Ulterior, pentru a marca acest eveniment fără precedent, 
autorităţile americane au declarat data de 30 martie ca Zi 
Naţională a Medicilor.

În Republica Moldova, Ziua Lucrătorului Medical şi a 
Farmacistului este marcată din 1994, în a treia duminică din 
luna iunie.
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din Republica Moldova

STIMAŢI COLEGI,
Cu ocazia sărbătorii profesionale „Ziua Lucrătorului 

Medical şi a Farmacistului” Vă aducem sincere felicitări, 
frumoase urări de bine şi recunoştinţă pentru efortul 
depus la fortifi carea sistemului ocrotirii sănătăţii.

Apreciem contribuţia fi ecărui lucrător medical la perfecţionarea calităţii 
serviciilor medicale, responsabilitatea, perseverenţa şi atitudinea constructivă 
în modelarea unui stil sănătos de viaţă. Înaltul profesionalism, principialitatea 
şi devotamentul cauzei sunt acele calităţi profesionale pe care le întrunesc 
lucrătorii medicali, executându-şi atribuţiile în scopul asigurării sănătăţii 
cetăţenilor.

În această zi, reiterăm respectul şi gratitudinea celor care şi-au legat soarta 
cu una din cele mai nobile şi umane profesii, celor care zi şi noapte veghează 
viaţa şi sănătatea populației. Vă dorim succese în plan profesional, bunăstare, 
să aveţi încredere în ceea ce faceţi şi, desigur, multă sănătate.

Victor BENU, 
președintele Sindicatului „Sănătatea”  
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Etapa tranzitorie a Republicii Moldova spre 
o economie concurenţială implică după sine 
fenomene şi mutaţii semnifi cative în paradigma 
fenomenelor politice, socio-economice, culturale 
şi, nu în ultimul rînd, în sistemul sănătătii, care 
s-a văzut confruntată cu schimbări privind cadrul 
propriu de funcţionare, aşteptări din partea 
medicilor şi poplaţiei, atribuţii, responsabilităţi şi 
ierarhizarea semnifi caţiei surselor de obţinere a 
performanţelor. În acest sens, este foarte important 
ca resursele umane să fi e poziţionate pe cea mai 
înaltă scară a sistemului de valori.

Ca organizaţia să ţină pasul acestor schimbări, ea 
are nevoie de salariaţi competenţi, bine informaţi, 
loiali, fl exibili şi talentaţi. Managerii trebuie să se 
gîndească bine la ceea ce le oferă angajaţilor şi ce 
aşteaptă de la ei, dacă doresc ca performanţele să 
fi e cît mai înalte.

Deşi în Republica Moldova cantitativ personalul 
medical este sub nivelul ţărilor Uniunii Europene, 
problemele în resursele umane din sistemul 
sănătăţii sunt determinate de distribuirea teritorială 
neuniformă, disbalanţa sectorială, manifestată 
printr-un raport inechitabil între medicina primară 
şi cea secundară, disbalanţa deprinderilor practice, 
calitatea scăzută a serviciilor, productivitatea 
scăzută, migraţia cadrelor medicale, motivarea 
scăzută etc. Toate aceste probleme au ca efect 
reducerea accesului şi calităţii asistenţei medicale.

Discrepanţa dintre numărul necesar şi cel 
existent de furnizori de servicii de sănătate, 
experienţa profesională şi abilităţile cerute de către 
sistemul de sănătate, împărţirea între specialităţi 
„de prestigiu/şi fără prestigiu”, proporţia mare 
a personalului medical califi cat care părăseşte 
sistemul de sănătate – contribuie esenţial la 
problemele specifi ce sistemului de sănătate.

Gradul de dezvoltare a resurselor umane la 
nivelul diferitelor niveluri de ingrijiri (asistenţa 
primară, asistenţa secundară, asistenţa terţiară). 
Distribuţia resurselor umane nu este echilibrată 
intre nivelurile de asistenţă, chiar dacă asistenţa 
medicală primară este una din priorităţile 
sistemului de reforme, cea mai importantă parte 
a forţei de muncă este concentrată în spitale şi în 
îngrijirea terţiară.

Inechităţi teritoriale privind distribuţia resurselor 
umane. Distribuţia geografi că a resurselor 
umane este inefi cientă şi inechitabilă. Distribuţia 

medicilor de familie 
în diferitele regiuni 
ale ţării variază de la 
2,6 la 7,5 la 10.000 
locuitori, cu niveluri 
mai scăzute în zonele 
rurale, unde numărul 
de medici şi asistente 
a scăzut în ultimii 
ani, în comparaţie 
cu zonele urbane. La 
nivel naţional, există un exces de medici în oraşe 
şi un defi cit de medici în zonele rurale. În unele 
raioane muncesc numai 45% dintre medicii de 
familie. Peste 50% din numărul total de paturi se 
găsesc în spitalele municipale din Chişinău.

