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SPITALELE MEDLIFE ÎN CIFRE
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Spitalul de Ortopedie MedLife
București

AngioLife
București

! Disclaimer
Aceste informații sunt cu caracter general. Pentru că anumite detalii pot varia 
în funcție de spital, secție sau medic vă rugăm să vă informați și să verificați 
și în cadrul recepției fiecărui spital sau prin serviciul Call Center la 0219646. 

Nr. Cadre
Medicale

Life Memorial Hospital
București Peste 320 Peste 6.400156 7

Peste 150 Peste 1.50036 3

Spitalul de Pediatrie MedLife
București Peste 100 Peste 1.000132 2

Peste 25 Peste 676

Spitalul MedLife Titan
București Peste 35 29 1 Peste 140

9 1

Spitalul MedLife 
Brașov Peste 160 Peste 1.64282 3

Spitalul MedLife Genesys
Arad Peste 45 Peste 1.82355 3

Spitalul de zi MedLife Sama
Craiova Peste 250Peste 47 21 1

Nr. Săli operație
Nr. Anual intervenții

(Experiența)Nr. Paturi

Spitalul MedLife EVA
Brașov Peste 95 Peste 80035 2

Spitalul MedLife
Timișoara Peste 10 Peste 12010 1



Spitale MedLife
Acoperire națională 
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ARAD

IAȘI

BUCUREȘTI

BRAȘOV

CLUJ NAPOCA

CRAIOVA

SIBIU
TIMIȘOARA

Spitalul Humanitas, Cluj Napoca

Spitalul MedLife Genesys, Arad

Spitalul MedLife, Timișoara
- spitalizare de zi

Spitalul MedLife, Iași
- spitalizare de zi

Spitalul de obstetrică și ginecologie 
MedLife – Eva, Brașov

Spitalul MedLife, Brașov

Life Memorial Hospital, Bucuresti

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 
Centrala și de Est.

Centrul de Cardiologie și radiologie 
Intervențională AngioLife, 
București.

Spitalul Medlife Titan, București.

Spitalul Polisano, Sibiu

Spitalul de zi MedLife Sama
Craiova - spitalizare de zi



Spitalizarea în MedLife  
Informații generale
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a. Informații generale despre spitalizare

b. Tarifele pentru spitalizare 

În cadrul  MedLife ai la dispoziție 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.

Spitalele MedLife vă asigură asistență specializată 24h/24h.

În cadrul spitalelor MedLife, oferim servicii complete: consultații pentru toate 
specializările, anatomie patologică, imagistică, intervenții chirurgicale, laborator, 
ambulator, farmacie, pentru a veni în sprijinul cazurilor medicale complexe ce 
necesită spitalizare.

Dorim ca toate soluțiile medicale actuale să fie la îndemâna ta. 

Pacienții internați în Spitalele MedLife beneficiază de condiții de cazare în  rezerve cu 
2 paturi sau cameră single.

Saloanele de spitalizare au toate dotările necesare pentru siguranța și confortul 
dumneavoastră: echipamente de monitorizare, sistem de apelare a personalului 
medical, paturi cu multiple opțiuni, grup sanitar propriu și consumabile de igienă 
personală, televizor, telefon și internet WI-FI.

Tarifele pentru spitalizare diferă în funcţie de fiecare Spital MedLife și fiecare secţie. 
Vă rugăm să solicitați aceste informații punctual anterior internării.

Spitalizarea în regim single se va face la solicitare, în măsura locurilor disponibile, 
fiind implicate costuri suplimentare. 

Pacienţii care doresc spitalizare cu însoţitor vor plăti suplimentar o taxă pentru acest 
serviciu.

Aceste opţiuni pot fi luate în considerare în limita locurilor disponibile din cadrul 
secţiei.
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c. Avantajele spitalizării în Spitalele MedLife

Punem întreg sistemul nostru medical în sprijinul tău. 

