Campania ”Împarte o carte - Împarte sănătate”
În perioada 2-23 decembrie 2014, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae
Testemițanu” a fost organizată campania ”Împarte o carte – Împarte sănătate”. În cadrul acțiunii
au fost colectate cca 430 de cărți de povești, poezii, romane, cărți de colorat ș.a. În această
campanie s-a mobilizat întreaga comunitate universitară - studenți, rezidenți și angajați ai
instituției. În ajunul Crăciunului, cărțile adunate au fost duse în dar micuților internați la Spitalul
municipal pentru copii ”Valentin Ignatenco”.
Evenimentul a fost mediatizat, după cum urmează:
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Campania ”Împarte o carte - Împarte sănătate”

Denumirea canalului media: Publika TV, www.publika.md
Titlul știrii: USMF "Nicolae Testemiţanu" aduce în dar copiilor internaţi în Spitalul Clinic
Municipal de Copii "Valentin Ignatenco" cărţi în cadrul evenimentului "Împarte o carte –
Împarte sănătate"
Data publicării: 24.12.2014
Categoria: știri
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: USMF "Nicolae Testemiţanu" aduce în dar copiilor internaţi în Spitalul Clinic
Municipal de Copii "Valentin Ignatenco" cărţi în cadrul evenimentului "Împarte o carte –
Împarte sănătate"
Link: http://www.publika.md/usmf-nicolae-testemitanu-aduce-in-dar-copiilor-internati-inspitalul-clinic-municipal-de-copii-valentin-ignatenco-carti-in-cadrul--evenimentului-imparte-ocarte---imparte-sanatate_2196611.html
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Campania ”Împarte o carte - Împarte sănătate”

Denumirea canalului media: Jurnal TV, www.jurnaltv.md
Titlul știrii: Cărţi pentru micuţii internaţi la spitalul „V.Ignatenco”
Data publicării: 24.12.2014
Categoria: punem cărțile pe masă, emisiunea Deșteptarea
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Micuții de la Spitalul municipal de copii ”Valentin Ignatenco” au avut parte de o
surpriză în ajun de Crăciun. Aceștia și-au îmbogățit biblioteca cu încă câteva cărți bune.
Organizatorii acestei acțiuni au dorit să promoveze sănătatea prin intermediul lecturii. ”Lectura
aduce doar emoții pozitive și bună dispoziție copiilor și-i ajută să se însănătoșească cât mai
repede”, a menționat Silvia Ciubrei, șef serviciu, Serviciul comunicare și relații publice, USMF
”Nicolae Testemițanu”. În această campaie au fost adunate, în total, 430 de cărți cu povești și
poezii, romane și cărți de colorat.
Link: http://www.jurnaltv.md/ro/news/2014/12/25/e-joi-punem-cartile-pe-masa-10086058/
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Campania ”Împarte o carte - Împarte sănătate”

Denumirea canalului media: TV 7, www.tv7.md
Titlul știrii: Cărţi pentru micuţii internaţi la spitalul „V. Ignatenco”
Data publicării: 24.12.2014
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” a intrat în rolul
lui Moş Crăciun pentru copiii internaţi la spitalul „Valentin Ignatenco” din capitală. Micuţii au
primit în dar cărţi cu poveşti, poezii, romane ș.a colectate în cadrul unei campanii iniţiate de
Serviul comunicare și relații publice. Reprezentanții Universității au reușit să colecteze peste 400
de cărţi. Silvia Ciubrei, şef serviciu Comunicare și relații publice, a declarat că scopul acestei
acțiuni a fost încurajarea copiilor din spitale să se vindece și cu ajutorul lecturii.
Cărțile au fost aduse fie din biblioteca personală, fie au fost cumpărate.
Link: http://tv7.md/ro/social/carti-pentru-micutii-internati-la-spitalul-v-ignatenco/
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Campania ”Împarte o carte - Împarte sănătate”
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Campania ”Împarte o carte - Împarte sănătate”

Denumirea canalului media: TVR, www.stiri.tvr.ro
Titlul știrii: Chişinău: Împarte o carte - împarte sănătate. Studenţii la Medicină fac cadouri
copiilor din spitale
Data publicării: 24.12.2014
Categoria: actualitate (Telejurnal Moldova)
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Reprezentanții Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”
din Republica Moldova au împărțit cărți copiilor de la Spitalul municipal ”Valentin Ignatenco”.
Acțiunea, desfășurată în ajun de Crăciun, are drept scop promovarea lecturii în rândurile copiilor
care vor sta în spital de sărbători. Surpriza plăcută i-a surprins atât pe copii, cât şi pe părinţi.
Campania "Împarte o carte - împarte sănătate" s-a desfășurat pentru prima dată. În urma
campaniei s-au adunat aproape 400 de cărţi. Administraţia spitalului "Valentin Ignatenco" a
pregătit și un program artistic pentru cei 250 de micuţi care vor rămâne internaţi de sărbători.
Link: http://stiri.tvr.ro/chisinau-imparte-o-carte-imparte-sanatate-studentii-la-medicina-faccadouri-copiilor-din-spitale_54316.html
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Campania ”Împarte o carte - Împarte sănătate”
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Campania ”Împarte o carte - Împarte sănătate”

