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Preşedinte
Victor Benu

Vă doresc ca Moş Crăciun
să v-aducă daruri multe.
Azi, in ziua de Ajun
gândurile să le-asculte
Şi să vă aducă-n casă armonie,

Lucruri bune, vesele,
Pace, linişte în suflet,
Cât mai multă dragoste!
Sărbători fericite
Cu profund respect,

Dragi prieteni,

Aho, aho, ho-ho,
Mâine anul se-nnoieşte
Pluguşorul se porneşte
Şi începe a brăzda,
Pe la case a ura.
Iarna-i grea, omătu-i mare,
Semne bune anul are,
Semne bune de belşug,
Pentru brazda de sub plug.
Doamne binecuvântează,
Casa care o urează
Pluguşor cu patru boi,
Pluguşor mânat de noi.
Sus pe cer ca străluceşte,
O stea mare ce vesteşte
Ca să curme de acum
Al nevoilor greu drum.

Anul Nou ne-aduce nouă,
Timp mai bun şi viaţă nouă;
Anul Nou o să ne fie,
Inceput de veselie.
Mari pe mici n-or prigoni,
Mici pe mari nu vor ravni,
În frăţie şi dreptate
Au să fie legi lucrate.
Noi cu ei mana vom da
Şi-ntr-o horă vom juca.
Dumnezeu care ne-ascultă,
Ne întinde hrană multă,
Şi pământul ce-om avea
Grau de aur ne va da.
Mânaţi, mai!  Hai, hai!
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La 7 noiembrie 2010 a avut loc Conferinţa de
dare de seamă şi alegeri a Consiliului de tineret la
care au participat reprezentanţii organizaţiilor de
tineret din Colegiile de Medicină, Universitatea de
Stat de Medicină si Farmacie şi instituţiile medicale
din ţară.

În raportul despre cele efectuate în anii precedenţi
prezentat de preşedintele organizaţiei Sergiu Berliba
au fost trasate şi căile de soluţionare a multor
probleme cu care se confruntă tinerii specialişti în
ziua de azi:

Asigurarea tinerilor cu locuri de muncă;
Asigurarea tinerilor cu locuri de trai;
 Asigurarea condiţiilor de activitate şi odihnă pentru tineret;
 Organizarea odihnei de vară şi timpului liber;
 Desfăşurarea manifestărilor cultural sportive;
 Educaţia sindicală;
 Protecţia socială, juridică şi materială a tineretului.
A fost evidenţiat suportul financiar din partea Sindicatului „Sănătatea” pentru acordarea ajutorului material

tinerilor cu starea materială deplorabilă şi studenţilor orfani; parţial au fost acoperite costurile la biletele de odihnă
şi tratament; sau alocat surse financiare la procurarea echipamentelor  necesare pentru cantina Universităţii etc.

În sfârşit, a fost ales Comitetul de conducere al Consiliului de tineret. Preşedinte al Consiliului a fost ales
unanim Marcel Abraş, preşedintele comitetului sindical al studenţilor şi rezidenţilor din USMF „N. Testemiţanu”.

În Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie s-au realizat,
la un nivel inalt, „Zilele Tineretului” cu genericul  „Tânăr vreau
mereu să fiu...”.

Elevii Colegiului exprimă Sindicatului „Sănătatea”
profundă recunoştinţă şi mulţumire pentru susţinere in acordarea
suportului material considerabil pentru cei cu situaţie
vulnerabilă.

La 18 noiembrie, curent, a avut loc şedinţa Biroului Executiv al Sindicatului „Sănătatea” din
Republica Moldova. În cadrul şedinţei au fost examinate următoarele chestiuni:

1. Realizarea prevederilor Circularei comune a Ministerului Sănătăţii, Companiei Naţionale de
Asigurări în Medicină şi Sindicatului „Sănătatea” nr.04/258 din 09.08.2010 şi hotărârilor Biroului
Executiv al Sindicatului „Sănătatea” nr.01-11 şi nr.01-19 din 30.06.2010

2. Cu privire la rezultatele sondajului efectuat de Sindicatul „Sănătatea” vizând cauzele apariţiei
litigiilor individuale de muncă.

3. Cu privire la Conferinţa de dare de seamă şi alegeri a Consiliului de tineret
4. Cu privire la acordarea ajutorului material sinistraţilor din vara anului 2010.
5. Cu privire la programul „Parteneriatul social in sfera muncii”.
La şedinţă au fost invitaţi şi au participat preşedinţii comitetelor sindicale de toate nivelurile.
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Angajaţii se pronunţă pentru perfectarea sistemului de salarizare
Conform doleanţelor delegaţilor Congresului V din

28.05.2010 al Sindicatului „Sănătatea” Ministerul Sănătăţii,
Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi Sindicatul
„Sănătatea” prin Circulara nr.04/258 din 09.08.2010 au
cerut de la conducătorii unităţilor medicale şi liderii de
sindicat să consulte colectivele de muncă privind
perfectarea sistemului de remunerare a muncii angajaţilor
din IMSP încadrate în asigurările obligatorii de sănătate.

De menţionat că majoritatea conducătorilor şi liderilor
de sindicat din unităţile medicale cu responsabilitate au
consultat colectivele de muncă pe problema abordată,
folosesc mai amplu posibilităţile unităţilor.

Din informaţiile primite rezultă că majoritatea absolută
a respondenţilor consideră de  perfectat sistemul de plată
a muncii angajaţilor din IMSP şi au înaintat mai multe
propuneri printre care:

-  de permis conducerii IMSP cu concursul organului
sindical în funcţie de posibilităţile economico-financiare a
instituţiei, să stabilească de sine stătător salariul pentru
categorie I de calificare;

- de stabilit salariul pentru categoria I de calificare
la nivelul minimului de trai şi de indexat anual, în dependenţă
de modificarea acestuia;

- de introdus indicatorii de calitate in sistemul de
plată a muncii;

- de stabilit coeficienţii de multiplicare în funcţie
de calitatea muncii, dar nu de vechimea în muncă;

- de corelat plata muncii cu volumul şi calitatea
muncii subdiviziunii;

- sistemul de plată a muncii să fie corelat cu factorul
psihoemoţional la care este impus lucrătorul medical;

- de revăzut coeficienţii de multiplicare pentru
personalul de conducere etc.;

În total au fost înaintate 48 de propuneri, care neapărat
vor fi luate în calcul de grupul de experţi la perfectarea
sistemului existent de plată a muncii.

