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STIMAȚI COLEGI!
Cu prilejul sărbătorii profesionale –
ZIUA LUCRĂTORULUI MEDICAL ȘI A FARMACISTULUI,
am onoarea, din numele Biroului Executiv al
Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova,
să Vă adresez cele mai sincere felicitări şi urări de bine. Vă doresc
sănătate, prosperitate, optimism, succese personale și profesionale.
Această zi, oferă și o bună ocazie de a face concluzii, de
a rezuma calea parcursă până-n prezent, dar și de a trasa
anumite obiective pentru viitor. În acest sens, Vă încurajez
să păstrați devotamentul profesiei, perseverența şi ardoarea
în acordarea serviciilor medicale de calitate,
empatia şi căldura omenească!
Totodată, aduc sincere mulţumiri tuturor pentru
profesionalismul de care daţi dovadă zilnic şi
pentru responsabilitatea asiduă.
Stimați angajați din sistemul de sănătate
FELICITĂRI!
Cu deosebit respect,
din numele Biroului Executiv al
Federației Sindicale „Sănătatea”
Aure POPOVICI,
președinte
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INSTRUIREA
asigură activitatea eficientă
a organizatiei sindicale primare
Anul acesta este unul electoral
pentru organizațiile sindicale primare membre ale Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova. În
acest context, Federația Sindicală
„Sănătatea” informează membrii de
sindicat și activul sindical despre
demararea Campaniei electorale și
contează pe competența și înțelepciunea liderilor și membrilor de sindicat în realizarea cu succes a acestei activități.
În mare măsură, alegerea în organele de conducere ale organizațiilor sindicale de toate nivelurile a
membrilor de sindicat activi, onești,
abili să se implice în apărarea
drepturilor și intereselor de muncă,
profesionale, economice și sociale
ale salariaților membri de sindicat
ține de fiecare membru de sindicat
în parte.
Alegerea corectă va asigura reprezentarea competentă a membrilor de sindicat în relațiile cu angajatorii, administrația publică locală
și centrală întru apărarea drepturilor
și intereselor acestora utilizând normele parteneriatului social în sfera
muncii.
În legătură cu demararea
Campaniei
sus-menționate,
Federația Sindicală „Sănătatea” din
Moldova derulează seminare de in-

struire cu genericul „Organizarea
și desfășurarea adunărilor/conferințelor de dare de seamă și alegeri
ale organelor de conducere ale organizațiilor sindicale membre ale
Federației Sindicale „Sănătatea”,
pentru liderii și activiștii sindicali
din organizațiile sindicale membre.
Scopul seminarelor este de a veni în
ajutorul reprezentanților organelor
de conducere ale organizațiilor sindicale primare în asigurarea desfășurării cu succes și în cadru legal a
adunărilor/conferințelor de dare de
seamă și alegeri. La seminar activiștii sindicali revizuiesc prevederile Statutului Federației Sindicale
„Sănătatea”, Regulamentului cu
privire la organizarea și desfășura-

rea adunărilor/conferințelor de dare
de seamă și alegeri, discută aspectele practice și teoretice referitoare
la acest subiect. Totodată, cursanții
sunt informați despre importanța
prezentării raportului de dare de
seamă a organelor de conducere ale
organizațiilor sindicale primare și
ce informație ar trebui să conțină
acesta. Concomitent, liderii și activiștii sindicali studiază arta oratorică.
Actele normative și modelele de
documente referitoare la această activitate pot fi găsite pe pagina web
a Federației Sindicale „Sănătatea”
www.sindsan.md.
În
contextul
demarării
Campaniei electorale, solicităm
reprezentanților
organelor
de
conducere
ale
organizațiilor
sindicale primare să coordoneze
modul şi termenii de organizare şi
desfăşurare a adunărilor/conferinţelor de dare de seamă şi alegeri.
Totodată, Vă informăm că echipa Federației Sindicale „Sănătatea”
este deschisă pentru a acorda consultaţii privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor/conferinţelor de
dare de seamă şi alegeri.
Alexandra VÎRLAN,
Federația Sindicală „Sănătatea”
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ASISTENTELE MEDICALE
– O VOCE LIDER ÎN SĂNĂTATE PENTRU TOŢI
An de an, la 12 mai, celebrăm munca asistenţilor medicali, al căror rol în sistemul de sănătate
este major. 12 mai – este ziua de naştere a asistentei medicale Florence Nightingale, considerată
fondatoarea acestei profesii. Ea a înfiinţat prima
şcoală de asistente medicale la Spitalul St. Thomas din Londra, în 1860.
Ziua internaţională a asistentului medical este
sărbătorită în toată lumea, pentru a evidenţia rolul
important al acestei categorii profesionale.
Asistentul medical este acel reprezentant al
personalului medical, care realizând recomandările medicului devine cea mai apropiată și de
încredere persoană pentru pacient. Însăși denumirea de soră medicală poartă cu ea ceva familial și oferă
speranțe pacientului în cele mai dificile momente.
Astăzi, asistenții medicali reprezintă cea mai numeroasă categorie printre lucrătorii medicali. Ei efectuează
cea mai mare parte din muncă în cadrul unui spital: au
grijă de pacienți, monitorizează punerea în aplicare a
prescripțiilor medicale, completează istoriile medicale
etc.
Profesia de asistent medical est una care merită
respect și distincție.
Fiecare asistent medical încearcă să rămână educat
și informat, pentru a furniza punctul culminant al
îngrijirii. Din certificările specializate, citirea ziarelor
și participarea la conferințe, foamea de a învăța și de a
traduce acest lucru în îngrijire nu se oprește niciodată.
Considerăm că această profesie trebuie să fie scoasă
din umbră, iar asistentele medicale să participe activ la
luarea deciziilor, ca să poată transmite direct mesajele
nurselor şi vocea lor să fie auzită.
Despre succesele obţinute dar şi despre problemele
cu care se confruntă asistentele medicale s-a discutat
în cadrul Conferinţei naţionale consacrată Zilei

