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al Sindicatului „Sănătatea”
din Republica Moldova

STIMAȚI COLEGI,

Sănătatea este cea mai de preţ comoară 
a unui om. Numai omul sănătos poate 
produce bunuri, genera bogăţii materiale 
şi spirituale, poate participa activ la 
dezvoltarea societăţii, iar lucrătorii 

medicAli  sunt cei care vin în ajutor pentru 
a soluţiona problemele de sănătate. merită 
admirație devotamentul și angajamentul 
dumneavoastră profesional, modul în 
care Vă implicaţi în tratarea bolilor şi 
sacrificiul de care daţi dovadă zi de zi. 

Cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua 
Lucrătorului Medical şi a Farmacistului”, 
Vă adresăm cele mai sincere felicitări şi 
urări de bine tuturor medicilor, asistenților 
medicali, lucrătorilor farmaceutici și 
personalului tehnic, precum şi cadrelor 
didactice care activează în acest domeniu, 
studenților și rezidenților Universității de 
Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemițanu” și elevilor din instituțiile 
medicale de învățământ.

Vă adresăm din suflet calde şi sincere 
urări de sănătate şi prosperare, echilibru 
spiritual, realizări frumoase şi noi succese 

Cu stimă și profund respect,
din numele Biroului Executiv al Sindicatului „Sănătatea” 
Președinte                                                                                                                                   Victor Benu

în realizarea sarcinilor nobile pe tărâmul 
profesiei noastre deloc uşoare, care zi de zi 
ne oferă provocări, dar şi motivaţii pentru 
performanţă şi perfecţiune.

Vă dorim activitate fructuoasă, precum 
şi toată dragostea şi afecţiunea celor 
apropiaţi! Fie ca perseverenţa şi spiritul 
de sacrificiu să Vă însoţească mereu în 
alinarea suferinţelor pacienţilor !

Vă transmitem sincere mulţumiri 
pentru neobosita trudă și profesionalism 
în salvarea vieţii şi sănătăţii populaţiei,       
pentru sârguința şi căldura omenească 
ce o dăruiţi pacienţilor Dumneavoastră.
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Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie „Raisa 
Pacalo” (CNMF) este o instituţie de învăţământ 
medical mediu de specialitate din Republica 
Moldova, acreditată cu calificativul „Excelent”, 
care oferă condiţii moderne de pregătire calitativă 
a specialiştilor medicali calificaţi şi progresivi, 
capabili de a gândi creativ şi liber, recunoscuţi atât 
pe piaţa internă a muncii, cât şi peste hotare.

În Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie 
„Raisa Pacalo” elevii sunt educaţi în baza frumoaselor 
tradiţii realizate pe parcursul deceniilor.

În jurământul lucrătorului medical, părintele 
medicinii HIPPOCRATES, cerea: „Să porţi grijă de 
profesorii care te-au învăţat profesia, să-i respecţi 
ca pe părinţii tăi”. Acest îndemn este o condiţie de 
a cunoaşte în profunzime istoria Alma-Mater, de a 
păstra şi de a perinda tradiţiile Colegiului.

Actualul Colegiu Naţional de Medicină şi 
Farmacie „Raisa Pacalo” şi-a început activitatea 
în anul 1944, cu denumirea de Şcoala de Surori 
Medicale. Efectivul şcolii era constituit din 4 
profesori titulari de profil general şi 5 grupe de 
elevi. Procesul instructiv-educativ a fost organizat 
şi condus de medicul Korotcov, primul director al 
şcolii. În anul 1945 şi-a luat zborul, de le Alma-
Mater, prima promoţie – 36 surori medicale.

În anul 1954, prin Hotărârea Consiliului de 
Miniştri al RSSM, instituţia este reorganizată în 
Şcoala de Medicină a Ministerului Sănătăţii.

Prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.375 din 26 
decembrie 1957 Şcoala de Medicină a Ministerului 
Sănătăţii este reorganizată în Şcoala-bază de 

Medicină şi devine centru metodic pentru toate 
şcolile de profil din republică. În aceşti ani dificili, 
de dezvoltare a instituţiei, o activitate rodnică 
au desfăşurat directorii: Boris Bromberg, Mihail 
Zagarskih, Mahmud Aşumov, Zinaida Molceanov 
şi Lev Rozneriţă.

Un rol deosebit în evoluţia acestei prestigioase 
instituţii de învăţământ medical îi revine directoarei 
Raisa Pacalo, care a condus acest colectiv pe 
parcursul a 23 ani (1964-1987). Actualul bloc de 
studii, două cămine pentru elevi au fost construite 
la insistenţa şi din iniţiativa distinsei directoare, 
personalitate cu strălucite calităţi psiho-pedagogice 
şi organizatorice.

Colegiul a fost condus de remarcabili directori: 
cecilia Badrajan (1987-1993) - a păstrat şi a 
promovat tradiţiile instituţiei, consolidând realizările 
obţinute pe parcursul anilor; Ştefan Plugaru (1993-
2002) - a promovat activităţi ştiinţifice, manageriale 
şi de specialitate; Boris Golovin (2002-2005) - a 
sporit ameliorarea condiţiilor de muncă şi de trai 
ale colaboratorilor şi elevilor, prin modernizarea 
bazei tehnico-materiale.

