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”O jucărie aduce bucurie”
De Ziua Mondială a Sănătății, 7 aprilie 2015, câțiva studenți străini însoțiți de echipa
Departamentului Comunicare și Relații Publice a Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie
”Nicolae Testemițanu” au mers la copiii internați la Institutul Oncologic din capitală pentru a le
transmite darurile colectate în cadrul acțiunii ”O jucărie aduce bucurie”, organizată în contextul
unei campanii mai largi ”Dăruiește pentru viață”. Sursele mediatice care au reflectat evenimentul
sunt prezentate în continuare.
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”O jucărie aduce bucurie”
Denumirea canalului media: Jurnal TV, www.jurnaltv.md
Titlul știrii: O jucărie poate aduce bucurie
Data publicării: 25.03.2015
Categoria: știri curente
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: În perioada 2 martie-7 aprilie la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
”Nicolae Testemițanu” s-a desfășurat o campanie de colectare a jucăriilor pentru copii - "O
jucărie aduce bucurie". În cadrul acesteia sunt adunate diferite jucării de pluș, inclusiv jocuri
educative, care vor ajunge la copii internați la Institutul Oncologic. Inițiativa aparține Danielei
Lisnic, studentă la Facultatea de Medicină nr. 2, care este sensibilizată de cazul micuților
internați la Oncologie. Ea a fost susținută de echipa Departamentului Comunicare și Relații
Publice, care a organizat propriu-zis acțiunea. Reprezentanții Jurnal Tv s-au alăturat campaniei,
aducând în dar câteva jucării.
Link: http://www.jurnaltv.md/ro/news/2015/3/25/o-jucarie-poate-aduce-bucurie-10108469/
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”O jucărie aduce bucurie”
Denumirea canalului media: Euro TV, www.eurotv.md
Titlul știrii: O jucărie aduce bucurie
Data publicării: 07.04.2015
Categoria: știri curente
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Reprezentanți ai USMF ”Nicolae Testemițanu”, studenți și rezidenți au adus bucurie
copiilor care suferă de maladii oncologice. Aceștia au colectat timp 4 săptămâni mai multe
jucării pe care le-au adus în dar copiilor de la Institutul Oncologic în data de 7 aprilie 2015, de
Ziua Mondială a Sănătății.
Medicii și mămicile au fost plăcut surprinși de gestul studenților și au menționat că pentru copii,
aceste jucării sunt o speranță care îi readuce la viață.
Anual, în Secția de oncopediatrie din cadrul Institutului Oncologic sunt internați peste 500 de
copii cu diverse tumori și maladii oncologice.
Link: http://www.eurotv.md/stire-o-jucarie-aduce-bucurie
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”O jucărie aduce bucurie”
Denumirea canalului media: Național FM, www.nationalfm.md
Titlul știrii: ”O jucărie aduce bucurie”
Data publicării:07.04.2015
Categoria: actualitate
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Studenţii de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”
au mers, în data de 7 aprilie 2015, la Institutul Oncologic şi le-au dăruit micuţilor jucării. Acestea
au fost donate în cadrul campaniei “O jucărie aduce bucurie”. Silvia Ciubrei, șef departament
Comunicare și Relații Publice a menționat că în cadrul campaniei s-au strâns peste 400 de
jucării, mașinuțe, păpuși și jocuri educative, iar micuții care le-au primit au fost foarte bucuroși
de daruri. Angela Roadedeal, șef al Serviciului relații cu publicul și mass-media a afirmat că
aceste inițiative sunt foarte binevenite pentru micuții suferinzi și le aduc doar emoții pozitive.
Link: http://nationalfm.md/o-jucarie-aduce-bucurie/
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”O jucărie aduce bucurie”
Denumirea canalului media: Info Prim Neo, www.ipn.md
Titlul știrii: Copiii internaţi la Institutul Oncologic au primit în dar jucării
Data publicării:07.04.2015
Categoria: societate
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Copiii internaţi la Institutul Oncologic din capitală au primit în dar jucăriile colectate
în cadrul campaniei „O jucărie aduce bucurie”. Studenţii şi alţi reprezentanţi ai Universităţii de
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, care au organizat acţiunea, au împărţit
micilor pacienţi jucării din pluş, păpuşi, maşinuţe şi jocuri educative. Ideea de a organiza această
acțiune le aparţine studenţilor de la Facultatea de Medicină nr. 2. Darurile strânse au fost
transmise micuților, în data de 7 aprilie, când este marcată Ziua Mondială a Sănătăţii.