Prin intermediul ziarului „Curierul Sanitas” mulţumim
tuturor conducătorilor şi liderilor de sindicat pentru
propunerile înaintate şi Vă dorim sănătate, succese,
înţelepciune şi La Mulţi Ani.

Problema consultării cu colectivele de muncă şi
inaintarea propunerilor nu s-a terminat. In viitorul apropiat
va fi organizată o masă rotundă cu tema: „Elaborarea
propunerilor privind perfectarea sistemului de plată a
muncii angajaţilor din IMSP încadrate în asigurările
obligatorii de sănătate”. Mai apoi vor urma consultări cu
experţii în domeniu de la Ministerul Muncii, Protecţiei
Sociale şi Familiei. Vor fi examinate sistemele de plată a
muncii din alte ţări etc.

La moment, este important de efectuat atestarea şi
tarificarea angajaţilor, reieşind din sursele financiare
disponibile şi strict respectând principiile democratice:
transparenţă, obiectivitate şi corectitudine în stabilirea
salariilor de funcţie, sporurilor şi suplimentelor la salariul
de bază.

Ion Cucu,
consilier principal
în problemele relaţii de muncă

Litigiile individuale de muncă – unele cauze ale apariţiei acestora
În scopul elucidării obiective al apariţiei LIM în ramura

sănătăţii ne-am propus efectuarea unui sondaj. Am elaborat
un chestionar cu un număr de 12 întrebări care a fost
repartizat în instituţii republicane, raionale şi municipale şi
ne-a oferit următoarea imagine.

La intrebarea care sunt cele mai evidente cauze ale
apariţiei LIM, din variantele de răspuns propuse, cei mai
mulţi respondenţi au bifat divergenţele de interese dintre
salariaţi şi administraţie, apoi în ordine descrescătoare
indiferenţa, discriminarea în sfera muncii, necunoaşterea
drepturilor şi incompetenţa factorilor de decizie.

Desigur, una din întrebările cheie a chestionarului a
fost de câte ori aţi considerat că v-a fost lezat un drept
sau interes şi v-aţi adresat: la administraţie, comitetul
sindical sau în instanţa de judecată, circa 45% au răspuns
– la comitetul sindical; 35% - la administraţie; 15% - în
instanţa de judecată şi cu părere de rău 5% - consideră că
nu are rost să reclami lezarea drepturilor sau a intereselor.

Am considerat important de a elucida in rezultatul
chestionării salariaţilor şi faptul, dacă aceştia consideră că

administraţiei Unităţii unde activează îi pasă de drepturile
lor şi avem următoarea proporţie: 60% consideră că
administraţiei îi pasă doar câteodată, 20% consideră că
administraţiei nu-i pasă de drepturile salariaţilor şi 20%
consideră că administraţiei îi pasă de drepturile salariaţilor.

Îmi pun întrebarea – să fie oare aceştia 20% salariaţii
care îşi cunosc drepturile şi interesele sale în domeniul
raporturilor de muncă?

Într-adevăr, la întrebarea cum vă apreciaţi cunoştinţele
în domeniul raporturilor de muncă, 22% din respondenţi
au răspuns, că-şi apreciază bine cunoştinţele; 27% -
insuficient; 51% - satisfăcător.

Una din întrebări a fost orientată spre identificarea
barometrului competenţei comitetului sindical şi a avut
formulare dacă consideră că în comitetul sindical sunt alese
persoane care cunosc drepturile şi interesele sindicatului,
salariaţilor şi dacă sunt capabili să le apere şi să le
promoveze. Aici tabloul s-a împărţit după cum urmează:
65% au răspuns da; 30% - nu; 3% - nu-i interesează şi
2% - sunt capabili dar nu promovează interesele salariaţilor.
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 La intrebarea care este rolul comitetului sindical in
domeniul raporturilor de muncă, 67% consideră de a apăra
drepturile salariaţilor; 23% - de a oferi consultaţii şi 10% -
nici un rol.

La întrebarea cum reacţionaţi când vi se încalcă un
drept de către administraţie, răspunsurile au fost împărţite
astfel: 4% - nicicum; 26% se revoltă dar nu i-au atitudine;
30% - se consultă cu actele normative şi 40% se adresează
comitetului sindical.

Tabloul aşteptărilor noastre s-a conturat când salariaţii
au enumerat unele motive sau cauze ale apariţiei LIM şi
vom enumera următoarele: plata incorectă a salariilor şi
concedialelor; acordarea orelor pentru alimentarea copilului
mamelor cu copii până la 3 ani; interesele divergente ale
Administraţiei şi Salariaţilor – o parte vrea să
economisească banii şi să utilizeze la maximum factorul
uman, iar cealaltă să fie plătit deplin pentru munca
efectuată; salariile mizere; micşorarea procentuală a
salariilor; salariile foarte mici pentru tinerii specialişti; nu
se oferă o zi liberă când se activează în zi de sărbătoare;
sunt obligaţi salariaţii să utilizeze concediul fracţionat în 2
părţi; retribuirea incorectă a muncii în caz de cumulare de
profesii şi de îndeplinire a obligaţiilor de muncă a salariatului
temporar absent; efectuarea unui volum mare de lucru
fără a fi remuneraţi corect (motivul: lipsa resurselor
financiare); lipsa de răbdare, educaţie, nu se respectă etica
şi deontologia profesională; acordarea suplimentelor la
salariu în mărimi fixe pentru condiţii nocive; nesoluţionarea
cererii pentru acordarea biletelor de tratament; lipsa
diferenţierii la stabilirea salariului după competenţă;
acordarea incorectă a concediilor; discriminarea după
criteriu de vârstă, în deosebi în cadrul soluţionării unor situaţii
conflictuale; unii salariaţi nu au răspuns la provocarea

noastră, motivând că le este frică de presing din parte
Administraţiei şi mai bine nu discută cu nimeni, cu toate
că chestionarul a fost anonim.

