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Acesta este Raportul Binelui, un raport de Responsabilitate Socială Corporativă 
realizat de MedLife România. 

“Facem România bine" ne-a ghidat mereu pentru a face cât mai multe lucruri bune 
pentru pacienți, dar și pentru comunitatea din care facem parte, atât în domeniul 
medical, cât și în cel al educației și al antreprenoriatului. Vrem ca împreună să 
progresăm, să ținem pasul cu dezvoltarea tehnologică, cu digitalizarea și inovația în 
domeniu și să fim un motiv de inspirație în fiecare zi. Acesta este al doilea raport al 
binelui. Iar asta ne arată că avem lucruri de care să ne mândrim și care au avut un 
impact pozitiv în comunitate.

Deși a fost un an greu, ÎMPREUNĂ am reușit. Cu suportul primit din partea                    
partenerilor noștri și al colegilor din MedLife, am reușit să scriem încă un capitol și să 
continuăm să facem România bine. Am investit și ne-am implicat pentru a aduce 
schimbare în sistemul de sănătate românesc, am crezut în inovație și am îndrăznit să 
țintim cât mai sus, pentru a oferi pacienților români calitate, profesionalism, grijă și 
respect pentru nevoile lor. Împreună am realizat proiecte de impact și am reușit să 
jucăm un rol esențial în societate și să obținem statutul de lider detașat în                     
monitorizarea pandemiei prin implicarea activă în zona de cercetare.

Doar împreună putem face România bine, în fiecare zi.

Mihai Marcu 
CEO și Președinte al Consiliului de 

Administrație MedLife
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DESPRE MEDLIFE
Istoria MedLife începe cu 26 de ani în urmă, cu un grup de medici antreprenori. Cu 
entuziasm și credință în ceea ce fac, se hotărăsc să deschidă primul cabinet medical 
privat. 
 
De 26 de ani venim cu metode noi pentru a avea grijă de pacienți și de a Face România 
bine. Au trecut 26 de ani, plini de reușite, povești și învățăminte. 

În toți acești ani am sprijinit oamenii și sistemul medical, am investit în tehnologie și am 
avut un singur scop: să avem grijă de sănătatea pacienților noștri. Nici în pandemie nu 
ne-am oprit: am oferit acces la servicii medicale de calitate, în siguranță, și am pornit 
programe de cercetarea medicală pentru a ști cum să acționăm în lupta cu pandemia.

Azi, toate acestea le-am reunit în Raportul Binelui. În ochii noștri, binele se face prin 
medicină și știință, dar și cu grijă și empatie. Să fii specialist nu e de ajuns. Ca medic, 
trebuie să pui înțelegerea, sentimentele și grija lângă expertiză, experiență și inovație. 
Medicina, așa cum o înțelegem noi, aduce împreună știința și cunoașterea vieții.
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FILOSOFIA NOASTRĂ 
CA BRAND

Suntem cu un pas înainte în tot ceea ce înseamnă 
serviciile medicale: complexitatea și calitatea actului 
medical, tehnologia din dotare și profesionalismul 
corpului medical. Știm că pacienții noștri doresc să 
fie tratați de medici și personal cu înaltă pregătire 
și să beneficieze de cea mai avansată tehnologie. 
De aceea, depunem toate eforturile ca serviciile 
noastre să fie la nivelul așteptărilor lor.

Credem că pacienții au nevoie de soluții complete, 
atât pentru diagnostic, cât și pentru tratament. 
De aceea, am creat Sistemul Medical MedLife, ce 
integrează clinici, laboratoare, spitale, maternități, 
centre de stomatologie, centre de excelență și 
farmacii.

Suntem operatorul medical privat care a investit 
cel mai mult în aparatură și echipamente medicale. 
Astfel, medicii lucrează cu cele mai noi tehnologii,
iar pacienții beneficiază de un diagnostic precis și 
de tratament adecvat.
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MISIUNEA ȘI VALORILE 
NOASTRE 

Dorința de a face bine a devenit misiunea noastră față de națiune și “binele” a devenit responsabilitatea 
noastră pentru cei din jur.

Credem în: 

GRIJĂ ȘI RESPECT
Fiecare pacient este important și respectat, iar 
nevoile fiecăruia sunt tratate cu grijă și atenție.

RESPONSABILITATE
Tot ceea ce facem este ghidat de ceea ce 
este important pentru viața și sănătatea 
oamenilor.

INOVAȚIE
Avem o preocupare constantă pentru 
metode, tehnologie și organizare care să 
aibă ca rezultat soluții medicale mai bune 
și mai eficiente.

PROFESIONALISM
Reunim peste 3.000 de medici, profesori, 
conferențiari doctori în medicină care își fac zi 
de zi meseria cu dedicare și 
profesionalism.
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Acoperire Internațională
• o clinică multidisciplinară la 
     Budapesta, în Ungaria

Performanță zilnică
 

peste 30.000 analize medicale 

peste 2.800 de consultații 

Performanță anuală
peste 1.800.000 de vizite anual

 

Expertiză

5.5 milioane de pacienți unici 
care ne-au trecut pragul 

peste 700.000 de angajați 
beneficiari ai pachetelor de prevenție 
și profilaxie MedLife

MedLife devine principalul 
actor regional în monitorizarea 

pandemiei de COVID-19 
prin proiectele de 

cercetare desfășurate

2006

2004
primul laborator 

propriu de analize 

prima hyperclinică 
din portofoliul 
MedLife Grivița 

IFC (Divizia de investiții a Băncii 
Mondiale) devine acționar Medlife; 

se pun bazele primei rețele de spitale 
private din România  1994

1999se înființează compania 
din grup cu cea mai 

mare vechime la Brașov 

prima achiziție din 
portofoliul MedLife 

a unui operator 
medical local 

MedLife devine primul 
operator medical 

privat listat la BVB 
2011

2020

2019

2016 ne-am extins în afara
granițelor (Ungaria) 2010

se lansează rețeaua 
de farmacii proprii, 

PharmaLife 

ISTORIA 
MEDLIFE

ACOPERIRE NAȚIONALĂ /INTERNAȚIONALĂ
ȘI PERFORMANȚELE MEDLIFE

Acoperire Națională 
Cel mai mare număr de unități 
medicale proprii 

• peste 5.5 milioane de pacienți 
unici ne-au trecut pragul

• peste 700.000 de abonați

• 7.500 de angajați și colaboratori

• 3.000 de medici

• 2.000 de asistenți

• 200 de puncte de recoltare

• peste 50 de clinici

• 36 de laboratoare

• 22 de hyperclinici

• 20 farmacii

• 12 spitale

• 13 centre de stomatologie

•  4 maternități

•  1 bancă de celule stem



PICTURE

BINE PRIN SUSTENABILITATE
“Facem România bine" a început cu o dorință de a face bine în România sub mai 
multe forme, nu doar în sănătate și în sistemul medical.

Astfel, am dezvoltat și susținut o serie de proiecte, evenimente și idei pentru binele 
angajaților noștri și al cadrelor medicale aflate la început de drum, pentru binele 
antreprenorilor de azi și de mâine, pentru binele mediului înconjurător în care trăim. 
Și vom duce această misiune mai departe, cu noi idei și proiecte pentru a face 
România bine. 