internaţionale a asistentelor medicale, cu genericul
,,Nursele – o voce lider în sănătate pentru toți”, care a
avut loc la Făleşti, în incinta Palatului de cultură „Mihai
Volontir”.
Organizatorii evenimentului sunt Asociaţia de
Nursing din Republica Moldova, Consiliul raional
Fălești, IMSP Spitalul raional Fălești și IMSP Centrul
de Sănătate Fălești.
Cu un cuvânt de salut pentru asistenții medicali a
venit dl Viorel Babii, președintele raionului; dl Iurie
Osoianu, directorul IMSP Spitalul raional Fălești și dna
Nina Sciastlivîi, șef al IMSP Centrul de Sănătate Fălești.
Lucrările conferinței naționale au continuat subiecte
privind sistemul de sănătate din Republica Moldova
unde au raportat dna Elena Stempovscaia, președintele
Asociației Naționale din Republica Moldova; dna
Virginia Șalaru, vicedecan al Universității de Stat de
Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testimițanu”; dna Maria
Munteanu, asistent universitar, Catedra „Medicină
de familie”, vicepreședinte al Asociației Nurselor din
Republica Moldova; dna Tatiana Dnestrean, expert în
îngrijiri integrate, Proiectul „Viața sănătoasă”; dna
Mariana Negrean, director-adjunct pentru instruirea
practică al Centrului de Excelență în Medicină
și Farmacie ,,Raisa Pacalo”; dl Andrei Eșanu,
dna Svetlana Novac reprezentanți ai Companiei
,,Nestle”.
Pentru merite deosebite în domeniul de
sănătate, asistenții medicali au fost menționați
cu diplome de onoare ale Ministerului Sănătății,
Muncii și Protecției Sociale. Surorile Osoianu
au prezentat un frumos program artistic pentru
publicul prezent la Conferință.
Din numele tuturor asistenţilor medicali din
republică, care suntem în număr de 18000, aducem
sincere mulţumiri reprezentanților Consiliului
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raional Făleşti administrației și colectivelor din
cadrul IMSP Spitalul raional Fălești și IMSP
Centrul de sănătate Fălești, echipei Palatului de
cultură, colectivelor artistice care au evaluat.
Deosebit respect şi mulţumiri surorilor Osoianu
şi tuturor celor care au contribuit la organizarea
evenimentului.
Conferinţa naţională este parte a unui număr
mare de activităţi realizate în cadrul Campaniei
„Nursing Now”, printre care:
Acţiuni de caritate: asistentele medicale din
cadrul Spitalului municipal de copii „Valentin
Ignatenco” şi Spitalului clinic municipal de copii
nr. 1 organizat măsuri de caritate şi au ajutat două
familii numeroase social-vulnerabile.
Concert de caritate „Mâinile care ajută sunt
sfinte”destinată susţinerii îngrijirilor la domiciliu, la
care au participat 100 asistente medicale.
Concomitent, în instituţiile medicale au fost
organizate flashmob-uri întru susţinerea Campaniei
„Nursing Now”. Cei mai destinși au fost cei de la
Institutul Medicină de Urgentă (locul I), Institutul
de Neurologie şi Neurochirurgie (locul II) și Clinica
Stomatologică de Copii (locul III).
Concursul „Cea mai bună asistentă medicală
apreciată de către pacienţi” a demarat la nivel de
republică, municipiu, raion şi de asistenţă medicală
primară. Cele mai prețuite asistente medicale au fost:
dna Angela Vieru, raionul Glodeni; dna Vera Busuioc,
Spitalul Clinic Municipal nr.1; dna Elena Roşca,
Institutul Oncologic; dna Olga Aga, Centrul Medicilor
de Familie, sectorul Râşcani, municipiul Chişinău.
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FE LI C I TAR E
cu prilejul Zilei lucrătorului medical și a farmacistului

