
            Primăvara... anotimpul renaşterii, al trezirii la
                   viaţă, face acum de ziua aceasta de 8 Martie,
                   ziua  cea mai plina de feminitate, zâmbete, şi
căldură sufleteasca!
     Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul
acestei zile să vă însoţească pretutindeni şi fie ca primăvara
    iubirii să vă inunde sufletul cu bucurie şi cu parfumul
        tuturor florilor sale.
        De 8 martie vă uram o primăvară frumoasa, cu soare,
      fericire şi toată dragostea noastră prinsa într-un frumos
      buchet de ghiocei ce vestesc venirea unei noi primăveri!
     Vă dorim un 8 Martie cât mai frumos!

Buletin informativ
al Sindicatului “Sănătatea”

din Republica  MoldovaNr. 1 (98) Martie, 2011

Ca un bobocel de floare
Să trăieşti în sărbătoare
Ca o floare înflorită
Să te simţi mereu iubită
Ca un fir de iarbă fină
Să fii scăldată în lumină
Ca o gingaşă orhidee
Să rămâi mereu femeie.
Felicitări cu 8 Martie! Cu profund respect,

Preşedinte
Victor Benu
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La 06.01.2011 Sindicatul
„Sănătatea” din Republica Moldova
a inaintat Guvernului Republicii
Moldova, Ministerului Sănătăţii şi
Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor
din Moldova propuneri, solicitand
includerea lor in Programul de
activitate a Guvernului pentru
perioada 2011-2014 şi susţinere în
realizarea lor.

Propunerile în cauză reies din
Revendicările înaintate de Congresul
V al Sindicatului „Sănătatea” din
28.05.2010 in adresa Guvernului care
au fost apreciate ca fiind reale de
către ministerele implicate in
examinarea lor.

Mai jos publicăm propunerile
menţionate şi argumentele lor.

Propunerea nr. 1.
Modificarea Legii ocrotirii

sănătăţii privind stabilirea a cel
puţin 8 la sută din PIB-ul
republican pentru ocrotirea
sănătăţii.

Modificarea Legii ocrotirii
sănătăţii în vederea stabilirii unei
norme concrete, a cel puţin 8 la sută
din PIB republican pentru finanţarea
ramurii sănătăţii va servi ca o normă
pentru  elaborarea şi adoptarea
Bugetului de stat, FAOAM şi
bugetele locale. Inaintarea
revendicării în cauză reiese şi din
faptul că cheltuielile pentru ocrotirea
sănătăţii din PIB în anul 2009 în
Republica Moldova au constituit cu
circa 50 la sută mai puţin decât în
ţările UE (UE 9,1; RM- 6,1).

Realizarea acestui obiectiv va
fi şi o garanţie pentru susţinerea
financiară a sistemului de sănătate: din
sursele financiare ale Bugetului de stat
şi bugetele locale; prin achitări de
taxe, donaţii şi sponsorizări; surse

proprii prin co-plăţi; programe
naţionale şi internaţionale.

Un alt motiv, nu mai puţin
important este că realizarea acestei
norme va permite garantarea locurilor
de muncă şi salariilor decente pentru
lucrătorii medicali, care la rândul lor
vor asigura servicii medicale de
calitate populaţiei.

Propunerea nr. 2.
Modificarea Legii nr. 1593-

XV din 26.12.2002 „Cu privire la
mărimea, modul şi termenele de
achitare a primelor de asigurare
obligatorie de asistenţă medicală”
în vederea majorării cotei
procentuale din totalul
cheltuielilor de bază aprobate de
Bugetul de stat – de la 12,1%  la
15 la sută.