Având în vedere cele menţionate mai sus, aceasta
este situaţia la zi în ocrotirea sănătăţii vis-a-vis de litigiile
individuale de muncă, motivele apariţiei lor, reacţia
sindicatului şi salariaţilor la aceste fenomene juridice şi
posibile soluţii de prevenire a acestora.

În contextul creat, în scopul ameliorării situaţiei privind
nivelul educaţiei juridice a membrilor de sindicat, a implicării
mai active a comitetelor sindicale în raporturile de muncă,
Biroul Executiv prin hotărârea sa din 18.11.2010 a pus în
seama liderilor sindicali de toate nivelurile:

- să promoveze educarea juridică permanentă a
liderilor sindicali, angajatorilor şi salariaţilor prin organizarea
seminarelor educativ-informaţionale;

- să participe activ la administrarea unităţii, la lucrările
Consiliilor de administrare, Comisiilor permanente de
tarificare, Consiliilor medicale, Comisiilor pentru dialog
social „angajator-salariaţi” precum şi alte organe colegiale
unde se precaută probleme vizând interesele salariaţilor;

- să participe la avizarea proiectelor de acte normative
ce vizează drepturile de muncă, profesionale, economice
şi sociale ale salariaţilor, inclusiv la nivel de Unitate;

- să efectueze abonarea comitetelor sindicale la presa
cu tematică juridică: „Monitorul Oficial”, „Dreptul muncii”,
„Sănătatea şi securitatea muncii” etc.

- să reacţionăm prompt la orice lezare a drepturilor şi
intereselor de muncă, profesionale, economice şi sociale
ale salariaţilor.

Igor Zubcu,
consilier principal in probleme juridice

 

La 19 noiembrie 2010 la Călăraşi a avut loc Conferinţa jubiliară al CSP raional Călăraşi cu genericul „CSP raional
Călăraşi la 65 ani”

Ca oaspeţi de onoare am avut reprezentaţi ai Ministerului Sănătăţii, CNSP, CSP
municipal, Sindicatul „Sănătatea”, Administraţia Publică Locală, Reprezentanţa
guvernului in teritoriu, IMSP din raion, CSPM Chişinău CSP Orhei, CSP Nisporeni,
CSP Glodeni, ş.a.

Au fost ascultate rapoartele de bază, care conţineau date istorice despre
veteranii instituţiei, dezvoltarea serviciului sanitaro-epidemiologic pe parcursul anilor
1945-2010 - de la combaterea maladiilor infecţioase la supravegherea maladiilor
netransmisibile.

Colectivul CSP raional Călăraşi a întâlnit oaspeţii cu drag şi căldură în suflet, cu
atmosferă de sărbătoare şi la rândul lor aduce mulţumiri oaspeţilor pentru prezenţă,
voie bună, cuvinte frumoase de felicitare, cadouri, flori.

În deosebi mulţumim Sindicatului „Sănătatea”, care a contribuit cu un ajutor
bănesc la procurarea  inventarului sportiv pentru colaboratorii centrului.

                                          Ion Lungu,                                                Sofia Vasiliu,
                                          director                                                      preşedintele comitetului sindical
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Constituirea serviciului oncologic specializat al Republicii Moldova
a inceput in aprilie 1945.

În octombrie 1960 în republică este inaugurat Institutul de Cercetări
Ştiinţifice în Oncologie.

Primul director al ICŞO din Moldova a devenit Ghivi Bagratovici
Honelidze (1960-1988), medic emerit al RSSM, director adjunct pentru
activitatea curativă şi ştiinţifică – profesorul M. P. Hohlov (1960-1964),
iar începând din 1964 şi până în anul 1988 – director adjunct pentru
ştiinţă a fost profesor Iraida A. Iacovlev.

In perioada anilor 1995-1996 in fruntea institutului s-a aflat
profesorul A. Ţurcanu (adjunct pentru activitatea ştiinţifică - G.
Coşciug).

În Instituţie activează 1347 lucrători, inclusiv 85colaboratori ştiinţifici,  doctor habilitaţi 25 în medicină, 60
doctori în medicină.

Ajuns la culmea semnificativă a celor 50 de ani de existenţă a sa, colectivul de colaboratori ai Institutului de
Oncologie îşi trasează noi sarcini şi proiecte îndrăzneţe prin care să reuşească elaborarea şi implementarea unor
tehnologii tot mai performante de profilaxie, screening, tratament şi reabilitare cât mai complexă a bolnavilor oncologici.

Colectivul Centrului de Sănătate Nemţeni aduce sincere mulţumiri
conducerii Sindicatului „Sănătatea”, personal dlui Victor Benu,
directorului Centrului Medicilor de Familie Hanceşti dnei Muntean
Vera, directorului Spitalului Raional Hanceşti dlui Ciubotar Petru,
preşedintelui organizaţiei sindicale „Sănătatea” din raionul Hânceşti
dlui Făramă Mihai, tuturor lucrătorilor medicali din republică şi
indeosebi din raionul Hanceşti, care au fost aproape de noi, de durerea
noastră in acele zile grele de după calamităţile naturale din vară, care
au impărţit cu noi atat durerea, cat şi cuvintele bune, ajutorul bănesc,
produsele alimentare, haine etc.

O surpriză plăcută a fost pentru noi şi ajutorul acordat salariaţilor
noştri sinistraţi in luna noiembrie, ajutor destul de impunător pentru

vremurile noastre grele, de criză, ajutor acordat de către conducerea Sindicatului „Sănătatea” şi colectivul de angajaţi
ai Centrului Medicilor de Familie şi Spitalului Raional Hanceşti.