“Facem România bine" nu este doar despre pacienții noștri, este despre toți românii, 
despre societatea românească; nu este doar despre oameni, este și despre mediul în 
care ei trăiesc; nu este doar despre oamenii cu experientă, este și despre cei care se 
află la început de drum. Pentru a face România bine, trebuie să avem grijă de tot ce ne 
înconjoară. 

Binele face parte din responsabilitatea noastră față de cei din jur, iar dorința de a face 
bine este motivul pentru care reușim în fiecare zi să facem pași în plus pentru o 
Românie mai bună. 
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BINE PENTRU
ANGAJAȚI 

În toți acești ani am sprijinit oamenii și sistemul medical, am 
investit în tehnologie și am avut un singur scop: să avem grijă 
de sănătatea ta și a celor dragi. Dar cel mai mult, am încercat 
să fim acolo pentru angajații noștri, pentru ca împreună să 
facem BINE mai departe.  

Program scurt 
în fiecare vineri 

În 2017 am dat start programului zi scurtă de lucru în fiecare vineri, program ce se desfășoară și în 
prezent. Astfel, fiecare membru al echipei MedLife din sediul administrativ se bucură de program scurt în 
fiecare zi de vineri. Pentru un echilibru perfect între performanță și viața de familie, între muncă și pasiuni.  

În ciuda pandemiei și a trecerii în regim de telemuncă, colegii din biroul central s-au putut bucura în 
continuare de program scurt în fiecare zi de vineri, pentru a putea avea un echilibru între viața 
profesională și cea personală. 

Masaj la 
birou 

Programul MedLife RelaxLife le-a adus angajaților din sediul central momente de relaxare încă din 2017.  
Programul constă în sesiuni de masaj la birou realizate de kinetoterapeuți acreditați, care oferă anga-
jaților sfaturi și informații legate de adoptarea unei poziții corecte la birou și a unui stil de viață sănătos. 
Scopul acestui program este de avea grijă de sănătatea, vitalitatea și starea de bine a angajaților noștri, 
prin restabilirea stării de echilibru funcțional. 

Chiar și în context pandemic, am dus mai departe programul realizat de către echipa MedLife - RelaxLife. 
Astfel, angajații din sediul central care nu au putut lucra în regim de telemuncă, au beneficiat de masaj la 
birou, în condiții de maximă siguranță. 

Sfaturile și informațiile legate de adoptarea unei poziții corecte la birou, le-au fost utile și angajaților care 
au lucrat de acasă în 2020.

Clubul 
MedLife 

În 2019, Clubul MedLife a revenit sub o nouă formă: ateliere care îmbină 
pasiunea și starea de bine. Scopul este de a satisface nevoia de a învăța 
lucruri noi sau de a aprofunda lucruri deja știute prin metode interactive, 
păstrând aproape componenta de networking. 

Prin clubul MedLife, angajații au acces la evenimente din zona de entertain-
ment sau activități interactive: concerte de muzică live, piese de teatru, 
show-uri de improvizație, lecții de dans, demonstrații de cocktail, lecții de 
drumming, etc. 

Ediția SuperChef - cum să explorezi arta culinară și tips & trick în bucătărie.

Prin ediția Cum pictăm ca Picasso am învățat să punem accentul pe creativi-
tate și să ne descoperim talentele ascunse și totodată, am aflat noi tehnici de 
pictură de la artiști. 

Kids 
Club 

În 2019 am sărbătorit Ziua Copilului la EdenLand alături de copiii colegilor noștri din biroul central. A fost o zi cu multe 
zâmbete, distracție și aventură în mijlocul naturii, iar copiii de toate vârstele s-au bucurat din plin de ieșirea în aer liber. 

Stare de bine
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Sportul este una dintre activitățile care ne ajută corpul mereu. De aceea, de-a lungul anilor am vrut să 
luăm parte la cele mai importante competiții sportive din România și ne-am încurajat colegii să participe 
pentru o stare de spirit mult mai bună, pentru o stare de BINE. 

Sport Guru Timișoara 

(5 mai 2019) este o competiție cu probe pentru toate categoriile 
de vârstă, astfel că, pe lângă traseul de 21 km, participanții au 
putut alege și crosul de 10 km, cursa populară sau cursa 
copiilor. Au participat 18 colegi. 

Rezultate: 

18 colegi participanți 

Bucharest Half Marathon  

(11-12 mai 2019) este una dintre cele mai populare competiții 
de alergare pe șosea din România. Cea de-a opta ediție a 
Volkswagen Bucharest HALF MARATHON a adus la start 
aproximativ 18.000 de alergători, 37 fiind colegi de-ai noștri.

Rezultate: 

37 colegi participanți 

DHL Marathon   

22 iunie 2019) este cursa de alergare montană de top în 
România. 

MedLife, partener de tradiție în cadrul maratonului, a partici-
pat cu asistență medicală la fața locului, care a constat în: cort 
medical cu medic și asistent, asigurarea ambulanței și a 
ATV-ului pentru urgențe și echipa RelaxLife care s-a ocupat de 
problemele musculare ale participanților. 

Din cei 1.500 de participanți la competiție, 19 au fost colegi din 
MedLife. 

Bucharest Marathon 
(12-13 octombrie 2019), una dintre cele mai populare competiții 
de alergare pe șosea din România. Cea de-a 12 ediție a adus la 
start 20.000 de alergători, printre care și 40 de colegi de-ai noștri. 

Rezultate: 

40 colegi participanți 

20.000 de alergători 

X-man Romania Oradea Ironman (iunie 2019) 
& Transfer (septembrie 2019) 

Două competiții sportive care adună la linia de start 
competitori din întreaga țară și străinătate, amatori sau 
profesioniști, care își doresc să își testeze limitele. 
Probe: înot + ciclism + alergare. 

Colegul nostru, Andrei Mogâldea, ne-a reprezentat în cele 
două competiții. 

Rezultate: 

2 competiții
Andrei Mogâldea a participat la ambele 

Activități Sportive 

Rezultate: 

19 colegi participanți 

1.500 participanți
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Cultura ne face bine și contribuie la o stare de spirit sănătoasă. De aceea, am vrut să fim mereu acolo 
unde toți ne găsim un moment de liniște, relaxare și distracție și am încercat să participăm la cele mai 
interesante evenimente culturale din România. 

Evenimente culturale 
Summer Well 
(august 2019)

Summer Well este unul dintre cele mai 
cunoscute festivaluri din România, care se 
organizează anual pe Domeniul Știrbei din 
Buftea. MedLife a fost partener al eveni-
mentului, având o zonă dedicată în cadrul 
festivalului, #STAREDEBINE, dar și un 
cort de prim ajutor, unde o echipă medi-
cală și o echipă de kinetoterapeuți le-au 
oferit participanților masaj terapeutic 
gratuit și informații utile pentru sănătatea, 
vitalitatea și stare lor de bine.

Rezultate: 

60.000 participanți

Peste 30 de activări

3 zile de festival

17 artiști/trupe

Festin pe Bulevard 
(octombrie 2019) 

Un festival organizat de teatrul Nottara, prin 
intermediul căruia 300 de colegi au participat la 
42 de spectacole de teatru.