Majorarea cotei procentuale
din totalul cheltuielilor de bază
aprobate de Bugetul de stat – de la
cel puţin 12,1% la cel puţin 15 la sută
va permite: acoperirea cheltuielilor ce
ţin de asigurarea medicală a
contingentelor de populaţie de către
stat; majorarea volumului şi calităţii
serviciilor medicale, inclusiv de înaltă
performanţă, prestate în cadrul
asigurărilor obligatorii de asistenţă
medicală; creşterea cheltuielilor
pentru medicamente compensate;
implementarea planului strategic  de
dezvoltare a sistemului naţional
informaţional în sănătate care la rândul
său va micşora lucrul medicului cu
documentaţia medicală şi va mări
timpul de lucru cu pacienţii etc.

Propunerea nr. 3.
Luarea sub control strict şi

permanent a evoluţiei preţurilor
şi tarifelor, lărgirea listei
produselor mărfurilor şi
serviciilor, preţurile cărora să fie

controlate de stat, promovand
politici ce ar avea drept scop
stabilirea echilibrului dintre
preţuri/tarife şi salarii/pensii, iar
în cazul unor contradicţii vizând
preţurile/tarifele – să intervină
prompt prin aplicarea parghiilor
de intervenire de rigoare a
sindicatului.

Propunerea nr. 4.
Elaborarea şi adoptarea

normelor-tip de muncă pentru
toate categoriile de angajaţi din
economia naţională, inclusiv din
sectorul sănătăţii, conform
prevederilor art.168 al Codului
muncii.

Propunerea nr. 5.
Restabilirea funcţiei

economice a salariului pentru I
categorie de calificare, prin
stabilirea unui salariu unic pe
republică la nivelul minimului de
trai şi indexarea anuală a
acestuia, în funcţie de creşterea
reală a economiei (PIB), indicilor
preţurilor de consum şi ratei
inflaţiei.

Nu este normal că în Republica
Moldova la moment sunt aplicate mai
multe valori a salariului pentru I
categorie de calificare (sectorul real
– 1100 lei; IMSP – 750; sectorul
bugetar – 600 lei etc.).

Salariul pentru I categorie de
calificare este garanţia minimă de stat
şi ea trebuie să fie egală pentru toţi
angajaţii şi indexată anual în raport cu
creşterea reală a economiei (PIB),
indicele preţurilor de consum şi rata
inflaţiei.
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La CSP Sangerei,
în cadrul organizaţiei
sindicale primare, a fost
creată „organizaţia
primară a femeilor
sindicaliste”. La  şedinţă
a fost aprobată decizia
de creare a organizaţiei
de femei, aprobat planul
de lucru, alese organele
de administraţie, control
şi revizie şi a fost
desemnată persoana împuternicită să reprezinte
organizaţia primară a femeilor sindicaliste.

Accentele au fost puse în studierea şi aplicarea
Legii nr.493-IV din 16 martie 2006 .

Situaţia femeilor din Sangerei nu diferă de cea din
ţara. Ne intalnim cu aceleaşi probleme ce ţin de
salarizare, promovarea femeilor la posturi cu funcţii de
decizie, suprasolicitare in plan privat...

La moment, avem in raion o singură femeie medic
membru a consiliului orăşenesc şi una a consiliului raional.

Organizaţia îşi pune ca scop:
- promovarea, instruirea, consultarea şi mobilizarea

tuturor persoanelor fizice cu scopul de a sprijini şi
dezvolta iniţiative cu caracter economic, cultural şi social;

- motivarea, încurajarea şi pregătirea femeilor
pentru o participare mai activă în viaţa economică,
politică, civilă, culturală din localitate;

- promovarea pe plan local a oportunităţilor de
lider a  femeilor din medicina.

