Marșul pentru Inimă
În data de 29 septembrie 2014, studenți, rezidenți și angajați ai Universității de Stat de
Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” au participat la Marșul pentru Inimă. Acțiunea s-a
desfășurat în contextul Zilei Mondiale a Inimii, și a fost organizată de Secția relații publice a
Serviciului comunicare și relații publice.
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Marșul pentru Inimă

Denumirea canalului media: Jurnal Tv, www.jurnaltv.md
Titlul știrii: Participaţi la „Marşul pentru inimă”!
Data publicării: 26.09.2014
Categoria: Acasă devreme (transmisiune în direct)
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu" organizează Marşul pentru Inimă. La această acțiune participă studenți de
la mai multe facultăți, membrii ASR și angajați ai Universității. Scopul manifestării este
promovarea modului sănătos de viață. Pe parcursul marșului studenții vor împărți mere
trecătorilor cu mesajul ”O sută de pași pe zi-o inimă sănătoasă pe viață” și ”Un măr pe zi-o inimă
sănătoasă pe viață”.
Link: http://www.jurnaltv.md/ro/news/2014/9/29/participati-la-marsul-pentru-inima-10062698/
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Denumirea canalului media: Jurnal TV, www.jurnaltv.md
Titlul știrii: Un măr pentru o inimă sănătoasă
Data publicării: 26.09.2014
Categoria: știri curente
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Studenţii Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" au
mărșăluit prin centrul capitalei promovând un stil de viaţă sănătos. Tinerii au împărţit trecătorilor
mere cu mesajul: ”Mersul pe jos şi consumul de fructe ne fac inimile mai puternice”. La finalul
acțiunii studenții au lansat în aer zeci de baloane sub formă de inimă. Unii locuitori ai capitalei
au recunoscut că nu prea fac mişcare, şi nici fructe nu consumă prea des.
Link: http://www.jurnaltv.md/ro/news/2014/9/29/un-mar-pentru-o-inima-sanatoasa-10062743/
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Denumirea canalului media: Pro TV, www.protv.md
Titlul știrii: ”Faceți o sută de pași pe zi și veți avea o inimă sănătoasă”
Data publicării: 29.09.2014
Categoria: jurnal de știri
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: ”Faceți o sută de pași pe zi și veți avea o inimă sănătoasă”, cu acest mesaj au încercat
studenții Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” să-i convingă pe
oameni să se alăture unui marș organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Inimii. Studenții au
împărțit pliante informative și mere, îndemnându-i pe trecători să ducă un mod de viață sănătos.
În scuarul Catedralei, studenții s-au aranjat în formă de inimă și au lansat baloane în aer.
Link: http://protv.md/stiri/jurnale-de-stiri/stirile-pro-tv-de-la-ora-20-00-cu-cristina-gheiceanu-2909-14---718221.html
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Denumirea canalului media: Publika TV, www.publika.md
Titlul știrii: Cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii, USMF "Nicolae Testemiţanu" organizează
Marșul pentru Inimă
Data publicării: 26.09.2014
Categoria: știri curente
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Eveniment programat pentru 29-09-2014, ora 15:00
Adresa: USMF "Nicolae Testemiţanu" - Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt, Chișinău
Link: http://www.publika.md/cu-ocazia-zilei-mondiale-a-inimii--usmf-nicolae-testemitanuorganizeaza-marsul-pentru-inima_2101751.html
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Denumirea canalului media: Publika TV, www.publika.md
Titlul știrii: Sfaturile medicilor: Cum pot fi prevenite bolile cardiovasculare care ucid tot
mai mulţi moldoveni
Data publicării: 29.09.2014
Categoria: știri
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Bolile cardiovasculare continuă să fie una dintre principalele cauze ale mortalității în
Republica Moldova, înregistrând aproape 60 la sută din toate cauzele de deces. Medicii
recomandă consumul de fructe și mișcarea. De Ziua Mondială a Inimii studenţii Universităţii de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" au promovat un mod sănătos de viață, mergând
prin centrul capitalei. Tinerii au împărţit mere trecătorilor şi i-au îndemnat să aibă un mod
sănătos de viaţă.
Link: http://www.publika.md/sfaturile-medicilor-cum-pot-fi-prevenite-bolile-cardiovascularecare-ucid-tot-mai-multi-moldoveni_2102561.html#galerie[2102561]/6/
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Denumirea canalului media: TV 7, www.tv7.md
Titlul știrii: Astăzi este marcată Ziua Mondială a Inimii
Data publicării: 29.09.2014
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: În Moldova, în data de 29 septembrie este marcată Ziua Mondială a Inimii. Cu această
ocazie, astăzi la ora 15.00, peste 150 de studenţi şi profesori de la Universitatea de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu" organizează un "Marş pentru Inimă". Participanţii la marş vor
parcurge pe jos segmentul de drum de la Blocul didatic central al Universităţii până la Grădina
Publică "Ştefan cel Mare". Aceştia vor oferi trecătorilor mere, iar în scuarul Catedralei "Naşterea
Domnului" vor lansa mai multe baloane.