Rezultate: 

42 de spectacole de teatru 

300 de colegi participanți 

Festivalul de Film și Istorii de 
la Râșnov (19-28 iulie 2019)

În 2019 MedLife a fost partener al 
Festivalului de Film și Istorii de la Râșnov 
(FFIR), care valorifică un capitol important 
al cinematografiei locale și mondiale. 
Subiecte relevante, filme interesante, 
dezbateri, concerte sofisticate, clădiri 
venerabile, expoziții, standuri de cărți. În 
competiție au fost înscrise 15 filme și au 
avut loc 23 de concerte, 20 de prelegeri, 2 
piese de teatru, dezbateri și ateliere, la 
care au participat 90 de invitați.

Rezultate: 
15 filme înscrise
23 de concerte 
20 de prelegeri
2 piese de teatru 
90 de invitați participanți 



Art walk street 
(25-26 septembrie 2019) 

Art walk street înseamnă un festival de artă 
stradală, expoziții de tablouri ai unor pictori 
consacrați,  newcomers în pictură, lucrări ale 
studenților din cadrul UNArte - National 
University of Arts și a elevilor liceului de arte 
plastice “Nicolae Tonitza”, demonstrații live de 
tehnici de pictură, ateliere de pictură și galerii de 
artă.

 În 2019, MedLife a fost unul dintre partenerii 
acestui festival plin de culoare. Rezultate: 

50 de expozanți 

5000 de participanți

Ideo Ideis

Cea de-a 15 ediție a Festivalul de Teatru Tânăr 
Ideo Ideis s-a desfășurat în perioada 5-9 august, 
în condiții speciale. În mod obișnuit, structura 
festivalului este orientată în jurul unor ateliere și 
workshop-uri la care participă trupe tinere de 
teatru din toată țara. Pe lângă acestea, Ideo Ideis 
presupune spectacole de teatru jucate de tinerii 
participanți, proiecții de film, concerte, talk shows 
și alte evenimente culturale care animă orașul.

Anul acesta toate activitățile s-au mutat în aer 
liber, spectacolele au fost înlocuite cu 
podcast-uri online, iar trupele de teatru nu s-au 
mai întâlnit într-un singur oraș.
MedLife a fost partener al evenimentul, susținând 
organizatorii cu echipamente de protecție și 
termoscanare.

Prin informare, prin standarde ridicate ale tehnologiei, prin angajamentul nostru de a face România bine, 
le-am arătat clienților MedLife cât sunt de importanți pentru noi. Doar alături de clienții noștri putem duce 
mai departe misiunea noastră de a face România bine și le mulțumim pentru că ne sunt mereu aproape. 

Prin intermediul abonamentului MedLife, fiecare abonat 
beneficiază de consiliere medicală, în urma căreia se 
stabilește dacă este nevoie de  un consult fizic. Linia 
telefonică este la dispoziția abonaților 24/7, oferind 
acces nelimitat la  informații și sfaturi medicale. 

Și în 2020, HotLine-ul medical a rămas un serviciu de 
bază pentru abonații MedLife. 
Astfel, fiecare abonat a beneficiat de consiliere medi-
cală, în urma căreia s-a stabilit dacă este nevoie de un 
consult fizic sau nu. În 2020, acest serviciu a fost unul 
extrem de util, atât pentru medici, cât și pentru pacienți. 

Sfatul medicului înseamnă un newsletter dedicat clienților. Prin intermediul acestuia, are loc informarea 
corectă a clienților cu privire la diverse afecțiuni sau simptomatologii. Astfel, via e-mail, clienții MedLife 
primesc periodic materiale informative realizate cu sprijinul cadrelor noastre medicale. 

Informarea corectă înseamnă putere și răspunsuri pentru 
majoritatea situațiilor dificile. De aceea, am încercat să punem 
mereu la dispoziția clienților noștri serviciile necesare pentru a fi 
mereu informați corect.

HotLine 
Medical 24/7 

Sfatul 
Medicului 
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BINE PENTRU 
CLIENȚI 

Bine prin informare
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Caravane mobile 
pentru informare

Prin intermediul caravanelor mobile, specialiștii 
MedLife desfășoară workshop-uri medicale 
interactive la sediile companiilor. Astfel, angajații 
companiilor primesc răspunsuri și detalii despre 
cele mai frecvente afecțiuni la locul de muncă, 
dar și sfaturi despre cum acestea pot fi identifi-
cate și prevenite. 

InfoLife 

Revista InfoLife este un proiect cu tradiție, lansat 
în urmă cu 10 ani, cu scopul de a veni în sprijinul 
pacienților noștri cu articole medicale de interes, 
informații despre cele mai noi tehnici și 
tehnologii, interviuri cu medici și alți români care 
fac România bine. 

În spitalele MedLife, binele de azi se face cu tehnologia de mâine. Vorbim despre echipamente 
performante de ultimă generație în imagistica medicală, printre care și aparatul de rezonanță magnetică 
RMN 3Tesla, cel mai performant echipament de acest tip din România, ce permite detectarea  unor 
afecțiuni, inclusiv maligne, chiar din stadiu incipient.

De asemenea, în laboratoarele noastre avem aparatură ultramodernă, precum linia automată Abbott 
Accelerator a 3600 din laboratorul MedLife Grivița, primul din România și din Europa de Est. Aparatura 
contribuie semnificativ la creșterea acurateții analizelor, la reducerea timpului de execuție și la o mai 
bună trasabilitate și urmărire a probelor fiecărui pacient. Investiția în potențialul de ameliorare a 
problemelor de sănătate este, cu siguranță, cea mai bună investiție în viitor. Cu ajutorul lor și al altor 
echipamente folosite de medicii din MedLife, mai multe intervenții chirurgicale au fost finalizate cu 
succes, devenind chiar premiere medicale în România.

Angajamentul nostru de a face România bine prin tot ceea ce facem, prin resursele investite atat în tehnologie 
și aparatură medicală, cât și în echipa noastră medicală, ne-a adus recunoștința clienților noștri, recunoștință 
care, ulterior, s-a concretizat în premii de prestigiu și acreditări recunoscute la nivel internațional.

Bine prin standarde tehnologice

Recunoașterea clienților
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Educația este un element foarte important atunci când vorbim de o 
Românie sănătoasă. Prin urmare, educația se regăsește și în 
strategia noastră de a face România bine. Susținem constant 
dezvoltarea segmentului de educație medicală printr-o serie de 
evenimente organizate de noi și altele la care suntem parteneri.

Evenimente MedLife

Indiferent că vorbim de evenimente dedicate 
cadrelor medicale sau evenimente dedicate 
clienților noștri, mereu am încercat să abordăm 
acele subiecte cu adevărat importante pentru ei.

Conferința Națională MedLife 
(4-5 octombrie 2019)

Cel mai mare eveniment organizat de MedLife pentru medici, care 
urmează două direcții principale: cea științifică – prin abordarea 
multidisciplinară și transmiterea know-how-ului și cea practică – 
prin ateliere dedicate fiecărei specialități medicale.

Tema celei de-a cincea ediție a Conferinței MedLife – ”Sistem, medic, 
pacient. Perspective 2025” ne-a oferit prilejul de a discuta despre 
schimbările pe care le așteptăm în următorii ani cu reprezentanți ai 
sistemelor de sănătate publice și private, medici români și medici 
străini, antropologi și experți în tehnologie.

