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In semn de profundă recunoştinţă şi apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii, pentru
rezultatele excepţionale obţinute în elaborarea şi implementarea sistemului de organizare a asistenţei medicale populaţiei
rurale, pentru eforturile depuse în vederea pregătirii cadrelor ştiinţifice şi medicale naţionale şi pentru prodigioasa
activitate managerială şi metodico-didactică desfăşurată, regretatului Nicolae Testemiţanu i se conferă „Ordinul
Republicii”  se menţionează în decretul nr. 555-V din 20 septembrie2010 semnat de preşedintele interimar al
Republicii Moldova.

Prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 547-V din 15 septembrie 2010 pentru muncă îndelungată
şi prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuţie la perfecţionarea procesului curativ profilactic şi activitate
ştiinţifică şi metodico-organizatorică intensă au fost conferite distincţii de stat:

Ordinul „Gloria Muncii”
    doamnei Larisa LUPU         – şef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină  şi Farmacie
                                                                      „Nicolae Testemiţanu”
    domnului Viorel PRISACARI                   – prorector al Universităţii de Stat de Medicină şi
                                                                      Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
    domnului Ion STRAISTA        –  medic la Maternitatea Municipală nr. 2, Chişinău
    domnului Constantin   TIGHINEANU  – şef de secţie la Centrul de Sănătate Publică raional Orhei;

Medalia „Nicolae Testemiţanu”
     domnului Mihail DARCIUC                      – conferenţiar universitar la Universitatea de Stat de

                                      Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.
Biroul Executiv al Sindicatului „Sănătatea” Vă felicită cu conferirea distincţiilor înalte de stat şi Vă doreşte noi

realizări în munca Dumneavoastră nobilă.

Cu ocazia jubileelor exprimăm înalta noastră
consideraţie şi, cu toată afecţiunea şi respectul, aducem sincere
omagii şi urări de bine.

Multă sănătate, prosperare, forţe creatoare, noi realizări
şi o viaţă îndelungată.

La mulţi ani dragi colegi şi prieteni.

Ministrul sănătăţii                                                             Viceministrul sănătăţii
Vladimir Hotineanu                                                                                                 Mihai Magdei

STIMAŢI  PROFESORI!
De Ziua profesională a lucrătorilor din învăţământ, vă adresăm urări de bine şi de

prosperare, sănătate multă, aule cu studenţi dornici de a parcurge, împreună cu Dumneavoastră,
traseul devenirii, prin cunoaştere, prin formare, prin convingeri şi afirmări.

La mulţi ani!!!
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Să nu ne mai orientăm spre trecut
Răspunsurile
preşedintelu i
S i n d i ca tu l u i
„ S ă n ă t a t ea ”
dlui Victor Benu
la ancheta
ziarului  „Vocea
poporului”

1. Pe 28 septembrie 1990
Congresul XI al Sindicatelor a
adoptat „Declaraţia cu privire la
formarea Federaţiei Sindicatelor
Independente din Moldova”. Cum
credeţi, în 20 de ani, sidicatele
Moldovei au devenit libere şi
independente?

Odată cu crearea Federaţiei
Sindicatelor Independente din
Moldova, şi unele sindicate de ramură
şi-au proclamat în statutele sale
independenţa faţă de organele de
partid, de stat şi economice. În
organele de conducere a sindicatelor,
din partea organizaţiilor primare, au
fost delegaţi şi aleşi doar liderii şi
activiştii sindicali.

2. Prin ce diferă sindicatele
de azi de cele de până la anii ‘90?

În multe organizaţii liderii
sindicali au încetat să mai fie salarizaţi
şi dependenţi de administraţie, fiind
remuneraţi din bugetul sindical. Au
fost adoptate acte normative şi
legislative bazate pe principii
democratice: normele parteneriatului
social, Legea sindicatelor, Codul

muncii, încheierea convenţiilor,
contractelor colective de muncă etc.
Spre regret însă, prevederile acestor
documente nu se realizează în deplină
măsură, nu sunt elaborate
mecanismele şi responsabilităţile
părţilor pentru neîndeplinirea lor.

