






CINE SUNTEM?
- obiective -

organizăm caravane prin care
o echipă multidisciplinară  

consultații gratuite populației 
rurale.

de medici și studenți oferă 

realizăm prezentări 
și împărțim materiale
cu scop educativ.

de bază: vârstnicii, copiii 

populația țintă este cea 
din mediul rural cu acces 
dificil la serviciile medicale

din familii defavorizate,
populația neasigurată.

medicii participanți și autoritățile 
stabilim rețele de comunicare între

publice, în scopul supravegherii

consultate.
evoluției ulterioare a persoanelor

venim cu echipamente medicale 
car e frecvent l ipsesc din  
cabinetele medicilor de familie 
din aceste zone și consultăm 
150-250 persoane la fiecare 
ediție.

întocmim baze de date
în vederea raportării
și efectuării de studii
clinice.

colaborăm strâns cu medicul de
familie din sat (unde acesta există),
respectiv autoritățile locale, ei
fiind continuatori ai activității 
noastre de prevenție în sat.

e v a l u ă m  s t a r e a  d e  
sănătat e  a  popul aț i e i

consult clinic, analize

consulturi de specialitate.
bioumorale, ecografii ,

din zona respectivă prin:





Etapele Caravanei

recoltare analize

examinare pacienți

raportare

cu o săptămână premergător caravanei
propriu-zise o echipă formată din două 
asistente synevo și doi voluntari se 

o echipă multidisciplinară oferă
fiecărui pacient un examen clinic 
complet, pune diagnostice și face
recomandări.

întocmim rapoarte la sfârșitul fiecărei 
caravane pentru a avea o evidență clară
a activității desfășurate pe parcursul 
celor 2 zile și pentru a le comunica mai
departe către sponsori sau în cadrul 
congreselor medicale.

deplasează în sat pentru recoltarea
probelor biologice.




Învățăm femeile să meargă la
control și să afle că sunt bine.

ecografii mamare și endocavitare, 
recoltare citologie Babeș-Papanicolau,

cancerelor de col uterin și de sân.
p r ezen tăr i  d es p r e s cr een in g - ul  

recoltare analize, consult clinic general,
c o n s u lt  d e  s p e c i a l i tat e  -  e c o g r a f i e  
abdominală și ecocardiografie, cardiologie,
Gastroenterologie.
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Sculptăm o nouă generație
mai educată și mai dedicată
atât propriei  sănătăți ,  
c ât  ș i  a  c e l o r  d i n  j u r .

consult clinic general, consult de 
specialitate - ecografie, oftalmologie,
medicină dentară.
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diagnosticăm precoce Patologii specifice persoanelor
în vârstă precum dislipidemia, hipertensiunea
arterială sau diabetul zaharat și oprim evoluția 
lor spre complicațiile pe termen scurt și lung. 

Tipuri de caravane





EDucația medicală în școli
Este deja științific demonstrat faptul că dacă s-ar crește rata de acordare a primului
ajutor până la sosirea ambulanței, ar crește și supraviețuirea în spital cu cel puțin
200 000 de vieți. recomandarea ghidurilor internaționale este ca începând cu vârsta de 
12 ani, copiii să primească anual câte 2 ore de prim ajutor*.

instructorii noștri, pregătiți după cursurile consiliului european de resuscitare, au 
conceput un curs de prim-ajutor adaptat elevilor din școli și licee, pe care din 2017 îl
predăm în unitățile de învățământ din mediul rural și urban.

pe viitor, ne propunem să abordăm prin cursurile noastre teme precum igiena și nutriția
sau chiar educația sexuală, dezvoltând pe această cale o mentalitate și un stil de viață
bazate pe prevenție.

* Declarația ”copiii salvează vieți” a organizației Mondiale a sănătății din ����







Contacte

Dr. Alina Jîjie, președinte execu v

Dr. Adriana Iliescu, vicepreședinte ș ințific

alina.jijie@caravanacumedici.ro
+40 747 537 155

adriana.iliescu@caravanacumedici.ro
+40 742 653 502

Dr. Diana Păduraru, vicepreședinte PR
diana.paduraru@caravanacumedici.ro
+40 747 011 061

Dr. Răzvan Tirpe, vicepreședinte HR
razvan. rpe@caravanacumedici.ro
+40 742 586 407

Dr. Mihai Ranete, membru fondator 
mihai.ranete@caravanacumedici.ro
+40 751 783 562

Dr. Vlad Berbecar, membru fondator

+40 723 559 798
vlad.berbecar@caravanacumedici.ro

CONSILIUL DIRECTOR

h ps://www.instagram.com/caravanacumedici/

www.caravanacumedici.ro

h ps://www.facebook.com/CaravanaCuMedici/



e-mailuri

bronze gold 

1 000 - 3 000 €

promovare site

flyerele caravanei

materiale de
promovare

în mass-media

ședința de 

promovare pe
facebook

promovare pe
instagram

stand la 

roll-up

caravană

promovare la
evenimente și

30% din postări 60% din postări 100% din postări

Pachete de sponsorizare

*pachetele sunt orientative și sunt valabile 1 an

promovare

3 000-6 000 € >6 000 €

E-mailuri

silver