Datorită Dumneavoastră, oameni cu suflet mare, mărinimoşi,
săritori la nevoie, inzestraţi de dumnezeu cu darul de a face bine, noi
am supravieţuit in acele zile grele, nu am pierdut speranţa intr-un viitor
mai bun, ne-aţi readus zambetul pe faţă.

Acest gest omenesc nu-l vom uita nicicand.
Plecăciunile noastre stimaţi colegi, Dumnezeu să vă aibă in pază.

Grigore Slonovschi,                                     Colectivul Centrului
 medic-şef al Centrului                                de Sănătate Nemţeni
de Sănătate Nemţeni
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Stimaţi colegi!

În clipele de sărbătoare, sufletul ni se umple de lumina chipurilor celor dragi, de
recunoştinţa pentru cei ce ne sunt alături, de căldura gândului bun.

Vă adresăm cele mai sincere urări de bine, multa sănătate, pace şi prosperitate.
Fie ca anul ce vine să reaprindă în sufletele voastre flacăra speranţei într-un

viitor mai fericit şi să nu fiţi frustraţi de greutăţi în realizarea profesională, ele doar
fortifică şi vă consolidează viitorul.

LA  MULŢI  ANI !
Cu respect,

                                                     Victor Botnaru,                                                      Iurie Simionică,
                                                     director general IMSP                                          preşedintele
                                                     IMSP IFP „Chirii Draganiuc”                             comitetului sindical

În pragul Sărbătorilor de iarnă fiecare om revine cu gândul la
cele mai dragi fiinţe. Noi,  comunitatea academică de la Universitatea
de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” ne îndreptăm
ca întotdeauna cu gândul spre discipolii noştri de toate vârstele, spre
cei care prin muncă cu devoţiune la straja sănătăţii compatrioţilor au
demonstrat că constituie unul din pilonii de rezistenţă ai societăţii.

Felicitări cordiale, dragi prieteni, colegi, confraţi de breaslă, cu
ocazia Crăciunului şi Anului Nou 2011. Împreună cu urările tradiţionale
de sănătate, bucurii şi fericire alături de cei dragi inimii
Dumneavoastră, Vă dorim ca noul an să Vă aducă  realizări şi împliniri
atat in plan personal, cat şi în plan profesional. Şi pentru că medicii
sunt parte din elita culturală şi spirituală a ţării, să ne dorim cu toţii ca anul 2011 să fie  pe potriva marilor noastre
aşteptări.

Aducem profunde mulţumiri Sindicatului “Sănătatea” pentru susţinerea permanentă şi soluţionarea necesităţilor
universităţii şi salariaţilor din sistemul sănătăţii.

Sărbători Fericite şi La mulţi ani!

Ion Ababii,                                                                                         Sergiu Berliba,
rectorul USMF “Nicolae Testemiţanu”                                            preşedintele comitetului sindical al
                                                                                                          USMF „Nicolae Testemiţanu”

Colectivului Sindicatului „Sănătatea”, preşedintelui D-nu Victor Benu!

Avem o deosebită plăcere să vă felicităm cu prilejul Sfintelor Sărbători de Crăciun şi Revelion!
Vă urăm ca Spiritul Sfintelor Sărbători de Crăciun să vă călăuzească paşii în anul ce vine. Viaţa să devină poteca

netedă luminată de credinţă, multa căldura in suflet şi în casă, bucurie în inimă, multă sănătate şi putere de muncă
pentru realizarea Programului Sindicatului „Sănătatea”, apărarea drepturilor şi intereselor membrilor de sindicat,
promovarea reformelor în sănătate, propagarea modului sănătos de viaţă a lucrătorilor medicali.

Vă aducem cele mai sincere mulţumiri pentru participarea activă în viaţa cotidiană a instituţiilor medicale, bunăvoinţă
şi caritate pentru persoanele vulnerabile, receptivitate faţă de familiile sinistrate ale lucrătorilor medicali. Fie ca în
sufletul şi în casa Dumneavoastră să domine pacea şi bunăstarea!

Cu deosibită stimă şi respect,
Vasile Parasca                                                                                                 Margarita Nicu
directorul IMSP SCMS                                                                                     liderul comitetului sindical
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Echipei executivului Sindicatului „Sănătatea”!

Crăciunul să vă aducă cu el încrederea, puterea şi speranţa de care aveţi nevoie ca să
luptaţi pentru idealurile noastre.

Să iertaţi. Să dăruiţi. Să primiţi. Să iubiţi. Să vă bucuraţi de tot ce este în jur. Să aveţi tot
ce vă doriţi.

 Anul Nou să vă fie plin de lumină şi de împliniri!
                     La mulţi ani!

 Ala Manolache,                                              Emilian Rodica,
                                    directorul CNMF                                             preşedintele sindicatului CNMF

Ansamblul etno-folcloric „Romaniţa” al
Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie

Vă transmite o urare
Un  nou an fericit...!!!
Aho, Aho!!!
Porniţi din bici, şi opriţi-vă aici
Am ajuns la sindicate,
Vă urăm de sănătate!
Am venit la colindat
Si-avem multe de urat.
Stăm aici, şi mic, şi mare,
Să vă facem o urare.

Prin omătul de pe cale
Anul Nou vine agale
I-am trimis vorbă  să vină
Să v-aducă-n pumni lumină!
Fericire, sănătate,
De iubire s-aveţi parte!
Lângă brad, pe lângă foc,
Să vă umpleţi de noroc!
Dintre toţi mai buni să fiţi,
Şi ca merii să-nfloriţi!!!

Уважаемые коллеги!
Поздравляем Вас с наступающим Новым Годом! Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в труде,
самых чутких и добрых друзей, чтобы в Новом году жизнь удивляла Вас своей красотой и новизной,
чтобы в Вашем доме жили счастье и радостный смех.
Пусть сбудутся светлые сны волшебства и любви!

М. Георгиев,                                                          А. Колотенко
директор ПМСУ Вулканештской РБ                 председатель профсоюзного комитета

Dragi colegi,
La cumpăna dintre ani dorim să vă adresăm cele mai calde şi alese sentimente de preţuire pentru munca,

depusă pe altarul sacrificiilor profesionale întru asigurarea sănătăţii şi integrităţii omului.
„Nimic nu e mai necesar ca medicina” (Nulla res tam necessaria est quam medicina) - spuneau strămoşii latini.

