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Sunt 22 de ani de când sănătatea a devenit pentru noi mai

mult decât o profesie, o pasiune. Sunt milioane de pacienți

care au apelat la noi în căutarea celor mai bune soluții la 

nevoile lor medicale, iar încrederea lor că întâlnesc la MedLife

profesioniști pasionați, gata oricând să îi ajute, este cea mai

importantă resursă a activității noastre.

De 22 de ani nu am încetat să inovăm, să cunoaștem, să

investim în medicii noștri și în echipamentele medicale și să

fim prezenți cât mai aproape de pacienții noștri din întreaga

țară.

Iar acesta continuă să fie angajamentul nostru.

Facem România bine
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CUPRINS

I. Inovație, leadership, excelență în sănătate

• Cum am crescut

• Serviciile pe care le oferim

II. Siguranță, empatie, parteneriat de lungă durată

• Beneficiile pe care ți le oferim în calitate de angajator

• Beneficiile pe care le ai în calitate de angajat

• Avantajele pachetelor de prevenție și profilaxie

III. Responsabilitate, angajament, încredere confirmată

• Performanțe și premiere medicale

• Tehnologie medicală

• Excelență în medicină

• Premii și distincții
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I. INOVAȚIE, LEADERSHIP, 
EXCELENȚĂ în sănătate

• Cum am crescut

• Serviciile pe care le oferim
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Cum am crescut. Evoluție

Se înființează prima 
clinică MedLife

Primul laborator 
propriu de analize

Prima hyperclinică din 
portofoliu, MedLife Grivița

IFC (Divizia de investiții a 
Băncii Mondiale) devine
acționar MedLife; se pun 
bazele primei rețele de 

spitale private din România

Se inaugurează Life 
Memorial Hospital, primul
și cel mai mare spital din 

portofoliul MedLife

Se lansează rețeaua de 
farmacii proprii, PharmaLife

Prima achiziţie din 
portofoliul MedLife a unui

operator medical local

MedLife devine primul
operator medical privat cu 
amprentă națională, fiind

prezent în toate regiunile țării

MedLife dezvoltă o nouă
divizie de business, ca 
urmare a achiziționării
clinicilor DENT ESTET

1996

1999 2004

2006 2007

2010

2011
2015

2016
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2017

Totodată, MedLife 
achiziționează Almina 

Trading (Târgoviște), Anima 
(București) și spitalul

Humanitas (Cluj)

Una dintre cele mai mari 
tranzacții din domeniul 
medical din România:

POLISANO
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Primul operator medical 
cu amprentă națională

Cel mai mare număr de unități medicale proprii:

• 143 de puncte de recoltare

• 29 de laboratoare

• 36.000 analize de laborator, media pe zi

• peste 4.223.000 de analize de laborator în 2016

• 50 de clinici

• 17 hyperclinici

• 8 spitale 

• 10 farmacii

• 9 centre de stomatologie

• 3 maternități

• 1 bancă de celule stem

EXPERTIZĂ

5 milioane de pacienți unici care ne-au trecut pragul

Peste 570.000 de angajați beneficiari ai pachetelor de 
prevenție și profilaxie MedLife
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Sistem integrat pentru 
excelența în sănătate

Pacienții au nevoie de soluții complete, de aceea, am 

dezvoltat Sistemul Medical MedLife, ce include clinici, 

laboratoare, spitale, maternități, centre de excelență, 

farmacii și bancă de celule stem, sistem care oferă sub 

același acoperiș servicii medicale integrate.
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SERVICIILE PE CARE LE OFERIM
Hyperclinicile* MedLife – Servicii medicale integrate

Suntem prezenți cu o rețea de 17 hyperclinici în București, Arad, 

Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Ploiești, 

Brăila și Timișoara.