Rezultate: 

370 participanți 

3 sesiuni plenare

9 ateliere de lucru 

61 speakeri 

3 sponsori

BINE PRIN 
EDUCAȚIE MEDICALĂ



Simpozion Constanța 
(23 august 2019)

Eveniment multidisciplinar dedicat atât medicilor 
interni, cât și medicilor externi, cu titlul “Abordarea 
modernă a pacientului complex în cadrul Sistemului 
MedLife”. 

Tematici abordate: patologia ginecologică, patologia 
cardiovasculară și neurochirurgicală, patologia 
abdominală.

Rezultate: 

3 sesiuni plenare 

7 speakeri din București, Constanța, 
Sibiu, Arad 

80 de medici participanți

Simpozion Craiova 
(18 septembrie 2019)

Având ca temă “Abordarea modernă a pacientului 
oncologic în cadrul Sistemului MedLife”,                      
simpozionul a reunit 135 de medici din plan
 local, 14% specializați în chirurgie generală, 
14% în obstetrică-ginecologie, 13% medicină de 
familie, 12% neurologie, iar restul având 
specialități diverse.

Rezultate: 

2 sesiuni plenare

10 speakeri din București, Craiova, 
Sibiu

135 medici participanți

Simpozion Sibiu 
(31 octombrie 2019)

În cadrul simpozionului de la Sibiu, cu tema 
“Implicarea și rolul pacientului în luarea deciziei 
medicale”, s-a pus accent pe importanța relației 
personal medical – pacient pentru îmbunătățirea 
complianței la tratament. Publicul a fost format 
din medici specialiști în medicină de familie 
(33%), ATI (8%), medicină internă (8%), dar și 
studenți și medici cu alte specialități. Eveniment 
a fost creditat cu puncte EMC.

Rezultate: 

2 sesiuni plenare

17 speakeri din București și Sibiu

peste 170 de participanți (medici, 
asistenți medicali, studenți)
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Simpozion Galați 
(28 noiembrie 2019)

Al doilea simpozion medical organizat la Galați a avut 
ca temă “Abordarea multidisciplinară a pacientului 
complex în cadrul sistemului medical”. Publicul a 
fost format din medici specialiști în medicină de 
familie (34%), pediatrie (9%), ORL (7%), neonatologie 
(7%), medicină internă (5%), dar și medici cu alte 
specialități (33%). Evenimentul a fost creditat cu 
puncte EMC.

Rezultate: 

2 sesiuni plenare

8 speakeri

peste 140 medici participanți

Conferința MindCare 
(23 noiembrie 2019)

Cea de-a treia ediție a Conferinței “Healers for 
Healers – MindCare alături de cei care îngrijesc” a 
fost adresată asistenților medicali și personalului din 
recepții. Evenimentul a fost structurat în două 
ateliere, care au abordat tema comunicării eficiente 
și cea a sindromului de burnout.

Rezultate: 

2 ateliere de lucru

7 speakeri

57 participanți din București, Constanța 
și Timișoara



Conferința Anuală MedLife 
(16- 20 noiembrie 2020)

Din 2015, Conferința MedLife reunește anual zeci de speakeri de calibru internațional, din Europa, Asia 
sau Statele Unite și mii de medici din diferite specialități. Evenimentul urmează două direcții principale: 
cea științifică – prin abordarea multidisciplinară și transmiterea know-how-ului și cea practică – prin 
ateliere dedicate fiecărei specialități medicale.

Tema din 2020 - “Medicina și antropologia în context pandemic. Strategii adaptative”, primită cu mare 
interes, ne-a oferit prilejul de a discuta despre obstacolele și oportunitățile aduse de criza sanitară 
împreună cu medici și antropologi cu experiență în diferite colțuri ale lumii.

Rezultate: 

65 de speakeri din România, Ungaria, Franța, Italia, UK, Olanda și Canada

5 sesiuni plenare și 13 mese rotunde

>50 de lucrări prezentate în cadrul meselor rotunde

1379 persoane care au urmărit evenimentul 

De-a lungul timpului, am susținut o serie de 
evenimente importante din domeniul medical.

Cursul Național URGEMED 
(6-7 iunie 2019)

Curs Național sub înaltul patronaj al Ministerului 
Sănătății și al Universității de Medicină și Farmacie 
“Carol Davila”, care a avut ca scop promovarea 
noilor ghiduri și protocoale de diagnostic și 
tratament în cabinetele medicilor de familie.

Rezultate: 

7 sesiuni științifice

6 simpozioane 

20 de lectori 

600 medici și asistente medicale

Conferință chirurgia sânului 
(6-8 iunie 2019)

Cea de-a 7-a ediție a Conferinței Internaționale 
dedicată Cancerului Mamar, organizată de 
Societatea Română de Chirurgie a Sânului și 
Oncologie, a avut tema “Triatlon Medical în 
diagnosticul și tratamentul cancerului mamar“.

Rezultate: 

50 lectori

65 prezentări științifice

400 participanți

Congresul Național de Cardiologie 
de la Sinaia (18-21 septembrie 2019)

Ajuns la a 58-lea, Congresul Național De
Cardiologie  s-a bucurat anul acesta de prezența 
medicilor cardiologi din toată țara (61,2%), 
medici de familie (16,3%), medici interniști 
(13,3%), dar și a altor specialități medicale 
(9,2%).

Rezultate: 

50 lectori

65 prezentări științifice

400 participanți
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Evenimente susținute de MedLife
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Eveniment dedicat chirurgiei cardiovasculare, 
organizat pentru Europa Centrală și de Est și 
susținut de Societatea Specialiștilor EndoVasculari 
din SUA. Se adresează, în special, chirurgilor 
vasculari și cardiovasculari, cardiologilor, 
radiologilor, dar și medicilor cu specialități co-inte-
resate.

Rezultate: 

250 participanți 

12 sesiuni științifice 

2 workshop-uri 

peste 80 medici din SUA și Europa

Congres de ortopedie și 
traumatologie – SOROT 2019 
(16-18 octombrie 2019)

Cel de-al XVIII-lea Congres SOROT a fost un prilej 
de a aduce împreună experți în domeniul Ortopediei 
și Traumatologiei, români și străini, care timp de 
trei zile au luat parte la prelegeri, workshop-uri și 
cursuri de înaltă calitate. Publicul a fost format din 
medici ortopezi (82%), imagistică (10%), recuperare 
(5%), ortopedie pediatrică (3%).

Rezultate: 

1030 participanți 

22 speakeri străini

26 lucrări susținute 

22 sponsori 

Romanian Hernia Days 
(17-18 octombrie 2019)

Congres dedicat chirurgiei peretelui abdominal, 
în cadrul căruia s-au prezentat tehnici de 
reparare a herniilor abdominale, tips & tricks, 
precum și modalități de management a cazurilor 
dificile. Noțiunile teoretice prezentate au fost 
puse și în practică prin intermediul unor operații 
live.

Rezultate: 

5 sesiuni științifice 

2 operații transmise live

peste 20 speakeri 

Congres East meets West 
(26-28 septembrie 2019)
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Stress Congress  
(31 octombrie – 2 noiembrie 2019)

Organizată de Fundația Ana Aslan Internațional, cea 
de-a II-a ediție a congresului a abordat tema 
stresului și longevității. Publicul a fost format din 
medici, farmaciști, asistenți medicali și psihologi. 
Evenimentul a fost creditat cu puncte EFC, EMC și 
COPSI.