Defi citul de medici de familie: medicii de 
familie şi asistentele nu vor să muncească în zonele 
rurale deoarece nu există motivaţii: salarii mici; 
condiţii proaste de muncă (centrele de sănătate 
vechi fără sistem de incălzire, canalizare); lipsa 
echipamentelor, maşini; neimplicarea autorităţilor 
locale în problemele de sănătate publică ale 
comunităţii; lipsa condiţiilor de trai; foarte multe 
responsabilităţi în ceea ce priveşte îngrijirile de 
sănătate ale pacienţilor  etc.

În condiţiile modifi cării mecansmului de 
fi nanţare a educaţiei medicale continue, începând 
cu anul 2011, conducătorii instituţiilor sunt tentaţi 
să diminueze importanţa acestei forme de instruire, 
ceea ce în timp va afecta calitatea serviciilor 
medicale prestate populaţiei, iar în contextul 
adoptarii cadrului normativ referitor la malpraxisul 
medical, ar putea genera în lanţ difi cultăţi severe la 
acest capitol.

Deşi profesia de medic rămâne în continuare 
una prestigioasă, faptul că anual circa 2/3 din tinerii 
specialişti, care au urmat o pregătire de 9-10 ani 
în domeniu cu investiţii materiale şi intelectuale 
considerabile, nu doresc să continuie activitatea 
de muncă în sistemul public al sănătăţii, poate fi  
considerat un indicator deosebit de relevant că 
sistemul public al sănătăţii rămîne în continuare 
un spaţiu neatractiv, cu excepţia municipiului 
Chişinău, în special, în condiţiile cînd oportunităţile 
de continuare a carierei profesionale din an în an 
devin tot mai largi în contextul integrării europene 
a ţării, dezvoltării economice a ţării, extinderii 
ariei serviciilor private de sănătate.
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Factorii care reduc atractivitatea profesiei 
medicale, sunt: durata mare a instruirii medicilor 
(9-12 ani), care permite plasarea în câmpul mult 
mai târziu comparativ cu alte categorii de specialiști 
(3-4 ani); necesitatea unor investiții fi nanciare 
consierabile pe parcursul studiilor; pericolul și 
riscul înalt pentru sănătatea însăși a lucrătorilor 
medicali; efortul psihoemoțional sporit pe parcursul 
activității ce se refl ectă negativ asupra sănătății 
medicului; riscul de malpraxis și răspundere 
civilă a personalului medical; remunerarea ne-
proporțională efortului depus de medici în cadrul 
activității; lipsa unei abordări diferențiate în funcție 
de complexitatea și responsabilitatea asumată 
de lucrătorul medical; lipsa unui pachet social 
acordat lucrătorilor medicali, cum ar fi  condiţii 
privilegiate de pensionare pentru unele categorii 
de medici, activitatea cărora necesită implicări 
psiho-emoţionale sporite (medicii de familie, 
cardiochirurgii, neurochirurgii, psihiatrii ş.a.).

Vitalie DANILIUC,
presedintele CS al CMF Hâncesti 

Profesia de lucrător medical ramîne în continuare 
una deosebit de atractivă pentru majoritatea 
tinerilor, iar instituţiile de învăţământ medical au 
condiţii sufi ciente pentru a pregăti specialişti de 
înaltă califi care profesională, în condiţiile unei 
fi nanţări stabile şi durabile.

Îmbunătăţirea managementului resurselor 
umane, dezvoltarea mecanismelor de planifi care 
a personalului medical, care ar trebui să urmeze 
evaluării nevoilor curente şi viitoare ale sistemului 
de sănătate, diversifi carea educaţiei continue 
postuniversitare sunt obiective strategice, a căror 
implementare va duce la consolidarea întregului 
sistem de sănătate. Cele menţionate mai sus sunt 
considerate a fi  de o importanţă deosebită, datorită 
faptului că Strategia de Dezvoltare a Sistemului 
de Sănătate are ca şi componente promovarea 
sănătăţii, accesul la serviciile de sănătate calitative 
şi disponibilitatea personalului competent.

Stimaţi colegi, 
Cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua 

lucrătorului medical şi a farmacistului” Vă adresez, 
cele mai sincere felicitări şi frumoase urări de bine.

Profesia de medic este una dintre cele mai vechi din lume. 
Fie că i s-a spus doctor, vindecător, medicul a fost şi rămîne o 

persoană importantă în societate, fi ind printre cei mai respectaţi 
oameni ai comunităţii. Astăzi, activitatea medicului constituie 
un exemplu marcant de servire cu abnegaţie a oamenilor, de 

îndeplinire a datoriei profesionale şi civice. Suntem acei care aduc 
bucuria continuităţii neamului în fi ecare familie, care dăruiesc o 
rază de speranţă suferindului, tratează boala şi sufl etul, în baza 

simplei chemări a inimii.
Vă doresc multă sănătate, prosperitate, optimism, succese 

în plan professional!
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Peste 22.000 de asistenți medicali sărbătoresc, 
pe 12 mai, ziua profesiei. La nivel mondial Ziua 
internațională a asistentului medical se sărbătorește 
de aproape jumătate de secol, iar Asociația de 
Nursing din Republica Moldova marchează acest 
eveniment special pentru membrii săi, din 1994.

