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Ambasada Japoniei în Republica Moldova a oferit un lot de echipament medical 

performant Laboratorului de alergologie și imunologie clinică al Universității de Stat de 

Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova. Cu acest prilej, în data de 

14 iunie 2018 a avut loc ceremonia de predare-primire a echipamentului, eveniment la care a 

participat şi Excelența Sa, Ambasadorul Japoniei în Republica MoldovaMasanobuYoshii. 

Proiectul de modernizare a Laboratorului de alergologie și imunologie clinică s-a 

desfăşurat în perioada martie 2017 – martie 2018, având un buget de 83 de mii USD. 

Echipamentul medical donat constituie un flaucitometru pentru cuantificarea populațiilor și 

subpopulațiilorlimfocitare (imunitatea celulară) și un analizator hematologic pentru testarea 

hemoleucogramei (formulei sangvine). Concomitent, au fost achiziționate și reactive pentru 

examinarea a 1000 de pacienți. 

Graţie acestui proiect a sporit calitatea examinărilor paraclinice ale pacienților cu 

imunodeficiențe primare; s-a ameliorat calitatea tratamentului pacienților cu imunodeficiențe 

primare; în procesul de instruire universitară și postuniversitară au fost implementate metode 

avansate de testare a statutului imun, de detecție a perturbărilor imune și de interpretare clinică a 

acestora. 

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt pacienții cu diverse stări patologice la baza cărora 

stau perturbările imune. La rândul lor, doctoranzii și postdoctoranzii vor putea utiliza metode 

imunologice contemporane în cercetările științifice, care vor conduce la sporirea corectitudinii 

diagnosticării și a eficienţeitratamentului imunomodulator al maladiilor respective. 
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Denumirea canalului media: TVR Moldova,www.tvrmoldova.md 

Titlul știrii: Susținere japoneză pentru dotarea Laboratorului de alergologie și imunologie 

de la USMF „Nicolae Testemițanu” 

Data publicării: 14.06.2018 

Categoria: social 

Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv 

Rezumat: Laboratorul de alergologie şi imunologie clinică a Universităţii de Stat de Medicină şi 

Farmacie „Nicolae Testemiţanu” a fost dotat cu echipament performant, în cadrul Programului 

de granturi pentru securitatea umană „Kusanone”, susţinut de Guvernul Japoniei.Cu prilejul 

evenimentului de prezentare a echipamentului, ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, 

MasanobuYoshii, a primit titlul de doctor honoris causa al USMF „Nicolae Testemiţanu” pentru 

activitatea multilaterală, naţională şi internaţională, pentru sprijin şi ajutor acordat Republicii 

Moldova şi sistemului de sănătate. 

Link: http://tvrmoldova.md/social/sustinere-japoneza-pentru-dotarea-laboratorului-de-

alergologie-si-imunologie-de-la-usmf-quot-nicolae-testemitanu-quot/ 

 
Denumirea canalului media: Moldova 1,www.trm.md 

http://tvrmoldova.md/social/sustinere-japoneza-pentru-dotarea-laboratorului-de-alergologie-si-imunologie-de-la-usmf-quot-nicolae-testemitanu-quot/
http://tvrmoldova.md/social/sustinere-japoneza-pentru-dotarea-laboratorului-de-alergologie-si-imunologie-de-la-usmf-quot-nicolae-testemitanu-quot/
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Titlul știrii: Echipament medical performant la USMF „Nicolae Testemițanu” 

Data publicării: 14.06.2018 

Categoria: social 

Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv 

Rezumat: Laboratorul de alergologie şi imunologie clinică de la Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” a fost dotat cu echipament medical performant. 

Donaţia de 83 de mii de dolari a fost oferită de către Guvernul Japoniei. La ceremonia de predare 

a echipamentului a participat ambasadorul Japoniei în MoldovaMasanobuYoshii. 