Din numele „organizaţiei primare a femeilor
sindicaliste” a Centrului de Sănătate Publică Sângerei
felicităm toate doamnele şi domnişoarele din Sindicatul

Constituirea „organizaţiei primare a femeilor sindicaliste”
din cadrul Comitetului Sindical al CSP Sangerei

Pentru că sunteţi cele care înseninează zilele
bărbaţilor,
Pentru că sunteţi cele care numai când priviţi
către copiii voştri,
Daţi lumii mai multă frumuseţe,
Pentru că sunteţi cele care găsesc în fiecare zi
Timp pentru orice problemă şi orice nevoie a
celor dragi,
Pentru că, deşi vă mai plângeţi câteodată,
O luaţi de la capăt în fiecare zi, mai puternice
şi mai hotărâte,
Pentru că sufletul vostru ştie ce e iubirea,
Cum se dăruieşte şi cum se primeşte ea...
Şi pentru tot ceea ce reprezentaţi...
Pentru voi timpul se opreşte puţin în loc
La fiecare început de  Primăvară,
Să vă aducă un omagiu de sărbătoare:

Prociuc Liudmila,
preşedintele Organizaţiei primare
a femeilor sindicaliste a CSP Sangerei

Mereu să fiţi iubite, fericite şi dorite!!!
            La mulţi ani!

„Sănătatea” cu
prilejul sosirii
primăverii şi
sărbătorii de 8 martie,
anotimpul renaşterii,
al trezirii la viaţă. Ziua
de 8 martie este ziua
cea mai plină de
feminitate, zâmbete şi
căldură sufletească!
Fie ca toate implinirile
frumoase, sănătatea

şi spiritul acestei zile să vă însoţească pretutindeni şi
oriunde.
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 La  Centrul Naţional Ştiinţifico-
Practic de Medicină Urgentă
(CNŞPMU) activează 2646 angajaţi,
dintre care 1737 sunt femei. Toate
femeile noastre fac parte din Sindicatul
„Sănătatea”. Un fapt relevant este că
din cei 55 de membri ai comitetului
sindical al Centrului Na ţional
Ştiinţifico-Practic de Medicină
Urgentă 48 sunt femei.

In colectivul nostru lucrează femei,
care şi-au consacrat  întreaga lor viaţă
profesiei de medic, inzestrate cu
însuşiri şi abilităţi profesionale
deosebite, ele au contribuit enorm la
dezvoltarea serviciului de asistenta
medicala urgenta la nivel de prespital
şi spital, fortificand increderea
pacientului în forţa magica a medicului.
Aşi vrea in acest sens să remarc aportul
deosebit al colegilor mele
T.Dumbrava,   M .Cheltuitor, L. Iliina,
E. Gornea, L. Turic, T. Melnic şi multe
altele, care prin abnegaţia şi atitudinea
lor responsabilă faţă de obligaţiile de
serviciu au salvat de la moarte şi au
tratat sute şi mii de suferinzi. Activitatea
lor profesională va atinge degrabă circa
40 ani în instituţia noastră. Multe dintre
ele au făcut o carieră strălucită,
ocupând diverse funcţii, începând de
la simpli lucrători şi devenind
conducători de secţii. Dintre acestea
aşi menţiona   S. Ciobanu, T. Dumbrava,
T. Melnic, F. Vasiloi, M. Brinza, M.
Chisterova, D. Manea, şefele de staţiuni
A. Zuev, S.Gaitur, E.Pupez, M.
Chimacovskii.

Pentru angajatele CNŞPMU
serviciul a devenit, pe buna dreptate, o
a doua casă. În pofida greutăţilor, cu
care se mai confruntă la serviciu, iar
uneori şi în familie, ele au ştiut să iasă
învingătoare din toate greutăţile şi, mai

mult chiar, să dovedească că sunt bune
soţii, gospodine, că ştiu să crească copii
sănătoşi şi bine educaţi. Acum a venit
timpul nepoţilor.

Impreună  cu noi, femeile, au
„crescut” etajele spitalului şi numărul
substaţiilor AMU din sectoarele
municipiului, la construcţia cărora am
participat de rand cu intregul colectiv.
Majoritatea dintre noi a inceput
activitatea atunci, cand  capacitatea
spitalului nostru era până la 100 de
paturi. Astăzi CNŞPMU acoperă
servicii medicale pentru 729 de paturi,
cu 5 substaţii de asistenţă medicală de
urgenţă, 5 puncte AMU, 5  SATşiO.