• Investigații imagistice de înaltă performanță: radiologie, DEXA, 

CT, RMN 3T, ecografie 2D-5D, mamografie cu tomosinteză

• Peste 2.300 de medici cu expertiză națională și internațională

• Peste 40 de specialități medicale

Hyperclinică* – Unitate medicală de mari 

dimensiuni care cuprinde toate specialitățile 

medicale, oferind într-un singur loc 

consultații, investigații imagistice și analize 

medicale. Termen impus în vocabular de 

către MedLife.
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SERVICIILE PE CARE LE OFERIM
Centre de stomatologie – DENT ESTET by MedLife

Pentru că ne-am dorit să răspundem cât mai multor nevoi 

medicale ale pacienților noștri, am extins un nou segment de 

business, încheind un parteneriat de amploare cu cel mai mare 

operator de servicii stomatologice din România.

• Singurul operator din România specializat în servicii ortodontice 

pe segmente de vârstă

• Echipă de medici ultraspecializați, cu multiple certificări obținute 

în Europa și Statele Unite ale Americii

• Propriul departament de ATI, care permite aplicarea diverselor 

tehnici de sedare

Tehnologia PRFG

Permite vindecarea rapidă post-intervenție 

dentară, cu grad ridicat de complexitate, fără 

durere sau risc de complicații, în doar câteva 

minute.

10



Call center: 021.9646 | www.medlife.ro |

SERVICIILE PE CARE LE OFERIM
Centre de excelență MedLife

Excelența în servicii medicale este obiectivul MedLife încă din prima zi:

Centrul de Psihiatrie și Psihoterapie MindCare

Centrul de Diagnostic și Tratament al Patologiei 
Vascular-Cerebrale

Centrul de Excelență în Dermatologie și 
Medicină Estetică DermaLife

Centrul de Excelență în Patologie Tiroidiană

NeuroLife, Centrul de Neurochirurgie Spinală 
și Cerebrală

Centrul de Chirurgie Oncoplastică

Centrul de Herniologie

Centrul pentru Diagnostic și Management al 
Sarcinilor cu Risc Crescut
Centrul de Excelență în Gastroenterologie

Centrul de Medicină Materno-Fetală și 
Reproducere Umană Asistată

Centrul de Excelență în Proctologie 

Centrul de Diagnostic și Tratament al 
Osteoporozei, Obezității și Bolilor Tiroidiene

Centrul de Fiziokinetoterapie și 
Recuperare Medicală

• În centrele de excelență MedLife, care reunesc medici supraspecializați, 

pacienții vor beneficia de servicii medicale la cele mai înalte standarde, 

de la consultație la diagnostic, analize și tratament.

• Centrele noastre de excelență sunt dedicate diagnosticării și 

tratamentului afecțiunilor din arii medicale specifice.
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SERVICIILE PE CARE LE OFERIM
Spitalele MedLife

Cea mai mare rețea de spitale private din țară – 11 unități 

spitalicești, 8 cu spitalizare continuă și 3 cu regim de 

spitalizare de zi, în București și în țară, cu un total de 613 

paturi și 25 de săli de operație

Arad

• Spitalul MedLife Genesys, Arad

Brașov

• Spitalul de obstetrică și ginecologie 

MedLife – Eva, Brașov

• Spitalul MedLife, Brașov

Craiova

• Spitalul MedLife Sama, Craiova – spitalizare de zi

Iași

• Spitalul MedLife, Iași – spitalizare de zi

Timișoara

• Spitalul MedLife, Timișoara – spitalizare de zi

Cluj

• Spitalul Humanitas, Cluj Napoca 

București

• Spitalul de Ortopedie MedLife, București, primul spital privat dedicat

afecțiunilor sistemului osteo-articular și chirurgiei plastice

• Spitalul de Pediatrie MedLife, București, primul spital privat dedicat

pediatriei din Europa Centrală și de Est

• Centrul de Cardiologie și Radiologie Intervențională AngioLife, București

• Life Memorial Hospital, București

• Spitalul MedLife Titan, București – spitalizare de zi
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SERVICIILE PE CARE LE OFERIM
Spitalele MedLife