Rezultate: 

peste 300 participanți 

13 sesiuni științifice 

2 simpozioane 

5 speakeri internaționali

International Medical Students’ 
Congress of Bucharest

Ajuns la cea de-a patra ediție, evenimentul 
organizat de Societatea Studenților în Medicină 
din București (SSMB) a avut un program com-
plex, format din conferințe și workshop-uri 
interactive. 

În cadrul congresului au fost prezentate și două 
proceduri minim invazive realizate de colegii 
noștri Dr. Victor Radu, medic primar Chirurgie 
Generală, Doctor în Științe Medicale și Dr. Dan 
Șuiaga, medic neurochirurg.

Rezultate: 

700 participanți 

23 conferințe & 56 workshop-uri

65 speakeri la workshop-uri

33 speakeri la conferințe, dintre care 17 
speakeri internaționali

Campanie de 
donare de sânge 

În perioada 01-12 iulie 2019, a avut loc campania 
internă de donare de sânge, desfășurată în cadrul 
Grupului MedLife. Prin intermediul campaniei “Fii 
Erou!”, au participat angajați MedLife din 10 orașe 
ale țării (Arad, Oradea, Iași, Cluj-Napoca,Constanța, 
Galați, Sibiu, Craiova, Brașov, București). Fiecare 
zonă a avut parte de un ambasador care s-a 
asigurat atât de buna funcționare a donării, cât și 
de promovarea acestui gest umanitar în cadrul 
unităților medicale.
 
Pe parcursul celor două săptămâni, 275 dintre 
colegii noștri au devenit eroi, donând sânge. 
Fiecare donator poate salva 3 vieți, iar noi, la 
MedLife, prin intermediul eroilor noștri, am ajutat 
825 de oameni să aibă o nouă șansă la viață. 

Rezultate: 

275 de colegi au donat sânge

825 oameni au primit o nouă șansă la viață

Campanie Inimi 
Sănătoase pentru copii

În cadrul primei ediții din 2019 a programului “Inimi sănătoase pentru copii” au fost tratați 11 copii diagnosti-
cați cu malformații cardiace grave, cu ajutorul echipelor medicale din România, Anglia, Germania și Suedia. 

A doua ediție din 2019 a programului a cuprins 10 dosare medicale ale unor copii cu vârste între 4 luni și 12 ani. 
Cei 10 pacienți au fost tratați la spitalul MedLife-Polisano de către o echipă mixtă de chirurgi, din România și 
Anglia. Starea lor post-operatorie a fost una bună, majoritatea dintre ei fiind externați într-un timp rapid. 

Programul “Inimi Sănătoase pentru copii” este derulat de Fundația Polisano, cu sprijinul MedLife. 

Fiecare activitate desfășurată de MedLife are în 
prim plan binele comunității din care face parte. 
Atunci când ai o comunitate sănătoasă, pașii 
pentru o Românie mai bună sunt mult mai ușor 
de făcut.

BINE ÎN
COMUNITATE
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From Family Business 
to Corporation

Evenimentul From Family Business to Corpora-
tion a fost organizat de MedLife, împreună cu 
Bursa de Valori București. În cadrul acestui 
eveniment s-a discutat despre efectele 
determinate de implementarea bunelor practici 
de guvernanță corporativă în rândul companiilor 
de stat, listate sau nelistate. 

Rezultate: 

11 speakeri & 1 keynote speaker 

175 participanți

Testare gratuită pentru 
angajații HoReCa 

Pentru a veni în sprijinul industriei HoReCa, una 
dintre cele mai afectate din cauza pandemiei, am 
lansat în luna iulie 2020 un program național de 
testare gratuită pentru depistarea anticorpilor 
specifici COVID-19 dedicat personalului din prima 
linie de interacțiune cu turiștii. Astfel, am pus la 
dispoziție mii de teste gratuite care detectează 
prezența anticorpilor specifici COVID-19 în 
organism, produși ca răspuns la infecția cu 
SARS-CoV-2. Obiectivul demersului a fost să 
ajutăm atât angajații, cât și angajatorii să își 
desfășoare activitatea cu încredere și responsa-
bilitate, oferindu-le posibilitatea de a afla dacă 
personalul din prima linie a intrat în contact cu 
virusul SARS-CoV-2.

Testare gratuită pentru 
învățători

MedLife și-a propus să măsoare gradul de 
imunizare a cadrelor didactice din ciclul primar, 
venind în completarea măsurilor luate de 
autorități pentru a spori gradul de siguranță în 
școli, odată cu reînceperea cursurilor în luna 
septembrie 2020. Astfel, am inițiat un program 
național de testare dedicat învățătorilor pentru 
depistarea anticorpilor SARS-CoV-2, prin care 
cadrele didactice au putut afla dacă au intrat în 
contact cu virusul și dacă au dobândit, pentru o 
anumită perioadă, imunitate naturală pentru 
COVID.

Campanie de informare 
privind donarea de 
plasmă

‘‘Luptăm până la ultima picătură de plasmă. 
ÎMPREUNĂ!‘‘ a fost îndemnul campaniei de 
informare și conștientizare desfășurată de 
MedLife în perioada august - octombrie 2020 la 
nivel național. Pentru a încuraja pacienții 
vindecați de COVID-19 să doneze plasmă, 
MedLife a oferit donatorilor teste RT-PCR 
gratuite pentru confirmarea vindecării și teste 
serologice pentru determinarea prezenței 
anticorpilor. De asemenea, donatorii au 
beneficiat de două screening-uri medicale 
complete post-donare.

Rezultate: 

2000 persoane înscrise 

229 donatori
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Cercetare

Din poziția de lider al pieței de servicii medicale private din România am simțit că avem o responsabilitate 
morală de a veni în ajutor în contextul pandemiei, cu un sprijin real și de impact. Cercetarea era absolut 
esențială, fiind în prima linie de luptă pentru oprirea răspândirii virusului și în găsirea de soluții rapide de 
tratare sau prevenție. Încă de la începutul pandemiei, MedLife a investit în cercetarea virusului SARS 
CoV-2, desfășurând cu resurse proprii mai multe tipuri de studii care au oferit autorităților informații 
importante cu privire la imunizarea naturală a populației, la nivel național și în focare specifice, evoluția
în dinamică a anticorpilor împotriva COVID-19, originea virusului SARS-CoV-2 care circulă pe teritoriul 
României, modalitatea de transmitere sau prezența altor tulpini, precum și gradul de imunizare 
post-vaccinare. MedLife a fost în permanentă legatură cu instituțiile statului, oferind în premieră, 
timp real, informații cruciale pentru gestionarea pandemiei de COVID-19. 

Studiu privind gradul de imunizare naturală al populației pentru COVID-19 
În luna aprilie a anului 2020, MedLife a demarat primul și cel mai amplu studiu din 
Europa Centrală și de Est privind gradul de imunizare naturală a populației pentru 
COVID-19, care a evidențiat că doar 2% din populația României avea imunitate 
dobândită natural la acel moment. 

Studiu privind rata de imunizare naturală pentru COVID-19 a populației din Suceava
Ulterior,MedLife a realizat un studiu la nivel local pentru a identifica rata de imunizare 
naturală în fața SARS-CoV-2 în rândul populației din Mun. Suceava, considerat 
epicentrul epidemiei din România la acel moment. Rezultatele cercetării au evidențiat 
că 20% din populația de peste 25 de ani a Municipiului Suceava era imunizată natural 
pentru COVID-19 în mai 2020.