Alt Concurs „Cele mai bune poze din trecut şi
prezent din activitatea asistentelor medicale”, la care
s-au evidențiat Institutul Medicină de Urgenţă (locul
I); Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii, Muncii și
Protecției Sociale şi Spitalul Clinic Republican „Timofei
Moșneaga” (locul II) și Institutul Mamei şi Copilului şi
Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1 (locul III).
Un alt concurs a fost pentru cel mai bun eseu „De ce
am ales profesia de nursă”, în cadrul căruia au fost scrise
115 eseuri. Toate autoarele eseurilor au fost menţionate
cu insigna „Pentru dăruire în profesie”. În acest context,
a fost publicată cartea „File de aur în istoria asistenţilor
medicali din Republica Moldova”.
În final, aducem felicitări din toată inima asistentelor
medicale cu ocazia sărbătorii profesionale! Primiți cele
mai sincere urări de bine! Norocul să vă însoțească
mereu, iar visele să vă devină realitate! Vă dorim multă
sănătate, pace și căldură în familiile Dumneavoastră!

Elena STEMPOVSCAIA,
preşedintele Asociaţiei de Nursing din Republica Moldova

MESAJ DE FELICITARE!
Stimați Colegi, a treia Duminică a lunii iunie este marcată Ziua lucrătorului medical și a
farmacistului. Cu acest prilej Consiliul municipal Chișinău al Federației Sindicale „Sănătatea”
din Moldova, cu o deosebită plăcere, Vă aduce cele mai sincere felicitări și urări de bine tuturor
salariaților din ramura ocrotirii sănătății a municipilui Chișinău și din Republica Moldova. Vă
urăm succes în realizarea obiectivelor pe care vi le-ați propus și ne exprimăm gratitudinea pentru
profesia și munca pe care o depuneți, datorită devotamentului profesiei, talentului, vocației,
contribuții la dezvoltarea și menținerea sănătății societății, spre binele și bunăstarea cetățenilor
noștri.
Dragi Colegi din ramura ocrotirii sănătății, Vă urăm multă sănătate, bunăstare în familiile
Dumneavoastră și Vă dorim ca profesia să Vă aducă bucurii, aprecieri binemeritate, să fiți
valorificați după merite, să rămâneți fideli profesiei, să aveți parte de toată căldura omenirii și
de toate florile lumii adunate în cel mai frumos buchet.
Cu respect și considerație,
Tudor CĂRĂRUȘ,
președinte al Consiliului Municipal Chișinău
al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova

Stimați colegi din sistemul de sănătate, învățământul medical și farmaceutic!
Cu ocazia sărbătorii profesionale – Ziua lucrătorului medical și a farmacistului, Comitetul
sindical al angajaților Instituției Publice Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu” adresează sincere felicitări și frumoase urări de bine 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 și asistentul medical
sunt aceia care stau la straja sănătății omului de la prima respirație până la ultima suflare, cu aportul
nemijlocit al farmacistului. Aceste meserii nu sunt simple activități, ci scopuri nobile în arta prevenirii
și vindecării suferințelor.
Înaltul profesionalism, principialitatea, perseverența și dăruirea sunt acele calități pe care le
întrunesc lucrătorii medicali și farmaciștii, exercitându-și atribuțiile în scopul asigurării sănătății
cetățenilor, contribuind la dezvoltarea și perfecționarea sistemului medical și farmaceutic național
și internațional.
Devotamentul de care dați dovadă la orice oră de zi și noapte, dorința de a ajuta omul bolnav,
sacrificiul pentru salvarea celui mai prețios dar al lui – viața, pentru toate Vă aducem respectul și
recunoștința binemeritată.
Cu prilejul Zilei lucrătorului medical și a farmacistului, Vă urăm sănătate, prosperitate, activitate
fructuoasă, succese remarcabile pe tărâmul profesional și în viața personală. Să aveți parte de
căldura recunoștinței umane și a satisfacției morale de la munca depusă pentru binele societății, să
Vă bucurați de respectul colegilor, de gratitudinea pacienților și a celor apropiați!
Ion ABABII,
rector al IP Universitatea de Stat de Medicină și
Farmacie „Nicolae Testemițanu”,
doctor habilitat în științe medicale,
profesor universitar,
academician al Academiei de Științe a Moldovei

Sergiu BERLIBA,
președintele CS al angajaților IP
Universitatea de Stat de Medicină și
Farmacie „Nicolae Testemițanu”,
dr., conferențiar universitar

