
 
  

CLINICA POLISANO S.R.L.  
Sediul social : Str. Constitutiei, bl. 24, Sibiu, 550253, Romania 

Nr. înreg. Reg. Com: J32/1441/2003, CUI: RO15888756 
Tel: Call Center 021-9383 

Email: office@clinicapolisano.ro; Website: www.clinicapolisano.ro 
B.R.D. Sibiu: R0 89 BRDE 330 SV 0600 1833 300, 

Banca Transilvania Sibiu - RO 04 BTRL 0330 1202 G434 70XX 
Trezoreria Sibiu : RO 31 TREZ 576 5069 XXX 001 863 

Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea 
Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal  sub nr. 12470 si nr. 34271 

 

 

 

 
 

Informare 
 

 
 

Clinica Medlife Polisano a semnat in 19 aprilie 2022, protocolul de colaborare 

cu Consiliul Judetean, referitor la aderarea la proiectul „Portal Medical” (aplicatie 
informatica dezvoltata de catre Consiliul Judetean in care sunt deja inscrise cateva 

unitati spitalicesti din judetul Sibiu). 
In baza acestuia, pacientii care au beneficiat de servicii medicale furnizate de 

Clinica Medlife Polisano anterioar datei de 31 octombrie 2020 isi pot accesa istoricul 
medical prin intermediul portalului, la adresa https://portalmedical.cjsibiu.ro 

 
 

Un dosar medical poate fi accesat în cadrul Portalului Medical doar dupa o 
autentificare prealabila cu un cont de utilizator de pacient sau medic si o parola, 

care trebuie sa respecte un set de criterii de complexitate. 
Un pacient isi poate crea cont de utilizator pe baza CNP-ului si a numarului 

de card de sanatate sau pe baza CNP-ului. Dupa introducerea acestor informatii se 
trece printr-o etapa de validare a informatiilor în sistemul informatic medical al 

Clinicii Medlife Polisano, iar daca informatiile sunt corecte, se poate trece in etapa 

a doua de creare a contului de utilizator. 
Fiecare pacient isi poate accesa doar propriul dosar electronic de sanătate în 

care poate vizualiza documentele medicale care au fost generate ca urmare a 
accesarii serviciilor medicale (consultatii, analize, internare). Pentru fiecare dintre 

aceste documente se afiseaza in portalul medical un set redus de informatii, din 
cele stocate in sistemul informatic medical: numarul documentului, medicul, data 

de inceput si de sfarsit, sectia /cabinetul /laboratorul, diagnostic, medicatie 
administrata si recomandari, iar pentru cererile de analize lista de investigatii, 

rezultatele acestora, valori normale si interpretare. Pentru aceste fise se poate 
vizualiza documentul eliberat la finalizarea actului medical cum ar fi: scrisoarea 

medicala, biletul de iesire sau buletinul de analize. 
Pacientii pot acorda drept de acces la propriul dosar electronic de sanatate 

unui medic care are cont de utilizator in portal si de asemenea pot retrage oricand 
acest drept, avand control deplin asupra utilizatorilor (medicilor) care au acces la 

propriul dosar. 
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Un medic nu poate accesa implicit nici o informatie medicala in portal. Doar 
dupa ce un pacient acorda medicului drept de acces la propriul dosar, acesta ii 

poate vizualiza dosarul electronic de sanatate. 
Administratorii portalului nu pot vizualiza nici un fel de informație medicala 

aferenta pacienților cu cont de utilizator in portal. 
Portalul include o serie de mecanisme de securitate suplimentare cum ar fi: 

dupa un numar de incercari de autentificare cu un nume de utilizator si parola 

gresita acel cont este automat blocat, dupa un timp de inactivitate in portal 
utilizatorul este automat deconectat, fiind necesare o noua autentificare. 
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