3. Încrederea populaţiei în
sindicate, potrivit unor sondaje,
înregistrează, alături de partidele
politice, cele mai mici cote. De ce?

Sub presiunea sindicatelor şi
acţiunilor de protest organizate de ele,
guvernanţii au fost nevoiţi să caute
surse pentru majorarea veniturilor
salariale, pensiilor şi protecţia socială,
deşi toate acestea se efectuau fără
adoptarea unor garanţii de stat pentru
toţi cetăţenii, cum ar fi minimul de
existenţă, costul şi piaţa muncii,
echitatea socială la calcularea pensiei
etc.

4. Cum credeţi, dispersarea
sindicatelor, timp de 7 ani, a fost
in beneficiul ori in detrimentul
mişcării sindicale?

Cea  mai regretabilă a fost
imixtiunea de după anul 2001 a
organelor de partid şi de stat, cu
implicarea angajatorilor şi a unor lideri
sindicali, în activitatea sindicală, cu
scopul de a o dirija şi supune intereselor
guvernanţilor. Aceasta a condus la
dispersarea cum a societăţii aşa şi a
sindicatelor, descreşterea încrederii
membrilor de sindicat în posibilităţile

sindicatelor de a le apăra drepturile
legitime. Însă nu toate sindicatele
ramurale, organizaţiile primare şi nu
toţi liderii sindicali s-au lăsat intimidaţi
de acele presiuni enorme. In cele din
urmă am ajuns la reuniunea mişcării
sindicale şi, cu încetul, la activităţi
democratice, specifice sindicalismului
global, până la afilierea la
Confederaţia Internaţională a
Sindicatelor.

5. Actualmente, direcţia
dezvoltării mişcării sindicale este
corectă? Care sunt indicii acestei
corectitudini, ori, eventual,
incorectitudini?

La consolidarea mişcării
sindicale autohtone au contribuit
organismele internaţionale, forţele
democratice şi actuala conducere a
ţării. Vectorul european, susţinerea
permanentă a Uniunii Europene,
Romaniei, SUA, Germaniei, Chinei,
Suediei, Marii Britanii, Elveţiei şi a altor
ţări ne permit să credem că vom trece
cu bine şi încercările crizei globale.
Datoria noastră este să fim mai
aproape de oameni, cu problemele lor,
să extindem dialogul social şi
negocierile colective la nivel de stat,
ramură şi unităţi, să desfăşurăm o
activitate amplă de instruire şi
educaţie, să apărăm unitatea şi
solidaritatea sindicală, contracarând
orice formă de imixtiune,
dezinformare, ca să nu ne orientăm
activitatea spre trecut, ci spre viitor.

Colegiul Naţional de Medicină şi
Farmacie a organizat la 1 octombrie
curent o manifestare dedicată celor
care au activat in Colegiu mai mult
de 20 de ani şi a căror viaţă a fost
marcată de o muncă conştiincioasă
întru pregătirea cadrelor medicale
veriga medie.

În cadrul activităţii au fost acordate ajutoare materiale şi asistentelor
medicale din s. Nemţeni, r-nul Hânceşti, care au suferit in urma inundaţiilor
din vara anului 2010.
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Timp de 3 zile, in perioada 10-12 septembrie 2010, la
baza de odihnă „Campingul din Vadul lui Vodă” s-au
desfăşurat competiţiile finale ale Spartachiadei XXV –
jubiliare a lucrătorilor ocrotirii sănătăţii, organizată de
Sindicatul „Sănătatea” şi Ministerul Sănătăţii.

