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HealthHUB este primul hub digital cu conținut despre sănătate din România. 

Scopul nostru este să creăm DOAR conținut fundamentat medical, tradus pe 
înțelesul oamenilor.
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Portofoliu



16,700 subscribers. 

120,000 followers.

Ines Nerina este creator de conținut medical, în special despre diabet. Motto-ul ei: „Când viața îți dă diabet, 
o faci dulce!” „Odată cu diagnosticul de diabet (acum 5 ani) am decis să trăiesc în văzul lumii. Am creat 
conceptul Type 1 Dreamer, care e filosofia mea de viață, dorința de a trăi frumos sub semnul diabetului. Așa 
a apărut comunitatea, asociația de pacienți Type 1 Dreamers, primul canal de YouTube despre diabet și 
primul magazin online de haine și produse diabetice din România. Conținutul creat de ea este despre 
complexitatea vieții cu insulină, de la sfaturi practice în managementul diabetului, calcularea meselor, 
mersul la mare cu o pompă de insulină, până la review-uri la device-uri/servicii medicale (glucometre, 
senzori, pompe, ace, aplicații pe telefon etc).”

Despre

Ines Nerina

15,600 followers.

4,300 views în ultima lună. 

13,700 followers.

https://www.youtube.com/c/InesNerina
https://www.facebook.com/inesnerina
https://www.instagram.com/inesnerina/
https://inesnerina.com/
https://www.tiktok.com/@inesnerina


34,269 followers.

Georgiana Gheba este medic rezident dermatolog și specialist în formulare și inovare
cosmetică.
Cu un strop de umor și atitudine pozitivă din belșug, Georgiana dă sfaturi utile despre 
îngrijirea pielii. 
Sloganul ei: Listen to your skin!

Despre

Georgiana Gheba

51,400 followers.

12,400 followers

https://www.facebook.com/intandem.ro/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/dr.georgiana.gheba/
https://www.tiktok.com/search?q=georgianan%20gheba&t=1645531975577


Alexandra Dobrescu este medic rezident anul 4 în specialitatea dermato-venerologie şi
masterand la facultatea de Psihologie în programul Psihologia Sănătăţii. Şi, în plus, este mama 
unui băieţel de 3 ani. Contul de Instagram a pornit din dorinţa de a clarifica unele informaţii
legate de îngrijirea bebeluşului, în primul rând ei însăși, dar a devenit cu timpul mult mai mult de 
atât. 
Subiectele abordate de Alexandra includ îngrijirea pielii copilului, dermatita atopică, sănătatea
părului, virusurile herpetice, protecţia solară, screening-ul, HPV, sănătatea sânilor etc.

Despre

Alexandra Dobrescu – Derma Mum

12,600 followers.

1,000 views în ultima lună. 

https://www.instagram.com/derma.mum/
https://derma-mum.com/


4,900 followers.

Ioan Boleac este medic primar Obstetrică-Ginecologie, doctor în științe medicale, cu 
supraspecializare în fertilizare in vitro. A început să creeze conținut pentru online în 2018. 
Postările și campaniile lui promovează importanța controlului ginecologic, importanța educației 
sexuale pentru adolescenți/tineri și eficiența procedurii de fertilizare în vitro.
Organizează și participă constant la live-uri pe Facebook și Instagram, podcast-uri pe Youtube și 
colaborează cu medici, nano-influenceri și micro-influenceri.

Despre

Ioan Boleac

9,500 followers.

6,400 views în ultima lună. 

https://www.facebook.com/ioan.boleac
https://www.instagram.com/dr_ioanboleac/
https://ioanboleac.ro/


1,918 followers.

Irina Costache este medic pediatru și mamă. Cunoscând ambele perspective, scrie și ca 
medic pediatru, și ca mamă și răspunde la întrebări despre sănătatea copiilor. 
www.pediatricblog.info se adresează părinților și celor interesați de domeniul pediatric.

Despre

Irina Costache

35,800 followers.

