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Stimaţi colegi!
În numele Biroului Executiv al Sindicatului „Sănătatea” din

Republica Moldova vă felicit călduros cu ocazia sărbătorii
profesionale – Ziua lucrătorului medical şi a farmacistului.

Să facem totul să fim uniţi ca viitorul să fie unul mai bun, cu
bunăstare, linişte în sufletele noastre.

Vă adresez cele mai sincere urări de sănătate vouă şi membrilor
familiilor dumneavoastră.

Vă doresc noi succese în munca voastră nobilă de promovare
a sănătăţii – garanţie a viitorului naţiunii.

                                                                    Cu profund respect,
                                                                                 Victor Benu
                                        reşedintele Sindicatului „Sănătatea”
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Acest eveniment important în viaţa şi activitatea
asistenţilor medicali a avut loc în data de 29-30 mai 2009, în
incinta Teatrului Naţional „Mihai Eminescu”. Atmosfera de
serbătoare era resimţită chiar de la întrarea în incinta teatrului.
Delegaţii, oaspeţii şi cei invitaţi
erau întâmpinaţi de orchestră,
care a reuşit să dea o
semnificaţie importantă
evenimentului în cauză şi să
creeze o bună dispoziţie
participanţilor la congres.

I n r e g i s t r a r e a
participanţilor a fost efectuată
de grupul de studenţi de la
CNMF, care au urmat un curs
de instruire şi pregătire
specială. Responsabili pentru
acest lucru a fost echipa de la
Institutul Oncologic condusă de Aliona Grecu. Toate cele 12
domniţe arătau foarte frumoase, cu coroniţe de flori şi
îmbrăcăminte specială.

Congresul şi-a anunţat deschiderea lucrărilor prin
interpretarea imnului profesional „Odă nursei”, creat şi
interpretat de compozitoarea Daria Radu.

Cuvant de salut au avut: - Oxana Domenti, Preşedintele
Comisiei Parlamentare pentru protecţie sociala, sănătate şi
familie, Maria Cumpănă - Direcţia servicii medicale individuale,
şef direcţie, Ala Manolache – Director la Colegiul Naţional
de Medicină şi Farmacie, Victor Benu - Preşedintele
Sindicatului „Sănătatea”, Ирина Островская, доцент
кафедры управления сестринской деятельностью ММА
им. И.М. Сеченова, зам. главного редактора журнала
„Медицинская сестра”, Галина Гришкевич - главный
специалист Министерства здравоохранения Белоруссии,
по сестринскому делу.

Raportul de activitate al  Asociaţiei de Nursing -15 ani
de activitate a fost prezentat de Preşedintele Asociaţiei de
Nursing, Elena Stempovscaia.

Lucrările Congresului sau axat asupra necesităţii
efectuării schimbărilor instituţionale de administrare a
sistemului de nursing, planificarea strategiilor şi planurilor de
acţiune pe termen mediu de dezvoltare în special la pregătirea
managerilor pentru sistemul de ingrijiri medicale/nursing,
formarea de competenţe de bază, optimizarea tehnologiilor şi
nivelurilor organizatorice de ingrijiri medicale.

Congresul de asemenea, a pus în discuţie elemente de
inovaţie şi de cercetare în nursing, Conceptul nou cu privire la
instruirea de bază şi educaţia continuă. Au fost examinate şi

analizate formele şi metodele noi de formare
profesională, care prevăd obţinerea studiilor superioare
pentru asistenţii medicali, obţinerea titlului de bacalavru,
implicarea şi continuarea studiilor de cercetare ştiinţifică.

O deosebită atenţie s-a
acordat la ingrijirea
medicală, asistenţa
medicală de specialitate în
asistenţa medicală primară,
serviciul de urgenţă. S-a
făcut referire la locul şi
condiţiile de muncă,
măsurile de protecţie a
muncii, problemele şi
perspectivele de
îmbunătăţire a calităţii
serviciilor prestate de către
toate domeniile de activitate