Asistenții medicali sunt alături de colegii din 
întreaga lume, care în fi ecare zi de 12 mai țin să-
și amintească de Florence Nightingale, considerată 
fondatoarea profesiei de asistent medical. Până la 
ea, asistenții medicali erau considerați persoane 
nepregătite, care n-aveau califi care. 

În 1860, cu fondurile câștigate pentru serviciile 
aduse, a deschis prima școală de asistenți medicali 
pe lângă Spitalul „Saint Thomas”, din Londra. 
Înfi ințarea școlii a fost primul pas în pregătirea 
de specialitate asistenților medicali. Florence 
Nightingale a devenit, în 1907, prima femeie 
recompensată în Marea Britanie cu Medalia de 
merit.

Prin noţiunea serviciului de Nursing/asistent 
medical, Organizaţia Mondială a Sănătăţii vrea 
să atragă atenţia asupra acestui serviciu, ca fi ind 
cel mai important în îngrijirea pacienţilor. Ziua de 
12 Mai a devenit Ziua Internaţională a asistenţilor 
medicali din întreaga lume la iniţiativa Consiliului 
Internaţional al Asistenţilor Medicali, creat în 
anul 1899, în cinstea zilei de naştere a Florence 
Nightingale, fondatoarea primei şcoli laice de 
asistent medical din lume.

În 2013, tema propusă de Consiliul Internațional 
al Asistenților Medicali și Organizația Mondială a 
Sănătății este „Realizarea obiectivelor mileniului 
din domeniul sănătății”, care a fost pusă în discuție 
la Conferința Națională a asistenților medicali, 
unde s-au adunat reprezentanți din toate raioanele 
republicii precum și din instituțiile medicale 
republicane și municipale. 

În fi ecare an, ziua de 12 mai, ziua Internațională 
a Asistenților Medicali, aduce în atenția întregii 
lumi importanța profesiei noastre 
pentru sănătatea populației. Copiii, 
mamele, bolnavii care se afl a 
în luptă cu boli greu de tratat în 
contextul unor sisteme de sănătate 
grav afectate de criza economică, 
au în asistentul medical sau moașă 
un profesionist în mâinile căruia 
pun încredere și speranță pentru 
vindecare. 

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A ASISTENȚILOR MEDICALI
Fiind o profesie răspîndită în lume, nu există nici 

o îndoială că asistentele medicale sunt esențiale 
pentru realizarea obiectivelor mileniului. Asistenții 
medicali sunt adesea unicii profesioniști din 
sănătate accesibili pentru majoritatea oamenilor 
din lume. Deci, asistentele medicale sunt acele 
persoane care pot aduce noi inovații populațiilor 
dezavantajate cu acces limitat la servicii medicale. 

Asistentele medicale sunt instruite să înțeleagă 
natura complexă de menținere a sănătății, impactul 
psihosocial și factorii socio-economici, cum ar fi  
sărăcia, șomajul și etnia. Ei văd contextul pentru 
bunăstare și, în consecință acționează în mod 
potrivit situației.

Asistentele medicale au reușit să elaboreze și 
să atingă obiectivele chiar și după anul propus – 
2015. Noi putem fi  mândri de realizările noastre. 
Cu toate acestea, există încă probleme pe care le 
putem și trebuie să le soluționăm.

Asistentele medicale trebuie să se implice în 
advocacy, lobby și în dezvoltarea oricărui program 
introdus pentru îmbunătățirea serviciilor de 
sănătate, deoarece asistentele medicale sunt acelea 
care au cunoștințe practice a modului în care 
serviciul de livrare de sănătate poate fi  proiectat, 
coordonat și pus în aplicare efi cient.

Asociațiile Naționale Nursing au un rol 
important în informarea, consilierea, încurajarea 

și susținerea asistentelor medicale 
în activitatea acestora. Ele trebuie să 
continue să lucreze cu guvernul și alte 
organizații din domeniul sănătății de a 
crea condițiile necesare pentru a spori 
contribuția asistentelor medicale la 
îmbunătățirea acestora.

Aparținem unei profesii nobile, 
reprezentăm cea mai numeroasă 
categorie profesională din sectorul 
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Elena STEMPOVSCAIA,
președintele Asociației de Nursing

sănătate, suntem motivați prin misiunea asumată, 
suntem dedicați profesiei și asigurării siguranței 
pacienților prin calitatea serviciilor pe care le 
oferim. 

Cu ocazia Zilei Internaționale a Asistenților 
Medicali, Asociația de Nursing din Republica 

Moldova urează tuturor asistenților medicali, 
sănătate, putere de muncă și realizări profesionale 
pe măsura eforturilor depuse în îngrijirea 
semenilor noștri.

Cu abilitate, pricepere și competență, asistenții 
medicali acționează ca o adevărată coloană 
vertebrală a sistemului medical din republică și 
își onorează cu demnitate datoria profesională. 
Prin natura profesiei, ei sunt acei oameni angajați 
în slujba oamenilor. Pentru toate acestea, lumea 
întreagă le mulțumește și celebrează în fi ecare an, 
pe 12 mai, ziua profesiei.

