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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVACongresul VII al Federației Sindicatelor 

Lucrătorilor din Cultură
Federația SIBA și-a reales conducerea 
și a trasat obiective de viitor p.3p.2

de la

17,60 lei
*

www.vocea.md/abonamente
+373 (22) 23 40 93

ABONAREA 2020!
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Actual

Lucrătorii  
medicali vor fi 
testați la Covid-19 
Drept răspuns la demersul 
Federației Sindicale „Sănă-
tatea”, Ministerul Sănătă- 
ții, Muncii și Protecției  
Sociale a aprobat testarea 
lucrătorilor medicali direct 
la locul de muncă. 

Regim special  
de activitate  
pentru funcționarii  
publici 
De pe 8 decembrie, func-
ționarii publici lucrează 
conform unui regim speci-
al. O decizie în acest sens 
a fost luată luni de Co- 
misia Națională Extraor-
dinară pentru Sănătate  
Publică.

Combaterea 
violenței  
împotriva  
femeilor 
Problemă combaterii vio-
lenței împotriva femeilor 
a fost abordată de către 
Comisia de femei a CNSM, 
care s-a întrunit într-o 
ședință de lucru. 

Fermierii și-au  
adus tractoarele  
în PMAN 
Fermierii din mai multe rai- 
oane ale țării și-au adus 
tehnica în Piața Marii Adu-
nări Naționale pentru a 
protesta.

Persoanelor care se tratează la domiciliu de Covid-19 
li se încalcă dreptul la viață și sănătate

Avocatul Poporului, Mihail Coto-
robai, susține că persoanelor care 
se tratează la domiciliu de Covid-
19 li se încalcă dreptul la viață și 
sănătate și a recomandat Ministe-
rului Sănătății, Muncii și Protecției 
Sociale (MSMPS) să întreprindă 
acțiuni urgente pentru asigurarea 
respectării dreptului la viață și la 
sănătate a respectivei categorii de 
persoane.

Avocatul Poporului consideră că 
bolnavii de Covid-19 care se tra-
tează la domiciliu nu beneficiază 

de asistența necesară din partea 
autorităților de resort, ceea ce im-
plică riscuri de încălcare a drep-
turilor fundamentale, în special, a 
drepturilor acestora la viață și să-
nătate, se arată într-un comunicat 
emis de Oficiul Avocatului Popo-
rului.

Problema în cauză a intrat în 
vizorul Ombudsmanului, deoarece 
tot mai des, în apelurile către Om-
budsman, dar și pe rețelele de so-
cializare, în presă, persoanele își ex-
primă nemulțumirea în legătură cu 

faptul că tratamentul la domiciliu, 
inclusiv post-Covid-19, deși costisi-
tor, nu este acoperit din asigurările 
obligatorii de asistență medicală. 
De asemenea, se semnalează un 
deficit acut de medicamente ne-
cesare în farmaciile din țară pentru 
tratarea la domiciliu, că prețurile 
sunt majorate în mod artificial.

Acest lucru se întâmplă în 
condițiile în care numărul paturi-
lor spitalicești disponibile la nivel 
național scade în mod dramatic, fi-
ind în creștere numărul de pacienți 

cu forme medii și chiar grave ale 
bolii care se tratează la domiciliu.

În plus, atât medicii de familie, 
cât și pacienții, sunt îngrijorați în 
legătură cu lipsa clarității privind 
tactica tratamentului la domiciliu 
a pacienților cu starea de sănă-
tate medie sau gravă. Nu există 
anumite linii directorii protocoale/
recomandări unificate, medicii de 
familie propun diferite scheme, 
care se contrazic între ele, ceea ce 
provoacă neîncredere și neliniște în 
rândul pacienților.

Avocatul Poporului trage 
un puternic semnal de alarmă
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