Acţiunea „O jucărie aduce bucurie” este organizată în contextul campaniei „Dăruieşte pentru
viaţă”, desfăşurată anual de către Departamentul Comunicare şi Relaţii Publice al Universităţii.
Link: http://www.ipn.md/ro/societate/68686
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”O jucărie aduce bucurie”
Denumirea canalului media: Mednews, www.mednews.md
Titlul știrii: O jucărie aduce bucurie pentru copiii cu cancer
Data publicării:07.04.2015
Categoria: știri
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Peste 60 de copii internați la Institutul Oncologic au primit în dar jucării și jocuri
educative, în data de 7 aprilie curent, de Ziua Mondială a Sănătății. Darurile au fost colectate de
studenții și angajații Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” în
cadrul acțiunii „O jucărie aduce bucurie”, care face parte dintr-o campanie mai amplă cu
genericul „Dăruiește pentru viață”, desfășurată anual de Departamentul de Comunicare și Relații
Publice. Cea mai mare parte a jucăriilor a fost repartizată copiilor, iar o mică parte au fost lăsate
în camera lor de joacă, ca micuții să se bucure împreună de ele.
Link: http://mednews.md/o-jucarie-aduce-bucurie-pentru-copiii-cu-cancer/
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”O jucărie aduce bucurie”
Denumirea canalului media: www.heyevent.md
Titlul știrii: O jucărie aduce bucurie!
Data publicării:07.04.2015
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: În perioada 2 martie-1 aprilie 2015 adunăm jucării pentru copiii internați la Institutul
Oncologic din capitală.
Link: http://heyevent.com/event/1799582276932975/o-jucarie-aduce-bucurie
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”O jucărie aduce bucurie”
Denumirea canalului media: www.jurnal.md
Titlul știrii: Jucării pentru copiii internaţi la Institutul Oncologic
Data publicării:07.04.2015
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: De Ziua Mondială a Sănătăţii, copiii internaţi la Institutul Oncologic din capitală au
primit în dar jucării. Acestea au fost colectate în cadrul campaniei „O jucărie aduce bucurie”,
iniţiată de către Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.
Astfel, mai mulţi studenţi și reprezentanți ai Departamentului Comunicare și Relații Publice,
USMF ”Nicolae Testemițanu”, au împărţit jucării celor peste 50 de copii cvare suferă de maladii
oncologice.
Link: http://jurnal.md/ro/social/2015/4/7/jucarii-pentru-copiii-internati-la-institutul-oncologic/
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”O jucărie aduce bucurie”
Denumirea canalului media: www.24news.md
Titlul știrii: Jucării pentru copiii internaţi la Institutul Oncologic
Data publicării:07.04.2015
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Copiii internaţi la Institutul Oncologic din capitală au primit în dar jucării de Ziua
Mondială a Sănătăţii. Acestea au fost colectate în cadrul acțiunii „O jucărie aduce bucurie”,
iniţiată de către studenții străini (Facultatea de Medicină nr. 2) și reprezentanți ai
Departamentului Comunicare și Relații Publice, de la Universitatea de Stat de Medicină şi
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Astfel, cei peste 50 de copii suferinzi au primit în dar sute de
jucării de pluş, păpuşi, maşinuţe şi jocuri educative. Acţiunea „O jucărie aduce bucurie” este
organizată în contextul campaniei „Dăruieşte pentru viaţă”, desfăşurată anual de către
Departamentul Comunicare şi Relaţii Publice al USMF ”Nicolae Testemițanu”.
Link: http://24news.md/ro/article/jucarii-pentru-copiii-internati-la-institutul-oncologic.html
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