Tuturor asistenților medicali din Republica 
Moldova care sunt permanent alături de pacienţi 

și care joacă un rol important în sănătatea noastră, 
le urăm un călduros „La mulți ani!” 

Профсоюзная организация Чадыр-Лунгской 
Районной Больницы насчитывает более 400 
членов.

Д о р о г и е  с о т р у д н и к и 
Чадыр-Лунгской Больницы!!! 
В  п р а з д н и ч н ы й  д е н ь 
нашего профессионального 
праздника хочется всем Вам 
персонально выразить горячую 
признательность за нелегкий труд, 
коллективную ответственность за 
пациента и за дружную работу 
всех подразделений на всех 
уровнях, активную жизненную 
позицию и неплохие показатели 
в работе.

Большую роль в достижениях учреждения 
играют члены профсоюзного комитета; это 
бессменный секретарь, член культмассовой 
комиссии на протяжении 20 лет один из 
лучших лаборантов Молдовы - Иванова Елена 
Андреевна - всегда веселая доброжелательная, 
принципиальная. К ней практически ежедневно 
обращаются за советом и по жизненным 
вопросам, и по профсоюзной линии, и всегда 
находят поддержку.

Под стать ей и Светлана Георгиевна Киктева, 
отличный врач - гинеколог, профгруппорг самой 
большой по численности профгруппы роддома 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ!!!

Светлана ЮРЧЕНКО,
председатель профкома Чадыр-Лунгской 

Районной Больницы

и акушерско-гинекологического отделения 
гарант стабильности и справедливости в 

данной профгруппе, Маринова 
Анна Ивановна - врач детского 
отделения, которая ставит перед 
профсоюзом и администрацией 
выявленные проблемы и не 
обходит острые углы.

Таласимова Мария Васильевна 
- медсестра оперблока, всегда 
готовая помочь в работе и 
организовать праздник после 
работы. 

Русева Надежда Георгиевна 
- заведующая терапевтическим 

отделением, которая добивается оплаты 100% 
за ночные дежурства в терапевтическом 
отделении, увеличение коэффициентов для 
своих сотрудников.

Григории Степанович Стельмах - бессменный 
казначей в профкоме более 20 лет.

Шляхтицкий Иван Дмитриевич, детский 
хирург и другие.

Все июньские розы и васильки - Вам. Будьте 
счастливы! 
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În fi ecare dimineaţă, în orice timp al anului, 
pe orice vreme, își deschid uşile şi îşi îndreaptă 
paşii spre Centrul de Sănătate Publică Raional 
Sîngerei cei 42 angajaţi, care stau la straja sănătăţii 
populaţiei raionului.

Cu misiunea de a preveni îmbolnăvirile, zi de 
zi, prin muncă asiduă, atitudine conştiincioasă 
faţă de executarea obligaţiunilor de serviciu, 
profesionalizm şi dăruire de sine, îşi aduc 
aportul în realizarea programelor de promovare a 
sănătăţii, în controlul maladiilor transmisibile şi 
nontransmisibile.

 Înaltul profesionalism, principialitatea şi 
devotamentul cauzei sunt acele calităţi profesionale 
pe, care le întrunesc lucrătorii medicali ai Centrului 
de Sănătate Publică Raional Sîngerei, executându-şi 
atribuţiile în scopul asigurării sănătăţii cetăţenilor.

De Ziua lucrătorului medical şi a farmacistului  
Vă adresez sincere felicitări, însoţite de urări de 
sănătate, bucurii şi succese mari în activitate.

Dorindu-le multă sănătate şi fericire veteranilor 
serviciului, îi asigur că acea experienţă bogată de 
care dispun, este în deplină măsură utilizată de 
tinerii lucrători ai asistenţei medicale, constituind 

un support considerabil la realizarea sarcinilor ce 
ne revin.

Adresez un mesaj de felicitare aparte tinerii 
generaţii, cărora le revine onorabila şi  fericita 
ocazie de a activa în condiţii mai favorabile, 
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, îmbogăţindu-
le cu noi realizări, contribuind astfel la menţinerea 
sănătăţii publice.

Cu misiunea de a preveni îmbolnăvirile...

              Ludmila PROCIUC,
presedintele CS al CSP Sângerei

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 tuturor angajaților 
din domeniul ocrotirii sănătății.

Vă exprimăm mulțumiri pentru 
munca și devotamentul Domniilor voastre față de 
cea mai nobilă, mai responsabilă și mai necesară 
profesie – cea de medic. Doctorul este acela care 
stă la straja sănătății omului de la prima respirație 
până la ultima sufl are. 

Prin profesionalism, răbdare și umanism el 
alină suferințele pacientului, îi tratează fi zicul și 

psihicul, îi insufl ă speranță, 
îl ajută să se recupereze după 
o maladie și îi dă povețe cum 
să prevină îmbolnăvirea.

