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ABREVIERI: 

 

COVID-19= Coronavirus disease 2019 (boală determinată de coronarvirus 2019) 

TVS= tahicardie ventriculară susținută 

FiV= fibrilație ventriculară 

BAV= bloc atrioventricular 

CPUS= Compartiment de Primire Urgențe de Specialiate 

MURG= Monitorizare Urgențe 

UTIC= Unitate Terapie Intensivă Coronarieni 

ATI= Anestezie Terapie Intesivă 

CCV= Chirurgie Cardiovasculară 

STEMI= infarct miocardci acut cu supradenivelare de segment ST 

NSTEMI= infarct miocardic acut fără supradenivealre de segment ST 
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PROTOCOLUL DE GESTIONARE A PACIENTULUI 

ÎN INSTITUTUL INIMII “NICULAE STĂNCIOIU” CLUJ NAPOCA,  

ÎN CONTEXTUL EPIDEMIEI CU COVID-19 

Începând din 23.03.2020, pe perioada epidemiei COVID-19, Institutul Inimii “Niculae 

Stăncioiu” Cluj-Napoca va prelua următoarele urgențe cardiace (anexa 1A): 

1. Secția de cardiologie preia pacienți cu: 

- Stop cardiorespirator în context de infarct miocardic acut cu supradenivelare 

de segment ST  

- Infarct miocardic acut cu supradenivelare de segment ST la sub 12 de ore de 

la debut, non-suspect COVID-19, cu tromboliză ineficientă sau fără 

posibilitate de tromboliză (vezi protocol de gestionare a pacientului in context 

de epidemie COVID-19 anexa 1B) 

- Infarct miocardic acut fără supradenivelare de segment ST, cu criterii de risc 

înalt și foarte înalt la non-suspect COVID-19 (vezi protocol de gestionare a 

pacientului in context de epidemie COVID-19 anexa 1B) 

- Tulburări de ritm și conducere maligne (TVS, FiV, BAV grad 2 cu sincopa și 

BAV grad 3, bradiartimii severe) non-suspect, suspect sau confirmat COVID-

19. 

- Endocardită infecțioasă acută cu instabiltate hemodinamică suspect sau non- 

suspect. 

- Proteză cardiacă cu disfuncție acută (tromboză, endocardită de proteză cu 

instabilitate hemodinamică) suspect sau non-suspect.  

 

2. Secția de chirurgie cardiovasculară preia pacienți suspecți sau non-suspecți cu: 

- Disecția acută de aortă  

- Tamponadă cardiacă 

- Anevrism de aortă complicat (ruptură) 

- Infarct miocardic acut cu sau fără supradenivelare de segment ST cu 

complicații mecanice  

- Urgențe chirugicale cardiovasculare pediatrice 

- Ischemie acută periferică cu debut sub 6 ore necompensată. 

Urgențele menționate anterior vor fi preluate din urmatoarele județe:Cluj, Bihor, Bistrița 

–Năsăud, Maramureș, Sălaj, Satu Mare. 
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1. PROTOCOL CORT TRIAJ ȘI CPUS (MURG): 

Triajul pacienților care se prezintă la Institutul Inimii “ Niculae Stăncioiu” Cluj-

Napoca este realizat la nivelul cortului amplasat în fața clădirii.  

In acest cort se află un asistent de triaj echipat corespunzător triajului 

epidemiologic (mască simplă, bonetă, halat de unica folosință, șorț impermeabil, 

ochelari de protecție sau vizieră și mănuși)- tehnica de îmbrăcare și dezbrăcare 

a echipamentului de protecție se găsește în anexa 2.  

Se va menține distanța între asistent și pacient de cel putin 1 metru, cu excepția 

momentului în care se ia temperatura.  

Asistentul efectuează triajul epidemiologic și completează chestionarul de triaj 

din anexa 3.  

În funcție de rezultatul triajului epidemiologic, pacienții se clasifică în: 

- Pacient care NU ESTE suspect COVID-19 

- Pacient care ESTE suspect COVID-19 

PACIENTUL POZITIV COVID-19 CU PATOLOGIE ASOCIATĂ 

CARDIOVASCULARĂ CU NECESAR DE INTERNARE ÎN CARDIOLOGIE SAU 

CCV (PENTRU PROCEDURI CARE NU SE POT EFECTUA ÎN ALT SPITAL) 

NU ESTE TRECUT PRIN TRIAJ, SE PREIA DIRECT ÎN CPUS/MURG.  