Dragi lucrători
din sistemul sănătăţii!
În fiecare an, în a treia duminică
a lunii iunie, în Republica Moldova
se sărbătoreşte Ziua lucrătorului
medical și a farmacistului.
Lucrătorul medical este acel
om care își dedică trei sferturi din
viaţă sau chiar mai bine învățării,
iar cei mai mulți nu se opresc
niciodată din dorința de a ști mai
mult. Această profesie este pe bună
dreptate considerată una din cele
mai nobile din lume, dar şi una

de o responsabilitate inegalabilă.
Majoritatea absolută a lucrătorilor
medicali îşi onorează funcţiile de
serviciu la un înalt nivel de măiestrie
profesională, muncind cu jertfire
de sine, deseori în afara orelor de
program, ghidându-se în activitatea
de zi cu zi, de obligaţia supremă
fixată în Jurământul lui Hipocrate.
Sănătatea este un privilegiu.
Dacă e să vorbim despre o
societate sănătoasă, de modul ei

de perpetuare, atunci, cu siguranţă
putem afirma că pilonul care susţine
principiile unei comunităţi generate
dintr-o temelie sănătoasă este ca o
binecuvântare profesia de medic.
Vă mulţumim pentru profesionalism
și dedicaţie în munca nobilă pe
care o desfășurați. Activitatea
lucrătorului medical constituie un
exemplu marcant de servire cu
abnegaţie a oamenilor, de onoare a
datoriei profesionale şi civice. Vă
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doresc să fiţi mereu plini de energie,
cutezanţă, răbdare, echilibru şi
tenacitate, iar toate dificultăţile să le
depăşiţi cu tărie şi încredere. Să Vă
bucurați de respectul colegilor, de
gratitudinea pacienților, de liniștea
din familiile Dumneavoastră. Fie ca
perseverenţa şi spiritul de sacrificiu
să Vă însoţească mereu întru alinarea
suferinţelor pacienţilor!
Mult stimaţi colegi din cadrul
IMSP „Centrul Medicilor de Familie
mun. Bălţi” care sunteţi veriga
principală în medicina primară! Vă
adresăm, din numele Administraţiei
şi a Comitetului sindical activitate
fructuoasă, realizări profesionale,
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care a devenit un adevărat cuib de liniște și speranță la
viață pentru persoanele de vârsta a treia.
În instituțiile medicale ale raionului ne simțim nespus
de bine. Fie vară, fie iarnă aici e cald, luminos, comod
și trăim o atmosferă familială. E meritul medicilor care
paralel cu specialitatea dispun și de spirit gospodăresc.
Ne referim la conducerea instituțiilor medicale, deoarece
o administrare corectă și profesionistă asigură buna
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funcționare a Unității.
În această zi, dar și în fiecare, îngenunchem în
fața tuturor lucrătorilor medicali, ne cerem iertare
pentru neatenția cu care vă tratăm adesea și vă dorim
sănătate, bunăstare și o mai asiduă recunoștință din
partea pacienților, cât și de la Conducerea de vârf a țării
Moldova.
Gheorghe MÎNDREANU,
președintele Organizației sindicale raionale Edineț

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
motivaţii pentru performanţă şi
perfecţionare.

Veaceslav BATÎR
director al IMSP Centrul Medicilor de
Familie mun. Bălţi

Vă
mulţumim
pentru
profesionalism, dedicaţie, încredere
şi susţinere!
Ludmila NOVAC,
preşedintele CS al IMSP Centrul
Medicilor de Familie mun. Bălţi

PLECĂCIUNE VOUĂ,
OAMENI ÎN HALATE ALBE
Sunteți primii Trimiși ai Creatorului spre a menține
sănătatea fizică a celei mai perfecte creaturi ale sale –
Omul.
Voi, cu vorba dulce, cu mâna iscusită, cu sufletul
mare și inima blândă, însoțiți omul de la facerea lumii.
Primul contact cu medicul îl are fiecare dintre noi
într-o lume de Paradis, care se cheamă maternitate. Aici
se întâmplă minunea cea mare, când se naște un Om.
Medicul e cel care îl ia pe palmă și îl promovează în
viață.
Nimeni nu-și poate închipui fericirea, dar și
responsabilitatea medicilor din maternitate. Slavă Vouă
celor de la etajul II al Spitalului Raional Edineț.
Următoarea întâlnire o avem cu medicul de familie.
La el venim și cu dureri fizice, și cu dureri de suflet.
Întotdeauna suntem întâlniți cu zâmbet matern. O
discuție cu medicul de familie,
de multe ori, face să se epuizeze
durerile. O echipă de doamne
superbe, frumoase la chip și la suflet,
niște profesioniste de neîntrecut.
Cu câtă gingășie sunt primiți
copilașii în secția de pediatrie! Ți
se pare că acei medici sunt născuți
„Mame”, „Bunici” și apoi medici.
Marele noroc al edințenilor sunt
secțiile de investigație. Dotate cu
aparatură de performanță, dar și cu
specialiști de categorie superioară,
investigațiile descoperă cele mai