a sistemului de sănătate. De asemenea s-a discutat
despre problemele etice în activitatea asistenţilor
medicali. Un rol deosebit a fost acordat contribuţiei
Asociaţiei de Nursing din Republica Moldova şi filialelor
regionale în îmbunătăţirea serviciilor de îngrijiri la
domiciliu, în dezvoltarea Concepţiei Asistenţei Medicale
de Familie de tip nou, dezvoltarea serviciilor de Ingrijiri
Paliative. Ultimii ani, au fost marcaţi de implicarea
activă a numeroase instituţii pentru a îmbunătăţi calitatea
serviciilor prestate. Anual se organizează conferinţe,
seminare, ateliere-curs, vizite de studiu profesional. Pe
parcursul a 15 ani de activitate au fost publicate 24 de
broşuri şi cărţi, de asemenea au fost elaborate şi
publicate materiale metodice, standarde, module
educaţionale, programe analitice, Curricula de Educaţie
pentru sănătate şi îngrijiri la domiciliu. Asociaţia de
Nursing este un colectiv- membru al Forumului
European al Asociaţiilor Naţionale de Nursing din cadrul
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Sau îmbunătăţit
relaţiile de colaborare cu Confederaţia Nurselor
Europene, Consiliul Internaţional al Nurselor, Asociaţia
Europeană de Îngrijiri Paliative, Reţeaua Globală pentru
nurse şi moaşe.

Cu toate acestea Congresul remarcă o serie de
probleme:

- La etapa actuală nu este elaborat cadru juridic
de reglementare a activităţilor şi de educaţie medicală
in specialitatea „Nursing”;

- Sistemul de sănătate nu este asigurat suficient
cu cadre medicale/asistente:

CONGRESUL II AL ASISTENŢILOR MEDICALI
DIN REPUBLICA MOLDOVA

“ASISTENTELE MEDICALE - O FORŢĂ IMPORTANTĂ ÎN
ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ÎNGRIJIRII NURSING

ŞI SIGURANŢEI PACIENTULUI”

(Început. Sfârşit în pag.3)
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Doresc să exprim calde mulţumiri

pentru munca neobosită care o depuneţi în
susţinerea membrilor de sindicat  şi în deosebi
pentru ajutorul acordat in clipele grele.

Cu prilejul Zilei lucrătorului medical
şi a farmacistului felicit din suflet toţi lucrătorii
medicali din Republica Moldova. Le doresc
sincere urări de sănătate, prosperitate, noi
realizări în lucrul nobil, stimă şi respectul
pacienţilor şi colegilor de lucru.

 

- Necesită dezvoltarea în continuare a actelor
normativ-juridice  referitor la volumul de muncă efectuat
de către o asistentă medicală şi numărul de pacienţi care îi
revin unei asistente;

- Necesită dezvoltarea  şi perfecţionarea continuă
a  actelor normative de  pregătire a asistenţilor medicali de
diferite niveluri, obţinerea studiilor superioare şi aplicarea
lor în practica sistemului de sănătate;

- Referitor la practicarea profesiei a reieşit:
necesitatea elaborării standardelor profesionale conform
plajei de intervenţii specifice profesionale:

· elaborarea unei strategii de formare continuă
care să se bazeze pe priorităţile reale de perfecţionare;

· recunoaşterea Codului de etică şi deontologie
profesională recomandat de ICN;

·ratificarea Conven?iei OIM nr. 149 din
21.06.1997 “Despre ocupaţia, condiţiile de muncă şi de
trai ale asistenţilor medicali”.

Referitor la educaţia de bază au fost semnalate
următoarele:

· elaborarea curriculei universitare conform
recomandărilor europene cu respectarea prevederilor
acordului de la Strasburg ratificat

· elaborarea unei curricule de master in Nursing
· necesită a fi îmbunătăţite condiţiile de muncă şi

sociale a asistenţilor medicale, precum şi remunerarea
adecvată a muncii.

Toate propunerile şi deciziile au fost incluse în
Hotărârea Congresului II, care vor fi transmise organelor
ierarhic superioare pentru informare şi susţinere în
rezolvarea problemelor menţionate.

Un singur lucru ne-ar fi putut întări eforturile noastre,
care de altfel a reieşit din lucrările şi discuţiile avute şi
anume prin EDUCAŢIE şi UNITATE, să realizăm
progresul nursingului în ţara noastră

(Sfârşit. Începutul în pag.2)

Pe această cale
dorim să aducem
mulţumiri Sindicatului
„Sănătatea” pentru
suportul esenţial, acordat
în organizarea şi
desfăşurarea lucrărilor
Congresului II ANM

Totodată, dorim să
felicităm toţi lucrătorii
medicali cu sărbătoarea
profesională şi să le dorim
multă sănătate, succese şi
realizări frumoase în
munca nobilă pe care o
indeplinesc zi de zi.