Ai următoarele avantaje: 
      Medici cu un grad înalt de profesionalism 
      Siguranța pacientului
      Opțiuni de tratament și rezultate post operatorii foarte bune
      Condiții de maxim profesionalism și siguranță
      Expertiza celui mai mare operator medical din România
      Dotare cu aparatură medicală performantă
      Experiență în gestionarea unor cazuri medicale complexe

Spitalele MedLife
Locații & Contact   

Life Memorial Hospital
Peste 320 cadre medicale, 156 paturi, 7 săli de operații  

Adresa:  Calea Griviței 365
Telefon:  (021) 2094031
Site: https://medlife.ro/life-memorial-hospital-bucuresti

BUCUREȘTI

Chirurgia Antepiciorului 
Chirurgia Hipospadiasului 
Chirurgia Mâinii 
Chirurgia Tiroidei
Chirurgie Endocrină 
Chirurgia Uretrei
Chirurgie Buco Maxilo Facială
Chirurgie Cardio Vasculară
Chirurgie Generală
Chirurgie Mamară
Chirurgie Oro Maxilo Facială

Specialități disponibile:
Chirurgie Vasculară și Flebologie
Ginecologie
Neurochirurgie
Obstetrică Ginecologie
Oftalmologie
Oftalmologie Pediatrică
ORL
ORL Pediatrie
Ortopedie Traumatologie
Proctologie
Urologie

Program funcționare: Non Stop, 24/24, 7/7, prin intermediul camerei de gardă 
și a liniilor de gardă din spital
Program vizite: 10:00–20:00
Program servire masă: Mic dejun: 8:00–8:30; Prânz: 13:30–14:00; Cina: 18:00–18:30
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Spitalul de Pediatrie MedLife 
100 cadre medicale, 132 paturi, 2 săli de operații

Program funcționare: Non Stop, 24/ 24, 7/ 7, prin intermediul camerei de gardă
și a liniilor de gardă din spital
Program vizite: 15:00–20:00
Program servire masă: Mic dejun: 8:00–8:30; Prânz: 13:30–14:00; Cina 18:00–18:30

Adresa: Str Zăgazului nr. 7
Telefon: (021) 9646
Site: https://www.medlife.ro/spitalul-de-pediatrie-medlife-bucuresti
 

Spitalul de Ortopedie și Chirurgie Plastică  MedLife
150 cadre medicale, 36 paturi, 3 săli de operații

Program funcționare: Luni – Vineri: 08:00–22:00; Sâmbătă - Duminică: 09:00–22:00
Program vizite: Luni – Duminică: 10:00–21:00; Durata vizitelor: max. 30 minute
Program servire masă: Mic dejun: 07:30–08:00; Prânz: 13:30–14:00; Cina 18:00–19:00

Adresa: Bulevardul Ferdinand 98 -100
Telefon: (021) 6421273
Site: https://www.medlife.ro/spitalul-de-ortopedie-si-chirurgie-plastica-medlife

Ortopedie-Traumatologie
Neurochirurgie
Chirurgie Generală
Chirurgie Plastică
Microchirurgie Reconstructivă
Chirurgie Orală si Maxilo-Facială

Specialități disponibile în cadrul 
ambulatoriului:
Ortopedie-Traumatologie
Neurologie
Endocrinologie
Ecografie
Recuperare Medicală

Balneologie-Acupunctură
Reumatologie
Chirurgie Generală
Chirurgie Vasculară
Urologie
Cardiologie
Medicină Internă
Chirurgie Plastică și reparatorie
Neurochirurgie
Laborator imagistică
Radiologie medicală
Computer Tomograf
Laborator de recuperare 
Medicină fizică și balneologie
Kinetoterapie

Specialități disponibile:

Specialități disponibile: Chirurgie și Ortopedie Pediatrică
Neurochirurgie
Oftalmologie Pediatrică
Oftalmologie
ORL
ORL Pediatrie
Ortopedie Pediatrică
Urologie