Din martie 2005 până în prezent colegiul este 
condus de Doamna Ala manolache, manager 
excelent şi pedagog de vocaţie, care promovează 
un proces educaţional de calitate, implementează 
o cultură managerială corespunzătoare exigenţelor 
timpului. Asigură un proces de instruire dinamic, 
modern, acordă o atenţie sporită renovării bazei 
tehnico-materiale a colegiului, oferă condiţii optime 
de instruire: săli de studii, cabinete şi laboratoare 

dotate cu tehnică didactică, 
săli de calculatoare conectate 
la Internet, bibliotecă cu sală 
de lectură, sală de sport, sală 
de festivităţi, muzeul ,,Raisa 
Pacalo”, cantină, cămine 
studenţeşti renovate.

Cu suportul Statului, Fon-
dului de Investiţii în Sănătate, 
Asociaţiei ,,Farmaciştii fără 
frontiere”, UNFPA, UNICEF, 
SOROS baza didactico-
metodică a fost completată 
cu: mulaje, simulatoare, 
tehnică didactică modernă, 

„Nu putem percepe prezentul, fără a cunoaşte trecutul…”

COLEGIUL NAŢIONAL DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „RAISA PACALO”
LA CEA DE-A 70 ANIVERSARE



3

calculatoare, etc. Menţionăm 
dezvo l t a rea  t r ad i ţ i i l o r 
noi: organizarea bianuală 
a conferinţelor ştiinţifico-
practice ale profesorilor şi 
elevilor, activităţi extra-
curriculare: „Ziua carierei”; 
concursul „Vivat profesia”; 
„Ziua Autoguvernării”; Acte 
de caritate pentru copii şi 
oameni în etate, etc.

Colegiul  es te  centru 
metodic pentru toate colegiile 
de medicină din Republica 
Moldova. Cadrele didactice 
au elaborat Planuri de studii, curricula, manuale, 
ghiduri, materiale didactice etc., de care beneficiază 
toate colegiile de medicină din ţară. 

Pe parcursul ultimilor ani de activitate, una din 
priorităţile echipei manageriale a fost elaborarea 
Conceptului învățământului medical mediu de 
specialitate racordat la standardele educaţionale 
Europene şi la recomandările Organizaţiei Mondiale 
a Sănătăţii (OMS). Sunt actualizate standardele 
educaţionale ale calificărilor, standardele 
educaţionale pe discipline de studii în bază de 
algoritmi şi protocoale de îngrijire. În colegiu au fost 
elaborate Planuri de studii pentru toate specialităţile 
și calificările racordate la cerinţele OMS, aprobate 
de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei al 
Republicii Moldova. 

CNMF ,,Raisa Pacalo” dezvoltă diverse 
parteneriate ale căror finalitate este realizarea 
unui parcurs educaţional de succes. Cooperarea cu 
instituţii de prestigiu la nivel naţional şi internaţional 
îmbină în mod eficient tradiţiile locale cu valorile 
naţionale şi internaţionale.

De la fondare şi până în prezent, Colegiul a 
pregătit peste 25 mii de specialişti pentru veriga 
medie a medicinii din Republica Moldova: felceri, 
asistenţi medicali, moaşe, laboranţi farmacişti, 
asistenţi igienişti epidemiologi, felceri laboranţi, 
tehnicieni dentari, care activează în instituţiile 
medicale şi farmaceutice din republică şi de peste 

hotare. Nu există astăzi instituţie medicală în ţară în 
care să nu activeze absolvenţii Colegiului. 

Pe parcursul anilor, aici au activat şi activează 
cadre didactice de o înaltă ţinută pedagogică, 
specialişti calificaţi, cărora le poartă respectul şi 
onoarea multe generaţii de discipoli ai colegiului.

Mulţi absolvenţi şi-au continuat studiile, devenind 
savanţi, specialişti remarcabili în domeniul ocrotirii 
sănătăţii şi învățământului medical.

Actualmente în colegiu activează 43 absolvenţi 
în calitate de conducători de subdiviziuni, profesori, 
laboranţi.

Ajuns la cel de-al şaptelea deceniu Colegiul 
Naţional de Medicina şi Farmacie „Raisa 
Pacalo” şi-a format un colectiv profesionist, 
consacrat, cu vocaţie, care participă activ la 
realizarea reformelor din domeniul medicinii şi 
educaţiei, promovând principiile învățământului 
progresiv,democratic,centrat pe formare de 
competenţe şi cel ce învaţă. 

Felicităm toţi absolvenţii CNMF,,Raisa 
Pacalo”cu cea de a 70 aniversare. Vă dorim succese 
în munca nobilă, să profesaţi cu mult tact, dragoste, 
bunăvoinţă şi speranţa să Vă călăuzească mereu. Să 
purtaţi cu demnitate şi mândrie titlul de „Absolvent 
al CNMF,,Raisa Pacalo”, Vă îndemnăm să nu uitaţi 
că „Istoria se face în fiecare zi…”. Şi peste ani, să 
vă întoarceţi cu drag în Alma-Mater ca să perindaţi 
caleidoscopul amintirilor.