ascunse maladii. În aria republicană investigațiile de la
Edineț sunt recunoscute perfecte.
De la precizarea diagnozei depinde în mare măsură
tratamentul pe care îl efectuează medicii specialiști. Și
la acest capitol avem cu ce ne mândri. Atât în IMSP
„Centrul de Sănătate Edineț” cât și în IMSP „Spitalul
Raional Edineț” suntem primiți cu drag de terapeuți
îngăduitori, de neurologi profesioniști, chirurgi iscusiți
și cardiologi performanți...
Eu nu cunosc o altă profesie mai nobilă și mai de preț
decât cea a MEDICULUI. Strămoșii Voștri, vrăciuitori,
s-au învrednicit de înalta distincție „Doctori fără de
arginți”. Tocmai această apreciere o merită și domniile
Voastre, cei din marea familie a medicinii din Edineț.
O echipă de profesioniști care-și culeg cinstea și
respectul pentru modestia, cumsecădenia pacienților
nu numai din Edineț, dar și din
împrejurimi.
Prin munca deloc ușoară, zi de
zi luptați pentru salvarea de vieți
omenești, pentru înaintarea în viață
a pensionarilor, și nu în ultimul rând,
pentru sănătatea generațiilor viitoare.
De multe ori jertfiți timpul liber, vă
refuzați de sărbătorile în sânul familiei,
nu luați în calcul sărăcia materială la
care sunteți supuși.
Suntem nespus de mulțumiți de
omenia Omului-Medic.
Și mai nou, este secția de geriatrie

Приближается
замечательный
летний
праздник – День медицинского работника и
фармацевта. Администрация и профсоюзный
комитет Комратской районной больницы
поздравляет наш прекрасный коллектив:
врачей, медицинских сестер, младший
медицинский персонал и всех работников
сферы
здравоохранения
с
нашим
профессиональным праздником. В конце
2018 года произошла модернизация нашей
больницы, а именно завершилось строительство
и сданы в эксплуатацию два новых корпуса, в
которых размещены: отделение хирургии и
травматологии, и отделения скорой медицинской
помощи, родильное и педиатрическое, и их
оснащение современным оборудованием, благодаря
сотрудничеству исполкома Гагаузии во главе с
Башканом и руководством Турции. В результате этих
преобразований, у наших медицинских работников
открылись новые комфортные условия для
плодотворной работы и широчайшие возможности
в улучшении диагностики и оказании полноценной
медицинской помощи нашим пациентам.
Дорогие коллеги, то что вы делаете для
людей, невозможно переоценить. Потому что вы
помогаете людям жить полноценной жизнью и

очень часто просто спасаете жизни! Желаем вам
больших успехов в вашем благородном и таком
необходимом труде. Уважения и любви коллег
и пациентов, долгих и счастливых лет жизни,
крепкого здоровья, душевного тепла и любви! Наша
профессия – это каждодневный труд, несущий
добро, заботу и свет, позволяющий людям вновь
становиться здоровыми. Желаем Вам, чтобы ваши
надежды и мечты сбывались, чтобы радость от
занятия любимым делом приносила вдохновение и
стимул, чтобы каждый рабочий день был шагом в
сторону профессионального роста и развития.
Будьте счастливы, здоровы и успешны! Пусть
не остынут ваши сердца, а всегда будут
сочувствующими и горячими, бодрости и
оптимизма вам!
Пусть жизнь одарит вас счастливыми
моментами и приятными воспоминаниями,
пониманием и благодарностью людей. Успехов
в вашем деле и хорошего настроения.
Светлана Градинар,
председатель Профсоюзного комитета
Комратской районной больницы
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FARMACISTUL
privit din perspectiva caritatii și altruismului
Nu sunt farmacist, nici medic, nu îmbrățișez vre-o
altă profesie în domeniul medical sau farmaceutic. Însă
vreme de mai mulți ani sunt înconjurată de oameni
ce și-au dedicat întreaga viață sistemului de sănătate.
De oameni, care dintr-o singură privire pot aprecia
fără echivoc și cu exactitate ce te doare și de ce fel de
leac ai nevoie. Datorită acestor specialiști, ne simțim
mai protejați, beneficiem de metode și
tehnologii noi în tratamentul medical.
Sistemul de sănătate din țara noastră a
fost de multe ori criticat... Știm că buchia
legii în acest domeniu este departe de
perfecțiune. În același timp, farmaciștii și
toți care activează în sistemul de sănătate
sunt de fapt acei oameni care dau dovadă
de mărinimie, dăruire de sine și sacrificiu,
punând cu abnegație în valoare harul
primit de la Dumnezeu.
În întreaga lume Ziua lucrătorului