Link: http://www.tv7.md/ro/social/astazi-este-marcata-ziua-mondiala-a-inimii/
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Denumirea canalului media: TV 7, www.tv7.md
Titlul știrii: De Ziua Mondială a Inimii, studenţii de la Medicină au organizat un marş al
sănătăţii
Data publicării: 29.09.2014
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Un grup de studenţi de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae
Testemițanu” au organizat un marş al sănătăţii în centrul capitalei, cu scopul de a atrage atenţia
populaţiei asupra riscurilor bolilor de inimă. Ei au împărţit mere proaspete şi au îndemnat
oamenii să ducă un mod sănătos de viaţă. La acest marş au participat şi tineri din străinătate careşi fac studiile la USMF ”Nicolae Testemițanu”. Punctul final al acţiunii a fost scuarul Catedralei
Naşterea Domnului, unde studenţii s-au aranjat în formă de inimă şi au lansat baloane.
Link: http://www.tv7.md/ro/social/de-ziua-mondiala-a-inimii-studentii-de-la-medicina-auorganizat-un-mars-al-sanatatii/
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Denumirea canalului media: TVC 21, www.tvc21.md
Titlul știrii: Marșul inimii
Data publicării: 30.09.2014
Categoria: organizații nonprofit și activism
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Peste 150 de studenți ai USMF ”Nicolae Testemițanu” au participat la un marș al
inimii. Tinerii au împărțit pliante și mere cu scopul de a încuraja populația să adopte un mod de
viață sănătos. Tinerii au compus și câteva devize pe care le-au promovat pe parcursul marșului.
Oamenii au rămas plăcut surprinși de inițiativa mediciniștilor. Chiar dacă viitorii medici s-au
întrecut în a oferi sfaturi pentru a combate bolile de inimă, aceștia nu prea au știu să spună care
sunt cele mai frecvente afecțiuni cardiace. Marșul pentru inimă s-a încheiat în scuarul Catedralei
unde tinerii au lansat baloane în formă de inimă.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=7XkRcuf34rM&list=UUM7NCS8lV8eZTm4fWf95ISw
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Denumirea canalului media: Prime TV, www.prime.md
Titlul știrii: Ziua Mondială a Inimii la Chișinău
Data publicării: 29.09.2014
Categoria: actualitate
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: În contextul Zilei Mondiale a Inimii, studenții Universității de Stat de Medicină și
Farmacie ”Nicolae Testemițanu” au organizat un Marș al Inimii. Tinerii au parcurs pe jos,
distanța de la Blocul didactic central până în scuarul Catedralei ”Nașterea Domnului”, au
informat trecătorii despre modul de viață sănătos și cazurile de risc în bolile cardiovasculare.
Totodată aceștia au distribuit mere și pliante informative locuitorilor capitalei. La finalul
marșului, participanții au lansat în aer baloane în formă de inimă.
Link: http://www.prime.md/rom/shows/item2/
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Denumirea canalului media: www.realitatea.md
Titlul știrii: Astăzi este Ziua Mondială a Inimii. Ce acțiuni vor avea loc
Data publicării: 29.09.2014
Categoria: actualitate
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Astăzi este marcată Ziua Mondială a Inimii. Anul acesta, evenimentul se va desfășura
cu sloganul "Crearea mediilor pentru o inimă sănătoasă" și are drept scop conștientizarea
populației asupra factorilor de risc ce duc la apariția bolilor cardiovasculare.
Cu această ocazie, ieri în țară au fost organizate mai multe evenimente. Acțiunile continuă și
astăzi la ora 15:00, când peste 150 de studenți și profesori de la Universitatea de Medicină și
Farmacie "Nicolae Testemițanu" organizează un "Marș pentru Inimă". Participanții la marș vor
parcurge pe jos segmentul de drum de la Blocul didatic central al Universității până la Grădina
Publică "Ștefan cel Mare". Aceștia vor oferi trecătorilor mere, iar în scuarul Catedralei "Nașterea
Domnului" vor lansa mai multe baloane.