Chirurgia Hipospadiasului
Chirurgia Tiroidei
Chirurgie Endocrină
Chirurgia Uretrei
Chirurgie Buco Maxilo Facială
Chirurgie Oro Maxilo Facială
Chirurgie Pediatrică
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Spitalul Titan 
35 cadre medicale, 29 paturi, 1 sală de operații

Chirurgie Buco Maxilo Facială
Chirurgie Generală
Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă
Chirurgie Ginecologie
Obstetrică Ginecologie
Urologie

Specialități disponibile: 

Program funcționare: Luni – Duminică:  Non Stop 24/24
Program vizite: Luni – Duminică: 10:00–20:00
Program servire masă: Mic dejun: 8:30–9:00; Prânz: 13:00–13:30; Cina: 19:30–20:00

Adresa: Strada Liviu Rebreanu, nr. 8
Telefon: 0749999025
Site: https://www.medlife.ro/spitalul-medlife-titan

AngioLife - Spital Cardiologie intervențională

Program funcționare: Luni - Vineri: 07:30-21:00; Sâmbătă: 07:00-15:00
Program vizite: Luni - Vineri: 08:00-20:00
Program servire masă: Mic dejun: 8:00–8:30; Prânz: 13:30–14:00; Cina: 18:00–18:30

Adresa: Calea Griviței 365
Telefon: (021) 9646
Site: https://medlife.ro/angiolife/

25 cadre medicale, 9 paturi, 1 sală de operații

Cardiologie clinică
Cardiologie intervențională
Radiologie intervențională
Neurologie

Specialități disponibile:
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Spitalul de Obstretică şi Ginecologie MedLife - Eva
95 cadre medicale, 35 paturi, 2 săli de operații

Chirurgie Generală
Ginecologie
Obstetrică Ginecologie

Specialități disponibile:

Program funcționare: Non Stop, 24/24, 7/7
Program vizite: Luni – Duminică: 15:00–17:00
Program servire masă: Mic dejun: 08:30; Prânz: 13:00; Cină: 18:30

Adresa: Str. Păltiniş nr. 15
Telefon: (0268) 960
Site: https://www.medlife.ro/spitalul-de-obstetrica-ginecologie-medlife-eva

Spitalul MedLife Braşov
160 cadre medicale, 82 paturi, 3 săli de operații 

Chirurgie Generală
Chirurgie și Ortopedie Pediatrică
Chirurgie Vasculară
Ginecologie

Neurochirurgie
ORL
Ortopedie Traumatologie
Urologie

Specialități disponibile:

Program funcționare: Non Stop, 24/24, 7/7
Program vizite: Luni – Duminică: 15:00–20:00
Program servire masă: vă rugăm să verificați în cadrul spitalului

Adresa: Str. Turnului nr. 5A
Telefon: (0268) 960
Site: https://www.medlife.ro/spitalul-medlife-brasov

BRAȘOV
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TIMIȘOARA

ARAD

Spitalul MedLife Genesys
45 cadre medicale, 55 paturi spitalizare continuă, 4 paturi spitalizare de zi, 
3 săli de intervenții, 1 sală nașteri naturale

Chirurgie Generală
Chirurgie Pediatrică
Chirurgie și Ortopedie Pediatrică
Chirurgie Vasculară
Ginecologie

Obstetrică Ginecologie
ORL
Ortopedie Traumatologie
Proctologie
Urologie

Specialități disponibile:

Program functionare: Luni – Vineri: 8:00–21:00; Sâmbătă: 8:00–14:00
Program vizite: 15:00–20:00
Program servire masă: Mic dejun 08:30–09:00; Prânz: 12:30–13:00; Cină: 18:30–19:00

Adresa: Str. Cornel Radu nr. 3
Telefon: (0257) 960
Site: https://www.medlife.ro/spitalul-medlife-genesys-arad