1. A. PACIENTUL CARE NU ESTE SUSPECT COVID-19 

Pacientul care nu este un caz suspect (conform definiției de caz din anexa 4) va 

fi direcționat inițial către Bibliotecă, unde va fi consultat.  

Biblioteca este echipată cu două (2) paturi de consultație, monitor, aparat ECG, 

ecograf, cărucior cu medicație specifică, defibrilator extern.  

Personalul medical care intră în contact cu acest tip de pacient necesită 

echipament standard de spital.  

De aici, în funcție de tipul de urgență, pacientul va fi îndrumat astfel: 

- Urgențele minore vor fi externate cu recomanări. Dacă este necesară 

recoltarea de probe biologice, pacienții vor aștepta rezultatele în locul amenajat 

de la Recepție. 

- Urgențele de gravitate medie vor fi spitalizate pe foaie de monitorizare 12 

ore sau pe foaie de spitalizare continuă la etajele 1, 2 sau 3. Acești pacienți vor fi 

preluați de către medicul responsabil de salonul în care au fost internați. 

- Urgențele cardiace majore vor fi preluate la nivelul Recepției (se va 

efectua transferul de pe targa Ambulanței pe targa spitalului) și transportate cu 

liftul pana la Etajul 1(UTIC). Personalul care va asigura transportul (brancadier, 

infirmieră, asistentă și în funcție de caz, medic) va fi echipat cu echipament 

standard de spital. Pacienții intubati orotraheal si ventilați mecanic vor fi conectați 

la ventilatorul portabil disponibil (care va fi solicitat de la etajul 5 din CCV) în 

vederea transportului în siguranță până la un pat cu posibilitate de asistare 

ventilatorie permanentă.  
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- Urgentele chirugicale cardiace vor fi preluate la nivelul Recepției (vor fi 

transferate de pe targa Ambulanței pe targa spitalului) și vor fi transportate la 

etajul 5 în CCV însoțite de brancardier, asistent/ă și în funcție de caz medic. 

Personalul care asigură transportul va fi echipat cu echipament standard de 

spital.  

Traseul de transport va fi următorul: Recepție-lift Cardiologie-etaj 1 (UTIC) 

Cardiologie- hol UTIC- hol săli angiografie/electrofiziologie- lift CCV- etaj 5 CCV.  

Traseul nu trebuie dezinfectat după transferul pacientului. 

 

1. B. PACIENTUL CARE ESTE SUSPECT COVID-19: 

Pacientul care este un caz suspect (conform definiției de caz din anexa 4), va fi 

direcționat către camera de consultații CPUS (MURG), unde va fi examinat. 

Pacientul va primi o mască simplă și mănuși. Personalul medical care intră în 

contact cu acest pacient va fi echipat corespunzător unui caz suspect (mască 

simplă, bonetă, ochelari de protecție/vizieră, halat de protecție, șort impermeabil, 

mănuși, botoșei)- tehnica de îmbrăcare și dezbrăcare a echipamentului de 

protecție se găsește în anexa 2.  

După consult pacientul va fi gestionat astfel: 

- Pacientul va fi transportat în salonul monitor urgență (MURG), singur în salon 

(maxim doi pacienți izolați în MURG, unul la femei, unul la bărbați), unde vor fi 

recoltate probe biologice conform protocolului din anexa 5. Se va raporta cazul 

imediat, telefonic la DSP (0264 433 645) și după caz la 112 și se vor urma 

instrucțiunile primite de la DSP. Când locurile disponibile de izolare din CPUS 

vor fi epuizate, pacienții vor fi izolați, singuri în salon la etajul 4 Cardiologie. 

Pacienții care vor fi izolați la etajul 4 Cardiologie vor fi transportați de către o 

infirmieră îmbracată corespunzătoru unui caz suspect.Traseul de transport a 

pacientului suspect COVID-19: MURG-lift Cardiologie-etaj 4 Cardiologie. Holul 

și liftul se dezinfectează după trecerea pacientului.  