50,000 views în ultima lună. 

https://www.instagram.com/irina_costache_mamicapediatru/
http://www.pediatricblog.info/
https://www.facebook.com/Mamica-pediatru-121137084746143
https://pediatricblog.info/


31,000 followers.

Despre

Georgian Ciobotaru

2,346 followers.

Georgian Ciobotaru este medic neurochirurg și este extrem de pasionat de meseria lui, fiind 
o inspirație pentru noua generație de medici. Și-a ales să se specializeze în chirurgia 
epilepsiei și în neurochirurgie oncologică. A făcut stagii de pregătire în Turcia, Ungaria, Italia 
și Franța. 
Are 31 de ani, mult umor și vorbește despre medicină pe limba pacienților. 

https://www.facebook.com/dr.ciobotaru.georgian
https://www.instagram.com/dr.ciobotaru.georgian/


9,700 followers.

Paula Rusu este jurnalist cu 20 de ani de experiență în televiziune și blogger de sănătate în ultimii 
6 ani.  Scrie pe teme medicale din convingere, după o experiență dură cu un diagnostic de 
tuberculoză care a lăsat-o fără un plămân. Nu se limitează însă la teme legate de sănătatea 
plămânilor, a scris și despre imuno-oncologie, boli rare, scleroză multiplă, HIV-SIDA.  Este o 
susținătoare a vaccinării ca pilon de bază al prevenției. 
Blogul ei este www.paularusu.ro, iar platforma video este Live cu Paula din Sufragerie. 

Despre

Paula Rusu

25,400 followers pe Paula Rusu + 13,400 pe Live cu 
Paula în sufragerie 

38,000 views în ultima lună. 

https://www.instagram.com/paularusu.ro/
https://www.facebook.com/paula.rusu.39
https://www.facebook.com/paularusu.ro
https://www.paularusu.ro/


21,849 followers.

Florina Badea este health coach, nutriţionist şi trainer corporate, fost om de comunicare medicală 
și mamă. Susţine body health & body positivity ca piloni ai unei vieţi sănătoase şi pozitive. 
Lucrează 1 la 1, concepe programe de coaching de grup, organizează tabere pentru femei.
Platorma ei educațională, www.florinabadea.ro, este în topul celor mai influente platforme din 
domeniul „Stil de viață sănătos și sport”, conform Zelist Monitor și Revista Biz. 

Despre

Florina Badea

4,078 followers.

92,500 views în ultima lună. 

https://www.facebook.com/FlorinaBadeaHealthCoach
https://www.instagram.com/florina_badea_health_coach/
https://florinabadea.ro/


Canal cu informații utile din domeniul medical, validate de 
specialiști. 240 subscribers. 

1,900 friends.

Adriana Turea este jurnalistă pe sănătate, premiată de asociații profesionale medicale și de 
asociații de pacienți. Este redactor de peste 16 ani la Radio România Actualități. Realizează
rubrici de sănătate, documentare, participă la dezbateri și la toate evenimentele de actualitate
organizate de autoritățile din sistemul sanitar, asociații profesionale și asociații de pacienți. În
fiecare marți are o contribuție majoră la realizarea emisiunii „La dispoziția dumneavoastră”,
unde acoperă trei sferturi din spațiul de 20 de minute al emisiunii. Aceasta are o audiență de 
peste 400,000 ascultători. În plus, Adriana a moderat conferințe și congrese și a fost trainer 
pentru jurnaliști aflați la început de carieră și pentru asociațiile de pacienți. Adriana are un 
canal de YouTube de care este mândră. 

Despre

Adriana Turea

https://www.youtube.com/channel/UCFZAiYz9-gussU9kzG5RRzQ/featured
https://www.facebook.com/turea.adriana


15,800 subscribers. 

34,269 followers.

Blog în Tandem este un blog de familie: Anca - mamă relaxată și Ema - copil fericit de 13 ani.
Colecționează împreună amintiri și apoi le povestesc exact așa cum le simt. 
Este constant în topul celor mai relevante bloguri de educație, familie și timp liber, proiectul „Vitrina 
cu Meserii” fiind desemnat drept cel mai bun proiect special al bloggerilor la Webstock 2018.
Seria „Doza de Sănătate” abordează un mix de subiecte legate de sănătate, stil de viață echilibrat, 
nutriție și sport, întreținere, pentru adulți & copii. Aici sunt episoadele din sezoanele 1-3.