Spitalul MedLife Timișoara - spitalizare de zi
10 cadre medicale, 10 paturi, 1 sală de mici intervenții 

Medicină internă
Gastroenterologie
Chirurgie ORL
Chirurgie ginecologie

Specialități disponibile:

Program funcționare: Luni – Vineri: 08:00–20:00
 Program vizite: nu există, spitalul oferă doar spitalizare de zi
Program servire masă: nu există, spitalul oferă doar spitalizare de zi 

Adresa: Bdul. Eroilor de la Tisa nr.28, Timișoara
Telefon: 0753 252 424, (0256) 960 
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Cardiologie
Medicină Internă
Diabet și Boli de Nutriție
Reumatologie
Dermatologie
Gastroenterologie - Endoscopie digestivă

Program funcționare: Luni – Vineri: 7:30–20:00
Program vizite: 10:00–12:00  și 16:00–18:00
Program servire masă: (dacă e cazul)  la ora 11 se servește o mică gustare

Spitalul de zi MedLife Sama
47 cadre medicale, 21 paturi, 1 sală de operații 

Specialități disponibile:

Adresa: Calea București nr.2
Telefon: (0251) 960
Site: https://www.medlife.ro/spitalul-medlife-sama

CRAIOVA



Decontarea serviciilor de spitalizare 
continuă prin CNAS
Episoadele de spitalizare în regim CNAS sunt disponibile în limita fondurilor 
alocate lunar. 
Vă rugăm să vă informați asupra posibilității decontării serviciilor prin CNAS, în 
unitatea în care urmează să le efectuați . 

Verificarea calității de asigurat se face online accesând  platforma: 
      http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html
     

Cardul național de sănătate 
conține datele de identificare 
ale asiguratului: 

Numele și prenumele
Data nașterii
Codul unic de identificare în sistemul CNAS
Numărul de identificare al cardului de sănătate (CID)
Termenul de valabilitate al cardului (5 ani)

12

Adeverința eliberată 
de CNAS

     dacă asiguratul nu are card acesta poate 
prezenta adeverința eliberată de CNAS 
care înlocuiește cardul;
     această adeverință înlocuiește doar temporar 
cardul de sănătate
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Spitalizarea de zi în contract CNAS

Spitalizarea de zi presupune prestarea serviciilor medicale ce nu pot fi efectuate în ambulator, 
dar pentru care nu este necesară internarea de durată a pacienților.

Durata maximă a episodului de spitalizare de zi este de 12 ore.

Oferim spitalizare de zi pentru:
      Mică chirurgie
      Proceduri de diagnostic sau exploratorii
      Monitorizarea afecțiunilor cronice
     

În cadrul Sistemului Medical MedLife există posibilitatea spitalizării 
de zi în următoarele unități:

      Spitalul MedLife Titan 
      Spitalul MedLife Timișoara  
      Spitalul de zi MedLife Sama Craiova
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Diagnosticarea & tratamentul
Cu peste 5 milioane de pacienți tratați de-a lungul timpului am acumulat experiența 
necesară pentru a aborda cazuri medicale din ce în ce mai complexe.
Avem cea mai mare rețea de imagistică, ceea ce ne oferă posibilitatea detectării precoce a 
unor afecțuni și posibilitatea unui second opinion într-un timp foarte scurt de numai 4 ore 
(RMN).

De 22 de ani, medicii noștrii își fac datoria cu un înalt grad de profesionalism și pasiune, 
întreaga lor activitate având în centru siguranța pacientului și vindecarea lui în condiții 
optime.

Sunt milioane de pacienți care au apelat la noi în căutarea celor mai bune soluții
pentru problemele lor de sănătate, 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, să fim prezenți cât mai aproape de pacienții noștri din întreaga țară.