Ala mANolAcHe,
director al cNmF „raisa Pacalo”

rodica emiliAN,
preşedintele cS al colaboratorilor 

cNmF „raisa Pacalo”

La muLţi ani CnmF ,,Raisa PaCaLo”!
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NURSELE SUNT O FORȚĂ PENTRU SCHIMBARE -
O RESURSĂ VITALĂ PENTRU SĂNĂTATE

Cu acest generic și-a desfășurat 
lucrările Conferința Națională a 
Asistentelor Medicale consacrată 
Zilei Internaţionale a Nurselor, 
care este sărbătorită în fiecare an 
la 12 mai, în memoria lui Florence 
Nightingale – fondatoarea 
profesiei de asistentă medicală, 
care a dat o identitate acestei 
nobile profesii şi a făcut ca ea 
să fie respectată şi valorizată de 
comunitate.

Scopul sărbătoririi acestui 
eveniment a fost punerea în 
evidenţă a contribuţiei asistentelor 
medicale/nurselor la îngrijirea 
sănătăţii şi serviciilor pe care le 
aduc umanităţii într-o multitudine 
de aspecte şi într-o diversitate de 
unităţi, în cadrul cărora acţionează 
pentru sănătatea şi starea de bine 
a semenilor.

La lucrările conferinței au 
participat oaspeți de onoare: 
p r im-minis t ru l  Republ ic i i 
Moldova, dl Iurie Leancă; vice-
ministrul Sănătății, dl Octavian 
Grama; șeful Departamentului 
Resurse Umane al Ministerului 
S ă n ă t ă ț i i ,  d l  A l e x a n d r u 
Holostenco; consilierul principal 
al Sindicatului „Sănătatea”, dl 
Igor Zubcu; directorul Centrului 

de educație și formare continuă a 
cadrelor medicale cu studii medii 
de specialitate; vice-directorul 
Colegiului Național de Medicină 
și Farmacie „Raisa Pocalo”, dna 
Svetlana Cobâleanschi și asistenți 
medicali din toate instituțiile 
medicale din țară.

Premieru l  Iur ie  Leancă 
a vorbit despre faptul că una 
dintre prioritățile Guvernului este 
îmbunătățirea condițiilor de viață 
și totodată a informat că de la 1 
iulie 2014, asistentele medicale 
vor primi un salariu cu 21 la sută 
mai mare.

Raportul propus de către 

Organizația Mondială a Sănătății 
(OMS) și Consiliul Internațional 
al Nurselor a fost unul esențial 
pentru a înțelege imaginea de 
ansamblu a forței de muncă în 
asistența medicală: decalajul dintre 
cerere și ofertă a lucrătorilor din 
domeniul sănătății, efectul crizei 
financiare, migrația, precum și 
durata vieții de lucru a asistenților 
medicali. Acest fapt subliniază 
importanța planificării forței de 
muncă și siguranța pacienților, 
volumul de muncă a asistenților 
medicali și planificarea sigură a 
personalului. 

De modul de a gândi al 
asistentei medicale, de a înţelege 
valoarea muncii educative şi de 
puterea ei de a orienta activităţile 
din domeniul profilaxiei primare 
va depinde realizarea în bună 
măsură a schimbărilor ce se 
aşteaptă şi a aportului care se 
cere din partea cadrelor medicale 
pentru ca „sănătatea pentru toţi să 
devină o realitate”.

Pentru ca asistentele să devină 
o forţă reală, care să participe 
act iv la  real izarea acestui 
program, trebuie ca acestea să nu 
se limiteze numai la activitatea 
largă de boală, ci depăşind aceste 
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elena StemPoVScAiA,
președintele Asociației de 

Nursing

limite să înţeleagă şi să facă 
legătura între politică, economie 
şi sănătate.

Această contribuţie nu este 
însă recunoscută întotdeauna aşa 
cum ar trebui ele să fie. În ciuda 
eforturilor continue, nursele şi 
moaşele sunt împiedicate să 
exercite o influenţă semnificativă 
în politicile naţionale de sănătate 
sau să fie recunoscute ca membri 
egali în echipa profesională de 
îngrijire a sănătăţii - aşa cum 
prevăd documentele Primei 
Conferinţe Ministeriale OMS 
pentru Nursing şi Moşit (Viena 
1988).

Este timpul să căutăm motivele 
pentru care se întâmplă aceste 
lucruri şi să facem planuri pentru 
a le corecta. 

În acest scop trebuie să 
avem obiective foarte clare, să 
ne cunoaştem strategiile care 
vor permite realizarea lor dar 
şi riscurile care decurg din 
unele strategii şi, mai ales să ne 
înscriem în realizarea lor, nu doar 
în comentarea lor.