Grigorii Dombrovschii
Medic ginecolog,
IMSP SR Soroca

Elena Stempovscaia,
Preşedintele Asociaţiei de
Nursing din RM

Comitetul sindical al Centrului Raional de
Medicină Preventiva Cahul, aduce cele mai
sincere şi calde felicitări colectivului
Sindicatului „Sănătatea” şi tuturor
lucrătorilor din ocrotirea sănătăţii cu prilejul
sărbătorii Zilei Lucrătorului Medical şi a
Farmacistului. Vă dorim multa sănătate,
fericire, dragoste şi noroc, prosperare in
activitatea dumneavoastră şi susţinere
deplină.

Preşedinte
Alexandru Calendari

Preşedinte
Alexandru Carauş

Colectivul IMSP Institutul de
Cardiologie Vă aduce sincere mulţumiri
pentru suportul financiar acordat fiului
colegei noastre Larisa Sclearov, Eugen,
care a suportat o complicată intervenţie
chirurgicală în Germania.

Totodată Va aducem cele mai calde
urări de sănătate şi prosperare în legătură
cu Ziua lucratorului medical şi farmacistului.
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Comunicat informativ

Optimizarea
cheltuielilor

La 10 iunie 2009
Parlamentul Republicii Moldova a
adoptat Programul de activitate a
Guvernului Republicii Moldova
pentru perioada următoare prin care
foarte clar se explică: citez „... vor
reduce cu minimum 20% cheltuielile
bugetare legate de întreţinerea
administraţiei publice la nivel central
şi local. Aceste reduceri nu vor viza
în nici un fel salariile angajaţilor din
sfera socială,  inclusiv ale
pedagogilor şi medicilor”. Am
incheiat citatul.

Totodată, vă informăm că în
urma directivelor nelegitime ale
Ministerului de Finanţe nr. 08/1-17
din 04.04.2009 şi a Ministerului
Sănătăţii nr. 03/20-120 din
14.04.2009 unii conducători ai

instituţiilor medicale, fără să consulte
organele sindicale – reprezentanţi ai
salariaţilor, au întreprins măsuri
privind reducerea veniturilor şi a
statelor de personal deja aprobate
pentru anul 2009, care din
insuficienţa de cadre, nu sunt
ocupate. Ca rezultat, salariaţii sunt
lipsiţi de spor la salariul de funcţie
pentru intensitatea muncii, lărgirea
zonei de deservire, activitate prin
cumul sau prin inlocuire. Se
întreprind măsuri de nerespectare a
prevederilor Circularei comune a
Ministerului Sănătăţii, Companiei
Naţionale de Asigurări în Medicină
şi Sindicatului „Sănătatea” privitor
la acordarea ajutorului material
salariaţilor în mărime de un salariu
mediu lunar şi premierea lor;
micşorarea coeficienţilor de
multiplicare ale salariaţilor, aprobaţi
pentru anul 2009; preavizarea
salariaţilor în vârstă de pensie
despre disponibilizarea lor sau

trecerea la o muncă mai puţin de o
normă, etc.

Ca reacţie la directivele
Ministerului Sănătăţii, Sindicatul
„Sănătatea” prin scrisoarea sa nr. 03/
066 din 06.05.2009 a solicitat
Ministerului Sănătăţii să atenţioneze
conducătorii instituţiilor despre
neadmiterea reducerii fondurilor de
salarizare ale instituţiilor, aprobate
pentru anul 2009, neadmiterea
disponibilizării salariaţilor şi menţinerea
salariilor in cuantumurile stabilite pentru
anul 2009.

Este necesar ca liderii de
sindicat de toate nivelurile să ţină sub
un control strict toate măsurile
intreprinse privind optimizarea
cheltuielilor şi să nu admită reducerea
veniturilor salariale ale angajaţilor şi
disponibilizarea personalului.

Ion Cucu
consilier principal al

Sindicatului „Sănătatea”

Intalnirile conducerii
Sindicatului „Sănătatea”

cu activul sindical

In ultimul timp, la solicitarea
conducătorilor organelor sindicale, au
avut loc mai multe intalniri a conducerii
Sindicatului „Sănătatea” cu activul
sindical (Bălţi, Hânceşti, Cahul,
Cimişlia, Ungheni, Soroca, etc.)

