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Proiectul Bazele ajutorului medical de urgență pentru liceeni a avut drept scop instruirea 

și dezvoltarea abilităților practice în acordarea ajutorului medical de urgență, în special a 

manevrelor de resuscitare cardio-pulmonară a cca 1500 de elevi din clasele liceale din 

municipiul Chișinău și din raioanele Ialoveni și Strășeni. 

Proiectul a fost dezvoltat în cadrul programului de granturi Cetățenii acționează cu 

susținerea financiară a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) şi 

implementat de Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină, 

Formatorii – un grup de studenți și rezidenți de la USMF „Nicolae Testemițanu” – au fost 

selectați în bază de voluntariat și au fost instruiți la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea 

Medicală. 
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Denumirea canalului media: www.provincial.md 

Titlul știrii:Liceeni din Strășeni și Chișinău vor fi instruiți cum să acorde primul ajutor 

medical de urgență 

Data publicării: 06.11.2017 

Categoria: actual, la raion, proaspăt, stil de viață 

Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv 

Rezumat:În data de 9 noiembrie 2017, un grup de studenți și rezidenți de la Universitatea de Stat 

de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”vor instrui 80 de elevi din clasele X-XII-a de la 

Liceul Teoretic Român-Francez „Gheorghe Asachi” din capital, privind acordarea ajutorului 

medical de urgență. 

Link:http://provincial.md/proaspat/orde-primul-ajutor-medical-de-urgenta 

 
 

http://provincial.md/proaspat/orde-primul-ajutor-medical-de-urgenta
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Denumirea canalului media: www.ialovenionline.md 

Titlul știrii:Liceenii din raionul Ialoveni vor învăța cum să acorde primul ajutor medical 

Data publicării: 06.10.2017 

Categoria: social 

Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv 

Rezumat:Cinci licee din raionul Ialoveni vor beneficia de instruire gratuită în acordarea 

ajutorului medical de urgență. Programul de instruire va fi realizat de Asociația Studenților și 

Rezidenților în Medicină a USMF „Nicolae Testemițanu” şi presupune dezvoltarea abilităților 

practice ale tinerilor cu privire la acordarea ajutorului medical de urgență, și anume a manevrelor 

de resuscitare cardio-pulmonară. 

Link:http://ialovenionline.md/social/3889-liceenii-din-raionul-ialoveni-vor-invata-cum-sa-

acorde-primul-ajutor-medical 

 

 
 

 

http://ialovenionline.md/social/3889-liceenii-din-raionul-ialoveni-vor-invata-cum-sa-acorde-primul-ajutor-medical
http://ialovenionline.md/social/3889-liceenii-din-raionul-ialoveni-vor-invata-cum-sa-acorde-primul-ajutor-medical
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Denumirea canalului media: www.diez.md 

Titlul știrii:Oportunitate pentru liceeni. Învață gratuit cum să ofere primul ajutor medical 

Data publicării: 01.10.2017 

Categoria: oportunități 

Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv 

Rezumat:Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină ai USMF „Nicolae Testemițanu” 

invită liceele din Chișinău, Ialoveni și Strășeni să beneficieze de instruire gratuită în acordarea 

ajutorului medical de urgență. Acesta este un program de dezvoltare a abilităților practice a 

tinerilor cu privire la acordarea ajutorului medical de urgență și anume, a manevrelor de 

resuscitare cardio-pulmonară. 

Link: http://diez.md/2017/10/01/oportunitate-pentru-liceeni-invata-gratuit-cum-sa-oferi-prim-

ajutor-medical/ 

 

 

http://diez.md/2017/10/01/oportunitate-pentru-liceeni-invata-gratuit-cum-sa-oferi-prim-ajutor-medical/
http://diez.md/2017/10/01/oportunitate-pentru-liceeni-invata-gratuit-cum-sa-oferi-prim-ajutor-medical/
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Denumirea canalului media: www.zugo.md 

Titlul știrii:Studenții de la USMF vor învăța liceenii din Chișinău și Strășeni să acorde 

ajutorul medical de urgență 

Data publicării: 03.11.2017 

Categoria: evenimente 

Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv 

Rezumat:Un grup de studenți și rezidenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie 

„Nicolae Testemițanu” vor instrui 80 de elevi din clasele X-XII-a de la Liceul Teoretic Român-

Francez „Gheorghe Asachi” din capitală privind acordarea ajutorului medical de urgență. 

Link: https://zugo.md/article/studentii-usmf-vor-invata-liceenii-din-chisinau-si-straseni-sa-

acorde-ajutorul-medical-de-urgenta_21883.htm 

 

 
 

 

https://zugo.md/article/studentii-usmf-vor-invata-liceenii-din-chisinau-si-straseni-sa-acorde-ajutorul-medical-de-urgenta_21883.htm
https://zugo.md/article/studentii-usmf-vor-invata-liceenii-din-chisinau-si-straseni-sa-acorde-ajutorul-medical-de-urgenta_21883.htm
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Denumirea canalului media: www.oficial.md 

Titlul știrii:Proiect inedit al studenților de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie! 