În prezent, asistentele medicale 
dispun de puţine reglementări 
și acte normative cu privire la 
profesia de asistent medical. 
Lipsa reglementărilor unei legi 

privind practicarea profesiei, 
a standardelor şi protocoalelor 
pentru activitatea asistenților 
medicali, a coordonării profesiunii 
de către profesionişti scade 
satisfacţia asistenţilor medicali 
şi a populaţiei privind calitatea 
serviciilor primate. 

Lipsa noastră de reprezentare 
la nivelul Ministerului Sănătăţii, 
ca director de Nursing în spitale 
şi direcţii sanitare, imposibilitatea 
promovării profesionale în 
paralel cu întârzierea cuprinderii 
procesului de nursing în sistemul 
de educaţie universitar toate 
constituie cauze ale insatisfacţiei 
noastre profesionale.

În cadrul conferinței au fost 
prezentate mai multe practici de 
succes din activitatea asistenților 
medical i .  Cazul  asis tentei 
medicale Lidia Bubulici, de 
la Drochia, este unul demn de 
preluat ca exemplu pozitiv. 
Având trei copii ai săi, această 
familie a înfiat încă șase copii 
pe care îi cresc și-i educă. Este o 
bună mămică, bună gospodină, 
foarte bună asistentă medicală, 
compune versuri, și reușește să 
le facă pe toate în egală măsură 
de bine. La conferință a participat 
întreaga familie, prezentând un 

mic concert de felicitare pentru 
toate asistentele medicale din țară.

În semn de recunoștință pentru 
munca depusă cu multă dragoste și 
devotament, asistentele medicale 
au fost menționate cu Diplome 
de onoare din partea Ministerului 
Sănătății, Sindicatului Sănătatea 
și Asociației de Nursing.

Aducem mulțumiri deosebite 
Sindicatului Sănătatea pentru 
suportul material acordat la 
organizarea Conferinței.

Noi, asistentele medicale, 
din Republica Moldova suntem 
multe (22.000), suntem o forţă, 
trebuie să fim unite, să luăm 
atitudine împotriva incompetenţei 
şi indiferenței, apărăm demnitatea 
noastră, încrederea acordată nouă 
şi respectul care ni se cuvine.

Un singur lucru ne-ar fi putut 
întări eforturile noastre, şi anume 
prin EDUCAŢIE şi UNITATE, să 
realizăm progresul nursingului în 
ţara noastră.

C u  o c a z i a  s ă r b ă t o r i i 
profesionale „Ziua Lucrătorului 
Medical și al Farmaciastului” 
Vă adresăm din suflet calde 
şi sincere urări de sănătate şi 
prosperare, echilibru spiritual, 
realizări frumoase şi noi succese 
în realizarea sarcinilor nobile 
întru promovarea şi protejarea 
sănătăţii
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Cadrele medicale din 
IMSP „Spi ta lul  Cl inic 
Municipal Bălți” (SCM 
Bălți), în număr de 286 
medici, 711 personal medical 
cu studii medii, sunt cele care 
vin să completeze cohorta 
specialiștilor medicinii 
naț ionale,  aducându-și 
contribuția la acordarea 
asistenței medicale populației 
Republicii Moldova. O fac 
zi de zi, conștiincios și cu 
profesionalism acumulat 
de pe băncile de studii, 
din activitatea practică, în 
pofida dificultăților pe care 
le întâlnesc. 

Dovada reușitelor rezultă 
în mai multe evenimente ce 
s-au derulat: acreditarea de către 
Consiliul Național de Evaluare 
și Acreditare în Sănătate la finele 
anului 2013; ameliorarea unui 
şir de indicatori calitativi şi 
cantitativi în activitatea instituţiei; 
nominalizări la Gala Premiilor în 
sănătate – ediția III, anul 2014, 
cu obținerea Trofeului Galei la 
secțiunea „Cea mai bună echipă 
de urgență” de către colectivul 
UPU a Departamentului pediatrie 

și a Diplomelor de mențiune 
la secțiunile „Cea mai bună 
echipă de asistenți medicali” – 
colectivul asistentelor medicale 
a secției nou-născuți Centrul 
Perinatologic, „Cea mai bună 
echipă spitalicească” – colectivul 
medicilor neurochirurgi. 

C o m i t e t u l  s i n d i c a l  a l 
instituției, este permanent în 
căutarea şi identificarea soluțiilor 
ce au ca scop ameliorarea situației 

angajaților din spital. Prioritar 
la ziua de azi este negocierea 
Contractului  colectiv de 
muncă, nivel de unitate, acesta 
fiind actul normativ ce își are 
menirea de a asigura garanții 
salariaților în condițiile în 
care activitatea economico-
financiară a instituției este 
una de loc favorabilă. O 
altă prioritate revine sporirii 
fluxului informațional către 
membrii de sindicat prin diferite 
metode, precum amplasarea 
panourilor informaționale 
în Blocul central, Centrul 
p e r i n a t o l o g i c ,  C e n t r u l 
consultativ și Departamentul de 
pediatrie, realizată cu suportul 
Sindicatului „Sănătatea”. 
E bine știut că într-o organizație 

sindicală numeroasă mesagerii 
sindicatului sunt organizatorii 
de grup sindical. Reieșind din 
cele expuse, la fel, cu concursul 
specialiștilor și consilierilor 
a p a r a t u l u i  S i n d i c a t u l u i 
„Sănătatea” și  Consi l iului 
Municipal Bălți al Sindicatului 
„Sănătatea” a fost organizat un 
seminar educațional. 