Studiu privind evoluția anticorpilor la persoanele confirmare pozitiv cu COVID-19
De asemenea, MedLife a demarat un studiu în parteneriat cu Institutul de Boli 
Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș și Spitalul Clinic Colentina din București pentru 
a urmări evoluția apariției anticorpilor la persoanele confirmate pozitiv prin testul 
RT-PCR și pentru a valida unele teste de diagnostic.

Studiu de secvențiere a virusului SARS-CoV-2
MedLife a continuat studiul de secvențiere a genomului virusului SARS-CoV-2 și a 
anunțat noi rezultate privind cazurile de infectare cu tulpina britanică depistate pe 
teritoriul României. Acest studiu a reprezentat o informație extrem de valoroasă 
pentru strategia de gestionare a pandemiei la nivel național.

Studiu privind gradul de imunizare al populației post-vaccinare
În prezent compania are în derulare studiul de secvențiere a virusului prin care 
urmărește evoluția virusului și apariția noilor tulpini, precum și un alt studiu cu 
privire la gradul de imunizare al populației post-vaccinare.

Planuri de viitor

Pentru că știm cât de importantă este cercetarea pentru domeniul medical, suntem prima companie care 
a făcut din cercetare un obiectiv strategic. Mai mult, anul acesta am alocat între 3 și 5 milioane euro 
pentru amenajarea unui laborator de biosecuritate III, care va deveni cel mai modern laborator de cerce-
tare în domeniul virusologiei, geneticii și biologiei moleculare din România și va fi situat în București.



• Am instalat coșuri de colectare selectivă a deșeurilor;

• Sălile de operație din cadrul spitalelor și nu numai, au 
fost echipate cu iluminare LED și au fost implementate 
setări eficiente din punct de vedere energetic pentru 
încălzire, ventilație și aer condiționat, reducând astfel 
energia utilizată atunci când încăperile sunt folosite;

• Iluminarea LED este folosită și în lifturi și în zonele de 
așteptare pentru pacienți; 

• Bateriile folosite și cartușele de imprimantă folosite 
pot fi colectate în spațiile special amenajate pentru așa 
ceva; 

• Am instalat produse care reduc consumul de apă sau 
reduc apariția apelor uzate contaminate;

• Noile construcții sunt proiectate pentru 
o mai mare eficiență energetică;

• Analizăm constant consumul de 
resurse pentru a reduce consumul de 
energie, emisiile și risipa; 

• De la un an la altul reducem costurile 
pentru investiția în hârtie; 

• Lucrăm cu furnizori pentru a procura 
echipamente și materiale care protejează 
sănătatea pacienților, a personalului și a 
mediului;

• Folosim echipamente și materiale cu 
ambalare minimă, care conține cât mai 
puțin plumb, mercur, latex, clorură de 
polivinil plastic (PVC) și ftalat de di-etil-
hexil (DEHP), parfumuri. PAG
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Facem România 
Verde 

La doi ani de la lansarea proiectului, continuăm 
să reîmpădurim zone greu accesibile și afectate 
de exploatările forestiere. Prin intermediul 
acestui proiect, am reușit să plantăm 55.000 de 
puieți. În 2019, o echipă numeroasă formată din 
medici și personal de suport, din București, Sibiu, 
Cluj-Napoca, Craiova și Iași, au contribuit la 
plantarea de puieți de brad și molid pe un platou 
din Munții Făgăraș.
 
În 2019 au fost plantați 15.000 de puieți, prin 
intermediul a 70 de voluntari MedLife. 

La MedLife, ne dorim să facem România bine, și nu 
ne referim doar la binele oamenilor, ci și la binele 
și protejarea mediului în care ei trăiesc.

Rezultate: 

70 de voluntari MedLife 

15.000 de puieți plantați

Politici de 
mediu 

În fiecare an încercăm să reciclăm cât mai mult și 
să ne folosim de toate mijloacele existente pentru 
a reduce consumul și pentru a avea eficiență 
energetică în fiecare clinică MedLife. Reciclăm  
hârtie, ulei de gătit, echipament medical, 
consumabile medicale, baterii becuri, pixuri și 
cartușe și tonere pentru imprimantă, containere 
reutilizabile și fier vechi. 

BINE PENTRU MEDIUL 
ÎNCONJURĂTOR
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2020 ȘI PANDEMIA CAUZATĂ 
DE COVID-19 

 

Pandemia de coronavirus a luat lumea prin surprindere și majoritatea țărilor au încercat să 
asigure o informare corectă a oamenilor cu privire la acest virus și să implementeze măsuri 
de siguranță pentru a opri răspândirea lui. MedLife s-a adaptat rapid și a fost prima instituție 
medicală, privată sau de stat, care a luat măsuri de protecție împotriva COVID-19. Din 
momentul în care s-a pus problema legitimării la graniță, în clinicile MedLife existau deja 
declarații semnate pe baza cărora să se poată intra în clinici. Iar asta a ajutat foarte mult. 
Toate acțiunile luate de companie pentru a lupta împotriva virusului, au oferit încredere, atât 
medicilor, cât și pacienților MedLife.

Primele laboratoare real Time PCR autorizate în România au fost la MedLife. Primele teste 
anticorpi au fost în clinicile MedLife. Au fost demarate o serie de studii pentru a înțelege mai 
bine virusul COVID-19 și pentru a putea proteja personalul și pacienții. 

Printre măsurile cele mai importante luate de MedLife se numără: triajul medical și crearea 
de circuite noi în clinici și spitale, dotarea cu aparate de sterilizare, testarea regulată a 
personalului medical, oferirea de măști de protecție tuturor celor care treceau pragul 
unităților MedLife și reașezarea pe etaje a pacienților, astfel încât cei cu probleme respira-
torii să aibă un circuit separat. 

CONTEXT ȘI 
ADAPTARE



Echipamente de protecție și 
materiale sanitare

Anul 2020 a însemnat un an de adaptare constantă și 
asta am și făcut, iar pe primul loc au fost angajații. 
Ne-am asigurat că atât medicii, cât și personalul din 
departamentul de suport au avut mereu la dispoziție 
echipamente de protecție și dezinfectant. Am 
realizat circuite speciale pentru ei, pentru ca fluxul 
de oameni să fie sigur pentru toți angajații și am 
implementat un sistem pentru realizarea triajului 
epidemiologic. 

Am făcut o prioritate din protejarea echipei MedLife, 
pentru a putea menține astfel și siguranța pacienților. 
De aceea, ne-am asigurat că fiecare membru din 
echipă a fost în siguranță și a beneficiat de tot suportul 
necesar în această perioadă dificilă. 
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Triaj medical

Triajul epidemiologic al echipei MedLife a fost 
implementat încă de la începutul apariției primelor 
cazuri de COVID-19 în România, moment în care 
informațiile despre virus erau destul de puține. 
Faptul că ne-am adaptat rapid și am luat măsuri de 
siguranță pentru a opri răspândirea virusului, au dus 
la protejarea întregii echipe. 

