
VIZIUNEA NOASTRĂ

Odată cu dezvoltarea aplicației PEDITEL, devenim cel mai mare 
serviciu de preluări/primiri urgenţe din România. 

Serviciul de sfat medical pediatric prin telefon 
non stop, PEDITEL 1791, este un call center 
pediatric medical non stop, cu o echipă medi-
cală formată din 13 medici specialişti/primari.

În  primele 9 luni ale anului 2017, 
medicii Peditel 1791 au rezolvat 
38.849 de cazuri, dintre care: 74% 
dintre acestea au primit ca 
soluţie medicală sfaturi aplica-
bile de către părinte acasă. 

 În 2018 vom 
deveni cel mai 

mare serviciu 
medical virtual 

din Romania cu un
 estimat de 120.000

 de cazuri rezolvate.

De la 5% cota de apel 
şi răspuns din total 
prezentări anuale 
în UPU în 2016 
creştem la 15% în 
2017 şi ne propunem 
o creştere de 50% în 2021

47.000 
de euro

Două linii de gardă, până la finalul lui 2017

Beneficiile pentru Sistemul de Sănătate din România:

Aplicaţie mobilă

Premiul I-Secţiunea Sănătate- Gala 
Societăţii Civile, 6 iunie 2016, 
Bucureşti

Premiul I- 5MS- Secţiunea” Tu ce 
super puteri ai?”, 30 martie 2016, Cluj

Premiul II - Secţiunea ”Votul Publicu-
lui”- Game of Tribe, IAA Young 

Professionals, 30 iunie 2015, Cluj

Premiul I- Secţiunea ”ONG-uri, asociaţii cu 
proiecte „Campanii de comunicare”- Game of 
Tribe, IAA Young Professionals, (cel mai mare 
punctaj 74.78/100 din întreaga competiţie), 
30 iunie 2015, Cluj

CE ESTE PEDITEL?

REZULTATE PEDITEL
Până la finalul anului 2017, se 

estimeaza preluarea a peste 
52.000 de apeluri, ce reprezintă 

10% din numărul total de copii care 
ajung, la nivel naţional în Unităţile 

de Primiri Urgenţe. 

52.000 
de apeluri

CUM NE DEZVOLTĂM?

Ne extindem devenind o retea ce cu-
prinde:
- un HUB tehnologico-medical
- 4 centre regionale aferente zonelor 
geografice 

DE CE SUSȚINERE FINANCIARĂ AVEM NEVOIE?

150.000 
de euro

ALTE DATE DESPRE PEDITEL

PREMII

Premiul ”Implicare şi schimbare în comuni-
tate” – Galei Premiilor Media de Excelenţă, 

25 septembrie 2014 Premiu acordat de 
DIGI24

Eficientizarea costurilor publice: unităţile medicale specializate 
utilizate conform gradului de urgenţă

Transparenţă decizională şi transparenţă financiară 
în sistemul public

Servicii medicale complementare de suport şi orientare medicală