Pentru a aduce emoții pozitive 
membrilor de sindicat, a devenit 
o tradiție ca din sursele bugetului 
sindical să fie organizate în 
perioada de vară diferite excursii. 
Astfel, colaboratorii spitalului 
au avut ocazia să viziteze 
complexul  Orheiul  Vechi , 
mănăstirile Saharna, Curchi, 
Hîncu, localitățile Yaremce și 
Bucovel. Pentru activul sindical 
– prosperarea materială a cadrelor 
medicale, ameliorarea condițiilor 
de muncă și de odihnă – rămân, 
în continuare, obiective de bază.

Chiar dacă munca colabora-
torilor nu este răsplătită după 
merit, majoritatea absolută a 

Cea mai bună eChipă spitaliCeasCă
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lucrătorilor în halate albe îşi onorează destoinic 
funcţiile, muncind cu jertfire de sine, deseori în afara 
orelor de program. Pentru ei bucuria de a reîntoarce 
oamenilor sănătate este o răsplată spirituală, care 
vine să completeze acel deficit material. Cu prilejul 
sărbătorii profesionale – Ziua Lucrătorului Medical 
şi a Farmacistului, aduc sincere felicitări, urări de 
sănătate, prosperitate atât colegilor din IMSP „SCM 
Bălți” cât şi din toate instituțiile medico-sanitare, 

medico-didactice și farmaceutice din țară.  
Fie ca încrederea în ceea ce faceţi, bunăvoinţa, 

performanţele înregistrate să crească cu fiecare zi, 
iar nobila vocație să vă ajute la depășirea oricărui 
obstacol.

Stella GoreA,
președintele cS al imSP

„Spitalul clinic municipal Bălți”

Stimați colegi din sistemul de sănătate și din 
învățământul medical și farmaceutic!

Cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua 
Lucrătorului Medical și a Farmacistului, Comitetul 
Sindical al colaboratorilor Universității de Stat 
de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” 
adresează sincere felicitări tuturor angajaților din 
domeniul ocrotirii sănătății.

Vă exprimăm toată recunoștința pentru munca 
Dumneavoastră și devotamentul față de cea mai 
nobilă, mai responsabilă și mai necesară profesie – 
cea de medic. Doctorul este acela care stă la straja 
sănătății omului de la prima respirație până la ultima 
suflare. Înaltul profesionalism, principialitatea și 
devotamentul cauzei sunt acele calități pe care 
le întrunesc lucrătorii medicali, exercitându-și 
atribuțiile în scopul asigurării sănătății cetățenilor.

Cu răbdare și umanism medicul aduce bucuria 
continuității neamului, alină suferințele pacientului, 
tratează fizicul și psihicul, dăruind o rază de speranță 
bolnavului, îl ajută să se recupereze după o maladie 
și îl îndrumă cum să prevină îmbolnăvirea.

Fiecare medic, asistent medical, farmacist și alți 
angajați din domeniu, care își onorează obligațiunile 
legate de sănătate, contribuie la dezvoltarea și 
perfecționarea sistemului medical și farmaceutic 
național și internațional, este demn de stimă și 
gratitudine.

Vă dorim multă sănătate, bunăstare, succese 

FELiCiTaRE Cu oCaZia  
ZiLEi LuCRĂToRuLui mEDiCaL Și a FaRmaCisTuLui

remarcabile în activitatea profesională și realizări 
frumoase în viața personală. Să aveți parte de 
căldura recunoștinței umane și a satisfacției morale, 
de munca depusă pentru binele societății. Fie ca 
comoara pe care o păziți, averea cea mai de preț 
a omului – SĂNĂTATEA, să nu se risipească, iar 
norocul și buna dispoziție să vă călăuzească!

Sergiu  BerliBA,
președintele cS al 

colaboratorilor
universității de Stat de 
medicină și Farmacie 

„Nicolae teStemiȚANu”,
dr., conferențiar universitar 

ion ABABii,
rectorul universității de Stat de medicină 
și Farmacie „Nicolae testemițanu”
doctor habilitat în științe medicale
profesor universitar, 
academician al Academiei de Științe din 
republica moldova 
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Îmi spunea odată o colegă de serviciu despre 
cât de mult îi place profesia de farmacist, că este 
de acord să profeseze această meserie indiferent 
de inconveniențele aduse de aceasta – preocuparea 
permanentă vizavi de grijile altora, nopţi nedormite 
şi nelipsitele situaţii extreme. E minunat să auzi 
asemenea cuvinte în aceste timpuri, când fiecare 
încearcă să profeseze doar ceea ce aduce un profit 
material sigur, iar calităţile precum liniştea şi pacea 
sufletească sunt ignorate în totalitate.

