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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVACe spun liderii sindicali ai  

organizaților primare despre FSCM
Acord adițional privind 
Convenția Colectivă în ramura gaze 
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Actual

Sănătatea  
costă
Aproape 4,5 milioane de  
vizite la medicii specialiști 
din cadrul asistenței medi-
cale specializate de ambu-
latoriu au fost finanțate de 
CNAM, în 2020.

Consecințele  
virusului  
Covid-19 
Interviu cu Veronica Ne-
gruță, medic psihoterape-
ut la Sanatoriul „Bucuria- 
Sind”, unde își întremea- 
ză sănătatea inclusiv per-
soane care au trecut prin 
Covid-19.

Pandemia  
„dirijează”  
rata inflației 
BNM a publicat un nou  
raport asupra inflației. Do-
cumentul reprezintă o ana-
liză detaliată a evoluțiilor 
macroeconomice din me-
diul intern și cel extern. 

Pandemia a venit cu multe provocări, dar a evidențiat potențialul enorm 
al angajaților din sănătate

Ziua Internațională a asistenților 
medicali, consemnată în întreaga lume
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Au grijă de sănătatea oameni-
lor și salvează vieți. Vorbim des-
pre asistenții medicali, care și-au  
sărbătorit, recent, ziua profesiona-
lă. Ziua Internațională a asistenților 
medicali este consemnată în fiecare 
an pe 12 mai, în memoria fonda-
toarei asistenței medicale moderne, 
Florence Nightingale. În anul 2021, 
tematica campaniei este „Nursele, 

o voce pentru a conduce. O viziune 
pentru asistența medicală în viitor”. 
Aceștia spun că au ales această pro-
fesie și o fac cu dedicație, chiar dacă 
salariile pentru munca prestată sunt 
mici.

Actuala pandemie de Covid-19 a 
testat capacitățile sistemelor medi-
cale din întreaga lume de a face față 
situațiilor de urgență în sănătate 
publică. Mai mult ca niciodată, rolul 
asistenților medicali a crescut sem-
nificativ. Asistenții medicali oferă 
îngrijiri medicale vitale, contribuind 

într-o mare măsură la o acoperire 
universală cu servicii medicale.

„Pandemia Covid-19 a venit cu 
multe provocări pentru sistemul 
medical, dar în același timp a subli-
niat potențialul enorm al asistenților 
medicali, care poate fi valorificat prin 
implicarea lor mai plenară în deci-
ziile ce vizează domeniul sănătății, 
prin sporirea numărului de asistenți 
medicali din țară, prin investiții în 
educație și crearea unor modele 
inovative noi și durabile de îngrijiri 
nursing accesibile pentru populație 

și, nu în ultimul rând, prin moti-
varea financiară și îmbunătățirea 
condițiilor de activitate”, a menționat 
Elena Stempovscaia, președintele 
Asociației de Nursing din Republica 
Moldova. 

Totuși, problema salarizării ca-
drelor medicale este una destul de 
stringentă, iar din această cauză, 
anual, peste 700 de asistenți medi-
cali se concediază. Reprezentanții 
Ministerului Sănătății spun că pro-
blema este prioritară și încearcă să 
vină cu soluții.  

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md
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Pe 17 mai este 
Ziua Mondială 
a telecomunicațiilor 
și societății 
informaționale; 
pe 18 mai - Ziua 
Internațională 
a muzeelor. 
În a treia sâmbătă 
a lunii mai este Ziua 
sportivului;  
în a treia duminică - 
Ziua lucrătorilor din 
domeniul culturii.