Link: http://www.realitatea.md/astazi-este-ziua-mondiala-a-inimii-ce-ac-iuni-vor-avealoc_9622.html
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Marșul pentru Inimă

Denumirea canalului media: Realitatea TV, www.realitatea.md
Titlul știrii: Marșul pentru o inimă sănătoasă
Data publicării: 29.09.2014
Categoria: sinteza realitatea
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Studenții de la USMF ”Nicolae Testemițanu” au organizat un Marș pentru inimă,
parcurgând distanța de la Blocul didactic central al Universității până în Piața Marii Adunări
Naționale. Tinerii au distribuit mere trecătorilor care sunt un simbol al longevității, pliante și au
lansat în aer baloane în formă de inimă.
Link: http://www.realitatea.md/emisiuni/stirile-realitatea.html/20782
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Denumirea canalului media: Național FM, www.nationalfm.md
Titlul știrii: Marșul pentru inimă, o premieră în Republica Moldova
Data publicării: 29.09.2014
Categoria: actualitate
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: 100 de studenți și rezidenți ai Universității de Medicină „Nicolae Testemițanu” au ieșit
în stradă cu sloganul „100 de pași pe zi, pentru o inimă sănătoasă pe viață”, marcând astfel Ziua
Mondială a Inimii. În timpul acțiunii, tinerii au împărțit trecătorilor mere și pliante informative
cu privire la bolile de inimă și a factorilor de risc.
Locuitorii municipiului au întâmpinat pozitiv inițiativa tinerilor de a promova mod sănătos de
viață printr-un marș al inimii.
Link: http://nationalfm.md/marsul-pentru-inima-o-premiera-in-republica-moldova/
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Denumirea canalului media: Student FM, www.sfm.md
Titlul știrii: Ziua Mondială a Inimii
Data publicării: 29.09.2014
Categoria: actualitate
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” organizează în
data de 29 septembrie curent, ora 15:00, un ”Marș pentru Inimă”, marcând, în acest fel, Ziua
Mondială a Inimii. (Preluare din comunicat)
Link: http://sfm.md/2014/ziua-mondiala-inimii/
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Denumirea canalului media: Radio Europa Liberă, www.europalibera.org
Titlul știrii: La Chișinău a fost marcată „Ziua Mondială a Inimii”
Data publicării: 30.09.2014
Categoria: știri
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: În capitală a fost marcată, în premieră, „Ziua Mondială a Inimii”. (Articol preluat de pe
www.ipn.md)
Link: http://www.europalibera.org/archive/news/20140930/445/445.html?id=26612939
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Denumirea canalului media: Radio Plai, www.radioplai.md
Titlul știrii: Ziua Mondială a Inimii
Data publicării: 29.09.2014
Categoria: actualitate
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Ziua Mondială a Inimii va fi marcată anul acesta într-un mod inedit. Universitatea de
Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” organizează pe data de 29 septembrie un
„Marș pentru Inimă”. Doritorii de a participa la acțiune vor parcurge, segmentul de drum de la
Blocul didactic central până la Grădina Publică Ștefan cel Mare, pentru a demonstra că ”O sută
de pași pe zi asigură o inimă sănătoasă pe viață”. De asemenea, ei vor oferi trecătorilor, în dar,
mere, pentru că ”Un măr pe zi înseamnă o inimă sănătoasă pe viață”. Marșul pentru Inimă este
organizat pentru studenții, rezidenții Universității de Medicină, cadrele didactice și pentru toți
doritorii.
Link: http://www.radioplai.md/news_detail/10001211
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Denumirea canalului media: E-sănătate, www.e-sanatate.md
Titlul știrii: Marșul inimii la Chișinău. Zeci de studenți au împărțit mere și i-au îndemnat
pe moldoveni să nu mai fumeze
Data publicării: 29.09.2014
Categoria: știri interne
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: De Ziua Mondială a Inimii, zeci de studenți de la Universitatea de Stat de Medicină și
Farmacie „Nicolae Testemițanu“ au mărșăluit prin centrul Capitalei. Tinerii au împărțit
moldovenilor pliante cu informații despre modul sănătos de viață și le-au oferit trecătorilor câte
un măr. Pe parcursul marșului, viitorii medici au făcut observații trecătorilor care fumau pe
stradă. Părerile au fost împărțite - unii tineri au declarat că duc un mod sănătos de viață, practică
sportul și au un regim alimentar echilibrat, pe când unele dintre persoane au spus că nu se pot
debarasa de viciul fumatului.
Link: http://www.e-sanatate.md/News/3426
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Denumirea canalului media: MedNews, www.mednews.md
Titlul știrii: O sută de pași pe zi asigură o inimă sănătoasă pe viață
Data publicării: 25.09.2014
Categoria: știri
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Ziua Mondială a Inimii va fi marcată anul acesta într-un mod inedit. Universitatea de
Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” organizează pe data de 29 septembrie un
„Marș pentru Inimă”. Acțiunea organizată de USMF are drept scop încurajarea populației să
adopte un mod sănătos de viață, în special – să meargă pe jos și să consume cât mai multe fructe
pentru a reduce riscurile îmbolnăvirii inimii.