La drept vorbind, sunt o persoană norocoasă, 
din motivul că, deşi nu sunt 
farmacist de profesie, activez în 
domeniul farmaceutic, unde am 
întotdeauna în preajmă oameni 
care ar spune acelaşi lucru ca şi 
colega la care m-am referit mai 
sus. Am o deosebită plăcere să 
comunic cu oameni inteligenţi, 
precauţi şi demni de Jurământul lui 
Hippocrates, oameni de o cultură şi 
diplomaţie impecabilă, indiferent 

CU MULT DRAG PENTRU FARMACIŞTI...

de cât de tensionată ar fi situaţia. Farmaciştii sunt 
cei care veghează alături de medici pe parcursul 
întregului proces de ocrotire a sănătății pacienţilor. 
Spun aceste lucruri pentru că de cele mai multe ori 
se vorbeşte despre succesul medicilor, lăsându-se 
mult în umbră activitatea farmacistului. 

Este cunoscut faptul că inima, creierul, ficatul, 
rinichii şi toate celelalte organe ale omului au avut 
dintotdeauna aceeaşi structură, şi odată această 
structură studiată, rămâne mereu aceeaşi. În acest 
context, merită de menționat faptul că activitatea 

farmaceutică are mereu aceleaşi 
tendinţe şi motive de a se extinde, 
fapt condiţionat doar datorită 
rolului farmacistului – atât în ceea 
ce priveşte procesul de asistenţă 
farmaceutică în particular, cât şi în 
viaţa medicală şi socială în general. 

Farmacistul este mereu pus 
pe treabă pentru a găsi cele mai 
performante metode şi tehnologii 
de producere a medicamentelor, în 

Profesia pe care o îmbrățișăm 
necesită nu numai pregătire de 
specialitate ci şi înalte calităţi 
umane. A fi medic este de fapt 
o vocaţie, întreaga viaţă servind 
drept exemplu demn de dăruire 
de sine în numele Omului.

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

Din numele comitetului 
s ind ica l  ş i  admin is t ra ţ i e i 
Centrului de sănătate Dubăsari 
venim cu adâncă plecăciune către 
toţi colaboratorii Sindicatului 
„Sănătatea”, către tot personalul 
medical din domeniul ocrotirii 

muLT sTimaţi CoLEGi!

Vadim SimA,
directorul centrului de sănătate 
dubăsari 

Parascovia mAmulAt, 
preşedintele cS al 

centrului de sănătate dubăsari

sănătăţii pentru a transmite un 
mesaj de felicitare cu ocazia 
„Zilei profesionale a lucrătorului 
medical şi a farmacistului”.

Vă dorim multă sănătate 

Dumneavoastră şi familiilor 
Dumneavoastră, pace în sufletele 
și casele voastre, mult entuziasm, 
curaj  şi  multe realizări  în 
activitatea profesională. 
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scopul combaterii bolilor, care pe 
măsura trecerii timpului sunt tot 
mai diferite şi mai complicate. În 
activitatea lor farmaciştii trebuie 
să stea mereu la veghea sănătăţi, 
pentru a putea fi receptivi la tot 
ceea ce se întâmplă cu organismul 
nostru, în vederea inovaţiilor de 
ultimă oră din domeniu.

Şi  pentru  că  pr incipala 
preocupare a farmacistului este 

Veronica BoGAtu
şef serviciu juridic al 

„SANFArm-Prim” S.A. 

asigurarea stării de sănătate a 
pacienţilor, acesta trebuie să 
încurajeze şi să fie convingător în 
prescrierea raţională şi promovarea 
utilizării corespunzătoare a 
medicamentelor.

Pentru toate act ivi tăţ i le 
Dumneavoastră, pentru tot ceea 
ce faceţi pentru pacient, mă închin 
până la pământ şi Vă doresc, 
cu ocazia zilei profesionale, 

Permiteţi-ne să Vă 
aşternem la picioarele 
Dumneavoastră un 
buchet din cele mai 
a l e se ,  g ingaşe  ş i 
mirositoare flori de 
vară, să Vă dorim multă 
sănătate (în înţelesul 
deplin al cuvântului: 
s ă n ă t a t e  f i z i c ă , 
mentală şi socială) 
Dumneavoastră şi 
familiilor Dumnea-
voastră. Succese mari 
pe tărâmul profesional, 
bunăstare, apreciere, 
stimă şi respect din partea pacienţilor, salarii şi locuri de muncă decente, satisfacţii nenumărate și să 
prosperaţi în continuare!