medical și a farmacistului se sărbătorește în a treia zi de
duminică din luna iunie. Cred că fiecare dintre noi nu
ar ezita să le spună zilnic un mare mulțumesc acestor
specialiști în alinarea suferințelor pentru munca lor,
pentru responsabilitatea asumată față de viața fiecăruia
din noi, pentru sănătatea noastră și a copiilor noștri.
Din partea juriștilor, contabililor, inginerilor și a
altor profesii care Vă sunt alături întru
realizarea scopului final al sistemului de
sănătate Vă dorim succes, să fiți mereu
plini de bunătate și altruism, să oferiți
tuturor sănătate și speranță.
Din partea întregului colectiv
„SANFARM-PRIM” S.A. le dorim
farmaciștilor, medicilor și tuturor celor
care activează în domeniul sănătății
numai realizări frumoase și pacienți cât
mai puțini, buna dispoziție să le fie alături,
iar răsplata muncii să le fie pe măsură.

Cu recunoștință și respect,
Veronica BOGATU,
șef Departament juridic și resurse umane din cadrul „SANFARM-PRIM” S.A.

Ziua lucrătorului medical și a farmacistului
În fiecare an, în a treia duminică
a lunii iunie, în Republica Moldova
se sărbătoreşte Ziua lucrătorului
medical și a farmacistului. Istoria
acestei zile datează încă din 1800,
atunci când medicul american,
Wiliamson Crawford Long, a folosit pentru prima dată anestezia într-o
operaţie. Ulterior, pentru a marca
acest eveniment fără precedent, autorităţile americane au declarat data
de 30 martie - Zi Naţională a Medicilor.
În Republica Moldova, Ziua lucrătorului medical şi a farmacistului
a fost instituită prin Decret prezidenţial în anul 1994, pentru a oferi
ocazia de a onora, în mod oficial,
oamenii care stau la straja sănătăţii
publice.
Stimaţi colegi, cu ocazia acestei
sărbători Administraţia şi Comitetul
sindical ale IMSP Centrul de Sănătate Drochia ,,Anatolie Manziuc”,

Vă felicită cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua lucrătorului medical şi a farmacistului. Vă adresăm
cele mai sincere felicitări şi frumoase urări de bine.
Această profesie rămâne a fi una

dintre cele mai importante şi necesare activităţi în cadrul unui stat.
Nobleţea şi responsabilitatea acestei meserii nu poate fi discutată, ea
poate fi doar respectată, admirată şi
remunerată la justa valoare.
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Vă dorim în activitatea de mai departe să Vă ghidaţi
de toleranţă şi răbdare. Pentru că viitorul nostru poate
Emilia LOPATENCO,
director al IMSP Centrul de sănătate Drochia

fi doar într-o societate sănătoasă, iar sănătatea întregii
naţiuni se află în mâinile Dumneavoastră.
Liliana MOROȘAN,
președintele CS al IMSP Centrul de sănătate Drochia

Multstimată doamnă
Director Emilia Lopatenco,
Cu ocazia zilei profesionale Comitetul sindical al IMSP Centrul de Sănătate Drochia
,,Anatolie Manziuc” Vă urează ca toate lucrurile minunate care au împlinit viaţa Dumneavoastră – atât în domeniul profesional, cât şi în
universul spiritual – să cunoască o continuitate
frumoasă, care să ofere mari perspective
pentru viitor, iar bunătatea și frumusețea să Vă
însoțească pretutindeni, fiind generatorul tuturor faptelor extraordinare pe care le lăsaţi în
urmă, cu un ecou răsunător pentru toţi cei care
Vă cunosc. Să obţineţi rezultate maxime în tot
ceea ce faceţi! Să aveţi căldură şi dragoste în
suflet, pace în familie și realizări profesionale!
Comitetul sindical al
IMSP Centrul de sănătate Drochia

De ziua lucrătorului medical
și a farmacistului,
Vă dorim să obțineți și în
viitor succese deosebite, să
a veți multă forță pentru a
răspunde la orice provocare
cu promptitudine și maximă
eficiență. Noi realizări în
activitatea profesională și
personal!

Cu respect Comitetul sindical
al IMSP Centrul Național de
Asistență Medicală Urgentă
Prespitalicească

Curierul Sanitas
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STIMAȚI COLEGI!