Internarea în spitalele MedLife  
Documente necesare

La internare în Spitalele MedLife pacienții trebuie să prezinte
în recepția spitalului următoarele documente:

Buletinul / Cartea de identitate / Pașaportul;

Certificatul de naștere (în cazul copiilor care nu au împlinit 
vârsta de 14 ani);

Biletul de trimitere eliberat de medicul de familie
sau medicul specialist (pentru intervențiile  contractate prin CNAS);

Cardul Național de asigurări de sănătate
al pacientului (obligatoriu)

Adeverință de salariat  care să cuprindă numărul de zile de concediu 
medical din ultimele 12 luni  - numai pentru pacienții care au nevoie
de concediu medical, atât pentru perioada spitalizării cât și ulterior;

Talon de pensie în cazul pensionarilor;

Adeverință de elev/student.

Vă rugăm să aveți asupra Dvs. și următoarele documente medicale: 
rezultatele investigațiilor clinice și paraclinice solicitate de medicul 
curant în vederea efectuării intervenției chirurgicale / tratamentului, 
precum și medicația curentă.
 
Asistență pe durata internării
    Spitalele MedLife vă asigură asistență medicală specializată 24h/24h.  
    Tehnologie / aparatură medicală performantă.

15
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Vizitele în timpul spitalizării
Programul de vizită îl veți găsi afișat în fiecare locație;

Accesul în afara programului de vizită este interzis;

Un pacient poate fi vizitat simultan de cel mult 2 persoane;

Vizitarea pacienţilor aflaţi în secţia de Terapie Intensivă este posibilă 
numai cu acordul medicului ATI;

Pacientul poate primi maxim 2 vizitatori în 24 de ore cu condiţia ca aceştia
să intre pe rând (durata vizitei este de 15 minute pentru fiecare);

Este interzisă intrarea în spital cu produse alimentare
sau băuturi;

Sunt interzise "băuturile" alcoolice şi fumatul în toate Spitalele MedLife; 

Accesul tuturor persoanelor în spital se face purtând obligatoriu echipamentul de 
protecție complet (halat, mască, botoși) după o dezinfectare prealabilă a mâinilor; 

Echipamentul de protecție este de unică folosință;

Din motive epidemiologice, este interzis accesul în spital copiilor cu vârsta sub 14 ani;

Pentru a evita accidentele, pacienţii sunt rugaţi să apeleze la personalul medical 
pentru a se deplasa prin spital doar însoţiţi. 

* Accesul in Terapie intensiva si  în Bloc operator NU este permis vizitatorilor.
* Pentru a intra în posesia echipamentului de protecție vă rugăm să vă adresați   
   personalului din receptia spitalului. 



Servirea meselor în cadrul spitalelor
Meniul zilnic este stabilit de către dietetician împreună cu medicul 
curant ţinând cont de patologie, intervenţia chirurgicală, religie şi 
evoluţia stării de sănătate. Persoanele vegetariene trebuie să 
aducă la cunoştinţă personalului medical acest lucru.

PROGRAMUL RECOMANDAT 
DE SERVIRE A MESEI:

mic dejun 8:30-9:00
prânz 13:30-14:00
cină 18:00-18:30

17
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Ce trebuie să faci 
înaintea intervenției chirurgicale
Înaintea intervenției vă rugăm să respectați următoarele indicații:
    repaus digestiv cu 6-8 ore înainte de operație (sau conform indicațiilor medicului curant)
    să nu fumați cu 6 ore înainte de intervenție
    să scoateți protezele dentare mobile și lentilele de contact înainte de operație
    să nu folosiți machiaj, lac de unghii și să nu purtați bijuterii

Externarea
Condiții de externare 

     Externările se efectuează după finalizarea terapiei/ manevrei chirurgicale pentru
     care a fost necesară internarea pacientului. 
     
     Externarea se efectuează între orele 10:00–14:00 în orice zi a săptămânii.
     Depăşirea acestei ore din motive care vizează exclusiv pacientul şi nu din motive
     medicale presupune achitarea suplimentară a unei zile de cazare.  