Peste 24.000 de bebeluși au venit pe lume în maternitățile noastre:

• Maternitatea Grivița, București

• Maternitatea Eva, Brașov

• Maternitatea Genesys, Arad

24. 000 de motive de bucurie

24.000 de familii fericite

Customer care 

dedicat

Monitorizarea sarcinii, 

inclusiv a sarcinii cu 

risc crescut

Cursuri de 

educație prenatală

Naștere naturală, 

prin cezariană sau 

în mediu acvatic

24.000 de naşteri

24.000 de bebeluşi sănătoşi

Continuitatea îngrijirii

bebelușului prin

Spitalul de Pediatrie

Consiliere în alăptare Confort pe durata 

spitalizării

Recoltarea, procesarea 

și stocarea celulelor 

stem

13



Call center: 021.9646 | www.medlife.ro |

SERVICIILE PE CARE LE OFERIM
Bancă de stocare și depozitare celule stem – Stem Cells Bank by MedLife

Oferim soluții complete pentru mamă și copil, de la monitorizare 

sarcină și naștere la depozitarea celulelor stem și îngrijirea 

copilului.

• Prin celulele stem, poți preveni incertitudinea din viitorul   

copilului tău

• Prelucrarea și izolarea celulelor stem este complet automatizată, 

orice risc de contaminare în laborator fiind eliminat 

• Echipă multinațională cu experiență ce garantează cel mai bun 

tratament pentru grefele stocate

Laborator biotehnologic de cea mai înaltă

performanță din România, pentru izolarea și

stocarea celulelor stem
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SERVICIILE PE CARE LE OFERIM
Laboratoarele MedLife

Cea mai mare rețea de laboratoare medicale private din 

România – 29 de unități în București și în țară.

• 36.000 de analize de laborator, media pe zi

• Prima linie automată Abbot din Europa de Est 

• Colaborare cu laboratoare din Franța și Germania pentru second 

opinion

• Rezultate în 24 de ore pentru 70% din analizele medicale

În laboratoarele noastre sunt procesate

zilnic 36.000 de analize.
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SERVICIILE PE CARE LE OFERIM
Farmaciile MedLife

PharmaLife Med reprezintă rețeaua de farmacii parte a Sistemului 

Medical MedLife. În prezent, PharmaLife Med numără 10 unități în 

București și în țară, în orașele Arad, Brașov, Constanța, Iași și Cluj.

• PharmaLife Med – rețeaua de farmacii parte a Sistemului Medical 

MedLife

• Gamă largă de produse farmaceutice

• Consiliere profesionistă oferită de specialiști

Contracte de colaborare cu casele de 

asigurări în vederea eliberării rețetelor

gratuite și compensate
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II. SIGURANȚĂ, EMPATIE, 
PARTENERIAT de lungă
durată

• Beneficiile pe care ți le oferim în calitate de angajator

• Beneficiile pe care ți le ai în calitate de angajat

• Avantajele pachetelor de prevenție și profilaxie
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BENEFICII PENTRU COMPANIA TA
Pachete de prevenție și profilaxie

Servicii acoperite de pachetele de prevenție și profilaxie MedLife:

• Medicina muncii

• Consultații și investigații în centre

medicale și hyperclinici

• Analize medicale

• Asistență medicală în spitale

• Recuperare medicală

• Asistență medicală de urgență

• Monitorizarea sănătății gravidei

• Monitorizarea sănătății copilului

• Consultant corporate dedicat

• Asistență medicală oriunde în țară

• Hotline medical 24/24

• Serviciu de ambulanță 24/7

• Raport personalizat privind sănătatea angajaților

• Dosar medical electronic accesibil oriunde în țară sau în lume

• Echipaje mobile la sediul companiei

• Medic dedicat companiei

• Programe de prevenție și educație medicală inclusiv pentru părinți

• Campanii de screening

• Asistență medicală personalizată prin intermediul unui consultant 

medical personal

• Campanii de vaccinări la sediul companiei
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BENEFICII PENTRU COMPANIA TA
Cardul de abonat MedLife
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BENEFICII PENTRU COMPANIA TA