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.
Vă dorim prosperitate, realizări frumoase pe 

tărâmul profesional și în viața personală. 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 CS al colaboratorilor

Universității de Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemițanu”

Ion ABABII, 
rector al Universității de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemițanu”
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Cu ocazia sărbătorii profesionale „Ziua 
lucrătorului medical şi farmacistului” colectivele 
CMF Soroca și Centrelor de Sănătate Autonome 
din raionul Soroca Vă adresează sincere felicitări 
şi doleanţe de sănătate, împliniri pe plan personal 
şi profesional, prosperitate, bucurii de la cei dragi, 
multă răbdare membrilor familiilor Dumneavoastră, 
să aveţi parte de căldura recunoştinţei umane şi 
a satisfacţiei morale, să fi ţi mereu în avangarda 
fortifi cării sănătăţii populaţiei.

Ai mîini de aur şi un dar domnesc
Acela de a pune pe picioare

Cu stimă mă închin în faţa Ta şi-ţi mulţumesc
Că-n munca grea pe care-o faci, 
Nu uiţi de omenie şi răbdare.
Eşti medic, fi e soră medicală
Sau poate-un simplu angajat în medicină
Eşti înger păzitor pentru un om răpus de 
boală
Izvor aducător de alinare, de speranţă şi 
lumină.
La straja sănătăţii soarta te-a adus
Te-ai logodit cu cea mai grea 
Și mai senină meserie
Cît sufl et, cîte nopţi la căpătîiul altora ai pus
Atîta ai sădit în lume bucurie.
Fii mîndru de ce eşti – izvor de sănătate
Speranţă, alinare, putere şi chiar viaţă
Pe toate să le dai şi să le ai în parte

Şi să te ştiu mereu cu zîmbetul pe faţă!

STIMAŢI COLEGI!

Colectivul CMF SorocaCentrele de Sănătate Autonome din raionul Soroca

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Когда в дом приходит беда, особенно если она 

коснётся самого ценного – здоровья родного человека, 
приходит переосмысление ценностей. Мы  более остро 
ощущаем добро и чуткость , которые являются самым 
дорогим и ценным даром из всего , что может подарить 
человеку человек.  А еще узнаем, что есть в мире люди, 
которые сжигают свои сердца и души отдавая все сил 
и любовь, борются за спасение каждого человека, 
сражаются  с чудовищным недугом  за каждую улыбку 
человека, за каждый шаг, за каждое мгновение счастья. 
Мы знаем, что только благодаря их горению, мы можем 
жить, дышать, наслаждаться общением с нашими 
родными. И мы  говорим им огромное спасибо! Желаем 
любви, удачи, здоровья и счастья в личной жизни.

 Дай бог вам, дорогие коллеги, сил и благословения 
творить добро его руками и дарить бесценное чудо 
– здоровье. с праздником медицинского работника, 
коллеги. 

Профсоюз и администрация санатория  
«Букурия-Синд»
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La etapa actuală necesitatea 
ca cetăţenii să fi e activi, 
informaţi şi responsabili este 
mai pregnantă ca niciodată. 

Abilitatea de a se implica în 
viaţa şi în problemele publice, în 
mod intelegent şi responsabil, se 
formează. Cu toate că anumite 
lucruri pot fi  deprinse în cadrul 
familiei, în societatea actuală 
acestea nu mai sunt sufi ciente 
pentru formarea unor adevăraţi 
cetăţeni. Această misiune este 
preluată de diferite instituţii de 
învăţămînt. La formarea unui 
cetăţean activ, capabil de a trăi 
într-o societate democratică 
contribuie şi colectivul de 
profesionişti a Colegiului de 
Medicină Bălţi.

Istoria întemeerii Colegiului 
de Medicină Bălţi datează din 
anul 1924 cînd a fost infi inţată 
Şcoala de Felceri şi Moaşe în 
oraşul Ananiev, regiunea Odesa. 
În anul 1940 această şcoală 
este transferată la Chişinău, 
iar la 17 august 1945, conform 
Hotărîrii Sovietului Comisarilor 
Norodnici nr. 729, a fost 
transferată la Bălţi. În august 
1954, Şcoala de Felceri şi Moaşe 
este reorganizată în Şcoala de 
Medicină. Colectivul nu era 
numeros: 60 de elevi şi 2 medici 
titulari. Datorită proceselor de 

RESPONSABILITATEA - CHEZĂŞIA SUCCESULUI
renovare în 
învăţămintul 
din republică, 
Şcolii de 
M e d i c i n ă 
din Bălţi i 
se atribuie 
statutul de 
Colegiul de 
M e d i c i n ă 
prin decizia 
Guvernu lui 
Republicii Moldova nr. 440 din 
25 iunie 1992, ceea ce presupune 
o pregătire mai amplă şi calitativă 
a viitorilor lucrători medicali cu 
studii medii de specialitate.