La competiţii au participat un număr record de sportivi
– peste 850, uniţi în 46 echipe sportive raionale, municipale,
ale instituţiilor şi asociaţiilor medicale şi farmaceutice,
instituţiilor republicane şi de învăţământ din ramura sănătăţii.

Programul competiţiilor sportive au cuprins 9 probe
sportive.

Probele de volei au fost dominate de echipele de
bărbaţi şi femei din mun. Chişinău.

În meciul decisiv echipa de bărbaţi i-a surclasat pe
colegii din raionul Cahul, care au ocupat locul 2, iar locul 3
revenind echipei raionului Ungheni.

În finala la volei feminin echipa mun. Chişinău a învins
echipa raionului Străşeni. Locul 3 la această probă revenind
echipei raionului Donduşeni.

Mini-fotbalul a fost câştigat de echipa raionului
Ungheni, condusă de veteranul spartachiadelor din ramură,
dl Valeriu Jordan, directorul Colegiului de Medicină
Ungheni, care a fost apreciat ca cel mai bun sportiv al

Spartachiada XXV a lucrătorilor ocrotirii sănătăţii
din Republica Moldova.

Spartachiadei la această probă. Este un exemplu
extraordinar pentru tineretul nostru.

La proba tenisul de masă locul 1 l-a ocupat echipa
Asociaţiei farmaciştilor, la şah – echipa raionului Rezina,
la jocul de dame – echipa raionului Soroca, la tragerea
odgonului – echipa Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic
Medicină de Urgenţă, la aruncarea darţului – echipa
Spitalului Clinic de Traumatologie şi Ortopedie, la Ştafeta
olimpică – echipa USMF „N. Testemiţanu”.

La Spartachiadă locuri premiante, în afară de cele
menţionate, au ocupat echipele de la CNŞPMU (2 – mini-
fotbal), Spitalul Clinic Republican (2- tenis de masă şi jocul
de dame), USMF „N. Testemiţanu” (2 – şah şi 3 – jocul
de dame), raionul Cahul (3 – mini-fotbal), raionul Rezina
(3 – tenis de masă), mun. Bălţi (3 – şah, aruncarea darţului
şi tragerea odgonului), raionul Soroca (2 – aruncarea
darţului), Asociaţia Farmaciştilor (2 – tragerea odgonului),
mun. Chişinău (2 – ştafeta olimpică), raionul Ungheni (3 –
ştafeta olimpică).

Competiţiile sportive s-au desfăşurat în mod organizat,
într-o atmosferă colegială şi prietenească.
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Ne bucură faptul că la Spartachiadele noastre
participă, la rând cu veteranii medicinii şi sportului din
ramură, tot mai mult tineret, care au adus cu sine un suflu
tineresc.

Învingătorilor şi premianţilor Spartachiadei XXV au
fost înmânate diplome ale Ministerului Sănătăţii şi
Sindicatului „Sănătatea”, cupe sportive şi premii băneşti.

Pentru promovarea culturii fizice în ramura sănătăţii
au fost premiaţi cu cupe sportive şi premii băneşti: Baciu
Ion, preşedintele comitetului sindical al Spitalului Clinic de
Traumatologie şi Ortopedie; Galaţanu Gheorghe,
preşedintele comitetului sindical Spitalului Raional Cahul;
Gribencea Dumitru, preşedintele comitetului sindical
„Sanfarm-Prim” SA; Popov Silvia preşedintele comitetului
sindical Rezina; Gribenco Vitalii, vicepreşedintele

comitetului sindical USMF „N. Testemiţanu”; Voico Sergiu,
preşedintele comitetului sindical Spitalului Raional Orhei;
Carabulea Ion, preşedintele comitetului sindical Spitalului
Raional Râşcani; Baidan Mihai, arbitrul principal şi Caşina
Valentina, secretarul Spartachiadei.

