
digitală

Clinica Virtuală
REGINA MARIA

10 zile

93000 programări

80% nivel

Peste 440 

40 specialități 

Dezvoltată în timp record,
numai

înregistrate

de satisfacție
a pacienților

medici

App

Singura platformă medicală complet 
integrată și cea mai complexă de pe 
piață, consultațiile și analizele fiind 
salvate în dosarul medical electronic, 
alături de recomandări și un raport 
medical complet. 

Poate fi accesată de oriunde din țară 
sau din străinătate, pentru controale, 
interpretare analize, second opinion, 

adeverințe, rețete sau trimiteri, 
monitorizarea unor afecțiuni cronice 

sau autoimune.

Chatbot

Programări și
plata facturilor

Facial recognition

și secțiunea Suport
în app, pentru solicitări și întrebări

direct în app

Dosar medical complet,
cu acces la istoricul medical
din ultimii peste 10 ani

pentru autentificare și
validarea contului personal

Una dintre cele mai complexe aplicații 
mobile de sănătate, care integrează o 
serie de facilități pentru pacienți:

Inovație

Contul meu

Website

1600

Peste 250.000

9,5

de medici care
au notă

număr reviews (note)
acordate de pacienți

media notelor medicilor
la nivel de rețea

Recenzii
notele medicilor pe site

Self Check-In

O platformă de educație medicală, care oferă răspuns la majoritatea întrebărilor 
medicale; unul dintre cele mai mari site-uri corporate din țară și site-ul de asistență 
medicală numărul 3 din România.

Singurul furnizor medical care 
afișează, în mod transparent și 
real-time, evaluarea acordată 
medicilor de către pacienți:

dosar medical electronic și 
acces la lista medicilor vizitați

programări online la 
medicul și în locația dorită

acces la rezultatele 
analizelor

plata online a facturilor

Întreabă un medic

Secțiunea Edu

opțiune gratuită prin care poți 
cere sfatul unui specialist, care 
va răspunde pe mail în 24 de ore

mii de articole medicale grupate pe diferite subiecte: nutriție, somn, sarcină, gripă, 
alergii, astm, tiroidă, cancer, sănătatea femeii și a bărbatului și multe altele

asociere a contului
copiilor

Banca de Kilometri
faci mișcare și transformi km parcurși
în pachete medicale

Peste 300.000 de utilizatori

Posibilitatea de

la cel al părinților

Pacienții se pot înregistra singuri

Serviciu disponibil în aplicația

și fizic în 20 de locații

cu 15 minute înainte de consultație, aflând și 
cabinetul la care trebuie să meargă, pentru a 
reduce timpul de așteptare în recepție. 

de mobil ”Contul meu”

din București și din țară, prin intermediul
unor terminale interactive.

dacă ai o trimitere de la un 
medic REGINA MARIA,
te poți programa singur 
direct din trimitere