Colegiul este acreditat 
la specialităţile: „Medicina 
generală”, „Stomatologie”, 
„Diagnostica de laborator”. 
Pe durata activităţii Colegiul 
a pregătit peste 20 de mii 
specialişti: asistente medicale, 
moaşe, felceri, tehnicieni-
dentari, felceri-laboranţi ce au 
activat şi activează cu succes 
în cadrul instituţiilor medicale 
din republică şi de peste hotare, 
dînd dovadă de înalt devotament 
profesiei alese.

La etapa actuală Colegiul este 
o instituţie publică care realizează 
procesul de instruire din contul 
mijloacelor fi nanciare prevăzute 
în acest scop în Bugetul de Stat 

şi a celor 
pa r ve ni t e 
de la 
s t u d i i l e 
p r i n 
c o n t r a c t . 
M u l ţ i 
absolvenţi 
a i 
Colegiului 
ş i - a u 
con t inua t 
studiile în 

cadrul instituţiilor de învăţămînt 
superior, iar din ei au devenit 
personalităţi marcante, în 
domeniul ocrotirii sănătăţii, 
conducători ai Ministe-rului 
Sănătăţii şi ai instituţiilor 
medico-sanitare.

Colectivul profesoral în 
frunte cu echipa managerială 
se impune prin devotament, 
competenţă, cultură, inteligenţă, 
idei de îmbunătăţire a procesului 
educaţional şi prin rezultate 
apreciabile. În cadrul Colegiului 
activează 55 profesori titulari, 
majoritatea deţinători de grade 
didactice: 4 profesori au grad 
didactic superior, 6 - gradul I, 
20 - gradul II, oameni cu sufl et 
nobil, adevăraţi profesionişti, 
care instruiesc cu dăruire de sine 
cei 727 elevi ai Colegiului de 
Medicină Bălţi.

Misiunea Colegiului 
este pregătirea calitativă a 
specialiştilor cu studii medicale 
medii, care sunt capabili să 
activeze în instituţiile medicale 
de tip staţionar sau ambulator 
împreună cu medicii şi 
personalul auxiliar. Activitatea 
lor corespunde cerinţelor 
societăţii dînd dovadă de 
capacităţi creative, diverse forme 
de gîndire, de colaborare, educaţi 
în spiritul valorilor naţionale şi 
general-umane, cu nivel avansat 
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de mobilitate pe piaţa muncii şi capacităţi de acomodare rapidă 
la tendinţele de dezvoltare ale 

societăţii moderne şi de integrare 
în spaţiul european.

Umbriţi de măreţii 
tei de pe strada Mihai 
Eminescu din orașul 
Ungheni, noi, colectivul 
Colegiului de Medicină 
Ungheni, ne simţim 
o părticică din marea 
familie a sistemului de 
ocrotire a sănătăţii din 
Republica Moldova. 
D e  20  d e  a n i ,  cu 
dragoste şi abnegaţie, 
instruim asistenţi medicali, fiind conştienţi că 
această profesie este pe cât de nobilă, pe atât 
de complicată:responsabilitatea pentru viaţa şi 
sănătatea unui om este aproape inegalabilă.

 Fiecare a treia duminică a lunii iunie este aşteptată 
de noi, ca şi de toţi cei ce poarta halate albe, ca o 
adevărată sărbătoare deoarece este ocazia perfectă 
pentru aducerea unui pios omagiu şi recunoştinţă 

  
marilor noştri înaintaşi 
pentru realizările lăsate 
drept moştenire, pentru 
contribuţia la defi nirea 
profesiunii de medic / 
lucrător medical şi la 
progresul medicinii, dar 
şi prilej de evaluare a 
muncii noastre şi de 
stabilire a noi obiective.

A z i ,  î n  z i  d e 
sărbătoare, permiteţi-

ne să adresăm  tuturor lucrătorilor medicali multă 
sănătate, urări de bine, realizări profesionale şi să 
aveţi încredere în ceea ce faceţi! Vă dorim să vă fi e 
recunoscută şi apreciată mereu munca şi să aveţi 
în continuare puterea de a face lumea mai bună , 
de a sta la straja sănătăţii acestui popor, luminând 
pe cei din jur cu dragostea şi frumuseţea sufl etului 
Dumneavoastră!

Diana BEŞLIU, 
metodist, Colegiul de Medicină Ungheni 

Aurelia BODRUG, 
preşedintele CS al Colegiului de Medicină Ungheni 

Mult stimaţi colegi!
Colectivul organizaţiei sindicale al 

Colegiului de Medicină Bălţi adresează calde 
şi sincere felicitări Sindicatului „Sănătatea” cu 

ocazia zilei medicului şi a farmacistului. 
Vă dorim sănătate, pace şi linişte în familie, echilibru spiritual, 

succese în realizarea sarcinilor nobile pe tărîmul profesiei alese. Să 
aveţi parte  de putere în muncă, activitate fructuoasă, căci sunteţi 
cei, care dăruiţi o rază de speranţă suferindului, trataţi boala cu 

sufl etul, în baza simplei chemări a inimii.
Succese în realizarea tuturor proiectelor şi mari 

speranţe!