Denumirea canalului media: Realitatea TV, www.realitatea.md
Titlul știrii: Crăciunul, bucuria copiilor. Ce daruri au primit micuții internați în Spitalul
"Valentin Ignatenco"
Data publicării: 24 decembrie 2014
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: În cadrul campaniei ”Împarte o carte – Împarte sănătate” desfășurată de reprezentanții
Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” au fost colectate peste 430
de cărţi cu povești şi poezii, enciclopedii, cărți de colorat, reviste și jucării. Cărţile au fost donate
în ajun de Crăciun copiilor internați la Spitalul municipal „Valentin Ignatenco”.
Nelea Mătrăgună, directorul spitalului a mulțumit organizatorilor că au ales acest spital pentru
desfășurarea campaniei, unde sunt internați copii cu patologii grave, fapt pentru care sunt nevoiți
să stea spitalizați mai mult timp.
Campania ,,Împarte o carte – Împarte sănătate” a fost organizată pentru prima dată şi a avut drept
scop promovarea lecturii în rândul copiilor care petrec perioade îndelungate în spital.
Link: http://www.realitatea.md/craciunul--bucuria-copiilor--ce-daruri-au-primit-micutii-internatiin-spitalul-valentin-ignatenco_13681.html
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Campania ”Împarte o carte - Împarte sănătate”
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Campania ”Împarte o carte - Împarte sănătate”
Denumirea canalului media:Național FM, www.nationalfm.md
Titlul știrii: Cărți cu povești pentru micuții internați în spitalul V. Ignatenco
Data publicării: 24.12.2014
Categoria: actualitate
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: În ajunul Crăciunului, reprezentanți de la Universitatea de Stat de Medicină și
Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, au mers în vizită la micuții internați la Spitalul clinic
municipal pentru copii „Valentin Ignatenco” pentru a le împărți cărți și jucării. Acțiunea s-a
desfășurat în cadrul Campaniei „Împarte o carte - Împarte sănătate”. Copiii s-au bucurat pentru
cărțile primite, și părinții, la rândul lor, au apreciat această inițiativă neașteptată.
Valentina, o tânără mămică, a declarat că, de când este internată în spital cu fetița ei, au desenat
și răsfoit cărți mai mult ca niciodată.
Silvia Ciubrei, șef serviciu Comunicare și relații publice din cadrul Universității a declarat că la
campanie s-au alăturat profesorii, studenții și ceilalți angajați ai instituției.
Link: http://nationalfm.md/carti-cu-povesti-pentru-micutii-internati-in-spitalul-v-ignatenco/
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Campania ”Împarte o carte - Împarte sănătate”

Denumirea canalului media:Info Prim Neo, www.ipn.md
Titlul știrii: ”Împarte o carte – Împarte sănătate”
Data publicării: 23.12. 2014
Categoria: anunțuri
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: În data de 24 decembrie, ora 12:00, reprezentanţii Universităţii de Stat de Medicină şi
Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova vor aduce în dar, copiilor internaţi în
Spitalul Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco” - cărţi, pentru a-i susţine şi a-i încuraja
să se facă bine cât mai curând. (comunicat de presă)
Link: http://www.ipn.md/ro/anunturi/4851
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Campania ”Împarte o carte - Împarte sănătate”

Denumirea canalului media: www.ipn.md
Titlul știrii: Micii pacienţi ai Spitalului „Valentin Ignatenco” au primit în dar cărţi şi jucării
Data publicării: 24.12.2014
Categoria: știri
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Copiii internaţi la Spitalul clinic municipal „Valentin Ignatenco” au primit în dar cărţi
şi jucării. Acţiunea a fost organizată de către reprezentanţii Universităţii de Stat de Medicină şi
Farmacie „Nicolae Testemiţanu” în ajunul Crăciunului.
Şeful Serviciului comunicare şi relaţii publice al Universității, Silvia Ciubrei, a declarat că ideea
de a organiza campania cu genericul: „Împarte o carte, împarte sănătate!” a fost iniţiată de echipa
subdiviziunii la care s-a alăturat întreaga comunitate universitară, inclusiv profesori, studenți,
rezidenți și angajați. În cadrul campaniei au fost colectate peste 400 de cărţi pentru copii de
diferite vârste.
Vicedirectorul spitalului, Vitalie Mihalcean, a considerat acțiunea binevenită. În secţiile
spitalului sunt internaţi 256 de copii de diferite vârste.
Link: http://www.ipn.md/ro/societate/66674
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Campania ”Împarte o carte - Împarte sănătate”