Link: http://mednews.md/o-suta-de-pasi-pe-zi-asigura-o-inima-sanatoasa-pe-viata/
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Denumirea canalului media: Info Prim Neo, www.ipn.md
Titlul știrii: La Chişinău s-a desfăşurat pentru prima dată „Marşul pentru Inimă”
Data publicării: 29.09.2014
Categoria: societate
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: De Ziua Mondială a Inimii, în premieră, peste 150 de de studenţi de la Universitatea de
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” au organizat un „Marş pentru Inimă”.
Parcurgând traseul de la Blocul didactic central al Universităţii până la Grădina Publică „Ştefan
cel Mare”, tinerii au încercat să convingă trecătorii că o sută de paşi pe zi sunt necesari pentru o
inimă sănătoasă pe viaţă. Potrivit organizatorilor acţiunea are drept scop promovarea modului de
viaţă sănătos în rândul populaţiei, în special, mersul pe jos şi consumul de fructe, pentru a reduce
riscurile îmbolnăvirilor cardiace.
Link: http://www.ipn.md/ro/societate/64783
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Denumirea canalului media: www.zdg.md
Titlul știrii: O sută de pași pe zi asigură o inimă sănătoasă pe viață
Data publicării: 29.09.2014
Categoria: știri
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Ziua Mondială a Inimii este marcată, anul acesta, într-un mod inedit. Universitatea de
Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” organizează, pe 29 septembrie, un „Marș
pentru Inimă”, scrie mednews.md. Acțiunea organizată de USMF are drept scop încurajarea
populației să adopte un mod sănătos de viață, în special – să meargă pe jos și să consume cât mai
multe fructe pentru a reduce riscurile îmbolnăvirii inimii. Marșul pentru Inimă este organizat
pentru studenții, rezidenții Universității de Medicină, cadrele didactice și pentru toți doritorii.
Link: http://www.zdg.md/stiri/o-suta-de-pasi-pe-zi-asigura-o-inima-sanatoasa-pe-viata

30

Marșul pentru Inimă

Denumirea canalului media: www.allevents.in
Titlul știrii: Marșul pentru inimă
Data publicării: 29.09.2014
Categoria: anunțuri evenimente
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Anunț despre eveniment.
Link: http://allevents.in/chisinau/mar%C8%99ul-pentru-inim%C4%83/1483283138618500
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Denumirea canalului media: www.ziare.md
Titlul știrii: Marșul inimii la Chișinău. Zeci de studenți au împărțit mere și i-au îndemnat
pe moldoveni să nu mai fumeze
Data publicării: 29.09.2014
Categoria: evenimente
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: De Ziua Inimii studenții de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu“ au organizat un marș prin centrul Capitalei. Tinerii au împărțit moldovenilor
pliante despre modul sănătos de viață, despre viciile care îmbolnăvesc inima și le-au oferit
trecătorilor câte un măr. (Articol preluat de pe www.e-sanatate.md)
Link: http://www.ziare.md/news/marul-inimii-la-chiinau-zeci-de-studeni-au-imparit-mere-i-iauindemnat-pe-moldoveni-sa-nu-mai-fumeze
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Denumirea canalului media: www.evz.md
Titlul știrii: Marșul inimii la Chișinău. Zeci de studenți au împărțit mere și i-au îndemnat
pe moldoveni să nu mai fumeze
Data publicării: 29.09.2014
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: De Ziua Mondială a Inimii, în premieră, peste 150 de de studenţi de la Universitatea de
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” au organizat un „Marş pentru Inimă”.
(Articol preluat de pe www.ipn.md)
Link: http://www.evz.md/ro/actualitate/social/item/7396-la-chisinau-s-a-desfasurat-pentru-primadata-marsul-pentru-inima-detalii.html
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Denumirea canalului media: www.democracy.md
Titlul știrii: Astăzi este marcată Ziua Mondială a Inimii
Data publicării: 29.09.2014
Categoria: life&style
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: În fiecare an, în data de 29 septembrie este sărbătorită Ziua Mondială a Inimii cu
susținerea Organizației Mondiale a Sănătății. Cu această ocazie, în Republica Moldova au fost
organizate mai multe evenimente. Peste 150 de studenți și profesori de la Universitatea de
Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu" au organizat un "Marș pentru Inimă". Participanții
au parcurs pe jos segmentul de drum de la Blocul didatic central al Universității până la Grădina
Publică "Ștefan cel Mare". Aceștia au oferit trecătorilor mere, iar în scuarul Catedralei "Nașterea
Domnului" au fost lansate mai multe baloane.
Link: http://democracy.md/?view=articles&id=3207
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