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Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” este în doliu – la 29
ianuarie curent, a trecut în neființă profesorul Petru Stratulat, medic neonatolog, șef catedră
Pediatrie și neonatologie, fondatorul Școlii de perinatologie din Republica Moldova.
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Denumirea canalului media: www.mednews.md
Titlul știrii: A murit singurul doctor habilitat și profesor în neonatologie din Republica
Moldova
Data publicării: 30.01.2015
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: neutru
Rezumat: Doliu la Institutul Mamei și Copilului. Doctorul habilitat, profesorul universitar Petru
Stratulat s-a stins din viață răpus de cancer la pancreas. Doctorul a zăcut mai bine de o lună la
Institutul Oncologic unde a primit tratamentul necesar. Profesorul a aflat de cancer acum șase
luni, dar boala a fost depistată în fază tardivă.
Link: http://mednews.md/a-murit-singurul-doctor-habilitat-si-profesor-in-neonatologie-dinrepublica-moldova/
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Denumirea canalului media: www.publika.md
Titlul știrii: DOLIU în lumea medicinei. A murit vicedirectorul Centrului Mamei şi
Copilului, Petru Stratulat
Data publicării: 30.01.2015
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: neutru
Rezumat: Vicedirectorul Institutul Mamei şi Copilului Petru Stratulat, care a salvat sute de vieți,
a murit aseară de cancer, chiar pe patul de spital. În decurs de 40 de ani, profesorul a reușit să
îmbunătățească considerabil condițiile de diagnostic și tratament a gravidelor și a nou născuților.
Link: http://www.publika.md/doliu-in-lumea-medicinii-a-murit-vicedirectorul-centrului-mameisi-copilului-petru-stratulat_2221721.html
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Denumirea canalului media: www.ziarulnational.md
Titlul știrii: DOLIU în lumea medicală din R. Moldova. S-a stins un SAVANT cu renume
Data publicării:01.02.2015
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Comunitatea științifică medicală din Republica Moldova este în doliu după ce s-a stins
din viață profesorul Petru Stratulat, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar,
savant de renume. În deschiderea mitingului de doliu, Academicianul Ion Ababii a menţionat că
„epoca neonatologului Stratulat nu se încheie aici”, numele lui va dăinui prin copiii săi, pe care ia crescut şi educat, prin discipolii pe care i-a îndrumat, prin aducerea de noi şi noi vieţi pe
pământ, prin munca nobilă din care şi-a făcut un destin, o carieră.
Link: http://ziarulnational.md/doliu-in-medicina-din-r-moldova-s-a-stins-un-savant-cu-renume/
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Denumirea canalului media: www.moldova24.info
Titlul știrii: Premierul a transmis condoleanțe familiei lui Petru Stratulat, director adjunct
al Institutului Mamei şi Copilului
Data publicării: 30.01.2015
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Premierul Iurie Leancă, Andrei Usatîi, ministrul sănătății, Ion Ababii, rector al USMF
„Nicolae Testemițanu” și Ștefan Gațcan, directorul general al Institutului Mamei și Copilului
transmit condoleanțe în legătură cu trecerea în neființă a lui Petru Stratulat, director adjunct al
Institutului Mamei şi Copilului.
Link: http://moldova24.info/social/premierul-transmis-condoleante-familiei-lui-petru-stratulatdirector-adjunct-al-institutului-mamei-si-copilului/#
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Denumirea canalului media: www.unimedia.md
Titlul știrii: S-a stins din viață unul dintre cei mai buni neonatologi din Moldova Petru
Stratulat
Data publicării:30.01.2015
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: neutru
Rezumat: Vicedirectorul Centrului Mamei şi Copilului, neonatologul, Petru Stratulat s-a stins
din viaţă, aseară, la Spitalul Oncologic din capitală. Potrivit directorului institutului, Ştefan
Gaţcan, profesorul suferea de cancer şi era internat în spital de mai bine de o lună.
Link: http://unimedia.info/stiri/s-a-stins-din-viata-unul-dintre-cei-mai-buni-neonatologi-dinmoldova-petru-stratulat-87831.html
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Denumirea canalului media: www.protv.md
Titlul știrii: Directorul științific de la Institutul Mamei și Copilului, Petru Stratulat, A
MURIT: “A pregătit peste 7 mii de medici”
Data publicării: 30.01.2015
Categoria: actualitate
Articol pozitiv/neutru/negativ: neutru
Rezumat: Petru Stratulat, cel care a deținut de-a lungul anilor funcția de director științific la IMC,
s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani după ce a pierdut lupta cu cancerul.