De menţionat că toate
întâlnirile s-au desfăşurat într-o
atmosferă constructivă la care s-a
răspuns la multiplele întrebări ale
activului sindical.

Totodată, s-au discutat mai
multe probleme printre care: poziţia
Sindicatului „Sănătatea” în condiţiile
crizei economico-financiare; măsurile
de realizare a Programului Sindicatului
„Sănătatea” pentru perioada până la
Congresul V; necesitatea reformării
sistemului de remunerare a muncii
pentru angajaţii din instituţiile medicale
finanţate de la bugetul de stat şi
încadrate în asigurările de sănătate;

măsurile de protecţie a muncii
angajaţilor şi a condiţiilor de trai,
îndeosebi a tinerilor specialişti;
organizarea atestării cadrelor; plăţii
pentru activitate în condiţii nocive,
etc.

Este binevenit că la întâlnirile
cu activul sindical au participat
conducătorii instituţiilor, specialiştii în
problemele economice, de
contabilitate, personal etc.

Problemele expuse la intalniri
se sistematizează pentru a fi
soluţionate în comun cu organele
respective.

La 4 ianuarie 2009 a avut loc
şedinţa Biroului Executiv al
Sindicatului „Sănătatea”.

În cadrul şedinţei au fost
examinate problemele ce ţin de
protecţia Sindicatului „Sănătatea” în
condiţiile agravării crizei economico-
financiare.

În legătură cu expirarea în 2009
şi 2010 a mandatului de împuternicire a
organelor sindicale ale Sindicatului
„Sănătatea”, Biroul Executiv a adoptat
hotărârea „Cu privire la pregătirea către
Congresul V al Sindicatului
„Sănătatea”.

Biroul Executiv a aprobat
Instrucţiunea şi alte documente
necesare organizării şi desfăşurării
dărilor de seamă şi alegerii organelor de
conducere ale organizaţiilor sindicale de
toarte nivelurile. A obligat comitetele
sindicale ale unităţilor medico-sanitare
din raioane să constituie consiliile
sindicale raionale ale Sindicatului
„Sănătatea”, aprobând regulamentul
respectiv.

Biroul Executiv a aprobat planul
de organizare a întremării copiilor în
perioada de vară, organizarea odihnei
studenţilor orfani şi salariaţilor în baza
de odihnă „Medic-2” din or.
Sergheevca, cât şi unele probleme
organizatorice şi financiare.



 5

Hotărârea Biroului Executiv
al Sindicatului „Sănătatea”

Cu privire la poziţia Sindicatului
„Sănătatea” în condiţiile crizei
economico-financiare

Biroul Executiv al Sindicatului ,,Sănătatea” constată
că criza mondială economico-financiară a afectat grav şi
economia naţională a Republicii Moldova. Conform datelor
Biroului Naţional de Statistică privind situaţia social-
economică în primul trimestru al anului 2009, comparativ
cu anul 2008, aproape toţi indicatorii vitali importanţi sunt
negativi.

Astfel, volumul total al producţiei industriale a scăzut
cu 22,7 la sută. Cu 67,7 la sută s-a diminuat parcursul
mărfurilor de toate tipurile de transport, a scăzut cu 18,2 la
sută exportul mărfurilor. Investiţiile în capitalul principal au
scăzut cu 40,6 la sută.

Efectele negative ale crizei economico-financiare
se răsfrâng în primul rând asupra salariaţilor.

In primul trimestru al anului 2009 numărul şomerilor
înregistraţi oficial a crescut cu 16,3 mii persoane. S-a redus
numărul salariaţilor cu peste 17 mii de persoane, inclusiv în
ocrotirea sănătăţii cu 137 lucrători. A crescut numărul
salariaţilor transferaţi la program zilnic sau săptămânal de
muncă redusă cu peste 6 mii persoane. Cu peste 44 mii a
scăzut numărul locurilor de muncă. Au crescut restanţele
la plata salariului, care la 01.04.2009 a constituit mai mult
de 111 mii. lei, inclusiv în ocrotirea sănătăţii - 15,8 mii. lei.
Cu peste 30 la sută au scăzut remitenţele cetăţenilor
Republicii Moldova, care activează în alte ţări.