Denumirea canalului media: MedNews, www.mednews.md
Titlul știrii: CAMPANIE! Cărți pentru copiii de la spitalul „Valentin Ignatenco”
Data publicării: 24.12.2014
Categoria: știri
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Copiii internați la Spitalul Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco” au avut
parte de o atmosferă de sărbătoare în ajun de Crăciun.
De data aceasta, în rol de „Moș Crăciun” a fost Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu” care a organizat o campanie de binefacere „Împarte o carte – Împarte
sănătate!”, desfășurată în perioada 2-23 decembrie. În cadrul campaniei au fost adunate
aproximativ 400 de cărți de povești și poezii, cărți de colorat, reviste, romane potrivite pentru
copii de vârste cuprinse între 3 și 16 ani. Scopul acțiunii a fost de a-i susține și a-i încuraja pe
copii să se facă bine cât mai repede. Campania ”Împarte o carte – Împarte sănătate!”, organizată
prima dată de USMF „Nicolae Testemițanu”, are ca scop promovarea lecturii în rândul copiilor
care petrec perioade îndelungate în spital. Reprezentanții USMF consideră că poveștile, poeziile
și povestirile sunt cele care pot aduce culoare în viața celor mici, și-i pot ajuta să se
însănătoșească mai repede.
Link: http://mednews.md/campanie-carti-pentru-copiii-de-la-spitalul-valentin-ignatenco/
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Campania ”Împarte o carte - Împarte sănătate”

Denumirea canalului media: www.e-sanatate.md
Titlul știrii: USMF ”Nicolae Testemițanu”: Împarte o carte - Împarte sănătate!
Data publicării: 23.12.2014
Categoria: comunicate
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: În data de 24 decembrie, ora 12:00, reprezentanții Universității de Stat de Medicină și
Farmacie ”Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova vor aduce în dar, copiilor internați în
Spitalul Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco” - cărți, pentru a-i susține și a-i încuraja
să se facă bine cât mai curând. (comunicat de presă)
Link: http://www.e-sanatate.md/News/3915/usmf-nicolae-testemitanu-imparte-o-carte-impartesanatate
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Campania ”Împarte o carte - Împarte sănătate”

Denumirea canalului media: www.jurnal.md
Titlul știrii: Cărţi şi jucării pentru copiii de la Spitalul „Valentin Ignatenco”
Data publicării: 24.12.2014
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” a organizat o
campanie pentru copiii internaţi la Spitalul clinic municipal „Valentin Ignatenco”. Micii pacienți
au primit în dar cărţi și jucării, și au fost încurajați să se facă bine cât mai curând.
Silvia Ciubrei, şef Serviciul comunicare și relații publice a menționat că acțiunea de colectare a
cărților a fost susținută de întreaga comunitatea universitară, studenți și rezidenți. ”Ne-am gândit
că lectura le va face bine copilaşilor internaţi pentru o perioadă mai îndelungată la spital şi ei se
vor recupera cât mai curând şi vor merge fericiţi acasă să sărbătorească Revelionul”, a mai
declarat șeful serviciului. În cadrul campaniei au fost colectate peste 400 de cărţi. Unii profesori,
care sunt şi medici, au donat şi jucării pentru că erau siguri că printre pacienţi vor fi şi copii mai
mici.
Link: http://www.jurnal.md/ro/social/2014/12/24/carti-si-jucarii-pentru-copiii-de-la-spitalulvalentin-ignatenco/
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Campania ”Împarte o carte - Împarte sănătate”

Denumirea canalului media: www.zdg.md
Titlul știrii: „Împarte o carte – Împarte sănătate”
Data publicării: 24.12.2014
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: La 24 decembrie, reprezentanții Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae
Testemițanu” vor aduce cărți în dar copiilor internați în Spitalul Clinic Municipal de Copii
„Valentin Ignatenco”. Cărțile au fost colectate în cadrul campaniei „Împarte o carte – Împarte
sănătate”, desfășurată în Universitate între 2-23 decembrie, curent. Scopul acțiunii, organizată
pentru prima dată de Universitate, este promovarea lecturii în rândul copiilor care petrec
perioade îndelungate în spital. Pe perioada campaniei au fost adunate cca 400 de cărți de povești,
poezii, colorat, reviste, romane – potrivite pentru copii de diferite vârste.
Link: http://www.zdg.md/stiri/imparte-o-carte-imparte-sanatate
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