Iubirea

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 medicul este cel
ce vine în ajutor pentru a soluţiona problemele de
sănătate, ghidându-se în activitatea sa, de obligaţia
supremă fixată în Jurământul lui Hipocrate. Astfel,
rolul lucrătorului medical într-o societate este inegalabil, mai ales, că se doreşte continuarea afirmării
principiului supremaţiei sănătăţii populaţiei. De
aceea, în fiecare an, în a treia duminică a lunii iu-

nie, se sărbătorește Ziua lucrătorului medical și a
farmacistului.
Cu prilejul sărbătorii profesionale, adresăm cele
mai sincere felicitări şi urări de bine tuturor medicilor, asistenților medicali, lucrătorilor farmaceutici
și personalului auxiliar.
Vă dorim să fiţi mereu plini de energie, cutezanţă,
răbdare, echilibru şi tenacitate, iar toate dificultăţile
să le depăşiţi cu tărie şi încredere.
Sănătate, prosperitate, optimism, succese în plan
profesional și personal!
Comitetului sindical al
IMSP Centrul de sănătate Dubăsari

Administrația
IMSP Centrul de sănătate Dubăsari

NU DOAR MEDIC...
Doar iubirea-i mai bogată,
Pentru că-i adevărată.
Lume, draga lume,
Cu averi și sume
Nu cumperi izvorul,
Dragostea și dorul.
Vise-n orice seară
Zboară prin trecut,
Şi-n culori măsoară
Câte ai pierdut.
Aripa e gata
Să-şi desfacă zborul
Dac-ar şti c-o iartă
Şi-o aşteaptă dorul.
Inima stă gata
Să-şi cuprindă dorul,
Doar dacă o iartă
Şi-o aşteaptă zborul.

Înainte mult de a ne naşte,
Când suntem departe şi de gând,
Numai Ea ne ştie, ne cunoaşte
Şi ne poartă strânşi lângă Cuvânt.
Apoi, lin, ne seamănă prin spaţii –
Fiecare pe la vremea lui –
Să cântăm în cor, pe rând, ca fraţii,
Înălţimea şi splendoarea cerului.
Doar prin Ea perechile le-adună
Şi din ele iar fiinţe face,
Ca în ele flacăra să-şi pună –
Să le ardă până iar le coace.
Ea-i căldura de sub braţul Taică-i,
Ce ne-nalţă în cuget şi în crez,
Ne priveşte blând din ochii Maică-i
Şi ne ocroteşte până-n miez.
Rabdă-n taină şi îşi şterge Faţa
Când scuipăm deschis în ochii Ei –

Şi ne lasă firul vieţii – Aţa –
Căci ne ştie slabi şi mititei.
Numai Ea doar poate să ne ierte
Şi să se jertfească pentru noi,
Cu blândeţe, gingaş, să ne certe
Când ne rătăcim pe alte căi,
Făr-de Ea suntem deşertăciuni,
Chiar cu multe titluri de deştept,
Şi rămânem doar nişte minciuni
Ce se bat cu pumnii goi în piept.
Cine poate să-I prescrie lege?
Sau să-I spună încotro să zboare? –
Doar Iubirea – liberă – alege
Cui şi ce să-i dăruie sub soare.
Ea e Legea Mare şi Preasfântă
Şi mai sus de Ea o alta nu-i –
Luminează veşnic şi cuvântă
Şi nu se supune nimănui!

Doina mea
Doina mea e numai suflet,
Oaza dorurilor sfinte,
Inimă de blând în tunet,
Nimb de raze în răsunet –
Adunându-se în cuvinte.
Chin şi zbor de împreună,

Haina neamului de gală,
Izvorâri de vers în strună,
Reazem şi drapel de fală –
Iscălire de portret,
Aură, născut-odată
Cu părintele poet!

Ion CHIRIAC,
președintele CS al
Centrului Republican de Diagnosticare Medicală

TERAPEUT AL SUFLETULUI

Fiorul
Scânteie tăcerea
Amintiri frumoase
Şi-n sclipiri durerea –
Inima-ţi apasă,
Tremură fiorul
Între piept şi frunte
Şi doar unul – dorul,
Ştie să-l asculte.
Leagănă fiorul
Tremurând durerea
Şi doar unul – dorul
Mângâie tăcerea.
Să nu crezi că depărtarea
Poate linişti iubirea –
Ea nu moare niciodată
Dacă e adevărată.
Şi de-ar creşte banii fluxul
Tot deşert se simte luxul,
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Să nu crezi că depărtarea
Poate linişti iubirea,
Ea nu moare niciodată
Dacă e adevărată,
Şi de-ar creşte banii fluxul
Tot deşert rămâne luxul,
Doar iubirea-i mai bogată
Pentru că-i adevărată.
Doar iubirea-i mai bogată –
Ea e viaţă-adevărată!
Lume, dragă lume,
Cu averi și sume
Nu cumperi izvorul,
Dragostea și dorul.
Lume, dragă lume,
Eu mă rog anume –
Nu-mi lua izvorul,
Dragostea și dorul.