Considerăm important de a menţiona, că înrăutăţirea
indicatorilor vitali au un impact negativ asupra veniturilor
la Bugetul de Stat, inclusiv asupra Fondurilor Asigurărilor
Obligatorii de Asistenţă Medicală şi finanţarea unităţilor
medico-sanitare bugetare. Astfel, in lunile ianuarie-mai 2009,
de la Bugetul de Stat, pentru finanţarea Instituţiilor Medico-
Sanitare Publice încadrate în asigurările obligatorii de
asistenţă medicală nu au fost transferate peste 300 milioane
lei. Insă, cu toate că s-au micşorat transferurile de la
Bugetul de Stat, Compania Naţională de Asigurări în
Medicină achită Instituţiilor Medico-Sanitare Publice sumele
contractate.

Situaţie mai complicată s-a creat în instituţiile
medico-sanitare şi de învăţământ, îndeosebi în cele finanţate
de la Bugetul de Stat, care sunt impuse, conform
demersurilor Ministerului Finanţelor nr. 08/1-17 din
04.04.2009 şi Ministerului Sănătăţii din 4.04.2009 „Privind
revizuirea Bugetului de Stat aprobat pe anul 2009”, să
reducă cheltuielile aprobate pentru anul 2009 cu 20 la sută.

Ca rezultat, în unele instituţii conducătorii reduc
statele de personal deja aprobate pentru anul 2009, care
din insuficienţa de cadre, nu sunt ocupate. Ca urmare,

salariaţii sunt lipsiţi de spor la salariul de funcţie pentru
înalta eficienţă în muncă, intensitatea muncii, pentru lărgirea
zonei de deservire. Este limitată munca prin cumul şi prin
inlocuire.

Unor salariaţi de vârstă pensionară li se propune,
contrar prevederilor art. 68 şi 97 al Codului muncii,
modificarea contractului individual de muncă şi trecerea
la ziua de muncă parţială.

Sindicatul „Sănătatea” consideră că demersurile
ministerelor nominalizate nu au bază legală, fiindcă Legea
Bugetului de Stat la Capitolul „Cheltuieli de bază” nu a
fost modificată spre micşorarea cheltuielilor.

Sindicatul „Sănătatea” consideră că economisirea
resurselor financiare, indeosebi in perioada de criză
economico-financiară este o  necesitate.  Totodată,
Sindicatul  „Sănătatea” se pronunţă împotriva reducerii
finanţării instituţiilor medico-sanitare, farmaceutice şi de
învăţământ, dat fiind că acestei ramuri, în perioada de criză
îi revine o povară majoră de a asigura asistenţa medicală
populaţiei în volum deplin şi calitativ. De menţionat, că şi
Organizaţia Mondială a Sănătăţii, în contextul crizei
economico-financiare recomandă insistent tuturor statelor
să nu-şi reducă bugetele pentru sănătate şi mediu, ci să ia
măsuri sporite de prevenire a îmbolnăvirilor şi de protecţie
a populaţiei la nivel individual şi naţional.

Sindicatul „Sănătatea” se pronunţă împotriva
reducerii fondurilor de salarizare ale unităţilor medicale,
aprobate pentru anul 2009, pentru neadmiterea
disponibilizării salariaţilor şi menţinerea salariilor în
cuantumurile stabilite pentru anul 2009.

Se propune de a trece căminele studenţeşti la
autogestiune completă. Prin urmare, toate cheltuielile
pentru întreţinerea lor vor fi suportate de către studenţi.

O altă propunere în defavoarea salariaţilor este
intenţia introducerii unei valori unice a impozitului pe venit
– 15 la sută. Realizarea acestei propuneri îi va îmbogăţi şi
mai mult pe cei bogaţi şi invers – pe cei cu venituri salariale
mici îi va face şi mai săraci.

Despre poziţia Sindicatului „Sănătatea” in perioada
de criză, prin scrisoarea nr.03/066 din 06.05.2009 a fost
informat Ministerul Sănătăţii şi Compania Naţională de
Asigurări în Medicină.