Program continuu de 
testare COVID-19 

Imediat după începutul pandemiei am investit în 
dezvoltarea propriilor laboratoare RT-PCR în vederea 
depistării infecției cu SARS-CoV-2. Astfel, încă din luna 
martie a anului trecut am avut capacitatea de a testa 
colegii din unitățile MedLife, cadre medicale și personal 
auxiliar, care se intersectau zilnic cu mii de pacienți. 
Astfel, prin testare sistematică am reușit să ne protejăm 
colegii, să evităm eventualele focare și să ne continuăm 
activitatea în unitățile medicale în condiții de maximă 
siguranță. De asemenea, colegii au beneficiat de 
programe de testare gratuită pentru depistarea 
răspunsului imun post infectare cu COVID-19 și post 
vaccin. Iar campaniile de informare realizate le-au oferit 
mereu ultimele detalii necesare cu privire la starea  
cadrelor medicale și a personalului auxiliar, care se 
intersectau zilnic cu mii de pacienți.

Program remote pentru 
echipele de suport

2020 a fost un an dificil din multe puncte de vedere, un an 
în care a trebuit să ne adaptăm constant. De aceea, lucrul 
de acasă a însemnat o opțiune importantă pentru mulți 
dintre colegi. Am mers mai departe cu această măsură 
pentru a oferi siguranță echipelor de suport, dar și pentru 
a continua să asigurăm productivitatea în activitate. 

GRIJĂ PENTRU 
AI NOȘTRI



Cea de-a 15 ediție a Festivalul de Teatru Tânăr 
Ideo Ideis s-a desfășurat în perioada 5-9 august, 
în condiții speciale. În mod obișnuit, structura 
festivalului este orientată în jurul unor ateliere și 
workshop-uri la care participă trupe tinere de 
teatru din toată țara. Pe lângă acestea, Ideo Ideis 
presupune spectacole de teatru jucate de tinerii 
participanți, proiecții de film, concerte, talk shows 
și alte evenimente culturale care animă orașul.

Anul acesta toate activitățile s-au mutat în aer 
liber, spectacolele au fost înlocuite cu 
podcast-uri online, iar trupele de teatru nu s-au 
mai întâlnit într-un singur oraș.
MedLife a fost partener al evenimentul, susținând 
organizatorii cu echipamente de protecție și 
termoscanare.
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Pe lângă știință și sfaturi medicale, grija și empatia 
reprezintă foarte mult din munca noastră. Astfel, în tot 
acest timp ne-am asigurat că avem grijă de pacienții și 
abonații MedLife. Pentru a le oferi cele mai bune 
soluții pentru problemele lor, am dezvoltat o serie de 
programe prin care să le fim alături. 

Platformă de 
consultații online

Am fost prima companie privată de sănătate care a 
lansat platforma de consultații online. Astfel, 
pacientul a putut intra în contact cu doctorul prin 
videoconferință și să primească un diagnostic și 
tratament, acolo unde vizita fizică nu era necesară. 

Ora de Sport

Un alt avantaj pus la dispoziție de către MedLife încă 
de la începutul stării de urgență din România este 
Ora de Sport/Home Class pentru a contracara 
efectele neplăcute ale sedentarismului, atât pe plan 
fizic, cât și pe plan psihic. 

Ora de Sport permite abonaților să facă mișcare de 
acasă, sub îndrumarea unui specialist. O minte 
sănătoasă într-un corp sănătos! Pe toată perioada 
lockdown-ului acest serviciu a fost oferit gratuit. 
Astfel, prin acest program am oferit 5.000 de ore 
gratuite.  

Consiliere 
psihologică

Perioada pandemiei de coronavirus a fost și este în continuare încărcată de anxietate și de sentimente 
confuze. Există persoane care se confruntă cu atacuri de panică sau cu incapacitatea de a gestiona unele 
situații și au nevoie de cineva care să îi ghideze. Tocmai pentru a încerca să ușureze “povara” unei perioade 
încărcate de nesiguranță, MedLife oferă abonaților serviciul de consiliere psihologică. Știm cât de impor-
tant este să poți să depășești aceste perioade pline de anxietate, de aceea, am decis ca acest serviciu să fie 
oferit gratuit pe toată perioada lockdown-ului. 

Programe de 
screening pre COVID-19

Încă de la început am luptat  împotriva răspândirii 
epidemiei COVID-19. Am investit în dezvoltarea 
propriilor laboratoare RT PCR de testare a virusului, 
efectuand pană acum mii de teste.
De la începutul pandemiei am deschis linia de testare 
la cerere pentru publicul larg, pentru ca toată lumea 
să se poată programa pentru efectuarea testului fără 
a fi conditionat de înregistrarea DSP sau recomandarea 
unui medic. Este important să avem grijă în continuare 
de sănătatea noastră și a celor dragi. 

GRIJĂ PENTRU 
ABONAȚI ȘI PACIENȚI
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Programe de screening pentru pacienții 
cu comorbidități și program de screening post COVID-19

Este mai bine să previi o afecțiune decât să o tratezi: câștigi timp, bani și sănătate. Cu această idee în 
minte, echipa MedLife a dezvoltat două programe de prevenție: Programul de screening pentru comorbidi-
tăți pentru afecțiunile curente cu care se confruntă pacienții și programul de screening post COVID-19 
pentru a adresa posibilele probleme care pot apărea pe termen scurt și mediu la pacienții care au fost 
infectați cu noul coronavirus.

Pachetul pus la dispoziție de către MedLife oferă consultații de specialitate pe medicină internă atât online, 
cât și offline, investigații de laborator pentru identificarea noului coronavirus și triaj medical la sediul 
companiei.

Programe de testare 
COVID-19 și anticorpi

Este important să ne monitorizăm mereu starea de sănătate, iar o evaluare înainte de administrarea 
vaccinului ajută la stabilirea unui punct de plecare: se pot detecta eventualele probleme de sănătate aflate 
în stadii incipiente și pot fi tratate în timp util. Din acest motiv, MedLife a creat pachete de screening PRE 
și POST vaccinare pentru a știi exact care este starea noastră de sănătate înainte și după vaccin.

Hotline medical 
pentru COVID-19 

MedLife pune la dispoziția companiilor un medic dedicat care poate oferi servicii de consiliere la                  
distanță privind cazurile de COVID și conduită în cazurile pozitive, măsuri de protecție adaptate                  
activității companiei, consilierea angajaților în caz de contact, suspiciune, rezultat pozitiv test COVID-19,                 
simptomatologie COVID-19 și suport pentru interpretarea testelor COVID-19.

Campanii de 
informare

Fiecare campanie de informare pe 
care am dezvoltat-o a fost special 
gândită pentru a veni în întâmpinarea 
pacienților și a abonaților noștri cu 
informații relevante în contextul 
pandemiei. Am vrut să fim un real 
suport și ajutor pentru ei în această 
perioadă dificilă, astfel, am realizat o 
serie de campanii de informare pe 
diverse teme:

•  Ghid de reîntoarcere la locul de muncă

•  Ghid de bune practici pentru siguranță la locul de muncă

•  Informări săptămânale pentru companii 

•  Webinarii cu specialiști 

•  Caravane mobile pentru informare - workshop-uri

•  Ghid pentru combaterea discriminării angajaților
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Alături de comunitatea din care facem parte vrem ca împreună să progresăm, să ținem pasul cu dezvoltarea 
tehnologică, cu digitalizarea și inovația în domeniu și să fim un motiv de inspirație în fiecare zi. Iar grija pentru 
comunitatea MedLife a fost mereu în prim plan deoarece, atunci când ai o comunitate sănătoasă, ai primul semn 
că lucrurile merg în direcția corectă. 