Documente eliberate la externarea pacientului

     La externare se completeaza biletul de ieșire din spital, scrisoarea medicală,
      rețeta medicală (dacă este cazul), concediu medical (dacă este cazul)



Departamentele ATI MedLife

În cadrul Spitalelor MedLife, compartimentul  de anestezie şi terapie intensivă (ATI) 
reprezintă unitatea cu cel mai înalt grad de asigurare a îngrijirilor medicale și 
monitorizării pacienților. Echipa medicală experimentată și dotarea complexă asigură 
un nivel calitativ ridicat al actului medical.

Activitatea de anestezie și terapie intensivă asigură condițiile necesare pentru 
desfășurarea actului chirurgical, îngrijirii pre și postoperatorii și a altor proceduri 
diagnostice/terapeutice, precum și suportul indispensabil al pacientului critic pentru 
evaluarea și tratamentul disfuncțiilor acute de organ care au risc vital. Activitatea ATI se 
desfășoară în sala de operație, în saloanele de terapie intensivă precum și în cele de 
supraveghere postoperatorie. 

Dispunem de medicamente și aparatură de ultimă generație, pentru anestezie, ventilație 
mecanică, monitorizare și suport al funcțiilor vitale, precum și de metode tehnice și 
farmacologice moderne de monitorizare și suport al funcțiilor vitale, metode tehnice și 
farmacologice moderne de control a durerii postoperatorii.

Organizarea și funcționarea secțiilor ATI, inclusiv cele din sistemul MedLife, este 
reglementată prin Ordinul MS 1500/2009, care poate fi accesat la www.ms.ro.

Întreaga activitate a secției ATI se desfășoară în conformitate cu normele Societății 
Române de Anestezie și Terapie Intensivă - SRATI - și ale societăților europene de profil.

19
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Drepturile pacientului 
și obligațiile pacientului
Drepturile pacientului

Pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care spitalul MedLife 
dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale.
Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare pe baza 
rasei, sexului, vârstei, apartenenței etnice, originii naționale sau sociale, religiei, opțiunilor 
politice sau antipatiei personale.

Dreptul pacientului la informația medicală

Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum
și la modul de a le utiliza.

Pacientul are dreptul de a fi informat:

     Asupra identității și statutului profesional al furnizorului de servicii de sănătate MedLife

     Asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării

Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor 
medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la 
procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării 
recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic.

Pacientul are dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat în cazul în care 
informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință.

Informațiile se aduc la cunoștința pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu 
minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaște limba 
română, informațiile i se aduc la cunoștință în limba maternă ori în limba pe care o cunoaște 
sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.

Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege o altă 
persoană care să fie informată în locul său.

Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și 
tratament, cu acordul pacientului.

Pacientul are dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medicală.

Pacientul are dreptul să solicite și să primească, la externare, un rezumat scris al 
investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

 



21

Consimțământul pacientului privind intervenția medicală

Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, 
răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie 
explicate pacientului.

Când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de 
urgență, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare 
anterioară a voinței acestuia.

În cazul în care pacientul necesită o intervenție medicală de urgență, consimțământul 
reprezentantului legal nu mai este necesar.

În cazul în care se cere consimțământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie 
implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înțelegere.

În cazul în care echipa de specialiști MedLife consideră că intervenția este în interesul 
pacientului, iar reprezentantul legal refuză să își dea consimțământul, decizia este declinată 
unei comisii de arbitraj de specialitate. Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru 
pacienții internați în spitale și din 2 medici pentru pacienții din ambulator.

Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor 
produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a 
tratamentului cu care acesta este de acord.

Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învățământul medical 
clinic și la cercetarea științifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare științifică persoanele care 
nu sunt capabile să își exprime voința, cu excepția obținerii consimțământului de la 
reprezentantul legal și dacă cercetarea este făcută și în interesul pacientului.

Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat fără consimțământul său, cu excepția cazurilor 
în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei 
culpe medicale.