Acest adevăr este caracteristic şi pentru societatea noastră contemporană, unde, din păcate, viaţa omului din punct de
vedere al securităţii a devenit vulnerabilă şi fragilă. Cu atât mai îmbucurător este faptul, că în condiţiile respective Dvs.
ştiţi să vă exercitaţi cu destulă chibzuinţă şi responsabilitate rolul de adevăraţi citadini (profesionişti) ai actului de
prevenire şi menţinere a sănătăţii populaţiei. Avem ferma convingere, că gândurile şi proiectele bune, iniţiate şi promovate
pe domeniile medicale prioritare, vă vor aduce bucurii scontate atât în viaţa profesională, cât şi în cea familială.

In pragul sărbătorilor de iarnă vrem să vă urăm de bine şi sănătate, să aveţi cât mai multe împliniri şi satisfacţii
sufleteşti de pe urma deservirii pacienţilor; bolnavi puţini la intrare şi cât mai mulţi recuperaţi la ieşire, viaţă bună, bani
în pungă şi tradiţionalul „La mulţi ani!”.

Prin intermediul ziarului „Sănătatea” aducem, de asemenea, cuvinte de felicitare şi gratitudine structurilor Consiliului
republican al lucrătorilor medicali “Sănătatea”, colaboratorilor IMSP Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină
Urgentă şi tuturor colegilor de breaslă cu prilejul sosirii Anului Nou 2011, dorindu-le tot ce este mai bun şi mai frumos
pe lumea aceasta.

Cu mult respect,
prof.Gh.Ciobanu, dr.hab.in med                                                           Dimitrie Moşneagă, Evfalia Negreaţă,
director general IMSP CNŞPMU                                                          liderii comitetului sindical
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Stimaţi colegi,
IMSP Dispensarul Republican Narcologic vă aduce

călduroase felicitări cu prilejul sărbătorilor de Crăciun.
Va dorim intai de toate
Un an nou cu sănătate.
Voie buna, trai uşor
Sănătate şi mult spor
Un Moş Crăciun cu sacul plin
Drum in viaţă cat mai lin
Si cu dragoste creştină
Sa primiţi în dar lumină,
Zurgălăi de flori de gheaţă
Să vă bucure de viaţă
Mult noroc sa-veţi in toate
La mulţi ani cu sănătate!!!
Iar cu fulgii care cad
Bucurie şi-un an drag
Cu zile senine de lumină pline
Un fulg pentru pace
Un fulg - fericire
Iar altul cu vise şi-a lor împlinire
La anul şi la mulţi, mulţi ani!!!

Mihail Oprea                     Silvia Pancenco
director general           preşedintele comitetului sindical

Mult stimaţi Colegi,
Acum, când colindele, toate născute sub zăpezi, aduc
cu ele mireasma de Iisus născut în iesle, simţim şi noi
tot mai tare atmosfera de Sărbătoare ce se apropie.
Deschideţi uşa şi lăsaţi spiritul Crăciunului să vă între
în casă!
Deschideţi inimile şi lăsaţi Bucuria şi Împlinirea să vă
intre in suflet!
Deschideţi larg braţele şi îmbrăţişarea voastră calda,
vorba bună şi gândul curat să fie cel mai de preţ cadou
pentru cei dragi!
Fie ca Iubirea, Înţelepciunea, Încrederea şi
Generozitatea să vă călăuzească paşii în noul an!
Primiţi cele mai sincere urări de Sănătate, Prosperitate
şi voie bună !
Fie ca în anul ce vine să aveţi parte de mai multe
bucurii, succese şi realizări.
Vă doresc ca anul 2011 să fie un an plin de Dragoste,
fericire, sănătate !
Crăciun fericit şi la Mulţi Ani!!!
Cu profund respect,

Intotdeauna al vostru
Alexandru Magulciac,
çreşedintele comitetului sindical IMSP ICSOSMsiC

Colaboratorii Agenţiei Medicamentului cu ocazia
luminoaselor sărbători de iarnă Vă adresează cele mai
calde salutări şi urări de bine. Farmecul şi liniştea
sărbătorilor de iarnă să vă creeze o mare dorinţă de a
reuşi, care să vă ajute să treceţi peste toate încercările în
anul care vine. Fie ca lumina sărbătorilor de iarnă să vă
călăuzească pe calea cea bună, magia sărbătorilor să vă
aducă culori aprinse, emoţii extinse şi dorinţe împlinite.

Vă dorim respectul colegilor şi partenerilor, dragostea
celor apropiaţi, atmosferă plăcută în căminul familial.

Lăsaţi o parte din lumina artificiilor aprinse în noaptea
Anului Nou să vă lumineze şi anul care vine să fie o punte
spre ceva mai bun.

Visaţi şi fiţi fericiţi! La mulţi ani!

                      Administraţia şi comitetul sindical
                     al Agenţiei Medicamentului

Stimaţi colegi!
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă Vă aducem

sincere felicitări şi urări de bine. Fie ca în anul care
vine, viaţa să Vă fie o continuă sărbătoare, să pătrundă
în casa şi în sufletul Dumneavoastră şi a tuturor celor
dragi vouă. Iubirea, bucuria, înţelepciunea şi
generozitatea să Vă fie călăuză în 2011.

Să aveţi parte de toate ce aveţi şi mai doriţi.
Vă dorim

Să aveţi timp să râdeţi,
Să fiţi fericiţi,
Să vă gândiţi la cei dragi
Să aveţi timp să speraţi
Să aveţi timp să vă bucuraţi de
Fiecare zi, de fiecare ceas.
La anul şi la mulţi, mulţi ani!