Cercetare

În contextul situației generate de pandemia de COVID-19, prioritatea MedLife a fost grija pentru echipă și pentru 
pacienți. Toți pacienții care ne trec pragul în această perioadă trebuie să se simtă în siguranță și să beneficieze de 
cele mai bune condiții de diagnostic și tratament.  În tot acest timp, ne-am concentrat atenția asupra protecției 
medicilor, asistenților și personalului auxiliar împotriva factorilor care ar putea să reprezinte un pericol de infectare. 
Sănătatea și siguranța pacienților și a personalului MedLife au fost pe primul loc, iar acest lucru a dus la dezvoltarea 
de noi strategii în tot ce înseamnă sistemul de sănătate MedLife. 

Lider pe piața serviciilor medicale din România, MedLife a investit, încă de la începutul pandemiei, în cercetarea 
virusului SARS CoV-2, desfășurând cu resurse proprii studii privind imunizarea naturală a populației din România 
pentru COVID-19, inclusiv rata de imunizare din municipiul Suceava, devenit la un moment dat epicentrul epidemiei 
din România. În plus, s-a alăturat eforturilor echipelor de cercetare internaționale realizând secvențierea tulpinilor 
virusului de pe teritoriul României. 
Totodată, a derulat un studiu care urmărește evoluția apariției anticorpilor la persoanele confirmate pozitiv prin 
testul RT-PCR și diferențele dintre metodele serologice de testare. În aceasta perioadă, este în derulare și un studiu 
care urmărește răspunsul imun post vaccinare împotriva COVID-19.

În plus, MedLife a realizat un sondaj despre intenția de vaccinare împotriva COVID-19, cu scopul de a estima 
numărul persoanelor decise să se vaccineze. 
De ce sunt importante aceste studii? Pentru că vizează răspunsuri la întrebări despre pandemia COVID-19 din 
România legate de imunizarea românilor, răspândirea virusului, dar și eficiența metodelor de testare. 

Toate informațiile obținute în urma studiilor derulate de MedLife exclusiv din fonduri proprii, au  ajutat autoritățile în 
monitorizarea și gestionarea pandemiei din România.

Cercetarea este foarte importantă pentru domeniul medical, de aceea MedLife este prima companie care a trans-
format-o într-un obiectiv strategic. Anul acesta am alocat între 3 și 5 milioane euro pentru amenajarea unui labora-
tor de biosecuritate III, unde se va lucra pentru prima dată cu viruși vii și care va deveni cel mai modern laborator de 
cercetare în domeniul virusologiei, geneticii și biologiei moleculare din România și va fi situat în București.

GRIJĂ PENTRU 
COMUNITATE
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O serie de studii internaționale au demonstrat eficiența tratamentului cu plasmă în lupta cu COVID-19, 
mai ales la pacienții cu forme grave ale bolii, inclusiv o scădere semnificativă a mortalității. Acest tip de 
tratament a fost aprobat de către Comisia Europeană încă de la începutul lunii aprilie, iar în România a 
fost introdus în protocolul de tratament pentru COVID-19 spre finalul lunii mai.

Astfel că MedLife a lansat o campanie de informare despre donarea de plasmă și importanța donării, sub 
îndemnul “Luptăm până la ultima picătură de plasmă. ÎMPREUNĂ!” pentru a crește numărul de donatori, 
iar informațiile au ajuns la circa 5 milioane de români.

MedLife le-a oferit donatorilor posibilitatea de a beneficia gratuit de un test RT-PCR pentru confirmarea 
vindecării, în cazul în care nu au avut un asemenea test, și de un test IgG, în cazul persoanelor asimpto-
matice care nu au fost confirmate printr-un test RT-PCR pozitiv.z

De asemenea, donatorii au beneficiat în mod gratuit, după donare, de două screening-uri medicale 
complete pentru evaluarea în dinamică a stării de sănătate. 

Campanie de informare 
privind donarea de plasmă

 Testare gratuită pentru angajații HoReCa
 Testare gratuită pentru învățători

Programe de testare gratuită pentru 
categorii defavorizate în context COVID-19 

MedLife a pus la dispoziția Ministerului Sănătății în calitate de unitate 
suport COVID-19 spitalul MedLife Genesys din Arad, cea mai mare 
unitate medicală a grupului din Vestul țării. Unitatea a fost reconfigu-
rată pentru a trata cazurile medii și grave, care necesita internare la 
terapie intensivă.

Spital suport 
COVID-19

MedLife a pus la dispoziția Spitalului Județean din Sibiu 22 de concentratoare de oxigen. Echipamentele au 
fost destinate îngrijirii pacienților infectați cu SARS-CoV-2 care necesită oxigen. Această inițiativă a venit 
pentru a sprijini județul și Municipiul Sibiu, care a ajunsese într-o zonă critică, având o rată de infectare cu 
noul coronavirus de peste 13 la mia de locuitori la nivel de oraș, și de până la 9 la nivel de județ, motiv 
pentru care autoritățile sanitare au și pus în aplicare decizia de carantinare a orașului.

Echipamente medicale puse la 
dispoziția spitalelor suport COVID-19

MedLife a donat peste 100.000 de măști de protecție către spitalele publice și DSP-urile locale, pentru a  
ajuta la prevenirea răspândirii COVID-19. 

Donații măști 
și dezinfectanți

MedLife și-a propus să fie alături de autorități în campania de informare referitoare la vaccinare și să 
faciliteze accesul oamenilor la vaccinul anti-COVID-19. În acest sens, MedLife pune la dispoziție o rețea 
proprie de centre de vaccinare: în Sibiu, Cluj, Brașov, Timișoara și Iași și se află în curs de acreditare și cu alte 
centre de vaccinare în alte orașe din țară.

Mai mult decât atât, MedLife și-a exprimat intenția de a achiziționa peste un milion de vaccinuri anti COVID-19 
(vaccinuri în curs de aprobare de către Agenția Europeană pentru Medicamente), pe măsură ce acestea vor fi 
disponibile pentru operatorii comerciali și a inițiat deja discuțiile cu finanțatorii, dar și cu producătorii de 
frigidere medicale care pot depozita vaccinurile la temperaturi de până la -100 grade Celsius.

Rețea proprie de 
centre de vaccinare



BINE ÎN VIITOR 
Facem România Bine și cu asta mergem înainte. Ne-am luat un angajament și mergem mai 
departe cu el.
Acest lucru înseamnă să continuăm să sprijinim proiectele care presupun un pas în față 
pentru copii, antreprenori, profesori, medici și pacienți, de acum sau din viitor. 

Prin proiectele pe care le sprijinim, ne dorim:

•  să îmbunătățim sănătatea populației din România prin facilitarea accesului la serviciile 
medicale, inclusiv în rândul persoanelor defavorizate;

•  să creștem nivelul de educație în ceea ce privește prevenția și stilul de viață sănătos;

•  să consolidăm sănătatea economiei românești prin dezvoltarea antreprenoriatului;

•  să protejăm și să securizăm sănătatea mediului;

•  să dezvoltăm domeniul cercetării din România. 

Rezultatele pe care le-am avut până acum ne ambiționează, dar cel mai mult ne încurajează 
bucuria și mulțumirea românilor de toate vârstele care au participat la proiectele pe care 
le-am susținut.
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Facem România bine

Mulțumim