Cât priveşte încadrarea femeilor în
lucrul de cercetare ştiinţifică, pot
confirma, că avem cu ce ne mandri.

De curând dna Alina Glavan a susţinut
cu succes teza de doctor în medicină,
fiind totodată şi şefa secţiei de
traumatologie CNŞPMU. Doamnele
noastre participă periodic la
conferinţele tematice instituţionale,
naţionale şi internaţionale, la care sunt
puse in dezbateri problemele actuale
în urgenţele medicale.

Cu prilejul Sărbătorii Internaţionale
a femeilor - 8 Martie - vreau să le aduc
sincere urări de bine, dorindu-le multă,
multă sănătate, împliniri în viaţa
profesională şi cea familială, zambete
pe faţă, puritate sufletească şi să fie tot
aşa de blajine şi generoase, cum le
cunosc de o viaţă.

Pe aripi de primăvara,
8 Martie lin coboară,
Va aduc cu-a lui sclipire,
Mult noroc şi fericire.

Evfalia Negreaţă,
vicereşedintele comitetului
sindical al CNŞPMU

Sărut, femeie, mâna ta
intotdeauna muncitoare,
atât de mică şi de floare...
Sărut, femeie, mâna ta.

Ca o aripă ce-a zburat
şi-a obosit neobosită,
să odihnească liniştită,
ca o aripă ce-a zburat.

Copii dorm in cuibul lor,
nevinovat li-i somnul, mamă;
tot fără griji şi fără teamă,
copiii dorm in cuibul lor.

Şi-alături mâna ta, aici,
la căpătâi, ca o lumină;
alinătoare şi blajină,
alături mâna ta, aici.

Pământu-n ea a încăput,
cu măr domnesc şi lună nouă,
cu strugur copt scăldat în rouă,
pământu-n ea a încăput.

Cuminte ramură de dor,
când miezul nopţii ora bate,
se-adună din eternitate,
cuminte ramură de dor.

Şi plouă stele fulgerat
în casa noastră şi-n cuvinte.
Cuvintele sunt toate sfinte!
Şi plouă stele fulgerat...

Şi cântă dincolo de geam
bătrânul greier la vioară...
Din taină greierul coboară
şi cântă dincolo de geam.

Sărut, femeie, ochii tăi
de lacrimă şi de scânteie,
de împărată şi de zeie,
sărut, femeie, ochii tăi.

Sărut, cuminte, vorba ta
cu limpezime de izvoare,
cu vraja Soarelui-răsare,
sărut, cuminte, vorba ta.

Sărut şi părul tău frumos,
îmbătător ca o secară
când o-nfioară vânt de seară,
sărut şi părul tău frumos.

Şi cad, iubito, în genunchi
şi îţi sărut piciorul care
de rădăcină e şi doare,
şi cad, iubito, în genunchi...
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aproape indemnizaţiile alocate de stat
pentru întreţinerea copiilor până la varsta
de 3 ani nu acoperă cheltuielile, mai ales
astăzi, când preţurile cresc rapid.

Şi mai mult agravează situaţia lipsa
spaţiului locativ cat de cat normal.
Deocamdată nu se rezolvă problema
spaţiului locativ social de care ar putea
beneficia şi lucrătorii medicali.

Acută este în mun. Chişinău şi
problema asigurării copiilor cu locuri în
grădiniţe. Toate problemele menţionate
şi multe altele, care negativ se răsfrâng
pe familiile colaboratorilor noştri duc la
acea că tineretul lasă locurile de muncă
şi pleacă să-şi aranjeze viaţa, colectivul
îmbătrâneşte şi lucrează cu mai mult
efort.