Ana ISCOLNÎI, 
preşedintele CS al Colegiului de Medicină Bălţi
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Pe potecile verii am ajuns şi noi la o sărbătoare – a 
treia duminică a lunii iunie este o zi deosebită pentru 
comunitatea medicală. Este ziua în care cei ce stau la 
straja sănătăţii neamului şi a generaţiilor următoare 
îşi marchează sărbătoarea lor profesională – Ziua 
Lucrătorului Medical şi a Farmacistului. Cea mai 
veche, cea mai nobilă profesie este cea de tămăduitor al 
suferinţelor omeneşti. Această profesie înglobează cele 
mai sublime calităţi: modestia, inteligenţa, bunul simţ, 
călăuza şi răbdarea.

Căldura pe care o emană în sufl etele pacienţilor 
încolţeşte asemeni unei lumini miraculoase. Zilnic cu 
ajutorul bunului Dumnezeu se întîmplă cîte o minune, 
zilele petrecute la căpătîiul bolnavului par clipe, iar 
clipele pentru cel suferind par veşnicie. Ei sunt pilonii 
mileniului III şi merită tot ce-i mai scump pe lume – 
recunoştinţă pentru că veghează de-o viaţă la poarta 
Sănătăţii.

E totul ca şi-n orice an: început de vară, miros 
îmbătător de fl ori. Şi totuşi, de fi ecare dată, ajunşi în 
prag de sărbătoare, se simt clipe unice ce trezesc emoţii 
şi sentimente deosebite, deoarece profesia noastră este 
viaţa noastră, este primul pas ce asigură viitorul.

A fi  medic nu este o simplă profesie, ci este un destin 
pe care îl pot accepta doar cei mai curajoşi dintre noi. 
Din dragoste faţă de oameni aţi ales o cale deloc uşoară 
de a dărui celor din jur bucuria unei vieţi fără durere. 

Va urăm multă sanatate, realizări pe tărîmul 
profesional, fericire în familie, bunăstare şi prosperitate.

A FI MEDIC ESTE UN DESTIN...

Nina POSTU,
preşedintele CS al IMSP SR Rezina

 „Un om mi-a dat viaţă”
Bolnavu-ncet şoptea.
Mi-a dăruit speranţe
Prin sfănta munca sa.
Ce faptă mai măreaţă
Poate să facă un om,
Decît a da viaţă
Unui alt om.
Asemenea unei mame
Ce-şi creşte-ai săi copii
Tu , doctore, la oameni
Le dai speranţe mii.
Le-ntorci curajul vieţii
Nădejdea-n viitor
Le-alungi boala,tristeţea 
Din inimile lor.

De Ziua lucrătorului medical şi a farmacistului  Vă adresăm sincere felicitări, însoţite de urări de 
sănătate, bucurii şi succese mari în activitate.

Pentru cei afl aţi în serviciul sistemului de sănătate, ziua de astăzi reprezintă un prilej de a rezuma 
calea parcursă, dar şi de a privi cu mai multă încredere în viitor.

Rolul lucrătorului medical într-o societate este vital, mai ales, că se doreşte continuarea afi rmării 
principiului supremaţiei sănătăţii populaţiei. De aceea, astăzi trebuie să conştientizăm că în faţă ne stă o 
sarcină difi cilă şi, totodată, extrem de importantă - de a nu dezamăgi populaţia care a investit încredere. 

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

Vă dorim tuturor angajaţilor sistemului ocrotirii 
sănătăţii multă sănătate, abnegaţie, împliniri pe 
plan personal şi profesional.

STIMAȚI COLEGI!

Comitetul sindical al Centrului Național 
Științifi co-Practic de Medicină Urgentă
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DRAGI COLEGI!

Sunt de admirat abnegaţia 
şi angajamentul profesional, 
valori pe care le întruchipează un 
lucrător medical, dedicându-se 
exercitării uneia dintre cele mai 
nobile profesii – cea de medic.

Anume angajații din acestă 
ramura  stau la paza sănătăţii 
fi ecărui membru de familie, şi-
și îndeplinesc onest datoria în 
pofi da greutăţilor.

Devotamentul profesiei, 

Mihail OPREA, 
directorul general al Dispensarului de 
Narcologie

Silvia PANCENCO, 
președintele CS al Dispensarului de 

Narcologie

Cu ocazia sărbătorii 
profesionale - „Ziua 
lucrătorului medical 
şi a farmacistului” Vă 
felicit, din tot sufl etul, cu 
sărbătoarea profesională. 

Începând de la naştere – 
anume medicul este alături 
de pacient în momentele 
cele mai difi cile. 

Un medic adevărat 
nu rămâne indiferent 
faţă de suferinţa altora, 
el poate inspira încredere în 
forţele proprii, dă speranţă 
de vindecare şi de a sprijini 
pacientul. Ştiţi foarte bine nu 
există nici oameni similari 
nici maladii similare. Medicul 
trebuie să poată asculta şi auzi, 
să cunoască nu numai natura 
bolii, dar şi natura umană.