Luând în consideraţie cele menţionate mai sus,
Biroul Executiv al Sindicatului „Sănătatea” din Republica
Moldova HOTĂRĂŞTE:

1. Se ia act de informaţia dlui Victor Benu,
preşedintele Sindicatului „Sănătatea” privind impactul crizei
economico-financiare mondiale asupra economiei naţionale,
ramurii sănătăţii şi poziţia Sindicatului „Sănătatea” faţă de
această situaţie.
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 2. A cere de la Conducerea Republicii Moldova:
2.1. Neadmitetea reducerii bugetelor pentru

sănătate aprobate pentru anul 2009.
2.2. Indexarea anuală a primelor de asigurare

obligatorii de asistenţă medicală în procente şi lei în raport
cu rata inflaţiei şi nivelul creşterii veniturilor salariale ale
angajaţilor.

2.3. Stabilirea, conform cheltuielilor reale a
preţurilor şi tarifelor la serviciile medicale şi indexarea
anuală a lor în funcţie de indicele preţurilor de consum şi
nivelul creşterii salariale ale angajaţilor.

3. Sindicatul „Sănătatea” se pronunţă împotriva
întreţinerii căminelor studenţeşti totalmente de către
studenţi şi introducerea unei valori fixe a impozitului pe
venit.

4. A cere de la Ministerul Sănătăţii, Compania
Naţională de Asigurări în Medicină, conducătorii-instituţiilor
medico-sanitare, farmaceutice şi de învăţământ, liderii
organizaţiilor sindicale de toate nivelurile, să întreprindă
măsuri eficiente pentru:

4.1. A nu admite reducerea bugetelor unităţilor
medicale pentru sănătate şi a fondurilor de salarizare ale
instituţiilor, aprobate pentru anul 2009.

4.2. A nu admite disponibilizarea salariaţilor şi
menţinerea salariilor în cuantumurile stabilite pentru anul
2009.

4.3. A întreprinde măsuri sporite de prevenire a
îmbolnăvirilor, asigurarea accesului populaţiei la servicii de
sănătate şi sporirea calităţii serviciilor medicale;

5. A propune conducătorilor instituţiilor medico-
sanitare, farmaceutice şi de învăţământ, în comun cu
comitetele sindicale – reprezentanţi ai salariaţilor, să
elaboreze măsuri privind economisirea resurselor financiare
şi bunurilor materiale fără a afecta plata muncii angajaţilor
stabilită pentru anul 2009 şi disponibilizarea persoanelor
fizice.

6. A susţine, în linii generale, propunerile Comitetului
Confederal al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din
Moldova de-atenuare a efectelor crizei economico-
financiare aprobate la 27.05.2009 şi a întreprinde măsuri
eficiente întru realizarea lor, cu excepţia punctelor 7 şi 8
ce ţin de îngheţarea veniturilor la Bugetul asigurărilor
sociale de stat şi asigurărilor de asistenţă medicală la nivelul
anului 2009.

7. Controlul îndeplinirii prezentei hotărâri se atribuie
dlui Mihail Dutca, vicepreşedinte al Sindicatului „Sănătatea”
şi dl Ion Cucu, consilier principal al Sindicatului „Sănătatea”.

Vă aşteptăm pe adresa: Chişinău, str. V.
Alecsandri 78, oficiul 101

SA „Biroul de călătorii din Chişinău”
Telefoane de contact (022) 500381, 281877

Director
Liviu Vovc

Conducerea şi comitetul sindical al IMSP
Staţiei Municipale Chişinău de Asistenţă Medicală
Urgenta vă aduce sincere mulţumiri pentru ajutorul
financiar acordat colectivului nostru in preajma
sărbătorilor Zilei Lucrătorului Medical şi
Farmacistului.

Din numele colectivului va felicităm pe
Dumneavoastră, colaboratorii Sindicatului
„Sănătatea”, colectivele medicale din Republica
Moldova cu sărbătoarea Zilei Lucrătorului Medi-
cal şi Farmacistului, vă dorim sănătate,
prosperitate, energie, activitate profesionala
fructuoasa,  pace şi fericire in familiile
Dumneavoastră, lumină în suflet şi în gând.
     Cu stimă şi respect,

Preşedinte
Negreaţa Evfalia

TRATAMENT IN SANATORII

MOLDOVA
CamencaSanatoriul „Dnestr”
Maladii: aparatul digestiv, ginecologie, dermatologie,
aparatul cardiovascular, sistemul nervos

Morşin Sanatoriul „Morşinschii”
Maladii: tractul gastrointestinal, ficatul, sistemul biliar,
pancreasul
Truscaveţ Sanatoriul „Rubin”, Kristall”
: urologie, tractul gastrointestinal, ficatul, pancreasul,
dereglarea metabolismului
Odessa Sanatoriul „Odessa”
Maladii: aparatul cardiovascular, sistemul nervos,
aparatul respirator, ginecologie, aparatul locomotor.
Funcţionează un centru de tratare a psoriazisului.
Hmelnic Sanatoriul „Hmelnic” „Radon”
Maladii: aparatul locomotor, sistemul nervos,
dermatologie, diabet zaharat
Sergheevca
Maladii: aparatul respirator, sistemul nervos, aparatul
locomotor..