Dreptul la confidențialitatea informațiilor și viața privată a pacientului

Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, 
prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.

Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă 
consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, 
implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatorie.
Pacientul are acces la datele medicale personale.

Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în 
care această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și 
numai cu consimțământul pacientului. Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul 
reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.
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Drepturile pacientului în domeniul reproducerii

Dreptul femeii la viață prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major și 
imediat pentru viața mamei.

Pacientul are dreptul la informații, educație și servicii necesare dezvoltării unei vieți sexuale 
normale și sănătății reproducerii, fără nici o discriminare.

Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepția cazului în care 
sarcina reprezintă un factor de risc major.

Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind 
sănătatea reproducerii.

Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente și lipsite de riscuri.

Drepturile pacientului la tratament și îngrijiri medicale

Intervențiile medicale asupra pacientului se efectuează în condițiile de dotare conform cărora 
spitalul este autorizat (numai dacă există condițiile de dotare necesare și personal acreditat). 
Se exceptează de la prevederile anterioare, cazurile de urgență apărute în situații extreme.

Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material și de 
sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura 
posibilităților, mediul de îngrijire și tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.

Pacientul  internat are dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din 
afara spitalului (dreptul  la  a doua opinie a unui alt medic acreditat din afara spitalului, cu 
acordul medicului curant)

Personalul medical sau nemedical din spital nu are dreptul să supună pacientul nici unei 
forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd 
reglementarile de plată legale din cadrul spitalului MedLife.

Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate 
sau până la vindecare.

Continuitatea îngrijirilor (în situațiile care depășesc competența MedLife) se asigură prin 
colaborarea și parteneriatul dintre unitățile MedLife și unitățile medicale publice, spitalicești 
și ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de 
alt personal calificat. După externare pacienții au dreptul la serviciile comunitare disponibile.

Pacientul are dreptul să beneficieze de asistență medicală de urgență, de asistență 
stomatologică de urgență și de servicii farmaceutice, în sistemul de sănătate public în 
program continuu.



Obligațiile Pacienților
Pacienții au următoarele obligații:

de a respecta condițiile de disciplină ale spitalului;

de a folosi cu grijă bunurile ce îi sunt puse la dispoziție, orice degradare fiind supusă 
regulilor de drept civil;

de a nu fuma în rezervă sau pe holurile spitalului;

de a nu consuma și introduce băuturi alcoolice în spital;

de a purta echipamentul de spital și de a nu părăsi incinta spitalului în această ținută;

de a respecta regimul alimentar indicat de medic;

de a respecta programul de vizită pentru a nu perturba desfășurarea activității medicale;

de a păstra curățenia în rezervă și spații comune;

Alte informații utile: 
Pacienții au următoarele obligații:

Cardul național de sănătate: 
http://www.cnas.ro/page/cardul-national-de-asigurari-de-sanatate-2.html
 
Cardul european de sănătate : 
http://www.cnas.ro/casmb/page/cardul-european.html  

Cardul MedLife  
https://www.medlife.ro/cardul-de-sanatate-medlife 

Nomenclatorul medicamentelor:  
https://www.anm.ro/nomenclator/medicamente  
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893
Paturi

2500 Medici 

&100 Asistenți

Peste 5 mil
Pacienți 

31
Săli de operație

www.medlife.ro
Call Center: 021 9646



Să facem România bine 
e angajamentul nostru 
de peste 20 de ani.
Și pentru că binele se face cu 
dedicare, responsabilitate 
și grijă, îți punem la dispoziție 
un întreg sistem medical, 
cu medici ultraspecializați și 
tehnologie de ultimă generație.

La MedLife, investim în starea 
de bine a pacienților, 
de la consultații pentru toate 
specializările, la intervenții 
chirurgicale complexe.
 
În toate spitalele noastre 
aducem împreună expertiza 
și empatia. An de an și zi de zi.