IMSP Spitalul Clinic Republican pentru copii
„E.Coţaga”

Gheorghe Grossu,                              Vasile Tomuz,
director general                                lider sindical
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 Pentru toţi colegii noştri şi pentru toţi acei, care conştientizează importanţa serviciului,
pe care avem onoarea să-l reprezentăm, transmitem prin intermediul acestei mult respectate
ediţii cea mai sinceră urare cu ocazia sărbătorilor de iarnă, dorindu-vă sănătate, speranţe,
vise îndrăzneţe şi realizări frumoase

Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu
recunoştinţă!

Sărbătorile de iarnă să Vă deschidă poarta unui An Nou plin de bucurii şi împliniri!
Frumuseţea iernii, cu dulcele ecou al colindelor şi cu imaginea celor dragi în suflet, să

Vă aducă împlinire, iubire, pace şi fericire
Din lumina sufletului nostru să dăruim o parte celor, care ne sunt aproape şi celor, care

au nevoie de sprijinul nostru. Să devenim mai buni pentru ceilalţi, pentru ca şi ei să se simtă
obligaţi să fie  mai buni.

Să lăsăm Lumina de la Dumnezeu să ne lumineze gândurile, iar mirosul bradului să ne purifice sufletul şi să facem
din inimă o torţă arzătoare de bunătate!

Pe vremuri oamenii aveau cruce de lemn şi inimă de aur. Acum au cruce de aur şi inimă de lemn.
Fie ca  sfintele sărbători să readucă aurul în sufletele noastre.
Să aveţi parte numai de lumină în inimă şi în gând.
Sărbători fericite! La mulţi ani!

Cu respect,
Ludmila Sochircă                                                                                                     Iurie Ouş
preşedintele CREMV                                                                                          preşedinte comitetului sindical

Dragi  colegi,
Nu suntem niciodată singuri - acesta este mesajul

CRĂCIUNULUI, Crăciunul înseamnă mai mult decât
brazi împodobiţi, luminări aprinse, miros de cozonace si
mere coapte. Crăciunul este spiritul dulce al prieteniei,
sufletul cald al mamei, al părinţilor, al celor dragi care
luminează tot anul. Este bunătatea, speranţa renăscuta,
Este pacea şi înţelegerea...

Crăciun fericit şi La Mulţi Ani pentru cei mai „TARI”
din sistemul sănătăţii, colaboratorii Dispensarului
dermatovenerologic republican.

Iu. Oltu
preşedintele comitetului sindical IMSP DDVR

Dragi prieteni,
In Anul Nou 2011 ce vine:
Vă doresc s-o duceţi bine,
Să fiţi veseli,
Să fiţi tari,
Să Vă ningă cu dolari!
Mult noroc, succes în toate, baftă, pace, claritate!
Soare-n suflet şi în casă, şi mereu pâine pe masă!
Să aveţi belşug în toate, la mulţi ani cu sănătate!
Şi mereu frumoşi să fiţi, sănătoşi şi fericiţi!
Să scăpaţi şi de duşmani...
La Anul şi mai mulţi ani!

Ion Baciu
preşedintele comitetului sindical
al Spitalului Clinic de Traumatologie şi Ortopedie

Dragi tineri sindicalişti medicinişti,
Iată-ne ajunşi la sfârşit de an, perioada când noianul fulgilor ne aduce cu sine frumoasele sărbători de iarnă. Cu

această ocazie vă aduc cele mai frumoase urări de bine şi sincere felicitări. Este momentul în care fiecare îşi analizează
realizările anului trecut şi stabileşte noi aspiraţii. Iată de ce vă doresc ca Noul An să fie unul plin de realizări frumoase
şi împliniri. Ramura de activitate pe care aţi ales-o este una nobilă, dar, cu siguranţă, una din cele mai dificile, motiv
pentru care vă doresc să reuşiţi, şi în anul care vine, să găsiţi forţele necesare pentru a însuşi complicata meserie de
medic. Fie ca Noul An sa vă aducă mai multe zâmbete decât împotriviri, mai multe reuşite decât înfrângeri şi mai multe
împliniri decât v-aţi gândit vreodată.

În pofida greutăţilor prin care trece societatea şi sistemul sănătăţii, am avut o susţinere enormă din partea Sindicatului
„Sănătatea”, pentru ce suntem foarte recunoscători şi sperăm la o conlucrare şi pe viitor.

Multă sănătate şi noroc. La Mulţi Ani!

Marcel Abraş
preşedintele comitetului sindical al studenţilor USMF,
preşedintele Organizaţiei de tineret al Sindicatului „Sănătatea”
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Vine timpul iepurelui alb (anul iepurelui, anul motanului).
Un an al păcii şi al liniştei. Toate problemele care nu au fost soluţionate în 2010, se vor rezolva de la sine,
fără a fi necesară utilizarea mijloacelor materiale sau psihice.

Iepurele alb aduce cu sine bunăstare familială. Dar nu trebuie de relaxat, ci merită în mod constant de acordat
atenţie, de oferit grijă şi dragoste celei de-a doua jumătăţi. Merită o atenie deosebită sănătatea fizică şi cea emoională.

In linii mari, 2011 pare a fi mult mai bun decât 2010 pentru că nu mai există anumite tensiuni astrale care au făcut
acest an mai complicat. 2011 se împarte în doua părţi: din ianuarie până în iunie, când se pot rezerva anumite lucruri
restante din 2010. In a doua parte, se prefigurează stabilitate în familie.

Iepure Alb - Berbec
Motto-ul acestui an: „Cincizeci la cincizeci”. Toţi vă cunosc caracterul hotărât şi tendinţa de realizare a scopurilor, dar
mulimea de treburi în afaceri ce urmează a fi rezolvate imediat, apărută primăvara devreme, poate provoca frică. Şi
toate vor apărea dintr-o dată: bunăstarea financiară, relaţiile de afaceri, relaţiile cu a doua jumătate şi chiar propria
sănătate. Ei bine, probabil, va trebui de sacrificat ceva. Indiferent de decizia luată, totul se va stabiliza, vei fi capabil să
ieşiţi în mod adecvat din situaţii dificile, să fii mândri de realizările noi. Cu toate acestea, ar trebui să fiţi atenţi la propria
sănătate, deoarece starea precară a organismului poate perturba toate planurile.