COSTUL BILETULUI INCLUDE: CAUAREA IN
CAMERE PENTRU 2 PERSOANE,
ALIMENTAREA, TRATAMENTUL

UCRAINA

Preşedinte  Victor Benu
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Director
Cornelia Grosu

Preşedinte
Tamara Neamţu

Una dintre cei peste 60 mii lucrători medicali şi
farmacişti este medicul Eugenia Andriuţă din Ungheni
care cu succes îmbină munca de medic şi poet.

Dumneaei in unul din versurile sale scrie: „cei mai
bine să fii, doctor sau poet. Doctorul dă la oameni viaţă,
poetul cu al său vers – lumea o înalţă. Dacă le îmbinăm,
cu mult mai mult lumea putem să o ajutăm.”

Doctor şi poet

     Doctorul
Doctorul e omul care
Suflet mare are.
El te-ascultă cu răbdare,
Cand ceva te doare.
Te alină, te mângâie.
Sufletu-ti invie.
El şi trupu-ţi lecuieşte,
Viaţa-ţi prelungeşte.
Deseori el operează,
Noaptea, el veghează;
Numai el ştie ce simte
Inima-i fierbinte.
Doamne, câtă încordare
Medicul mai are!
Din păcate, nu-nţelege
Încă orişicare.

          Speranţa
Cu iubirea şi speranţa
Omu-şi prelungeşte viaţa,
Că speranţa dă putere,
Când eşti slab şi ai durere
Şi, de cazi, ea te ridică
Şi-ţi mai dă o părticică
De curaj şi te-ntăreşte.
Toţi o ştiu. Şi se vorbeşte
Că atât cât respirăm,
Trebuie şi să sperăm.

Într-adevăr, Eugenia Andriuţă este un doctor bun şi
un poet bun care cu succes îmbină aceste două profesii
nobile ajutând nu numai bolnavii dar şi pe cei sănătoşi.Gheorghe Paladi

 Oameni iluştri

Consiliul de Administraţie al Universităţii de Stat
de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” Vă aduce
sincere mulţumiri şi profundă recunoştinţă pentru
sponsorizarea procurării utilajului, necesar pentru
înzestrarea Secţiei de alimentare a Universităţii.

 Graţie prestaţiei Dumneavoastră generoase a
devenit posibilă renovarea cantinei universitare cu utilaj
modern - fapt ce a permis de a îmbunătăţi substanţial
alimentarea tineretului studios şi a personalului
Universităţii cu repercusiuni benefice asupra sănătăţii
lor, asupra procesului de instruire universitară şi
postuniversitară continuă a cadrelor de medici şi
farmacişti, şi, în ultimă instanţă, asupra sănătăţii publice.

Totodată, reiterând profunda gratitudine pentru
sprijinul acordat, ţinem să menţionăm că în persoana
Dumneavoastră Universitatea a găsit întotdeauna un
prieten adevărat.
Cu alese consideraţii,

Rector,
Ion Ababii,
Profesor universitar,
doctor habilitat,
Academician al AŞM

S-a născut la 9 mai 1929 în
or. Chişinău

Absolvent al Institutului de
Stat de Medicină din Chişinău în
1951, doctor habilitat în medicină
(1966), profesor universitar
(1967), şef catedră Obstetrică şi
Ginecologie (1967-2001),
Academician al Academiei de

Ştiinţe (1993).
Autor a peste 500 lucrări ştiinţifice, 16

monografii, 45 lucrări metodice-didactice, 10 brevete
de invenţie. Conducător a 35 teze de doctor şi doctor
habilitat în medicină şi demografie, 5 manuale.

