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Mediciniștii marchează Ziua Mondială fără Tutun
În data de 28 mai curent, studenții Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae
Testemițanu” au organizat un flashmob cu ocazia Zilei Mondiale fără Tutun. Acțiunea s-a
desfășurat în fața Spitalului Clinic Republican. Tinerii s-au aliniat în forma unei țigări uriașe
încercând să demonstreze impactul fumului atât asupra fumătorilor activi, cât și a celor pasivi.
Flashmobul a fost urmat de o competiție între mediciniști, care au încercat să convingă trecătorii
să le dea pachetele cu țigări pentru a fi aruncate la coș. Evenimentul a fost reflectat prin
intermediul următoarelor canale mediatice:
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Denumirea canalului media: Euro TV, www.eurotv.md
Titlul știrii: Tinerii spun nu fumatului
Data publicării: 28.05. 2015
Categoria: știri
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină a organizat în data de 28 mai curent
un flashmob pentru combaterea consumului de tutun. Acțiunea a avut drept scop susținerea unui
mod de viață sănătos în rândul tinerilor din Republica Moldova. Studenții au împărțit pliante
trecătorilor și i-au îndemnat să se lase de fumat. În Republica Moldova mai bine de 50 de
procente din populație sunt victime ale fumatului, printre care și minori.
Link: http://www.eurotv.md/jurnal-de-stiri-stirile-eurotv-280515
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Denumirea canalului media: Prime TV, www.prime.md
Titlul știrii: Flashmob împotriva fumatului. Au improvizat o ţigară gigant
Data publicării: 28.05. 2015
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Studenții de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”
au improvizat o ţigară gigant. Prin această acțiune mediciniștii au încercat să-i convingă pe
oameni să se lase fumat. Evenimentul a fost organizat în faţa Spitalului Clinic Republican din
capitală cu ocazia Zilei mondiale fără tutun, marcată anual în data de 31 mai. După desfășurarea
flashmob-ului, tinerii au împărţit trecătorilor pliante şi i-au îndemnat să se lase de fumat.
Potrivit Ministerului Sănătăţii, în Moldova fumează circa 50 la sută dintre bărbați și circa zece la
sută dintre femei. Din cauza fumatului, anual, mor până la patru mii de persoane.
Link: http://www.prime.md/rom/news/social/item21021/
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Denumirea canalului media: Canal 3, www.canal3.md
Titlul știrii: Flashmob împotriva fumatului în capitală
Data publicării: 29.05. 2015
Categoria: noutăți
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Mai mulţi studenţi de la Universitatea de Stat Medicină și Farmacie ”Nicolae
Testemițanu” au organizat un flashmob împotriva fumatului cu scopul de a-i convinge pe
fumători să renunţe la acest viciu. Evenimentul s-a desfășurat în faţa Spitalului Clinic
Republican din capitală, fiind dedicat Zilei mondiale fără tutun, marcată anual în data de 31 mai.
Potrivit Ministerului Sănătăţii, în Moldova fumează circa 50 la sută dintre bărbați și aproximativ
zece la sută dintre femei.
Link: http://www.canal3.md/ro/news/flash-mob-impotriva-fumatului-in-capitala
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Denumirea canalului media: Pro TV, www.protv.md
Titlul știrii: Fetele s-au dezbrăcat de tricouri. Modul in care studenții de la medicină
încearcă să-i convingă pe moldoveni să se lase de fumat - VIDEO
Data publicării: 28.05. 2015
Categoria: știri/social
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Studenții de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”
încearcă să-i învețe pe moldoveni să ducă un mod de viață sănătos. Astfel, mediciniștii au
organizat un flashmob în care s-au aranjat în forma unei țigări care arde. Ulterior, tinerii au
împărțit pliante trecătorilor.
Specialiștii spun că fiecare țigară scurtează viața cu 7 minute. Potrivit celor mai recente studii ale
Organizației Mondiale a Sănătății, fumatul e responsabil pentru 90 la sută din cazurile de cancer
pulmonar, 75% din cele de bronșită cronică și 25% din bolile de inimă, iar mortalitatea în rândul
fumătorilor este de 2-3 ori mai mare decât la nefumători.
Link: http://protv.md/stiri/social/fetele-s-au-dezbracat-de-tricouri-modul-in-care-studentii-de-la--978801.html
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Denumirea canalului media: Publika TV, www.publika.md
Titlul știrii: Studenții Universității de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"
vor organiza un flashmob cu ocazia Zilei Mondiale fără Tutun
Data publicării: 28.05. 2015
Categoria: eveniment
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Studenții Universității de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu" vor
organiza un flashmob cu ocazia Zilei Mondiale fără Tutun. Evenimentul se va desfășura în data
de 28 mai, începând cu ora 15:30, în fața Spitalului Clinic Republican (str. N. Testemițanu, 29).