Vă mulţumim din suflet pentru profesionalism, competenţă şi inteligenţă!
Nu uitaţi că pe lângă munca grandioasă profesională, omul are nevoie şi de odihnă spirituală: nu 

uitați să invitați partenerul la dans, la concert, spectacol sau film, nu uitaţi să vă jucaţi cu nepoţeii şi 
copilaşii Dumneavoastră, nu uitaţi să le citiţi o poveste înainte de somn sau să le cântați un cântec de 
leagăn, nu uitaţi să le daţi un sărut de ,,noapte buna”, deoarece ei ne sunt viitorul nostru, schimbul 
nostru, pentru ei trăim şi muncim zi de zi.

sTimaţi CoLEGi!

clara cucoŞ,
președintele cS al centrelor de Sănătate 

teleneşti, căzăneşti, Brânzeni, chiştelniţa

DEDICAȚIE…
Celora, care au îmbrăţişat cea mai minunată, complicată, 

dar și foarte interesantă ştiinţă cu nume ,,Medicina”, care este 
una dintre cele mai nobile, necesare şi responsabile meserii, 
căreia i se dedică cu trup şi suflet, zi de zi, cu o mare dăruire de 
sine, abnegaţie, răbdare şi ,,chiar” sănătate, le dedicăm acest 
omagiu de felicitare cu ocazia sărbătorii profesionale „Ziua 
Lucrătorului Medical şi a Farmacistului”.

Ziua Lucrătorului Medical şi a 
Farmacistului, să aveţi parte de 
multă sănătate și răbdare, de cât 
mai puţini pacienţi, iar munca 
să Vă fie răsplătită, din plin, cu 
încredere şi respect din partea 
celor pe care-i protejaţi cu atâta 
abnegaţie. 



10

sERViCiuL DE suPRaVEGHERE DE sTaT 
a sĂnĂTĂţii PuBLiCE GLoDEni

Serviciul de Supraveghere 
de Stat a Sănătăţii Publice 
(SSSP) îşi are istoria sa, care pe 
parcursul activităţii îi reprezintă 
specificul şi particularităţile. 
Constituindu-se în decurs de 
şase decenii, modelându-se în 
dependenţă de situaţia sanitaro-
epidemiologică din ţară. Pe 
parcursul întregii activităţi s-a 
distins prin colaboratorii săi, care 
întotdeauna au constituit fondul 
cel mai de preţ al acestui serviciu. 
La moment, este reprezentat prin 
Centrul Național de Sănătate 
Publică şi 36 Centre de Sănătate 
Publică teritoriale în care se 
include şi Centrul de Sănătate 
Publică Glodeni (CSP Glodeni). 
Fiind parte integrată a sistemului 
de sănătate publică, Serviciul de 
Supraveghere de Stat a Sănătăţii 
Publice Raional Glodeni, în 
perioada de activitate,  s-a 
confruntat cu multiple dificultăţi 
impuse de specificul timpului. 

În anul 1947, în raionul 
Glodeni, s-a fondat serviciul 
reprezentat prin Secţia sanitaro-
epidemiologică pe lângă Spitalul 
raional Glodeni. În 1969 este 
reorganizat în Staţie sanitaro-
epidemiologică, care a activat 
până în 1994, când a fost din 
nou reorganizat în Centrul de 
Igienă şi Epidemiologie (CIE), 
primind statut de organizaţie 
independentă. Din 1998 CIE este 
reorganizat în Centru de Medicină 
Preventivă. Prin Hotărârea de 
Guvern al Republicii Moldova nr. 
382 din 11 mai 2010, SSES este 
reorganizat prin transformare în 
Serviciul de Supraveghere de Stat 
a Sănătăţii Publice. 

La moment CSP Glodeni 
supraveghează 34 localităţi din 

teritoriul raionului, incluse în 19 
primării, circa 64000 populaţie. 
În Centru activează 8 medici şi 
15 asistente medicale. Putem 
afirma cu certitudine, că în 
toate aceste perioade dificile 
colaboratorii CSP Glodeni nu şi-
au precupeţit eforturile, muncind 
cu dăruire de sine, cu toată forţa 
vocaţiei şi talentului pentru a 
asigura bunăstarea sanitaro-
epidemiologică a populaţiei din 
raion. 

În  aces t  con tex t ,  aduc 
mulţumiri şi exprim recunoştinţă 
tuturor colegilor care manifestă 
competenţă profesională şi 
operativitate în implementarea 

cu succes a reformelor din 
domeniul sănătăţii publice. 
Totodată, adresez cele mai calde 
şi sincere urări de sănătate, pace şi 
prosperitate colaboratorilor CSP 
Glodeni, cât şi tuturor colegilor 
care activează în Serviciul de 
Supraveghere de Stat a Sănătăţii 
Publice, adresându-le cele mai 
calde şi sincere urări de bine, 
sănătate, prosperare şi realizări cât 
mai rodnice în plan profesional.

Fie ca eforturile Dumnea-
voastră, depuse întru binele 
oamenilor şi al ţării în ansamblu, 
care contribuie la perfecționarea 
măsurilor de prevenire şi profilaxie 
a maladiilor contagioase şi 
necontagioase, la îmbunătăţirea 
calităţii serviciilor medicale 
şi atitudine constructivă în 
modelarea unui stil sănătos de 
viaţa a populaţiei să se încununeze 
de succes, aducându-vă satisfacţie 
profesională, prosperare, succese 
şi realizări frumoase pe parcursul 
activităţii.

iulia AiloAiei,
președintele cS
 al cSP Glodeni
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A treia duminică a lunii iunie 
în Republica Moldova este o zi 
deosebită, Ziua Lucrătorului 
Medical şi a Farmacistului, 
sărbătoarea de suflet a întregului 
popor şi a comunităţii medicale. 
Sărbătoarea celor care stau la 
straja sănătăţii neamului şi a 
generaţiilor viitoare. 