Am o mare onoare să reprezint
colectivul IMSP Centru Stomatologic
Municipal pentru Copii – un colectiv unit,
cu profesionişti de înaltă calificare, care
zi de zi acordă ajutor stomatologic şi îşi
dăruiesc o parte din suflet şi gingăşie
micilor pacienţi. Aduc sincere felicitări
tuturor doamnelor din sistemul ocrotirii
sănătăţii şi în special doamnelor din
Centru Stomatologic Municipal pentru
Copii Chişinău cu Ziua Internaţională a
femeilor ,şi mulţumesc pentru munca
darnică şi fructuoasă ,şi vă doresc multă
sănătate, spor în muncă, fericire şi
realizări frumoase.

Se ştie, că fiinţa prin excelenţă,
sensibilă şi delicată, femeia se arată a
fi in momentele dificile, mai tare, mai
realistă şi mai optimistă decât bărbatul.
Ea - care dă viaţa, ştie să se lupte pentru
viaţă, pentru bucuriile şi normalitatea
vieţii. Şi aici rolul nostru este în
promovarea femeii in societate, in
politică, să fim auzite şi susţinute.

Femeie. Iubită. Soţie.
Mamă.

Fără ea n-ar exista bucuria şi
speranţa, tăria şi triumful vieţii. Pentru
că e ştiut,  continuitatea vieţii e
suprema prioritate privată a femeii.
Pentru că ea ,femeia, e mamă a
pământului şi portret al timpului.

Femeia este sărbătorită pe 8
martie in intreaga lume. Tradiţia e
veche, aproape de 90 ani. Sărbătorii
acestea i-a fost dată naşterea într-o
luptă grea a femeilor pentru egalitate
in societate încă la începutul secolului
XX.

În pofida faptului că societatea
noastră s-a deprins să perceapă Ziua
Internaţională a femeii ca unica zi a
anului, când în centrul atenţiei tuturor
se află femeia, când cele mai gingaşe
flori infloresc pentru ea şi cele mai
frumoase cuvinte ii sunt adresate ei;
realitatea vieţii noastre de toate zilele
ne arată, că principalul rol a acestei
zile este afirmarea şi respectarea
drepturilor sociale şi politice ale
femeilor, abordarea problemelor şi
căutarea soluţiilor în realizarea lor,
schimbarea mentalităţii femeilor,
întregii societăţi referitor la locul femeii
in ea.

Astăzi, putem constata că în
egalitatea drepturilor femeilor am
progresat: femeia astăzi se bucură de
drept la studii, la profesie, la participare
în viaţa politică, este protejată de legi
în îngrijirea şi educaţia copiilor etc.

Trebuie să menţionez că în ultimii
ani Organizaţia de femei a
Confederaţiei Naţionale al Sindicatelor
din Moldova a făcut multe. Despre
cele înfăptuite s-a vorbit la Conferinţa
de dare de seamă.  In cadrul
Sindicatului ,,Sănătatea” în comun cu
alte federaţii a sindicatelor în
conlucrare cu Organizaţia
Internaţională a Sindicatelor serviciilor
publice (PSI) au fost organizate un şir

de seminare cu liderii sindicalişti şi
apoi în organizaţiile primare privind
egalitatea şanselor în societate a
femeilor şi bărbaţilor, egalitatea plăţii
muncii, fenomenul de hărţuire
sexuală, etc., la care au participat
lectori din diferite ţări a Europei,
reprezentanţi a ONG-lor, şi
Guvernanţilor. Toate acestea duc la
schimbarea mentalităţii femeii, la
sporirea rolului ei in societate.
Reprezentând ramura sănătăţii, unde
majoritatea constituie femeile, mă
bucur că în multe colective posturile
de conducere le ocup femeile, şi îşi
fac lucrul cu o mare responsabilitate
şi suflet.

Putem constata că egalitate în
muncă avem, dar nu se ea in calcul
că femeia duce o muncă enormă
acasă ,în educarea copiilor. Şi trebuie
să menţionăm că în majoritatea
cazurilor le face foarte bine, şi în
timpul acesta rămâne tot atat de
atrăgătoare, inimoasă, iubitoare.