La fel au fost conferite cupe sportive şi premii băneşti
celor mai buni sportivi la probele sportive:

- jocul de dame – Odajiu Ada (Soroca) şi Banari Mihai
(Spitalul Clinic Republican);

- şah – Cebotari Eudochia (USMF „N. Testemiţanu”)
şi Grosu Mihai (Rezina);

- tenis de masă – Sîrbu Olga (Asociaţia Curativ
Sanatorială şi de Recuperare) şi Garaba Alecu
(Spitalul Clinic Republican);

- volei – Tonu Angela (mun. Chişinău) şi Boldescu
Alic (mun. Chişinău);

- darţ – Dragan Maria (Centrul Sănătate Publică
mun. Chişinău) şi Cociug Adrian (Spitalul Clinic
Traumatologie şi Ortopedie);

- mini-fotbal – Zgardan Valeriu (Ungheni)
De asemenea au fost premiaţi cu premii băneşti şi

maiouri ale Comitetului Naţional Olimpic al Republicii
Moldova 40 lideri sindicali şi veterani ai sportului din
ramura sănătăţii.

Felicitând participanţii la Spartachiadă cu rezultatele
obţinute, preşedintele Sindicatului „Sănătatea”, Victor
Benu a menţionat importanţa promovării culturii fizice şi
sportului, modului sănătos de viaţă în colectivele de muncă,
un obiectiv de bază al sindicatului nostru.

Dl Victor Benu a adus mulţumiri conducerii
Ministerului Sănătăţii, conducătorilor instituţiilor medicale,
farmaceutice şi de învăţământ, gazdelor Spartachiadei,
lucrătorilor Palatului de cultură a sindicatelor, Colegiului
de arbitri, surselor mass-media republicane şi a
Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova pentru
contribuirea lor la desfăşurarea cu succes a acestui
spectacol sportiv jubiliar

Mihai Dutca,
preşedintele Comitetului organizatoric
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Notă informativă
privind realizarea prevederilor hotărârii Biroului Executiv al Sindicatului
„Sănătatea” din 14.07.2010 nr. 02-04 „Cu privire la acordarea ajutorului

material sinistraţilor din vara anului 2010”

Sindicatului „Sănătatea” a examinat şi a îndreptat organelor respective avize-motivaţii la proiectele actelor
normative:

- Legii FAOAM pe anul 2011.
- Hotărârii Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de

colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii infantile
şi a copiilor cu vârstă de până la 5 ani la domiciliu”.

- Hotărârii Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului
Republicii Moldova nr. 1128 din 28.02.2002 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la tarifele pentru
serviciile medico-sanitare şi Metodologiei stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare”.

- Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind formulele de început şi formulele
de continuare ale preparatelor pentru sugari respectiv ale preparatelor pentru copii mici”.

- Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 156-XIV din 14.10.1998 „Privind pensiile de asigurări
sociale de stat”.

- Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011.
- Hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea Programului Unic al asigurărilor obligatorii de

asistenţă medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1387 din 10.12.2007.
- Hotărârii Guvernului privind construcţia unei case de locuit pentru Universitatea de Stat de Medicină şi

Farmacie „ N. Testemiţanu” ş. a.
Avizele-motivaţiile sunt publicate pe pagina WEB a Sindicatului „Sănătatea”  (www.sindsan.md).

Este important că organizaţiile
sindicale, membrii de sindicat cu
înţelepciune au reacţionat la chemarea
Guvernului Republicii Moldova şi
Biroului Executiv al Sindicatului
„Sănătatea” din 14.07.2010 de a ajuta
oamenii care în urma inundaţiilor din
vara anului curent, ne purtand nici o
vină, au pierdut tot ce au agonisit o
viaţă.

