
BUNA ZIUA, STIMATI COLEGI! 

 

În ajunul sărbătorii profesionale vin cu un mesaj de felicitare pentru Dumneavoastră, medici 

și farmaciști, asistenți medicali, felceri, laboranți,  infermieri, toți cei care sunteți direct sau 

indirect implicați în buna desfășurare a acordării asistenței medicale pentru cetățenii 

Republicii Moldova.  
 

Dintotdeauna s-a vorbit foarte mult despre profesia de medic, despre noblețe, sacrificiu, 

devotament, răbdare, empatie, dar, din pacate, nu întotdeauna medicii sunt apreciați la justa 

lor valoare, nu întotdeauna  cei din afara sistemului medical cunosc adevăratele sacrificii pe 

care le fac zilnic cei care stau la patul bolnavului. Nu toți știu cum este să comunici unui 

pacient despre un diagnostic cu pronostic rezervat, cum este sa privești în ochii unui copil și 

a mamei sale și să comunici despre boala incurabilă a acestuia. Nimeni, decît 

Dumneavoastră, nu cunoaște mai bine cum este să fii la intervenții chirurgicale de 5-6 ore 

sau mai mult, să lupți pentru viață atunci cînd nimeni nu mai crede în izbîndă, iar 

Dumneavoastră reușiți să faceți ceea ce se numește ,,o minune”.  
 

În aceste zile toate urările de bine și cuvintele de recunoștință gândurile de bine se îndreaptă 

către Dumneavoastră. 
 

În aceste zile, noi cu toții, vom spune încă o dată - MULTUMIM! - tuturor celor care au fost 

implicați în acordarea asistenței medicale pacienților diagnosticați cu COVID-19, dar și 

tuturor celor care de stau de veghe la patul bolnavului și salvează vieți zi de zi, an de an, și 

care cu dragoste, răbdare și îngăduință readuc speranță, alină suferință, redau încredere în 

ziua de mâine, pacienților.  
 

În aceste zile ne vom gîndi la toți acei colegi care au pierdut lupta cu maladia necruțătoare - 

COVID-19, dar și de mulți alții, care au luptat pentru a salva viețile pacienților până în 

ultima clipă. 
 

În aceste zile vom veni cu cuvinte de mulțumire pentru colegii care încă mai sunt antrenați 

în acordarea asistenței medicale pacienților diagnosticați cu COVID-19. 
 

Lucrătorii medicali sunt cu adevarat speciali anume prin aceste calități umane pe care le 

demonstrează zilnic celor care vin la ei pentru alinarea suferințelor fizice sau pentru 

recăpătarea echilibrului psiho-emoțional.  
 

Vin către Dumneavoastră cu  urări de sănătate, viață lungă, pace în suflet, armonie în 

familie, bucurie din tot ce faceți și noi realizări pe tărîm profesional.  

  

Felicitări cu ocazia Zilei lucrătorului medical și a farmacistului, Stimați Colegi!  

 

Cu respect, Gabriela Melnic  
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