• Consiliere medicală la sediul companiei sau

telefonic, 24/24

• Vizite la domiciliu și răspunsuri la toate solicitările

adresate

• Monitorizarea cazurilor medicale deosebite

• Preluarea cazurilor medicale ce solicită ambulanța

• Gestionarea bolnavilor cronici și a cazurilor

medicale deosebite

• Organizarea campaniilor de vaccinare

• Recomandări pentru programe de educație

medicală de interes

• Rapoarte și statistici medicale periodice

• Răspunsuri la problemele medicale sau la cele de 

legislație medicală

Medical advisor Hotline medical 
de urgență

• Serviciul hotline medical la numărul de telefon

0756 56 56 44

• Acces nelimitat, 24/24 h

• Consiliere prin personal medical autorizat

• Sprijin, informații și sfaturi medicale

• Monitorizarea și gestionarea cazurilor medicale
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BENEFICII PENTRU ANGAJAȚII TĂI

• Consultant corporate dedicat companiei

• Răspunsuri la întrebările despre programele de 

prevenție și profilaxie medicală

• Suport și consiliere telefonică pentru probleme medicale

• Consilierea pentru alegerea corectă a unei specialități

sau a unui specialist

• Sprijin pentru realizarea unei programări

• Asistență pentru direcționarea către serviciul de urgență

• Prin intermediul partenerilor noștri comerciali, oferim

o serie de beneficii extra. 

• Discounturi de până la 25% la o gamă variată de 

produse și servicii, printre care: îngrijire personală, 

accesorii și produse pentru copii, tratamente

corporale, vacanțe și călătorii, activități de timp liber, 

cursuri și activități educative.      

Customer care Oferte comerciale 
preferențiale
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BENEFICII PENTRU ANGAJAȚII TĂI
Radiografia sănătății angajaților

Pe baza investigațiilor și analizelor pe care angajații le desfășoară în 

clinicile noastre, compania poate vizualiza un raport medical care 

identifică:

• Incidența accesărilor la nivelul întregii companii

• Cele mai frecvente servicii solicitate

• Topul investigațiilor în funcție de vârstă și sex

Identificarea principalelor afecțiuni ale 

angajaților, acționarea la timp pentru tratarea și

prevenirea agravării lor
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BENEFICII PENTRU ANGAJAȚII TĂI
Prevenție și educație medicală la sediul companiei

O echipă formată din cei mai buni specialiști MedLife este disponibilă 

permanent pentru a susține seminarii medicale interactive la sediile 

companiilor, prin care angajații să afle răspunsuri și detalii despre cele 

mai frecvente afecțiuni la locul de muncă, cum să le identifice și să le 

preîntâmpine. 

durata celui mai statornic 

parteneriat cu o companie

Avantajele programelor de prevenție și educație

medicală:  

• Pot fi personalizate, în funcție de nevoile

companiei

• Prin prisma subiectelor abordate, pot contribui

la identificarea sau preîntâmpinarea anumitor

afecțiuni din rândul angajaților

• Oferă o stare de bine angajaților
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BENEFICII PENTRU ANGAJAȚII TĂI
Acces de oriunde la istoricul medical

Oferim posibilitatea pacienților noștri de a fi la curent oricând cu 

rezultatele analizelor și investigațiilor medicale.
• Vizualizarea istoricului medical de către medic, înainte ca 

pacientul să ajungă în cabinet 

• Diagnostic informat și diferențiat 

• Centralizarea rezultatelor analizelor medicale și ale 

investigațiilor de imagistică 

• Tratament corespunzător, adaptat nevoilor medicale

• Urmărirea și monitorizarea stării de sănătate

Cel mai mare număr de angajați din aceeași

companie care au ales serviciile noastre.
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BENEFICII PENTRU ANGAJAȚII TĂI
Circuit medical de urgență
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DE CE SĂ ALEGEȚI MEDLIFE?