Conform informaţiilor din
instituţiile medico-sanitare,
farmaceutice şi de învăţământ practic
toate colectivele de muncă au
transferat pe contul special al
Guvernului Republicii Moldova cate un
salariu mediu pentru o zi lucrătoare.
(colectarea informaţiei continuă)

Cu înţelepciune au reacţionat şi
liderii organizaţiilor sindicale afiliate la
Sindicatul „Sănătatea”, privitor la
propunerea Biroului Executiv al
Sindicatului „Sănătatea” să transfere,
în măsura posibilităţilor, surse
financiare din bugetul sindical pe

contul curent al Consiliului Republican
pentru a ajuta familiile sinistrate ale
lucrătorilor medicali. Astfel s-au
acumulat 59010 lei.

Pe contul curent al Consiliului
Republican al Sindicatului „Sănătatea”
au transferat: Consiliile Municipale
Bălţi şi Chişinău ale Sindicatului
„Sănătatea”; comitetele sindicale ale
Spitalului Raional Cahul; Spitalului
Raional şi Centrului Medicilor de
Familie Drochia; Spitalului Raional
Dubăsari; Spitalului Raional Glodeni;
Centrului de Sănătate Publică
Hânceşti; Spitalului Raional Leova;
ACSR a CS a Republicii Moldova;
Centrului de Medicină Legală;

ICŞDOSMC; Spitalului Clinic de
Psihiatrie; Spitalului Clinic de
Traumatologie şi Ortopedie; Spitalului
Clinic Republican pentru copii „Emilian
Coţaga”, Centrului de Sănătate Publică
Glodeni; Centrului de Sănătate Publică
Sângerei, Colegiului Naţional de
Medicină şi Farmacie etc.

In total familiilor sinistrate ale
lucrătorilor medicali au fost donate
160000,0 lei, inclusiv peste 100 mii lei
din Fondul sindicatului pentru
solidaritate şi ajutor reciproc. Astfel,
ajutor financiar de la Sindicatul
„Sănătatea” au primit 65 familii a
lucrătorilor medicali din raioanele
Hânceşti, Briceni, Cantemir,  Cahul şi
Ungheni.

Suportul financiar sinistraţilor, a fost
acordat în dependenţă de pierderile
confirmate de comisiile constituite şi
certificatele eliberate de primăriile
locale.

Important este şi faptul că mulţi
lideri ai organizaţiilor sindicale şi
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Inundaţia din 2010.

Ce-i veniţi din depărtare
Au văzut în sat o mare
Aţi văzut acum, curand
Apa val vartej curgand

Şi-a distrus tot ce-a putut
Case din furci, case din lut
Nu vă spun , că-i tare mult
Groaznic totul me-a părut.

Apă-ncasă, in subsol,
Apă-n şură, pe ogor
Nici să mergi, nici să înoţi
Vreau să spun astăzi la toţi.

Am să spun şi am să scriu,
Satul a rămas pustiu.
Parcă ieri plin cu copii
Ce-a rămas, nici nu mai ştii.

Parcă ieri citeam poveşti
Ce-ai să faci azi te gândeşti
Se juca hora in sat
Azi nici cânii na-u lătrat.

E pustiu şi-i fioros
Totul sa intors pe dos
Chiar când soarele răsare
Este trist şi multă jale.

Grigore Slonovschi,
  medic-şef  CS Nemţeni, Hânceşti

conducători ai instituţiilor de sine stătător s-au deplasat în
localităţile sinistrate şi au acordat ajutor financiar, produse
alimentare şi mărfuri de primă necesitate familiilor
sinistrate, inclusiv ale lucrătorilor medicali.

Sindicatul „Sănătatea” din Republica Moldova a
informat PSI, EPSU, Confederaţia Internaţională a
sindicatelor lucrătorilor medicali   despre: calamităţile
naturale care au afectat Republica Moldova; inundarea a
1104 case şi 8300 ha de suprafeţe agricole, evacuarea a
peste 10 mii de familii, inclusiv inundarea caselor a 32 familii
ale lucrătorilor medicali, plus 33 familii la care a fost inundată
roada de pe loturile de pământ; acordarea ajutorului material
şi moral cetăţenilor sinistraţi; deschiderea conturilor
speciale pentru acumularea surselor financiare; ajutorul
cu produse alimentare, mărfuri de primă necesitate etc. În
toate localităţile afectate sunt create puncte medico-
sanitare suplimentare pentru acordarea ajutorului medical
şi organizarea măsurilor profilactice şi antiepidemice.