A fi medic nu este doar o 
profesie, dar este o vocaţie, un 
destin pe care îl acceptă doar 
cei mai curajoşi şi puternici. 
Lucrătorii medicali întotdeauna 
au dat dovadă de înalt profesionalism şi nobile calităţi umane demne de orice stimă. 

Cu prilejul sărbătorii aş dori să mulţumesc tuturor lucrătorilor din sistemul sănătăţii pentru munca 
nobilă pe care o depun pentru înţelegerea, răbdarea şi dăruirea de sine pe care o manifestă zi de zi.

Vă doresc ca fiecare clipă trăită să Vă aducă numai bucurii, să aveţi curaj şi putere pentru a realiza tot 
ce v-aţi planificat, să Vă bucuraţi de succes, de recunoştinţa şi susţinerea celor din jur.

STIMAŢI LUCRĂTORI DIN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII!

lilia HAGioGlo,
preşedintele cS al SZAmu „Sud”

Cu ocazia sărbătorii profesionale ,,Ziua Lucrătorului Medical şi a Farmacistului” Vă aducem cele mai 
sincere şi cordiale felicitări, frumoase urări de bine şi sănătate pentru meritele şi valoroasele activităţi în 
menţinerea şi îmbunătăţirea sănătăţii celor mai trişti ca noi. Vă mulţumim că dispuneţi de dorinţă şi puteri 
pentru a alina durerile şi suferințele pacienţilor. Fie ca această frumoasă sărbătoare să Vă aducă doar 
lacrimi de bucurie şi recunoştinţă 
din partea celor dragi, colegilor şi 
din partea celor la căpătâiul cărora 
vegheaţi.

Bunul Dumnezeu să Vă dea 
sănătate, putere, înţelepciune şi să 
rămâneți mereu îngeri păzitori ai 
sănătăţii. Vă dorim ca fiecare clipă 
trăită să Vă aducă numai bucurii şi 
remunerarea binemeritată, să aveţi 
mereu dorinţă şi putere pentru a 
realiza tot ce planificați, să aveţi 
parte de succese şi susţinerea celor 
din jur. 

sTimaţi CoLEGi!

comitetul Sindical al 
centrului de Sănătate Basarabeasca
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DEDiCaȚiE
a mai trecut o zi, dar alta vine 

Și iar îmbraci halatul alb pe tine. 
De mii de ori l-ai îmbrăcat în viață, 
Poate ți-i greu, dar nu arăți pe față.
Începi să îl primești pe fiecare 
Și cu căldură îl întrebi ce-l doare. 
Dar cu răbdare mare ne tot spui, 

Că boala asta trece orișicui.

Era Mai! Multă verdeața!
Totul se trezi la viață:
Cucu-și striga numele
Prin toate pădurile;
Albinuța de cu zori
Culegea nectar din flori;
Păsărele-glasuri mii
Slăveau codru și câmpii;
Apa-n Nistru lin curgea,
Admirând priveliștea…
Și-n această feerie
De dragoste și iubire,
Eu la „Bucuria-Sind”
Proceduri  primeam pe rând:
Băi de apă și uscate
Cu carbon și silicate,
Lut cu bisefit la coate,

La genunchi și la spate,
Cu mânuși și ciuboțele
Îmbrăcau membrele mele,
Și masajuri bune, frate,
Îmi făceau ca de pe carte,
Ultrasunet, ampli-puls,
Urcam scări de jos în sus,
Câmp magnetic, inhalare,
Exerciții, relaxare,
Cu aromă de la plante
Savuram plăcere-n toate!
Caci Natura-mamă
Întindea a ei năframă
Peste corpul meu slăbit
Ca să-l facă fericit,
Sănătos și viguros,
Ca și bradul de frumos! cu stimă și profund respect,

colectivul Sanatoriului „Bucuria-Sind”

 

Cu prilejul sărbătorilor profesi-onale, Zilei Lucrătorului 
Medical şi a Farmacistului, Vă adresăm cele mai sincere şi 
călduroase felicitări şi urări de bine, fericire şi realizări în 
domeniul sănătăţii pe care-l profesaţi. 

Aduceţi bucuria continuităţii neamului în fiecare familie, 
dăruiţi speranţă în viaţă, recunoştinţa pacienţilor şi a societăţii 
în ceia ce este mai scump – sănătatea.

Vă dorim multă sănătate, vise îm-plinite, putere, răbdare, pace 
şi căldură în suflet. Dumnezeu să ne ajute.

Alexandru cAleNdAri,
preşedintele cS al cSP cahul

sTimaţi CoLEGi!

Vladimir lÎSeNco, 
medic şef al cSP cahul

aminTiRi Cu BuCuRii
                    Alexandra Balan