Aşa a mers că lucrul
medicului se asociază cu chipul
femeii. Anume ea personifică
caritatea, sufleţimea. De acea
majoritatea parte a colectivului
nostru sunt femei – 90%, şi desigur
toate problemele şi efectele atât
pozitive, cat şi negative care au loc
în societate se răsfrâng asupra
femeilor, familiilor şi copiilor lor. Mult
se vorbeşte despre egalitatea plăţii
muncii, însă, până astăzi există o
discrepanţă în salarizare in ramurile
economii in majoritate reprezentate
de femei şi altele, unde majoritatea
constituie bărbaţii. Oare se poate
astăzi de existat pe un salariu de
medic începător de 1500 lei, sau 1125
lei la asistentă medicală ?Nici pe

Liudmila Pamujac,
preşedintele comitetului
sindical al Centrului Stomatologic
Municipal pentru copii
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«În inima fiecărei femei
adevărate arde o scanteie
a focului divin, care
doarme liniştit la lumina
puternică de zi a
bunăstării, dar care se
reaprinde şi străluceşte,
alungand norii posomorâţi
in zilele de nenorociri»

(W. Irving )

Se potriveşte perfect acest motto-u femeilor ce
activează în IMSP „Spitalul Clinic Municipal Bălţi”,
cărora le revine nobila misiune de a alina durerea celor
ce suferă, a ameliora
sănătatea şi calitatea vieţii
sutelor de pacienţi ce se
adresează şi beneficiază de
asistenţă medicală în
instituţie.

La etapa actuală în
Spitalul Clinic Municipal
Bălţi, care numără 1870
angajaţi, activează 1605
femei, ele reprezentand 50
la sută din numărul
medicilor,  98,5 la sută
personal medical cu studii
medii, 87 la sută personal
medical inferior şi auxiliar.

Despre nivelul profesional înalt vorbeşte faptul că
87,5 la sută din femeile-medici şi 78 la suta din
personalul cu studii medii deţin categorie de calificare.

Scopul primordial in activitate este axat pe
acordarea serviciilor medicale de calitate de profil
spitalicesc şi specializată de ambulator. În acest context
sînt sigură că soluţionarea unor probleme, abordate de
angajatele instituţiei, vor contribui la atingerea unor

rezultate frumoase in activitate, vor spori gradul de
satisfacţie atat al pacienţilor cît şi al celora ce prestează
serviciile medicale. Printre problemele ce necesită
soluţionare ţin să menţionez: majorarea veniturilor salariale,
asigurarea cointeresării materiale prin achitarea premiilor,
lichidarea decalajului nivelului de salarizare in interiorul
ramurii sănătăţii; dotarea instituţiei cu utilaj medical
modern, reparaţia încăperilor şi inzestrarea locului de lucru
cu mobilier, ameliorarea nivelului de asigurare cu
echipament individual de protecţie, tehnologii medicale
inofensive; simplificarea volumului de documentaţie
medicală, asigurarea posibilităţii de recuperarea a sănătăţii
prin acordarea ajutorului material la concediu, ameliorarea
nivelului de asigurare cu bilete de tratament sanatorial.

R e z o l v a r e a
acestor întrebări
rămân în vizorul
activităţii administraţiei
şi Comitetului sindical
al SCM Bălţi.

Cu prilejul Zilei
Internaţionale a
Femeilor adresez
colegelor din Spitalul
Clinic Municipal Bălţi,
tuturor angajatelor din
ramura sănătăţii cele
mai alese urări de
sănătate, fericire,

prosperitate. Să păstraţi în priviri acea lumină, blândeţe,
ce conturează bunătatea inimii, ce ne face frumoase la
chip şi la suflet! Respectul celor pe care îi ajutaţi,
mângâierea celor dragi să vă susţină la greu şi la bine,
norocul şi dragostea să vă fie călăuză pe drumul frumos
al vieţii, iar florile recunoştinţei să le aveţi mereu în preajmă!

Stella Gorea,
preşedintele comitetului
sindical SCM Bălţi

E ziua mamei mele
Şi totu-i plin de flori
Ii simt aici prezenţa
Ca de atatea ori.