Conform datelor preliminare estimările pierderilor
constituie peste 65 milioane USD.

Estimarea prejudiciilor  aduse cetăţenilor, inclusiv
lucrătorilor medicali, precum şi ajutorul familiilor sinistrate
continuă. Se analizează măsurile de asigurare cu spaţiu
locativ, a condiţiilor de viaţă în perioada rece a anului, de
învăţământ a copiilor ş. a.

   Luând în consideraţie situaţia creată Sindicatul
„Sănătatea” s-a adresat la PSI, EPSU şi Confederaţia
Internaţională a sindicatelor lucrătorilor medicali  cu
rugămintea de a scuti Sindicatul „Sănătatea” de plata
cotizaţiilor restante pentru anul 2010 şi de a ne susţine în
măsura posibilităţilor, cu orice ajutor pentru sinistraţi.

Organizaţiile Sindicale internaţionale au reacţionat
pozitiv la adresarea Sindicatului „Sănătatea”.

PSI, EPSU, Confederaţia Internaţională a sindicatelor
lucrătorilor medicali şi Confederaţia Naţională a
Sindicatelor din Moldova au exprimat solidaritate deplină
cu toate victimele inundaţiilor şi au susţinut iniţiativa de a
deschide un cont special valutar pentru donaţii care vor fi
folosite pentru a sprijini şi asista familiile grav lovite a
lucrătorilor medicali şi cetăţenilor din localităţile sinistrate.

Biroul Executiv aduce mulţumiri tuturor organizaţiilor
sindicale primare, colectivelor de muncă, organizaţiilor
internaţionale şi naţionale la care este afiliat Sindicatul
„Sănătatea” pentru solidaritate şi susţinere în aceste
momente grele, care s-au abătut asupra cetăţenilor şi
lucrătorilor medicali din localităţile afectate a Republicii
Moldova.

Preşedinte
Victor Benu
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Măria, şi cu o adâncă plecăciune medicului-şef Surucianu
Vasile de la spitalul Hospes din Zubreşti r-nul Străşeni,
care în afară de ajutor material au internat 4 pacienţi din
sectorul inundat. Mulţumim colectivului CMF Cantemir,
preşedintelui sindicatului Coiţan Aurelia. Cele mai frumoase
cuvinte de mulţumire aducem Sindicatului „Sănătatea” ,
preşedinte dnul Victor Benu, ce personal s-a prezentat la
locul tragicilor evenimente, încurajând şi susţinând lucrătorii
medicali. Aducem mulţumiri medicilor din spitalul raional
Hânceşti care au o mare grijă de pacienţii internaţi în secţiile
spitalului, în cămine şi case individuale şi echipelor de
salvare şi anume: Cristea Andrei, Anohina Natalia, Scurcan

Lidia, Hatman Ana - conducătorii echipelor. Nu putem să
nu-i nominalizăm şi pe lucrătorii medicali de la salvare
Postolachi Ion, Nogai Viorel, Balanuţă Vasile.

O muncă asiduă au depus şi lucrătorii de la CS Nemţeni,
care din primele clipe au depus un efort major in ajutorarea
populaţiei sinistrate cum sunt: Bivol Galina, Parfeni Vera,
Mardari Anastasia, Roşca Claudia, Roşca Larisa, şoferul
Mihalachi Iachim şi tot personalul tehnic.

