O echipă de peste 800 de angajați și parteneri,
dedicată să administreze un portofoliu format din:
Peste 2.500 de companii client,
Peste 70.000 de abonamente private de sănătate și
Peste 4.500.000 de teste de laborator efectuate anual.
Istoria Medcenter începe în 1998, odată cu deschiderea primului centru medical la Iași. Ca urmare a
unui parcurs ascendent și a unei politici continue de extindere, dezvoltare și diversificare, Medcenter
și-a dezvoltat o rețea națională ce cuprinde peste 40 de puncte proprii, prezentă
astăzi în principalele orașe ale țării: București, Iași, Cluj-Napoca, Focșani, Buzău, Baia Mare și Brăila.
Misiunea companiei este aceea de a asigura o evaluare corectă a stării de sănătate a pacienţilor,
printr-un diagnostic precis şi rapid, toate centrele medicale fiind dotate cu aparatură ultramodernă și
coordonate de un personal medical special pregătit.
Activitatea Medcenter este strict reglementată prin implementarea standardului de calitate
ISO 9001:2008, a standardului de management al mediului SR EN ISO 14001:2005, cât și a
standardului de management al sănătății și securității operaționale OHSAS 18001:2007.
Activitatea tuturor laboratoarelor de analize medicale din rețeaua Medcenter este acreditată
de către RENAR conform standardului SR EN ISO 15189:2013.
Medcenter deține unul dintre cele mai mari laboratoare din sud-estul Europei: mai mult de
6000 mp destinați medicinii de laborator și patologiei. Dotarea cu aparatură medicală de
ultimă generație face din Laboratoarele Medcenter un nume de referință pe piața medicală
românească.
Respectarea normelor de calitate și preocuparea noastră pentru acuratețea rezultatelor oferite
pacienților se regăsesc inclusiv în dotarea laboratoarelor cu aparatură performantă de ultimă
oră, cât și în instruirea periodică a personalului specializat.
Pentru a oferi rezultate de cea mai mare abilitate și exactitate, în timp util, personalul medical
se ocupă în permanență de o monitorizare activă a procesului de efectuare a analizelor
medicale. Aceste rezultate, coroborate cu o interpretare corectă, conferă pacienților încredere
în calitatea și soluțiile rapide oferite pentru obținerea diagnosticului.
Laboratoarele Medcenter vă pun la dispoziție o gamă largă de analize medicale de: hematologie,
coagulare, biochimie, imunologie, serologie, teste de microbiologie și anatomie patologică la cele mai
înalte standarde.
De remarcat este premiera națională adusă de Medcenter printr-un nou concept al serviciilor medicale
din România: Centrul de Excelență în Medicină de Laborator și Patologie împreună cu Laboratorul
Central Medcenter reunesc sub aceeași emblemă educația, cercetarea și sănătatea.