A fost destins cu titlul de Eminent al ocrotirii
sănătăţii (1957), Om Emerit din Moldova (1978), titlul
de laureat al Premiului de stat a Republicii Moldova in
domeniul ştiinţei, tehnicii şi producţiei” (2001), Ordinul
Republicii (1995), medalia Prezidiului Academiei de
ştiinţe a Moldovei „Dm. Cantemir”, alte distincţii de
stat şi ştiinţifice.

Prin munca rodnică pentru a păstra vieţile
omeneşti este recunoscut în republică şi în lume.

La mulţi ani, multstimate Domnule Academician.

Comitetul sindical de comun acord
cu Administraţia Centrului de Reabilitare
pentru Copii cu Handicap Sever al

Aparatului Locomotor, aduce sincere mulţumiri
conducerii Sindicatului „Sănătatea”, pentru
susţinerea pe întregul an de activitate şi ajutorul
acordat de Ziua internaţională a copilului, 1
iunie. Datorită şi Dvs. copii cu probleme speciale,
care frecventează Centrul nostru, au avut
posibilitatea ca în această zi să se bucure de atenţia
sporită datorită susţinerii materiale acordate de
către Sindicatul „Sănătatea”, aceşti copilaşi au primit
diferite cadouri: jucării moi, albume, cărţi de colorat,
creioane colorate, dulciuri ş.a.

Vă mulţumim din tot sufletul şi din numele
acestor copilaşi şi sperăm la o colaborare
sistematică cu Sindicatul „Sănătatea”.

Preşedinţii
comitetelor sindicale

colaboratori
Emil Ceban

studenţi
Sergiu Berliba
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Stimaţi colegi,
Felicitări cu prilejul zilei de naştere

Cu prilejul frumoaselor jubilee, Sindicatul „Sănătatea” Vă felicită călduros şi Vă urează
multă sănătate, prosperitate şi  noi realizări.

3 aprilie 
Bejenaru Vasile, CMP Edineţ 

11 aprilie 
Dimitriev Liuba, SR Taraclia 

14 aprilie 
Razborschi Ludmila, Asociaţia farmaciştilor 

15 aprilie 
Ţertii Alexandru, SR Basarabeasca 

17 aprilie 
Calendari Alexandru, CMP Cahul 

21 aprilie 
Racu Mihail, SR Cimişlia 

27 aprilie 
Popovici Aurel, Consiliul Municipal Bălţi 

30 aprilie 
Sirbu Tudor CMP Teleneşti 

1 mai 
Budăi Sergiu, SR Leova 

8 mai 
Tinică Alexandru, SR Şoldăneşti 

9 mai 
Tiosa Vasile, CMP Ştefan Vodă 
 

10 mai 
Snegur Mircea, SR Glodeni 

16 mai 
Puică Ion, CMP Criuleni 

23 mai 
Ivanes Elena, SR Floreşti 

28 mai 
Coiţan Aurica, CMF Cantemir 

5 iunie 
Pisarenco Nadejda, SM Ftiziopneumologie 

6 iunie 
Ojovan Anatol, ATM "Râşcani" Chişinău 

9 iunie 
Grecu Tamara, Centrul Stomatologic Adulţi, Chişinău 

12 iunie 
Banari Doina, CŞPSP Management Sanitar 

13 iunie 
Popov Ilie, SR Ungheni 

20 iunie 
Margineanu Lidia, CMP Floreşti 
 

Sindicatul „Sănătatea” din Republica Moldova exprimă profunde condoleanţe:
- dlui Aurel Popovici, preşedintele Consiliului Municipal Bălţi al Sindicatului „Sănătatea”, in clipele de grea

încercare cauzate de trecerea în lumea celor drepţi a tatălui său;
 - familiei dlui Brighidin Vladimir, directorul Centrului de Medicină Preventivă al Asociaţiei Curativ Sanatoriale

şi de Recuperare în clipele de grea încercare cauzate de trecerea în lumea celor drepţi.
Dumnezeu să-i odihnească în pace.

5 aprilie 
Abraş Marcel, USMF „N. Testemiţanu” (stud) 

12 aprilie 
Prisacari Virgil, AMT „Botanica” Chişinău 

20 aprilie 
Pamujac Liudmila, Centrul Stomatologic Copii, Chişinău 

25 iunie 
Chiseliţa Raisa, CMP Donduşeni 

27 iunie 
Tamaza Lidia, "TIODO-CR" SRL 

30 iunie 
Chetrari Tamara, Institutul Naţional de Farmacie 
 