Apa Prutului se va retrage dar faptele bune vor rămâne
in sufletele celor suferinzi de calamitatea naturii.

               colectivul lucrătorilor CS Nemţeni ,
Hânceşti

Ziua de 06 iulie 2010 a lăsat o amprentă adâncă în inimile
oamenilor din lunca Prutului ce locuiesc în satele Nemţeni,
Obileni, Sărăteni şi Cotu-Mori. Am fost anunţat de ruperea
digului de la Nemţeni şi că apa înaintează în sat. Primii s-
au ridicat la salvarea oamenilor medicii din satul Nemţeni.
Peste o oră au venit în ajutor reprezentanţii spitalului raional
in frunte cu Cibotaru Petru, şi centrului de sănătate publică
Eremeia Pavel, medicului-şef IMSP AMU din Hânceşti in
frunte cu Bicic Tatiana, centrului medicilor de familie in
frunte cu Munteanu Vera. Toţi cetăţenii bolnavi, ţintuiţi la
pat şi care aveau necesitate de ajutor medical, copiii, au
primit ajutor şi au fost transportaţi în locuri neafectate de
inundaţii. Din primele zile au fost deschise 3 centre a
medicilor de familie, în şcoala Nemţeni, Obilenişi, CS
Nemţeni, care au activat 24/24 ore şi 3 echipe ale salvării.

Cetăţenii satelor afectate de inundaţii vin cu un semn
de recunoştinţă şi mulţumire conducătorilor instituţiilor
medicale din raion: directorul IMSP CMF Hânceşti
Munteanu Vera, directorului IMSP spitalul raional Hânceşti
dnul Cibotaru Petru, medicului şef IMSP substaţia AMU
Hînceşti Bicic Tatiana, dlui Eremeia Pavel directorul
centrului de sănătate publică Hânceşti,  preşedintelui
consiliului raional Hânceşti dlui Mihai Fărâmă care s-au
aflat mereu în teritoriu controlând şi dirijând situaţia. Au
activat destul de eficient şi cu profesionalism colegii de la
centrele de sănătate: CS Bobeica, medicul-şef Babuci
Constantin cu echipa, CS Logăneşti medic-şef Manie Ion,
CS Paşcani Andronic Ludmila, CS Lăpuşna Nistor Efimia

şi Rusu Ana, CS Bujor David Maria, CS Mingir Mîţu
Semion. Aceste echipe au consultat 1426 de pacienţi. În
zona afectată se află 894 de case, 2595 populaţie. Invalizi
- 79, ţintuiţi la pat - 19, pensionari - 372, copii - 560, copii
invalizi - 14, copii până la 1 an - 48.

Prin intermediul ziarului dorim să le mulţumim din suflet
colectivelor de lucrători medicali din tară care au venit în
zona sinistrată cu un cuvânt de susţinere, de incurajare, cu
colete de îmbrăcăminte, hrană şi bani. Nu putem trece cu
vederea pe aşa conducători ca: directorul CMF Râşcani,
Ursu Vasile, CS Publică Căuşeni, director Iordan Elizaveta,
colectivului CS Şişcani, Nisporeni, colectivului medicilor
de familie Dubăsari, CMF Comrat director Harabagiu
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Nimic nu este mai grav decat pierderea, într-o clipă şi sub ochii proprii, a tot ceea ce-a reprezentat munca de o
viaţă. Aşa s-a întâmplat în unele regiuni din preajma Prutului, unde peste 2000 de oameni îşi privesc doar acoperişurile
caselor. Familii întregi nu mai au unde să se adăpostească, cu ce să se hrănească sau să se îmbrace. Doar lacrimi şi
durere sunt vărsate acum printre apele ce s-au dezlănţuit şi au inundat peste o mie de case, făcându-se astfel stăpâne
pe gospodăriile oamenilor.

Cu părere de rău, aceste lacrimi şi dureri nu pot fi recuperate decât parţial, prin ajutorarea de către fiecare din
noi a celor pătimiţi, măcar cu o părticică din ceea ce Dumnezeu ne-a dat.

