
Menționăm că toate informațiile stocate și afișate în cadrul dosarului electronic de sănătate sunt confidențiale, iar buletinele de rezultate au caracter informativ.

Call Center: Apel GRATUIT 0800 800 599 (Luni - Vineri: 08:00 - 20:00) I E-mail: contact@medcenter.ro

Creați-vă GRATUIT cont de utilizator și bucurați-vă de 
avantajele DOSARULUI ELECTRONIC DE SĂNĂTATE!

 9 Acces rapid și sigur la istoricul medical al analizelor efectuate;
 9 Vizualizarea programărilor realizate online și posibilitatea de a 

anula o programare;
 9 Acces la statusul analizelor recoltate;

 9 Notificare prin e-mail când buletinul de rezultate este 
disponibil online;

 9 Opțiunea de a adăuga membri de familie și a vizualiza 
rezultatele analizelor acestora.

Pentru a vă crea cont de utilizator pe portalul Medcenter, vă rugăm să urmați pașii de mai jos:

2 După ce ați ajuns pe portalul Medcenter, în fereastra 
afișată, dați click pe butonul “Înregistrare” din partea 
stângă.

5 Prima dată când vă autentificați în contul dumneavoastră, 
va trebui să introduceți primul cod afișat pe decontul de 

plată, denumit „Cod pacient”.

De pe bara neagră, din partea de sus a paginii, dați click pe 
numele dumneavoastră de utilizator:

Adăugați codul de pacient în rubrica numită „Coduri pacient”,  
iar pentru salvare, apăsați butonul  .

După ce ați parcurs toți pașii de mai sus, când accesați dosarul 
dumneavoastră de sănătate, puteți vizualiza, descărca în 
calculator sau tipări atât statusul analizelor, cât și buletinul de 
rezultate selectat.

3 În formularul care se afișează, completați corect toate 
câmpurile obligatorii, iar la final dați click pe butonul 
“Creează cont”. 

4 Veți primi un e-mail de notificare că v-a fost creat cu 
succes contul de utilizator pe portal. 

Ulterior, vă puteți autentifica cu numele de utilizator și parola 
pe care vi le-ați setat. 

1 Accesați pagina pacienti.medcenter.ro sau pagina
www.medcenter.ro și dați click pe butonul ori pe caseta cu 

denumirea “REZULTATE ANALIZE”.

https://pacienti.medcenter.ro/Login?returnurl=%2fmedicalfile
www.medcenter.ro