Ion CUZUIOC - născut la 16 septembrie 1949, în
familia intelectualilor Valentina şi Pavel Cuzuioc din
comuna Ţareuca, raionul Orhei, Republica Moldova, a
absolvit Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
,,Nicolae Testemiţanu”. Imediat după absolvirea
Universității a activat în calitate de medic, dând
dovadă de calități deosebite devine şef de secţie
la Centrul de Medicină Preventivă din Călăraşi.
Firea activă nu-l lasă liniștit și prin activități
remarcabile se urcă pe treptele succesului. Așa,
în perioada 1979-1988 activează în calitate
de medic-şef adjunct la Centrul Sănătăţii al
Ministerului Sănătăţii din Republica Moldova.
Ulterior, devine preşedinte al Fondului Carităţii
şi Sănătăţii din Republica Moldova. Spiritul
civic continuă să-l ghideze, în 1992 – devine
membru constituant al Congresului Uniunii
Europene a Carităţii. Doi ani mai târziu, în anul
1994 – preşedinte al Confederaţiei Asociaţiilor
de Caritate din Republica Moldova. Iar, în

1996 – activează în calitate de copreşedinte al Fondului
Internaţional al Carităţii şi Sănătăţii. Totodată, este
preşedinte al Comitetului Permanent de Control asupra
Drogurilor din Republica Moldova.
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Pentru activitatea sa rodnică și fructuoasă, soarta îl
mulțumește cu o întâlnire la Vatican cu Papa de la Roma
(Ioan Pavel II).
În paralel cu activitatea în sistemul de sănătate
se manifestă în domeniul cultural, tratând sufletul
oamenilor cu epigrame. Acest imbold sufletesc devine
tot atât de puternic, ca și activitatea profesională. Astfel,
își începe „cariera în lumea frumosului”, devenind
membru al Uniunii Epigramiştilor, Uniunii Scriitorilor,
Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România şi al siteurilor literare: agonia.ro, citatepedia.ro, romanianhaiku
şi Romanian Kukai. Mai târziu, devine membru al
Uniunii Cineaştilor, Uniunii Umoriştilor, Uniunii
Epigramiștilor, Uniunii Jurnaliştilor, Uniunii Scriitorilor
din Moldova, Asociației Naționale a Oamenilor de
Creație din Moldova, Senatului Asociației Oamenilor
de Știință, Cultură și Artă din Moldova, Confederaţiei

Internaţionale a Cineaştilor, Federaţiei Internaţionale
a Jurnaliştilor, Asociației Canadiene a Scriitorilor
Români, Academiei Româno-Australiană.
Eminent al Ocrotirii Sănătăţii, dedicat cu
profesionalism și abnegație este apreciat prin oferirea
distincțiilor înalte, precum: Ordinul ,,Gloria Muncii”,
Titluri Onorifice: ,,Ambasador al Păcii” (ONU) și
„Ambasador al Culturii Păcii”(Asociația Europeană a
Societății Civile); Distincţia ,,Coroana Păcii” (ONU);
Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova (2000), (2009),
Premiul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România
(2014, 2015, 2016, 2017, 2018), Premiul UNESCO şi
numeroase premii şi menţiuni la Saloane Internaționale
de Carte, Concursuri și Festivaluri Literare Naţionale şi
Internaţionale. Cetăţean de Onoare al comunei Ţareuca,
Rezina, Orhei.

Bolnavul şi medicul
- Sunt, doctore, mahmur, mi-i greu,
E vai şi-amar de capul meu.
- Ascultă o povaţă bună:
Să bei cu doctoru-mpreună

Colegului de breaslă
Ca unui medic se cuvine
Un cuvânt să-i spun de bine,
Căci mai ştii ce boală-mi vine
Şi mă tratează şi pe mine.

Avertisment
Ca un discipol al lui Esculap
Confirm şi azi, ce-am spus şi adineauri:
De vrei să n-ai cumva dureri de cap,
Să nu trăieşti de dragul unor lauri.

Ascultare
Medicul mi-a dat un sfat,
Să beau vinul cu măsura.
Şi să ştii, m-am conformat:
Jos paharul, beau cu gura.

Inflaţie
Cu reţeta-n farmacie
Omul vine ca să-nvie,
Auzind cât costă leaculBoala-i pune iar capacul.

Unui grandoman
Ca un medic i-am propus
De acest viciu să-l ajut.
Şi mi-a răspuns că e exclus,
Căci dânsu-aşa şi s-a născut.

Unui stomatolog
Numeri dinţi şi bani –
De un car de ani.
Dinţii se răresc,
Banii se-nmulţesc.

Recunoştinţă
Doctor e de meserie,
Operând cu bucurie
Şi-i tachinat de omenire,
La mesele de pomenire.

Soluţie
Medicul cura la mare
Mi-a prescris-o-n estival.
Şi-o primesc, că e-n dotare,
Într-o cadă la spital.

Unui bolnav la farmacie
Pastile nu-s la farmacie
Şi ai prilej de bucurie,
Căci farmacia-i o salvare,
Atuncea când pastile n-are!
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