Astfel, în contextul inundaţiilor din ultima perioadă, a fost luată şi decizia comună de ajutorare a sinistraţilor a
administraţiei societăţii pe acţiuni „SANFARM-PRIM” şi a reprezentanţilor organizaţiei sindicale a unităţii, la iniţiativa
colectivului de angajaţi. Un colectiv poate, cel mai vechi din sistemul farmaceutic, trecut prin foc şi pară cu oameni
sufletişti, care de fiece dată au reacţionat promt la viiturile provocate de calamităţile naturale din anii anteriori, contribuind
cu anumite ajutoare.

Şi de această dată colectivul şi-a exprimat dorinţa de a se implica, fiind astăzi alături de toţi care au avut de
suferit şi care a decis să fie solidar cu sinistraţii şi să răspundă strigătelor de durere ale acestora, participand financiar
şi donând salariul de o zi din luna iulie.

De asemenea, colectivul s-a mobilizat in organizarea şi colectarea ajutoarelor formate din pături, îmbrăcăminte
pentru orice vârstă, jucării pentru copii etc., care au fost transmise familiilor indurerate la 21 iulie 2010.

În acelaşi timp colectivul „SANFARM-PRIM” S.A. transmite tuturor să nu fim indiferenţi de cele ce se întâmplă
şi „Să fim  alături, pentru o viaţă mai bună, plină de sănătate, pace, şi să ne rugăm ca vremea să ţină cu noi!”.

Veronica Bogatu Dumitru  Gribencea
Şef serviciu juridic şi resurse umane preşedintele comitetului sindical

În rezultatul revărsării râului Prut au avut de suferit bunuri
materiale ale cetăţenilor din mai multe localităţi ale Republicii
Moldova. Au fost deteriorate case, nimicite lanuri intregi de
semănături. Din păcate, năpasta nu i-a ocolit nici pe unii membri
ai Sindicatului „Sănătatea”, inclusiv de la Staţia Zonală
Asistenţă Medicală Urgentă „SUD” şi anume lucrătorii
medicali de la Punctul AMU Goteşti. Pentru a le tămădui
suferinţele şi a acoperi măcar parţial pierderile, pe data de 30
septembrie 2010, preşedintele  Sindicatului  „Sănătatea”  dl
Victor Benu, a efectuat o vizită la Punctul Asistenţă Medicală
Urgentă Goteşti, unde a acordat ajutoare financiare sinistraţilor,
în mărime de câte 1500 lei fiecărui, folosind in acest scop
fondul special de „Ajutor reciproc şi solidaritate” al
sindicatului.

Comitetul sindical, de comun acord cu Administraţia
SZAMU „SUD”, aduce sincere mulţumiri conducerii
Sindicatului „Sănătatea” pentru suportul financiar acordat.

Preşedintele Comitetului Sindical
IMSP Staţia Zonală .AMU „SUD”         L. Hagioglo

În rezultatul  inundaţiilor râului Prut din luna iulie
2010 a suferit destul de mult populaţia satelor Măcăreşti
şi Frăsineşti. Printre cei sinistraţi suni şi 12 familii ale
lucrătorilor Centrului de Sănătate Măcăreşti, la 2 familii
au fost inundate casele iar la 10 - gospodăriile. Ne
bucură faptul că Executivul Sindicatului „Sănătatea” a
acordat ajutor material familiilor sinistrate in clipele grele.
Din numele întregului colectiv şi Administraţiei Centrului
de Sănătate Măcăreşti cu multă recunoştinţă şi din inimă
mulţumim pentru grija faţă de lucrătoriii medicali şi
încredinţăm că atitudinea grijulie a Sindicatului
„Sănătatea” ne îndeamnă la mai multă responsabilitate.

Cu respect,
Medic coordonator                        Medic de familie
CS Măcăreşti                           OMF Frăsineşti
N.Saculţanu                            E. Lazăr