Link: http://protv.md/stiri/actualitate/directorul-stiintific-de-la-institutul-mamei-si-copiluluipetru---859441.html
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Denumirea canalului media: www.canal3.md
Titlul știrii: A trecut în neființă Petru Stratulat, directorul-adjunct al Centrului Mamei şi
Copilului
Data publicării: 30.01.2015
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Profesorul Petru Stratulat, director adjunct al Centrului Mamei şi Copilului din
capitală, a decedat aseară la Spitalul Oncologic.
Link: http://canal3.md/ro/news/a-trecut-in-nefiinta-petru-stratulat-directorul-adjunct-al-centruluimamei-si-copilului
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Denumirea canalului media: www.gov.md
Titlul știrii: Iurie Leancă transmite condoleanțe în legătură cu trecerea în neființă a lui
Petru Stratulat, director adjunct al Institutului Mamei şi Copilului
Data publicării: 30.01.2015
Categoria: comunicate
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: În data de 29 ianuarie curent, în urma unei boli incurabile, s-a stins din viaţă Petru
Stratulat, profesor universitar, doctor habilitat în medicină, fondator şi coordonator al serviciului
naţional de perinatologie şi neonatologie, vicedirector al Institutului Mamei şi Copilului.
Link: http://www.gov.md/ro/content/iurie-leanca-transmite-condoleante-legatura-cu-trecereanefiinta-lui-petru-stratulat
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Denumirea canalului media: www.asm.md
Titlul știrii: Ştiinţele medicale au mai pierdut un nume, dar „epoca neonatologului Stratulat
nu se încheie aici”
Data publicării: 01.02.2015
Categoria: noutăți
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Comunitatea ştiinţifică medicală a îmbrăcat din nou haină cernită a tristeţii şi durerii.
Timpul iar s-a dovedit a fi nerăbdător şi l-a luat mult prea devreme, la doar 66 de ani, pe
profesorul Petru Stratulat, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, savant cu
renume, vicedirectorul Institutului de Cercetări Ştiințifice a Mamei şi Copilului.
Link: http://www.asm.md/?go=noutati_detalii&n=6578&new_language=0
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Denumirea canalului media: www.e-sanatate.md
Titlul știrii: A murit Petru Stratulat, părintele serviciului de perinatologie din Moldova.
Acesta suferea de cancer pancreatic
Data publicării: 30.01.2015
Categoria: știri interne
Articol pozitiv/neutru/negativ: neutru
Rezumat: Azi noapte a murit neonatologul și pediatrul Petru Stratulat, care ocupa și funcția de
vicedirector al Institutului Mamei și Copilului. Acesta suferea de cancer la pancreas, fiind
diagnosticat cu această maladie în septembrie anul trecut. Colegii profesorului spun că decesul
neonatologului Stratulat este o mare pierdere pentru sistemul medical din Moldova, acesta fiind
cel mai bun specialist în domeniul neonatologiei și pediatriei, care a făcut nenumărate reforme ce
au dus la îmbunătățirea calității serviciilor de pediatrie din țară.
Link: http://www.e-sanatate.md/News/4018/a-murit-petru-stratulat-parintele-serviciului-deperinatologie-din-moldova-acesta-suferea-de-cancer-pancreatic
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Denumirea canalului media: www.pentruea.md
Titlul știrii: S-a stins din viață cel mai cotat pediatru al Moldovei - Petru Stratulat
Data publicării: 30.01.2015
Categoria: sănătate
Articol pozitiv/neutru/negativ: neutru
Rezumat: Doliu în lumea medicinii. A murit vicedirectorul Centrului Mamei şi Copilului, Petru
Stratulat - un adevărat „guru” al pediatrilor din Republica Moldova.
Link: http://pentruea.md/article/s-a-stins-din-viata-cel-mai-cotat-pediatru-al-moldovei---petrustratulat-9720.html
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Denumirea canalului media: www.hotnews.md
Titlul știrii: A încetat din viață Petru Stratulat
Data publicării: 30.01.2015
Categoria: sumar
Articol pozitiv/neutru/negativ: neutru
Rezumat: Profesorul universitar Petru Stratulat, vicedirectorul Centrului Mamei şi Copilului, s-a
stins, joi, la Chișinău.
Link: http://www.hotnews.md/articles/view.hot?id=29337
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Denumirea canalului media: www.ziare.md
Titlul știrii: A încetat din viață Petru Stratulat
Data publicării: 30.01.2015
Categoria: actual
Articol pozitiv/neutru/negativ: neutru
Rezumat: Profesorul universitar Petru Stratulat, vicedirectorul Centrului Mamei şi
Copilului, s-a stins, joi, la Chișinău.
Link: http://www.ziare.md/news/actual-a-incetat-din-viaa-petru-stratulat
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