Suavă ca un ghiocel
Obrajii de lalea
Parfumul ei de trandafir
Aşa e mama mea.

Te iubesc măicuţa mea
Pentru tot ce-mi dăruieşti
Te iubesc măicuţa mea
Aşa cum eşti.

Aş vrea să-i dau o floare
Să semene cu ea
Dar nici-o floare-n lume
Nu e ca mama mea.
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Женщина –
такое простое
слово и в тоже
время в нем
скрыта огромная
информация и
сила! Все
начинается с
женщины – она
дает жизнь!
Б л а г о д а р я

женщине – матери мы растем, окруженные ее заботой,
нежностью, любовью. Не одну бессонную ночь мамы
проводят у наших колыбелей. Как правило, именно ей
посвящено и первое слово – мама, именно к ней мы
делаем свои первые шаги. Женщина полностью
растворяется в своей семье, своих детях, забывая о
своих нуждах и желаниях. Ее поддержку мы ощущаем
на протяжении всей жизни. Несмотря на то, что у
женщины совсем не остается времени на себя – наши
женщины умудряются радовать глаз своей красотой.
Не зря еще много веков назад Венера Милосская
являлась эталоном красоты! Но жизнь меняет
стереотипы – уже неоднократно доказано, что
женщина может быть не только матерью и хозяйкой
уютного дома, но, при желании, добиться таких же
успехов как мужчины, то есть быть бизнес – леди,
писателем, художником, ученым, премьер – министром
или даже президентом страны! Но, мне кажется, что
женщина не должна никому доказывать, что у нее
тоже высокие показатели IQ. Если все женщины
увлекаются этим занятием, то мир – планета Земля –
перестанет просто существовать: некому будет рожать
детей, воспитывать их, жертвуя своим успехом!
Поэтому предлагаю подумать о тех женщинах,
которые нас окружают: мамах, сестрах, бабушках. Не
говоря уже о том, что благодаря им мы существуем,
можем учиться и работать, зная, что дома нас всегда
ждет теплая, свежая еда, чистая одежда, домашний
уют и доброе ласковое слово, которое помогают снять
негатив прошедшего дня, забыть о неприятностях.
Подумайте, что без них не было бы и Вас – сильного,
красивого, успешного, любимого! Подарите
окружающим Вас женщинам теплый взгляд, улыбку,
объятия и простое человеческое спасибо! Низкий им
поклон!!!

Наверное, нет таких профессий, где нет женщин
даже в Вооруженных Силах Страны! Но, к сожалению,
во многих коллективах женщин больше! Так и в
коллективе ПМСУ ЦСВ Комрат! В связи с этим и
многие проблемы, так как женщина должна уходить в
декретный отпуск, при этом оголяется рабочее место!
В декретном отпуске женщины сталкиваются со
множеством проблем: низкий уровень пособия на
ребенка не позволяет сполна испытать радость от
рождения ребенка! Хорошее еще, если ребенок на

грудном вскармливании, а, если на искусственном –
это вообще беда, так как детское питание – дорогое
удовольствие. Нехватка денег – одна из причин,
заставляющая женщину выйти на работу, не
насладившись общением с ребенком!  Но тут тоже
возникает много проблем! Многие детские сады
перегружены, поэтому записывать ребенка в детский
сад надо сразу после рождения ребенка! Большое
количество детей в группах приводит к частой
заболеваемости детей. Женщина часто вынуждена
находиться дома с ребенком.