Iepure Alb - Taur
Motto-ul acestui an: „De pus punctul pe ”i” ”. Acest an va pune totul la locul său: şi la locul de muncă şi în relaţia cu
cea de-a doua jumătate, iar toate acestea nu vor necesita vreun efort deosebit din partea Dvs.. Fără a realiza acest

Dragi prieteni,
Suntem la sfârşit de an. Anul care s-a scurs a fost unul plin de evenimente

importante în viaţa lucrătorilor medicali. A fost un an plin de munca incordata
dar fructuoasa a Sindicatului „Sănătatea”, care şi-a confirmat reputaţia unei
organizaţii sindicale stabile, parte componenta a Confederaţiei Naţionale a
Sindicatelor din Moldova.

Din acest motiv, vreau incă o data sa-mi exprim increderea in potenţialul
sindicatului de ramură al lucrătorilor medicali, să mulţumesc pentru colaborarea
fructuoasă, pentru susţinere şi pentru devotamentul faţă de cauza comună şi
munca depusă.

Din numele Asociaţiei de Nursing Vă spunem La mulţi ani, cu multă sănătate, succese şi realizări frumoase în anul
care vine 2011.!

De asemenea adresăm o felicitare pentru toţi colegii din sistemul de sănătate
Stimaţi colegi,
La această cumpănă dintre ani, lăsaţi să treacă prin fereastra sufletului

Dumneavoastră magia sărbătorilor, lăsaţi-vă cuprinşi de fericire şi bucurie şi
rămâneţi aşa pentru tot restul vieţii.

Fie ca noul an să Vă aducă mai multe zambete decat impotriviri, mai multe
reuşite decât înfrângeri şi mai multe împliniri decât V-aţi gândit vreodată.

Fie ca magia sărbătorilor să Vă dea putere să fiţi mai buni, mai generoşi şi
mai curajoşi. Să îndrăznim să visăm şi să sperăm mai mult, să credem cu tărie că
anul ce va incepe va fi mai rodnic şi mai fericit.

Zâmbiţi, visaţi, puneţi-vă dorinţe… E vremea să credem în magia zilelor de sărbătoare!
Crăciun Fericit şi un An Nou mai bun!

Cu respect,
Elena Stempovscaia,
preşedintele Asociaţiei de Nursing din Republica Moldova
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fapt, iniţiativa de a rezolva toate problemele vor fi preluate de cei din jur. Ceva în comportamentul lor, destul de obişnuit
pentru ei, vă va determina să luaţi deciziile importante, care fără îndoială vor avea un rol crucial în continuare. În
rezultat, spre sfârşitul anului 2011 opinia Dvs. despre perspectivele cele mai imediate şi despre persoanele pe care
contaţi se va schimba mult.

Iepure Alb - Gemeni
Motto-ul acestui an: „Fericirea constă în muncă.” La începutul noului an, problema numărul unu pentru Dvs. va fi axată
pe relaţia cu persoana iubită. Din motive nestabilite, veţi dori să aflaţi cine este mai important, are mai mult succes.
Desigur, nimic bun nu va ieşi din aceasta. Aici, orice speranţă va consta în diligenţa dvs., munca pentru firma în care
lucraţi. Anume aceste calităi garantează că nu veţi dispune de timp pentru încăierări inactive. Valoarea lor nu se
rezumă doar la aspectul dat. Drept efecte secundare poate fi recunoştinţa şefilor, creşterea în carieră, şi soluţionarea
tuturor problemelor financiare. Este momentul oportun pentru a efectua achiziţii de valoare, cheltuieli financiare.

Iepure Alb - Rac
Motto-ul acestui an:: „cu capul în nori” La sfârşitul anului care trece vei înelege că munca de rutină, monotonă - nu este
vocaţia Dvs. La începutul anului viitor va apărea o şansă minunată de a găsi un loc de muncă foarte bun. In primăvară
se va părea că sunteţi complet indecis din cauza dorinţelor şi promisiunilor, dar toate problemele vor putea fi rezolvate
în mod corespunzător, iar în prim-plan încă se va manifesta iubirea. Vor apărea tot mai multe perspective şi dorinţa de
a oficializa relaţia, dar grijile şi emoiile legate de aceste circumstane nu se vor micşora. Merită de manifestat încredere
în partenerul dumneavoastră şi să faceţi exact aşa cum vrea el.

Iepure Alb - Leu
Motto-ul acestui an: „Deloc plictisitor!” Persoana iubită nu vă va lăsa să vă plictisiţi. La începutul anului viitor aceasta
cu sigurană va alcătui aşa ceva, care vă va schimba complet viaţa. Acest lucru se poate referi la orice: reparaţie,
schimbarea locului de trai, naşterea copiilor, schimbarea stării familiale, trecerea la un post care cu totul nu se potriveşte
modului de viaţă al Dvs. La un moment dat, vă puteţi confrunta cu apariţia unor îndoieli cu privire la sentimentele Dvs.
Cu toate acestea, totul se va sfârşi curând. Iar până la sfârşitul anului se va descoperi că toate cele planificate de cea
de-a doua jumătate, nu numai că vor fi acceptabile, dar şi destul de convenabile pentru Dvs. Bucură şi starea de
sănătate. Pe parcursul întregului an vă veţi simţi minunat.

Iepure Alb - Fecioară
Motto-ul acestui an: „Mişcare contra-sens”. Perioada în care dorinţele Dvs. se realizau se apropie de sfârşit. Iarna
promite declanşarea unor perturbări puternice. Comportarea celor din jur se poate schimba momentan, ’i brusc va
deveni clar: ei nu sunt a’a cum suntei Dvs., şi, în plus, nu întotdeauna sunt dispuşi să se sfătuiască cu Dvs. în ceea ce
priveşte acţiunile şi faptele lor. În primul rând este vorba de partenerul de viaţă. În al doilea rând, aceasta se referă şi
la partenerii de afaceri. Copiii, de asemenea, se vor comporta în mod neaşteptat. În acest sens, probabil, va trebui să
cedaţi, pentru a găsi compromis cu oamenii. Dar asta nu va crea dificultăţi, ci dimpotrivă, vă va inspira curaj şi forţe.