Suntem cel mai mare 

angajator din domeniul 

medical privat, cu 

peste 5000 de angajați, 

dintre care 2300 de 

medici

Suntem primul operator 

cu acoperire națională, 

având unități proprii în 

toate regiunile istorice 

ale țării

Avem o vastă expertiză 

medicală – zeci de mii 

de intervenții, nașteri, 

analize de laborator, 

consultații

Deținem cel mai mare 

număr de beneficiari ai 

programelor de prevenție 

și profilaxie din România –

570.000
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III. RESPONSABILITATE, 
ANGAJAMENT, ÎNCREDERE 
confirmată

• Performanțe și premiere medicale

• Tehnologie medicală

• Excelență în medicină

• Premii și distincții
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PERFORMANȚE ȘI PREMIERE MEDICALE

ORTOPEDIE PATOLOGIE MAMARĂ

PATOLOGIE CRANIANĂ

Premieră MedLife: reconstrucție de bazin cu

alogrefă – echipă multidisciplinară formată

din 12 medici, coordonată de Prof. Dr. Mihai 

Popescu, Spitalul de Ortopedie MedLife

Premieră națională: naștere gemelară pe cale 

naturală, în apă, Maternitatea EVA Brașov

Premieră națională: rezolvarea cu succes a 

unui caz de tromboză de venă ombilicală la 

un nou-născut, al 22-lea caz de acest tip din 

lume

Premieră națională: mastectomie endoscopică la 

un pacient cu ginecomastie bilaterală – dr. 

Gabriel Viișoreanu, Centrul de Diagnostic și 

Tratament al Patologiei Mamare 

Premieră națională: meningeom cerebral atipic –

Dr. Dan Șuiaga, Spitalul de Ortopedie, unicul medic 

din țară care a acceptat să preia cazul.

Premieră națională: fistulă pială de tip 

paragalenic, la un copil de un an și o lună – prima 

echipă medicală din România, coordonată de dr. 

Ștefăniță Dima, care a localizat și îndepărtat o

astfel de fistulă la un copil, Centrul de Diagnostic și 

Tratament al Patologiei Vascular Cerebrale. 

OBSTETRICĂ
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TEHNOLOGIE MEDICALĂ DE ULTIMĂ GENERAȚIE

Suntem operatorul medical privat care a investit cel mai mult în 

aparatură și echipamente medicale, astfel că medicii noștri lucrează 

cu cele mai noi tehnologii, iar pacienții beneficiază de un diagnostic 

și tratament rapid și precis.

• RMN 3 Tesla

• Aparat radiologic digital Siemes GXR-SD

• Angiograf Philips

• Laser Vbeam Perfecta

• Tehnologia X-Magic pentru remodelare corporală
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PREMII ȘI DISTINCȚII

Cel mai de încredere brand

În 2016, pentru al șaselea an consecutiv –

cel mai de încredere operator privat de 

servicii medicale din țară: „Trusted Brand”.

Nr. 1 în calitate

Românii au desemnat MedLife ca fiind 

operatorul nr. 1 al calității în sistemul 

medical privat, conform studiului QUDAL –

Quality meDAL efectuat în România.

Superbrand la categoria clinici private

În ultimii trei ani, MedLife a câștigat premiul 

“Superbrands” la categoria “Clinici private”, în 

urma unei cercetări de piață derulate de 

Superbrands România.

Printre cele mai puternice branduri românești

Singura companie de servicii medicale prezentă 

în topul celor mai puternice 100 de branduri 

românești, potrivit clasamentului făcut de 

revista BIZ.

Cel mai cunoscut furnizor de servicii 

medicale private

Un studiu al companiei GfK a arătat că 

MedLife rămâne cel mai cunoscut furnizor 

de servicii medicale private la nivel național.
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CLIENȚII MEDLIFE
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