Многие женщины нашего коллектива имеют
проблему с тем, как добраться до работы, то есть
многие работники ПМСУ ЦСВ из сел. Не говоря уже
о том, что женщина вынуждена встать в 5 утра, чтобы
вовремя добраться до работы, это стоит денег! Что
на мой взгляд, должно отражаться на зарплате! Низкий
уровень заработной платы вынуждает многих женщин
оставлять свою семью и уезжать на заработки. При
этом страдает не только рабочий процесс, то есть
участок остается без своего врача или медсестры, но
и семья, а именно наши дети страдают. Ведь
отсутствие матери дома - это большой стресс. Дети
начинают отставать в учебе, чувствую себя
брошенными и несчастными, они связываются с
разными компаниями, портится их характер. Поэтому
наш профсоюз считает одной из главных задач – это
повышение заработной платы! Представление жилья
специалистам! Многие коллеги не имеют своего жилья
– это унизительно! Наши зарплаты не позволяют нам
сэкономить на жилье, даже если мы будем питаться
воздухом! А также наши зарплаты не успевают за
ростом цен на газ, топливо и соответственно  продукты
питания.

Это лишь малая часть проблем, вытекающих из
нехватки денег. Несмотря на наши проблемы наши
медицинские работники самые достойные! У них
самое доброе сердце, отзывчивая душа.

Хочу в преддверии 8 марта поздравить всех
женщин! Пожелать здоровья, материального
благополучия и конечно, чтобы рядом был любящий
мужчины! Ведь именно благодаря им, мы чувствуем
себя женщиной, матерью, богиней. Уважаемые
мужчины, любите и берегите своих женщин!

Председатель
профсоюзного комитета
ПМСУ ЦСВ Комрат
Ирина Тодорова
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Ziua de 8 Martie este recunoscută pe
intreg Mapamondul ca sărbătoarea
internaţională a femeii. Luna martie este
prima lună a primăverii cand toată natura
renaşte şi razele soarelui începe să ne
mangaie uşor. Pura coincidenţă sau nu, in
această lună se sărbătoreşte pe lângă
Mărţişor şi ziua femeii, a mamelor. Femeia
este cea mai importantă fiinţă din lume,
mamă şi iubită, elemente fără de care intregul
univers nu ar exista.

Orice femeie aşteaptă cu nerăbdare ziua
femeii, zi in care îşi doreşte să fie răsfăţată atat de iubit, soţ, cat şi de copii, rude şi chiar colegi. Este ziua in care
femeia este sau ar trebui să fie ridicată pe piedestalul unei regine, să primească flori in semn de respect şi mulţumire.
Ce poate fi mai inălţător decat să urmăreşti fiecare etapă a evoluţiei, să vezi cum viaţa se dezvoltă şi cum o mică
părticică din tine devine un propriu univers. Un lucru extraordinar care te transformă şi te face să vezi numai lumină
şi soare. După părerea mea, acesta este cel mai de preţ motiv pentru care ar trebui celebrată femeia, acest miracol
şi mister despre care un mare gânditor francez spunea că este „cea mai frumoasă jumătate a lumii”.

Cu această ocazie doresc să felicit toate femeile din sistemul sănătăţii, în mod prealabil asistentele medicale,
colegele mele şi nu în ultimul rând Comitetul de femei al Sindicatului „Sănătate” in persoana dnei Tatiana Melnic şi
membrilor comitetului Ana Cazacu, Tatiana Girbu, Lucia Sinica, ş.m.a.

Scumpele mele colegi şi asistente medicale Vă urez
tuturora un 8 martie fericit. Să aveţi o primăvară frumoasă,
plină de dragoste şi multe bucurii.

Alături de aceste gânduri vă dăruiesc aceste versuri
care vă caracterizează pe toate.

Cu deosebit respect,
Elena Stempovscaia
Preşedinte ANM
Doctor in psiho-pedagogie

Varsta femeii

Femeia-i frumoasă la orice vârstă
dacă zâmbeşte şi nu este tristă,
Femeia-i frumoasă în nopţile lungi
cu sânii de fată şi buzele dulci,
Femeia-i miraj în mijloc de hău,
Femeia-i curaj in sufletul meu.

Femeia-i un foc,
Femeia-i o pară,
Femeia-i o veşnică primăvară,
Femeia-i femeie în tot cursul vieţii,
Nu în zadar o cântă poeţii.