Link: http://trm.md/ro/social/echipament-medical-performant-la-usmf-nicolae-testemitanu/ 

 

http://trm.md/ro/social/echipament-medical-performant-la-usmf-nicolae-testemitanu/
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Denumirea canalului media: www.moldpres.md 

Titlul știrii: Un laborator al Universității de Medicină a primit echipament din partea 

Guvernului Japoniei 

Data publicării: 14.06.2018 

Categoria: social 

Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv 

Rezumat: Laboratorul de alergologie şi imunologie al Universităţii de Stat de Medicină şi 

Farmacie „NicolaeTestemiţanu” a primit un lot de echipament medical performant, donat de 

Ambasada Japoniei. Laboratorul a beneficiat de echipament ca urmare a valorificării unui grant 

de 83 mii de dolari din partea Guvernului Japoniei, în cadrul programului KUSANONE. 

Link: https://www.moldpres.md/news/2018/06/14/18005050 

 

 

https://www.moldpres.md/news/2018/06/14/18005050
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Denumirea canalului media: www.noi.md 

Titlul știrii: Laboratorul de alergologie și imunologie de la USMF, dotat cu echipament 

performant 

Data publicării: 14.06.2018 

Categoria: societate 

Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv 

Rezumat: Laboratorul de alergologie și imunologie clinică a Universității de Stat de Medicină și 

Farmacie „Nicolae Testemițanu” a fost dotat cu echipament performant, în cadrul Programului 

de granturi pentru securitatea umană „Kusanone”, susținut de Guvernul Japoniei. Cu prilejul 

evenimentului de prezentare a echipamentului, ambasadorul Japoniei în Republica Moldova 

MasanobuYoshii a primit titlul de doctor honoris causa al USMF „Nicolae Testemițanu” pentru 

activitatea multilaterală, națională și internațională, pentru sprijin și ajutor acordat Republicii 

Moldova și sistemului de sănătate. 

Link: https://noi.md/md/societate/laboratorului-de-alergologie-si-imunologie-de-la-usmf-dotat-

cu-echipament-performant 

 

 

https://noi.md/md/societate/laboratorului-de-alergologie-si-imunologie-de-la-usmf-dotat-cu-echipament-performant
https://noi.md/md/societate/laboratorului-de-alergologie-si-imunologie-de-la-usmf-dotat-cu-echipament-performant
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Denumirea canalului media: www.ipn.md 

Titlul știrii: Susținere japoneză pentru Laboratorul de alergologie și imunologie de la 

USMF 

Data publicării: 14.06.2018 

Categoria: societate 

Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv 

Rezumat: Laboratorul de alergologie și imunologie clinică a Universității de Stat de Medicină și 

Farmacie „Nicolae Testemițanu” a fost dotat cu echipament performant, în cadrul Programului 

de Granturi pentru Securitatea Umană „Kusanone”, susținut de Guvernul Japoniei. 

Link: http://www.ipn.md/ro/societate/91767 

 
 
 
 
 
 

http://www.ipn.md/ro/societate/91767
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Denumirea canalului media: www.agora.md 

Titlul știrii: Echipament modern pentru depistarea infecțiilor în sânge, donat Moldovei de 

către Ambasada Japoniei 

Data publicării: 16.06.2018 

Categoria: sănătate 

Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv 

Rezumat: Laboratorul de alergologie și imunologie clinică a Universității de Stat de Medicină și 

Farmacie „Nicolae Testemițanu” are acum echipament medical performant care ajută la 

depistarea infecțiilor în sânge într-un timp record. De serviciile oferite cu ajutorul acestuia vor 

putea beneficia gratuit toți pacienții care vor avea consimțământul din partea medicului de 

familie. 

Link: http://agora.md/stiri/46652/echipament-modern-pentru-depistarea-infectiilor-in-sange--

donat-moldovei-de-catre-ambasada-japoniei 

 

http://agora.md/stiri/46652/echipament-modern-pentru-depistarea-infectiilor-in-sange--donat-moldovei-de-catre-ambasada-japoniei
http://agora.md/stiri/46652/echipament-modern-pentru-depistarea-infectiilor-in-sange--donat-moldovei-de-catre-ambasada-japoniei
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