Vor instrui 1500 de elevi din Republica Moldova 

Data publicării: 21.09.2017 

Categoria:social 

Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv 

Rezumat:Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină din cadrul Universității de Stat de 

Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a dat startul unui nou 

proiect cu genericul „Bazele ajutorului medical de urgență pentru liceeni”. Proiectul face parte 

din programul de granturi Cetățenii acționează, cu susținerea financiară a Agenției Statelor Unite 

pentru Dezvoltare Internațională (USAID), şi are drept scop instruirea unui număr de 

aproximativ 1500 de elevi din 30 de licee din mun. Chișinău și raioanele Ialoveni și Strășeni, cu 

privire la ajutorul medical de urgență, conform Protocolului ABC de resuscitare cardio-

respiratorie. 

Link: http://oficial.md/social/studentilor-de-la-universitatea-de-stat-de-medicina-si-farmacie-vor-

instrui-1500-de-elevi-din-republica-moldova 

 

 

http://oficial.md/social/studentilor-de-la-universitatea-de-stat-de-medicina-si-farmacie-vor-instrui-1500-de-elevi-din-republica-moldova
http://oficial.md/social/studentilor-de-la-universitatea-de-stat-de-medicina-si-farmacie-vor-instrui-1500-de-elevi-din-republica-moldova
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Denumirea canalului media: Prime TV,www.prime.md 

Titlul știrii:Pe înțelesul copiilor. 1.500 de elevi sunt instruiți cum să acorde primul ajutor 

Data publicării: 09.11.2017 

Categoria: social 

Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv 

Rezumat:Un grup de studenţi de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 

Testemiţanu” şi-a propus să instruiască, timp de două luni, în jur de 1.500 de elevi, cum să 

acorde primul ajutor medical. Astfel, în data de 9 noiembrie 2017, viitorii medici au ajuns la 

Liceul Teoretic Român-Francez „Gheorghe Asachi” din Capitală, unde le-au prezentat liceenilor 

tehnici de resuscitare.   

Link: http://www.prime.md/ro/pe-intelesul-copiilor-1-500-de-elevi-sunt-instruiti-cum-sa-acorde-

primul-ajutor_63495.html 

 

 

http://www.prime.md/ro/pe-intelesul-copiilor-1-500-de-elevi-sunt-instruiti-cum-sa-acorde-primul-ajutor_63495.html
http://www.prime.md/ro/pe-intelesul-copiilor-1-500-de-elevi-sunt-instruiti-cum-sa-acorde-primul-ajutor_63495.html
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Denumirea canalului media: Publika TV,www.publika.md 

Titlul știrii:Lecții care pot salva vieți! 1.500 de elevi sunt instruiți de studenții USMF cum să 

acorde primul ajutor 

Data publicării: 09.11.2017 

Categoria:social 

Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv 

Rezumat:Un grup de studenţi de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 

Testimiţeanu” şi-au propus să instruiască, timp de două luni, în jur de 1.500 de elevi, despre cum 

să acorde primul ajutor medical. În cadrul programului de instruire participă aproximativ 40 de 

studenţi voluntari, iar proiectul a fost implimentat cu susţinerea financiară a Agenției Statelor 

Unite pentru Dezvoltare Internațională. 

Link: https://www.publika.md/lectii-care-pot-salva-vieti-1500-de-elevi-sunt-instruiti-de-

studentii-usmf-cum-sa-acorde-primul-ajutor_2986290.html 

 

 
 

 

 

  

https://www.publika.md/lectii-care-pot-salva-vieti-1500-de-elevi-sunt-instruiti-de-studentii-usmf-cum-sa-acorde-primul-ajutor_2986290.html
https://www.publika.md/lectii-care-pot-salva-vieti-1500-de-elevi-sunt-instruiti-de-studentii-usmf-cum-sa-acorde-primul-ajutor_2986290.html
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Denumirea canalului media: www.studentus.md 

Titlul știrii:Proiectul Bazele ajutorului medical de urgență pentru liceeni a ajuns la final 

Data publicării: 12.12.2017 

Categoria:evenimente 

Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv 

Rezumat:Proiectul „Bazele ajutorului medical de urgență pentru liceeni” și-a luat startul la 1 

septembrie 2017. Timp de 3 luni s-a reușit recrutarea și instruirea a 40 de voluntari – studenți de 

la medicină. Ulterior aceștia au mers în liceele din Chișinău și din raioanele Ialoveni și Strășeni, 

pentru a petrece instruirile, iar la data de 11 decembrie 2017 s-au făcut totalurile proiectului. 

Link: https://studentus.md/evenimente/evenimente-universitare/proiectul-bazele-ajutorului-

medical-de-urgenta-pentru-liceeni-ajuns-la-final/ 

 

 
 

 

  

 

https://studentus.md/evenimente/evenimente-universitare/proiectul-bazele-ajutorului-medical-de-urgenta-pentru-liceeni-ajuns-la-final/
https://studentus.md/evenimente/evenimente-universitare/proiectul-bazele-ajutorului-medical-de-urgenta-pentru-liceeni-ajuns-la-final/
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