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În anul 2021 am avut un total de 35 de caravane 
în 21 de județe din țară.

Ialomița: 3 caravane
Prahova: 1 caravană
Bacău: 2 caravane
Sălaj: 2 caravane
Bistrița Năsăud: 2 caravane
Teleorman: 1 caravană
Arad: 2 caravane
Constanța: 2 caravane
Tulcea: 1 caravană
Alba: 3 caravane
Buzău: 1 caravană

Caraș Severin: 1 caravană
Sibiu: 1 caravană
Iași: 1 caravană
Mureș: 1 caravană
Brașov: 3 caravane
Suceava: 2 caravane
Botoșani: 2 caravane
Bihor: 1 caravană
Cluj: 2 caravane
Maramureș: 1 caravană

caravane de 
medicină internă7 caravane 

de pediatrie10

telecaravane12

caravane pentru
sănătatea femeii6

beneficiari
în total1.874 kilometri

parcurși8.438
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Ce este
telecaravana?
Soluția gândită de Filiala Cluj ca răspuns
la pandemia cauzată de COVID-19.

O echipă de 4-5 voluntari se deplasează în
sat și consultă pacienții într-un van
transformat în cabinet medical.

Medicul specialist oferă prin internet 
recomandările necesare.



Resurse umane
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voluntari 
implicați

387
studenți
140

medici
rezidenți

193
asistent
medical

1
medici primari
și specialiști

45
ingineri
medicali

3
optometriști
5
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salarii
12%

transport voluntari*
10%

halate
5%

marketing**
2%

aparatură***
12%

achiziție/amenajare telecaravană,mentenanță mașini
41%

consumabile caravană
7%

costuri masă și cazare
7%

cheltuieli administrative****

*combustibil și bilete
**PR, design grafic, site, materiale personalizate, Facebook ads
***electrocardiograf, laptop, tableta, tensiometre, ecograf-tableta, lampa UV
****avocat, contabil, notariat, curierat etc.

4%

Cheltuieli 2021caravanacumedici.ro
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360.942 RON
(72.923 EURO)



Rezultate medicină
internă & pediatrie

leziuni carioase
la copii

49%

cazuri noi
hepatite B + C (3%)

33
dislipidemie
34%

pacienți (40%) cu valori TAs* >160mmHg
la momentul examinării
*Tensiune arterială sistolică

429
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Rezultate caravana
sănătății femeii

ultimul test Babeș Papanicolau
în urmă cu peste 5 ani
sau niciodată

60%
ultima ecografie
mamară/mamografie în urmă
cu peste 3 ani  sau niciodată

80%

NUMĂR TOTAL
DE TESTE

243
rezultat
normal

Rezultate citologie
Babeș-Papanicolau

76%

rezultat 
patologic
•15% infecție
•9% leziuni
precanceroase

24%



Educație 
pentru sănătate

ediții 
în total20

kilometri
parcurși2.495

copii
abordați579Curs de prim ajutor într-un sat din Ardeal

Întrebări puse de copii în cadrul cursului de educație sexuală.

Educația pentru
sănătate în cifre

Cu
rs

ur
i d

e prim
 ajutor Educație sexuală

Nutriție
Vaccinare

Anual, sute de mii de oameni își pierd viata în Europa din cauza morții cardiace 
subite urmată de resuscitare cardio-pulmonară eșuată. 
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 de la vârsta de 12 ani, copiii să primească anual câte 2 ore de cursuri
de prim ajutor.

4
direcții



Educație
pentru sănătate
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Am realizat materiale educative pentru social media, publicate
ulterior pe platforma Bayer România.



Proiect pilot de screening
al cancerului colorectal

Perioadă: noiembrie 2021- noiembrie 2022

Prima campanie de crowfunding a Caravanei, 
în parteneriat cu Romanian United Fund.

Am reușit să strângem 4000 USD pe care i-am 
folosit pentru a începe screening-ul cancerului 
colorectal în caravane. 

Rezultate până la finalul lui 2021: 3 teste FIT* 
pozitive/45 teste de screening efectuate.
*Hemoragii oculte în scaun

Pacienții au fost îndrumați către 
explorări suplimentare. 
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Romanian
Healthcare
Awards 2021
Echipa anului

Gala
voluntariatului
ieșean 2021
Voluntarul anului

Premii 
obținute



. Caravana îți oferă un sentiment de împlinire  și 
oboseală bucuroasă la sfârșitul zilei, un   senti-
ment că faci efectiv parte dintr-o echipă.

Cristina Ciortea
Medic primar radiologie și imagistică medicală

Un proiect cu și despre oameni minunați care 
au în comun dorința de a ajuta și de a face o 
schimbare în sistemul medical românesc. 

Gabriela Pop
Student

În acele clipe înțelegi de ce ai vrut să devii 
medic, știi că ai  potențialul și responsabilitatea 
de face viața oamenilor mai bună.

Alexandru Șuteu
Medic rezident cardiologie

Testimoniale



O experiență inspirațională. Un cumul de roade. 
Pe plan profesional și mai ales uman. O cărămidă 
în plus în formarea mea ca medic și ca om.

Cristina Crețu / medic rezident endocrinologie

Sunt recunoscătoare că, deși sunt un bobocel al 
caravanei, care se încurcă printre �rele de la 
aparatul de ECG, pot să mă implic și să învăț de 
la colegii mai mari.

Vladislava Covalciuc / student

Testimoniale
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Caravana cu Medici este locul unde împreună cu studenți       
mediciniști, rezidenți și specialiști creezi echipe multidisciplinare și 
oferi servicii medicale calitative în satele rurale fără acces la 
acestea. Este locul unde simți cu adevărat că faci o schimbare,  
iar  sentimentele de împlinire la sfârșitul zilei sunt incomensurabile.

Ruxandra Mare
Medic specialist gastroenterologie

Testimoniale



Obiective
pentru 2022
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Cel puțin 30 de caravane și telecaravane.

Digitalizarea foii de observație folosite în caravane.

Înființarea filialei Oradea.

Realizarea de filmulețe animate pe teme de educație pentru sănătate.

Continuarea cursurilor de educație pentru sănătate pe cele 4 direcții. 



Proiect susținut de

ONG-uri partenere

ARHEPISCOPIA
SUCEVEI ȘI 
RĂDĂUȚILOR

SFÂNTA MÂNĂSTIRE
DERVENT

Parteneri

Sponsori locali Parteneri tehnici



Vă mulțumim că 
ne-ați fost alături și în 2021!
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