Despre

Anca Bold Gheorghe – Blog în tandem

1,700 followers.

55,000 views în ultima lună. 

https://www.youtube.com/c/Blog%C3%AEnTandem
https://www.facebook.com/intandem.ro/?ref=page_internal
https://www.blogintandem.ro/category/serii-articole/doza-de-sanatate/
https://www.instagram.com/blogintandem/
https://www.blogintandem.ro/


321 subscribers. 

1,148 followers.

Dan Brumar este jurnalist din 2002 și din mai 2015 și-a făcut un blog unde scrie despre lucruri pe 
care le trăiește, le vede și le simte. Sănătatea ocupă un loc important pe www.danbrumar.ro și, la 
fel ca boala, ea trebuie tratată pe înțelesul tuturor. 
Încearcă să iasă din rutină și banal cu povești care descriu cel mai bine actualitatea. Mai înainte de 
toate, Dan este adeptul jurnalismului îndreptat spre soluții, nu al jurnalismului care îți descrie
realitatea, așa dură cum e, „ca să tragi tu propriile concluzii”. 

Despre

Dan Brumar

10,200 views în ultima lună. 

https://www.youtube.com/channel/UCvViOsDKE5noOP2ou7_-J7Q
https://www.facebook.com/danbrumarblog
https://danbrumar.ro/


Despre

Monica Rădulescu

5,355 followers.

1,000 views în ultima lună. 

Monica Rădulescu a lucrat 7 ani și jumătate în televiziuni la emisiuni medicale. Cu toate 
astea, iubește să facă podcasturi audio.
Scopul Monicăi este să traducă ce spun specialiștii pe blogul ei și pe pagina de Instagram. 
Subiectul ei preferat: sănătatea femeilor.

https://www.instagram.com/monicaa.radulescu/
http://monicaradulescu.eu/?fbclid=IwAR3vruzBINj7A2ZSvBPPxFf3L4MAB-0nyCCdih4j_umKMMOzdxARE-lTOLE


176,000 subscribers. 

75,000 followers.

Pacientul 2.0 este cel mai mare canal YouTube de educație medicală din România. 
Silver Award YouTube. 30,000,000 de minute de educație medicală urmărite pe YouTube doar în 
2021. 
Facebook Page Reach în 2021: 3,000,000. Views în 2021 pe Facebook: 1,500,000.
Ce face?
• VIDEOURI EXPLICATIVE pe YouTube, cu zeci și sute de mii de vizualizări
• INTERVIURI și EVENIMENTE LIVE pe Facebook
• MATERIALE EDUCATIVE pentru pacienți – testimoniale, reportaje, animații 2D etc.
• GRUPURI DE FACEBOOK pentru comunități de pacienți
• SONDAJE ONLINE în comunități de sănătate, cu mii de participanți.

Despre

Pacientul 2.0

https://www.youtube.com/c/Pacientul20
https://www.facebook.com/Pacientul20


Despre DeciSePoate

DeciSePoate este o agenție de PR cu un portofoliu concentrat pe zona de sănătate.

Comunicăm, informăm, educăm publicul larg / pacienții, creând conținut scris, audio, video, digital.

Suntem pe piață din 2005, cunoaștem probabil toate canalele media, respectiv jurnaliștii care scriu 
despre sănătate și, în ultimii ani, de când cu fake news și curentul anti-vaccinist, simțim nevoia să 
creștem numărul acestor canale care pot furniza informații despre sănătate corecte, verificate 
medical, bazate pe studii științifice.

Sperăm ca acest HealthHUB să aducă informații valoroase și să contribuie la educarea românilor 
interesați de sănătate.

Bine ai venit la primul și singurul hub din România dedicat comunicatorilor din sănătate, HealthHUB!