Nu există nici o profesie în 
lume mai responsabilă, mai 
respectată şi mai necesară!

dedicarea şi dorinţa 
de a ajuta omul bolnav 
fac minuni.

Stimați colegi, 
fi e ca urări de 
bine şi cuvinte 
de recunoştinţă 
să sune în adresa 
Dumneavoastră nu 
numai în aceasta 
zi minunata dar, de 
asemenea, şi în viaţa 
de zi cu zi. Sănătate, 

fericire, orizonturi luminoase! 
Fie ca norocul, bucuria şi 
dispoziţia bună să Vă însoţească 
întotdeauna!

Stimația angajați ai 
Dispensarului de Narcologie 
Vă mulţumesc pentru munca 
și dăruirea Dumneavoastră, Vă 
doresc succese în realizarea 
tuturor planurilor și multă 
sănătate  Dumneavoastră și 
celor apropiaţi!

STIMAȚI COLEGI!

Cu prilejul zilei profesionale - Ziua Lucrtorului Medical şi a Farmacistului, 
colectivul Spitalului Clinic Republican pentru Copii „Emilian Coţaga” Vă 
adresează cele mai sincere şi cordiale urări de bine şi sănătate.

Oamenii în halate merită respectul şi recunoştinţa pacienţilor pentru truda 
neogoită la căpătâiul bolnavului, pentru zilele de zbucium şi nopţile de nesomn, 
pentru vindecarea lor.

Lucrătorii medicali sunt demni de tot respectul, fiindcă în lume nu există o 
altă profesie, care să întruchipeze atât eroism, bunătate, jertfire de sine şi nobleţe.

Mulţi dintre noi cu mândrie pot spune că medicii sunt cei mai caritabili, cei 
mai binevoitori, şi că de profesionalismul medicului depinde sănătatea tuturor.

Fie ca activitatea Dumneavoastră plină de abnegaţie, devotament şi 
profesionalism să Vă asigure permanent meritatul confort social şi să Vă bucuraţi 
din plin de realizările muncii zi de zi, pe care o depuneţi în suprema şi nobila datorie.

Să aveţi parte de realizări măreţe în activitate, sănătate şi cele dorite în viaţă.

Vasile TOMUZ,
preşedintele CS al Spitalului Clinic Republican pentru Copii 

„Emilian Coţaga”
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În semn de înaltă apreciere a meritelor în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii, pentru contribuție la 
aprofundarea colaborării moldo-române în domeniul transplantului de organe și înalt profesionalism, se 
conferă „Ordinul Republicii” și Medalia „Meritul Civic”, în temeiul articolului 88 lit (a) din Constituția 
Republicii Moldova și al Legii cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova:

 „Ordinul Republicii”

domnului Vladimir 
HOTINEANU

- șef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemițanu

Medalia „Meritul Civic”

doamnei Tamara BĂLĂȚEL - asistentă medicală superioară la Spitalul Clinic Republican 

domnului Valeriu BOGDAN - șef de secție la Spitalul Clinic Republican 

domnului Adrian HOTINEANU - conferențiar universitar la Universitatea de Stat de Medicină 
și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

domnului Grigore IVANCOV - șef de secție la Spitalul Clinic Republican

Biroul Executiv al Sindicatului „Sănătatea” Vă felicită cu conferirea distincţiilor înalte de stat 
şi Vă doreşte noi realizări în munca Dumneavoastră nobilă.

Dragi colegi, stimați 
lucrători ai sistemului 
de sănătate. Astăzi, 
colectivul Centului de 
Sănătate Publică din 
mun. Chișinău, are 
prilejul de a veni cu 
un mesaj de felicitare 
către toți urmașii lui 

Hipocrate, cei care își închină sufl etul și viața 
pentru sănătatea fi ecăruia dintre noi, izvor 
aducător de alinare, de speranță, dar și de lumină. 
La straja sănătății soarta te-a adus, te-a logodit cu 
cea mai grea și mai senină meserie, ți-a rezervat 
unicul drept de a sădi în lume bucurie, prin nopțile 
în care la căpătîiul altora veghezi.

Receptivitatea şi angajamentul Dumneavoastră 
profesional sînt valori pe care mizează fi ecare. E 
de admirat modul dedicat în care vă implicaţi în 

tratarea bolilor şi puterea de sacrifi ciu de care daţi 
dovadă zi de zi.

Aceștia sunt pilonii care vă ridică deasupra 
tuturor altor profesii, care vă clădesc numele și 
performanțele, care vă ghidează spre culmi înalte 
și orizonturi largi.

Pentru neobosita trudă a Domniilor Voastre, 
pentru predispunerea de a prelua zilnic durerea și 
suferința altuia, venim cu un sincer Mulțumesc, cu 
urări de bine și de sănătate. 
Reiterăm respectul și 
meritul fi ecăruia dintre 
Dumneavoastră, acestea 
din urmă încununîndu-
se cu satisfacția și 
recunoștința pacienților. 

Colectivul Centrului de Sănătate Publică, 
mun.Chișinău