Iepure Alb – Balanţă
Motto-ul acestui an: „Totul în ordine.” Dvs. vă veţi simţi mult mai stabil şi mai încrezut. Aceste circumstanţe vor
contribui la restructurarea relaţiilor cu persoanele din cercul constant de comunicare care sunt importante pentru Dvs.,
şi să scăpaţi de legăturile suplimentare, inutile. Toate acestea pot fi însoţite de un anumit sentiment de nemulţumire faţă
de sine şi faţă de ceilalţi, precum şi lipsa constantă de fonduri financiare. Este posibilă apariţia stării de deprimare,
depresie. Cu toate acestea, spre mijlocul anului, când procesul va lua sfârşit, motive pentru îndoială vor dispărea. În
locul lor vor reveni sentimentul de confort şi pace.

Iepure Alb - Scorpion
Motto-ul acestui an: „Avei nevoie mai mult decât aliţi?”. Romanul început anul precedent, începe tot mai mult şi mai
mult să vă încânte, dar există circumstanţe care nu vă sunt pe plac. De exemplu, v-aţi obişnuit să fiţi independenţi. Nu
vă place că partenerul Dvs. încearcă să rezolve totul în locul Dvs., atunci când nici măcar nu ai decis dacă aveţi nevoie
de această relaţie... Poate că, totul se rezumă la asta. Până când în relaţia voastră nu este suficientă încrederea. Vor
trece două luni, ea îşi va amplifica proporţiile şi totul se va îmbunătăţi. Nimeni nu promite că sentimentele Dvs. vor dura
o viaţă, dar şansa de a deveni buni prieteni este destul de mare.
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Va dorim să aveţi parte ...

Să aveţi parte de tot ce aveţi şi mai vreţi,
De tot ce nu aveţi şi vă doriţi,
De tot ce vă lipseşte şi nu ştiţi.
Un an nou fericit!
Mulţi ani cu sănătate !
Vă dorim să aveţi timp să radeţi
Să fiţi fericiţi
Să vă gandiţi la cei dragi
Să intindeţi mana după stele
Să aveţi timp să vă uitaţi şi să credeţi
Să aveţi timp să speraţi
Să aveţi timp să vă bucuraţi de fiecare zi, de fiecare ceas...

          Biroul Executiv al Sindicatului „Sănătatea”

COLINDE, COLINDE
de Mihai Eminescu

Colinde, colinde,
E vremea colindelor,
Căci gheaţa se-ntinde
Asemeni oglinzilor.
Şi tremură brazii
Mişcând rămurelele,
Căci noaptea de azi-i
Cand scanteie stelele.
Se bucur copiii,
Copiii şi fetele,
De dragul Mariei
Îşi piaptănă pletele...
De dragul Mariei
Şi-al Mantuitorului
Luceşte pe ceruri
O stea călătorului.

Iepure Alb - Săgetător
Motto-ul acestui an: „Totul este nou.” Luând în consideraţie noile circumstanţe, devine clar că deja nu mai este posibil
de a comunica la fel ca mai înainte cu majoritatea oamenilor. Asta vă va provoca doar sentimente de supărare, mâhnire
şi iritare interioară. Oricât de dificil n-ar fi, în relaţia cu cei dragi e necesar să efectuaţi schimbări radicale, probabil, să
le limitaţi pentru un timp. Apoi, spre sfârşitul anului, stelele vă promit cucerirea unor noi etape ale carierei Dvs., venituri
financiare demne, precum pace şi linişte în casa şi viaţa personală.

Iepure Alb - Capricorn
Motto-ul acestui an: „Fruntea sus!”. Orice persoană are uneori dreptul de a fi posomorât, mai ales în timpul iernii. Dvs.
nu suntei o excepţie. Nimic nu vă va împiedica să reflectaţi despre inutilitatea tuturor lucrurilor, despre singurătatea
fiecărei fiinţe din univers şi alte probleme de acest fel. Cu toate acestea, spre jumătatea anului 2011, mândria proprie,
precum şi participarea, iniţiativa plină de viaţă a prietenilor vă vor impune să vă opriţi îmbufnarea şi să îndreptaţi umerii.
Lumea în acelaşi timp, va apărea într-o lumină diferită. Vi se vor deschide mai multe perspective, noi dorine şi planuri
de viitor.

Iepure Alb - Vărsător
Motto-ul acestui an: „Pluteşte în aceeaşi direcţie cu curentul.” La începutul acestui an, şeful Dvs. ar putea suferi un
atac de activitate incredibilă, pe care va fi dificil de încadrat în cursul său paşnic. Din acest motiv, este posibil să aveţi
o preocupare mai mare pentru starea portmoneului propriu, şi o dorinţă copleşitoare de a prelua controlul asupra
situaţiei în propriile mâini. În această perioadă, nu veţi avea nevoie să faceţi nimic, relaxai-vă şi calmai-vă. Acest lucru
va deveni clar mai aproape de a doua jumătate a anului. Şi de îndată ce vei conştientiza asta, totul va reveni pe poziiile
corespunzătoare.

Iepure Alb - Peşti
Motto-ul acestui an: „Punctul de cotitură”. Începutul primăverii va deveni punctul cel mai critic al vieţii Dvs. din acest
an. Vine timpul de a transpune în viaţă toate planurile şi deciziile care s-au copt în ultimii ani. Să vă decideţi cu privire
la asta este o problemă dificilă, dar nu există altă cale spre retragere. Începutul anului va fi marcat de schimbări
fundamentale în cariera dumneavoastră, în statutul social, în viaţa personală şi relaţiile cu prietenii, cunoscuţii. În anul
care vine pentru Dvs. va deveni evident că ceea de ce vă era frică, vă determină să fiţi mult mai liberi, şi va deschide
o serie de noi posibilităi.


