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Asistență stomatologică pentru copii orfani

Pe parcursul a cinci zile, o echipă de studenți, rezidenți și profesori de la Facultatea de
Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu”, ajutați de colegii lor de la Şcoala Dentară a
Universității din Carolina de Nord din Chapel Hill, SUA, au acordat servicii stomatologice
gratuite la cca 80 de copii de la Orfelinatul din Strășeni și din familii social vulnerabile. Vizita
stomatologilor americani este o tradiție anuală şi se desfășoară în contextul unei misiuni
umanitare în cadrul parteneriatului de colaborare dintre USMF „Nicolae Testemiţanu” și Şcoala
Dentară din Chapel Hill, care este viabil de 17 ani. Acțiunea a fost reflectată prin intermediul
următoarelor canale mediatice:
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Asistență stomatologică pentru copii orfani
Denumirea canalului media: Pro Tv, www.protv.md
Titlul știrii: Câțiva studenți americani tratează dinții copiilor săraci din Moldova - VIDEO
Data publicării: 16.03.2016
Categoria: știri/social
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Pe parcursul a cinci zile o echipă de stomatologi de la USMF „Nicolae Testemițanu” în
colaborare cu studenți și profesori de la Universitatea de Medicină din Carolina de Nord, SUA
au acordat asistență stomatologică mai multor copii din familii social-vulnerabile și de la
Orfelinatul din Strășeni.
Specialiștii spun că este foarte important ca micuții să respecte regulile de igienă orală, dar și să
meargă la stomatolog o dată în jumătate de an.
Link: http://protv.md/stiri/social/draft---1388911.html
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Asistență stomatologică pentru copii orfani
Denumirea canalului media: Jurnal Tv, www.jurnaltv.md
Titlul știrii: Tratament dentar gratuit pentru 27 de copii
Data publicării: 16.03.2016
Categoria: știrile curente
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: 27 de copii de la Orfelinatul din Strășeni și din mai multe familii nevoiașe au
beneficiat de tratament stomatologic gratuit oferit de un grup de studenți şi profesori de la
Universitatea din Chapel Hill, statul Carolina de Nord în colaborare cu reprezentanți de la
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu”. Burton Horwitz, stomatolog din
SUA a menționat că are o colaborare foarte bună cu stomatologii de la USMF „Nicolae
Testemițanu” și că această experiență este una benefică și pentru studenții din cele două țări,
pentru că învață unii de la alții. Specialistul a mai remarcat că igiena orală lasă de dorit în
Republica Moldova, iar cea mai gravă problemă este că nu se face nimic pentru prevenirea
acesteia.
Link: http://jurnaltv.md/ro/news/2016/3/16/tratament-dentar-gratuit-pentru-27-de-copii10200181/
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Asistență stomatologică pentru copii orfani
Denumirea canalului media:www.noi.md
Titlul știrii: Stomatologii americani oferă ajutor medical orfanilor din Moldova
Data publicării: 16.03.2016
Categoria: știri
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: În perioada 12-20 martie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu” va găzdui o delegație de la Universitatea Carolina de Nord din SUA, formată din
medici stomatologi. Aceștia vor oferi ajutor medical stomatologic copiilor orfani și celor din
familii social-vulnerabile de la noi în țară și vor ține cursuri în fața studenților de la Facultatea de
Stomatologie. Din delegația americană fac parte Dr. Burton Horwitz, Dr. Stephen Mackler, Dr.
Danny Mora, Dr. Felicia Swinney, Dr. Nazir Ahmad, precum și 5 studenți.
Vizita se va desfășura în contextul misiunii umanitare a medicilor stomatologi din SUA și a
parteneriatului de colaborare dintre Școala Dentară din Chapel Hill și USMF „Nicolae
Testemițanu”.
Link: http://www.noi.md/md/print/news_id/80836
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Asistență stomatologică pentru copii orfani
Denumirea canalului media:www.democracy.md
Titlul știrii: Timp de cinci zile, stomatologi din SUA vor acorda ajutor medical gratuit
copiilor orfani din Strășeni
Data publicării: 16.03.2016
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: În perioada 12-20 martie curent, mai mulți medici stomatologi din SUA vor acorda
ajutor medical gratuit copiilor orfani de la Internatul din Strășeni. Totodată, medicii americani
vor ține cursuri pentru studenții de la Facultatea de Stomatologie din cadrul USMF „Nicolae
Testemițanu” și vor participa la mai multe întrevederi oficiale. Activitățile se desfășoară în
cadrul unui acord de colaborare semnat între Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu” și Universitatea Carolina de Nord din SUA. Medicii stomatologi din
SUA vizitează frecvent Republica Moldova în scopul acestor misiuni umanitare.
Link: http://www.democracy.md/?view=articles&id=9988

7

Asistență stomatologică pentru copii orfani
Denumirea canalului media:www.zdg.md
Titlul știrii: Medici americani tratează dinții copiilor din Moldova
Data publicării: 16.03.2016
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Un grup de medici stomatologi de la Universitatea de Medicină din statul Carolina de
Nord, SUA, se află în Republica Moldova pentru a oferi tratament dentar gratuit, timp de o
săptămână, copiilor din orfelinatul din Strășeni și cei din pătura social vulnerabilă.
Specialiștii americani au rămas plăcut surprinși să vadă că Universitatea dispune de echipamente
de înaltă calitate și că studenții sunt bine instruiți.
Link: http://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/medici-americani-trateaza-dintii-copiilor-din-moldova
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