Link: http://www.publika.md/studentii-universitatii-de-stat-de-medicina-si-farmacie-nicolaetestemitanu-vor-organiza-un-flashmob-cu-ocazia-zilei-mondiale-fara-tutun_2316881.html
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Denumirea canalului media: Info Prim Neo, www.ipn.md
Titlul știrii: Mediciniştii marchează Ziua Mondială fără Tutun
Data publicării:28.05. 2015
Categoria: comunicate de presă
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: În data de 28 mai curent, studenţii Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie
”Nicolae Testemiţanu” vor organiza un flashmob cu ocazia Zilei Mondiale fără Tutun. Acţiunea
se va desfăşura în faţa Spitalului Clinic Republican. Aici, tinerii se vor alinia în forma unei ţigări
uriaşe, prin care vor încerca să demonstreze impactul fumului atât asupra fumătorilor activi, cât
şi a celor pasivi. Flashmob-ul va fi urmat de o competiţie între medicinişti - care vor încerca să
convingă trecătorii să le dea pachetele cu ţigări pentru a fi aruncate la coş.
Ziua Mondială fără Tutun este marcată anual în data de 31 mai.
Link: http://www.ipn.md/ro/comunicate/5122
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Denumirea canalului media: Mednews, www.mednews.md
Titlul știrii: Studenții de la Medicină „au aprins” o țigară uriașă în fața Spitalului Clinic
Republican
Data publicării: 28.05. 2015
Categoria: știri
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Studenții de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
au marcat Ziua Internațională fără Tutun printr-un flashmob. Studenții s-au aliniat în formă de
țigară uriașă pe care „au aprins-o”. Prin această acțiune au încercat să demonstreze impactul
fumului atât asupra fumătorilor activi, cât și a celor pasivi. După eveniment, studenții au împărțit
pliante și chipiuri cu sloganul „Mă lepăd!” în cadrul campaniei anti-tutun al Biroului OMS în
Republica Moldova. Reamintim că USMF ”Nicolae Testemițanu” este prima instituție de
învățământ universitar din țară în care a fost interzis fumatul, începând cu luna martie 2015.
Link: http://mednews.md/studentii-de-la-medicina-au-aprins-o-tigara-uriasa-in-fata-spitaluluirepublican/
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Denumirea canalului media: www.noi.md
Titlul știrii: Ziua Mondială fără Tutun sărbătorită de mediciniști
Data publicării: 28.05. 2015
Categoria: societate
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Studenții de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
au organizat un flashmob dedicat Zilei Mondiale fără Tutun, în fața Spitalului Clinic Republican.
Tinerii s-au aliniat în forma unei țigări uriașe, prin care au încercat să demonstreze impactul
fumatului atât asupra fumătorilor activi, cât și a celor pasivi. În cadrul acestei acțiuni a fost
organizată și o competiție între mediciniști, care au încercat să convingă trecătorii să le dea
pachetele cu țigări pentru a fi aruncate la coș. Evenimentul are drept scop informarea și
sensibilizarea populației privind efectele nocive ale fumatului asupra organismului uman și este
organizat de Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină.
Link: http://www.noi.md/md/news_id/61934#close
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Denumirea canalului media: www.ziarelive.ro
Titlul știrii: Ziua Mondială fără Tutun sărbătorită de mediciniști
Data publicării: 28.05. 2015
Categoria: societate
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Studenții de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
au organizat câteva activități în contextul Zilei Mondiale fără Tutun. Mediciniștii au desfășurat
un flashmob în fața Spitalului Clinic Republican cu scopul de a-i sensibiliza pe fumători să
renunțe la acest viciu. Totodată, aceștia i-au informat pe trecători despre consecințele fumatului
și le-au distribuit pliante și fluturași. (preluare de pe noi.md)
Link: http://www.ziarelive.ro/stiri/ziua-mondiala-fara-tutun-sarbatorita-de-medicinisti.html

13

Mediciniștii marchează Ziua Mondială fără Tutun

Denumirea canalului media: www.moldovenii.md
Titlul știrii: Studenţii de la medicină promovează renunţarea la fumat
Data publicării: 29.05. 2015
Categoria: societate
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Studenţi de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu" au
organizat o acţiune de sensibilizare a cetăţenilor privind efectele nocive ale fumatului. Tinerii au
improvizat o ţigară aprinsă şi efectele fumului asupra fumătorilor activi, cât şi a celor pasivi.
Acţiunea a fost organizată cu ocazia Zilei Mondiale fără Tutun, care este marcată anual pe 31
mai. Studenţii intenţionează să obţină din partea Ministerului Sănătăţii, în baza unui proiect,
utilaj cu ajutorul căruia vor efectua analize în locurile publice şi în spaţiile închise cu mulţi
fumători. (preluare de pe ipn.md )
Link: http://www.moldovenii.md/md/news/view/section/563/id/16256/from/noi
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