FUNDAȚIA PĂRINȚI DIN ROMÂNIA
PEDITEL 1791
Sfat medical pediatric, gratuit non stop, prin telefon, 24/7

Cand nu stii ce sa faci, fa BINE!
Asa a inceput povestea Peditel 1791 si a Fundatiei Parinti din Romania.
De la un parinte in panica din cauza unei probleme de sanatate a copilul lui. Un parinte care nu a stiut
ce sa faca, si, pentru ca alti parinti sa evite situatia prin care a trecut el, a inceput sa faca bine. Si a
infiintat PEDITEL 1791.
CINE SUNTEM:
PEDITEL 1791. Singurul call center pediatric din Romania, unde parintii pot suna cand copilul are o
problema de sanatate si intra in panica, fiindca nu stiu cum sa o gestioneze.
CE LE OFERIM:
Sfat medical pediatric gratuit, non stop, de la medici cu competente si rabdare. Consiliere pentru a
acorda copilului primele ingrijiri si recomandari pentru urmatorii pasi.
CUM FACEM ASTA:
Cu ajutorul a 15 medici si un call center pediatric nonstop, finantat majoritar, si uneori exclusiv, din
fonduri private. Ale oamenilor obisnuiti sau ale companiilor pentru care copiii inseamna investitie in
viitor.

IMPACTUL PEDITEL 1791

141.000

5000

apeluri

Apeluri/luna

De la lansarea proiectului (2014)
pana in prezent, PEDITEL 1791 a
primit peste 141.000 de apeluri de
la parinti cu copii bolnavi din toata
tara, proveninenta acestora fiind
69% din mediul urban, respectiv
31% din mediul rural.

Ca ritm de crestere,
numarul acestora s-a
dublat de la an la an, iar
in primele luni din 2018,
numarul
mediu
al
apelurilor s-a apropiat de
5.000/luna.

2.500
Ambulante
redirectionate

Cu relevanta crescuta la nivelul
judetului Cluj, activitatea PEDITEL
1791 a permis scaderea cu 18% a
numarului prezentarilor la UPU
Pediatric, respectiv un numar de
2.500 ambulante redirectionate
catre cazuri urgente.

PROVOCAREA SARBATORILOR 2018
NOIEMBRIE-DECEMBRIE:
O perioada cu temperaturi in schimbare, viroze si vulnerabilitae
crescuta pentru copii.
O perioada in care spitalele devin extrem de aglomerate.
O perioada in care linia unica PEDITEL 1791 devine supra-incarcata
si nu poate face fata numarului de apeluri din partea parintilor.

PROVOCAREA SARBATORILOR 2018

SINGURA SOLUTIE PEDITEL 1791:
Suplimentarea call centerului cu inca o linie de garda.
COST ZILNIC NECESAR DE ACOPERIT: 3000 LEI pe zi.

Susține #5400ZAMBETE de sarbatori.
Sau cât se poate dintre ele.
Încă 18 zile de acoperit pana la finalul 2018.
3000 lei = 1 zi de functionare Peditel 1791.
Și 300 de zâmbete de copil sănătos de sărbători.
VĂ INVITĂM SĂ SUSȚINEȚI SI DVS costul apelurilor pentru o zi.
Sau pentru cat mai multe zâmbete de copii sănătosi ☺

Detalii de contact
FUNDAȚIA PĂRINȚI DIN ROMÂNIA,
Cluj Napoca, str. Franz Liszt nr.30, et 3-4
M: +40-726 33 52 73
E: cristina.grigore@parinticlujeni.ro
W: www.peditel.ro
https://www.facebook.com/peditel.ro/
CUI:26227075
IBAN:RO07INGB0000999902391059
ING BANK