 

- Daca pacientul nu reprezină o urgenta cardiacă majoră, va fi reținut izolat 

până la noi instrucțiuni / până la transferul la Spitalul de Boli Infecțioase sau alt 

spital cu posibilitate de gestionare a cazurilor COVID-19. . 

 

- Pacientul cu bradiaritmii severe cu necesar de cardiostimulare, se internează 

pe foaie de spitalizare continuă în MURG și după evaluarea cardiologică 

inițială (echipament de protecție caz suspect- vezi anexa 2) va fi gestionat în 

felul următor: 

 

o Dacă se prezintă în intervalul orar 08.00-14.00, va fi transportat la 

sala de ritmologie cu targa spitalului, pe următorul traseu: cu liftul 

pana la Etajul I (UTIC) Cardiologie, pe coridorul UTIC până la sala 

de angiografie/electrofiziologie unde va fi efectuată 
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cardiostimularea permanentă. La sfarsitul procedurii pacientul 

suspect, va fi transferat înapoi în salonul MURG pentru continuare 

tratamentului și monitorizare. 

o Dacă se prezintă în intervalul orar 14.00-08.00, va  rămâne in 

MURG monitorizat continuu sau după caz, fi fi transportat la sala de 

angiografie cu targa spitalului, pe următorul traseu: cu liftul pana la 

Etajul I (UTIC) Cardiologie, pe coridorul UTIC până la sala de 

angiografie/electrofiziologie unde va fi efectuată cardiostimularea 

temporară. La sfarsitul procedurii pacientul suspect, va fi transferat 

înapoi în salonul MURG pentru continuare tratamentului și 

monitorizare până la implantarea unui stimulator permanent.  

Personalul implicat direct în tratamentul acestui pacient (medic 

ritmolog, asistenta de la sala de angiografie) va fi echipat cu bonetă, 

mască, ochelari de protecție/vizieră, 2 perechi de manuși, halat 

impermeabil/ combinezon de unica folosință (sau după caz mănuși și 

halat steril), botoșei. Pacientul va purta mască simplă și mănuși.  

Întreg circuitul de transfer si gestionare a pacientului se dezinfectează 

conform protocolului. 

- Pacientul cu STEMI < 12h / NSTEMI instabil va fi transportat la sala de 

angiografie cu targa spitalului, pe următorul traseu: cu liftul pana la Etajul I 

(UTIC) Cardiologie, pe coridorul UTIC până la sala de angiografie unde va fi 

efectuată coronarografia și după caz PCI. Personalul implicat direct în 

tratamentul acestui pacient (medic interventionist/electrofiziolog, asistenta de 

la sala de angiografie) va fi echipat cu bonetă, mască, ochelari de 

protecție/vizieră, 2 perechi de manuși, halat impermeabil/ combinezon de 

unica folosință (sau după caz mănuși și halat steril), botoșei. Pacientul va 

purta mască simplă și mănuși. La sfarsitul procedurii pacientul suspect, va fi 

transferat înapoi în salonul MURG sau la etajul 4 Cardiologie în funcție de caz 

pentru continuare tratamentului și monitorizare.  

 

- Pacientul cu NSTEMI stabil va fi internat singur în salon (în MURG sau la 

etajul 4 în Cardiologie) unde va fi tratat conservativ. Dacă pe parcursul 

spitalizării, se va confirma infecția cu COVID-19, pacientul va fi transferat intr-

un spital care gestionează cazurile pozitive în funcție de locurile disponibile. 

Daca va fi infirmată infecția, pacientul se va transfera într-un salon cu regim 

normal. Dacă pacientul devine instabil hemodinamic, electric sau respirator și 

necesită asistare hemodinamică sau ventilatorie dedicată, se va transporta 

folosind ventilatorul de transport (de la etajul 5 CCV) pe același traseu la ATI 

etaj 4 CCV.  
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- Pacienții chirugicali și pacientii cardiologici cu necesar de ventilație mecanică 

invazivă/noninvazivă preluati direct în CPUS,vor fi transferați pe targa 

spitalului, de unde vor fi transportați de către un brancardier, 1 asistent/ă 

CPUS și medicul de garda linia 2 CCV (sau medicul din CPUS- sectiunea 

suspecți- pentru cazurile cardiologice) la etajul 4 CCV pe urmatorul traseu: lift 

Cardiologie, etaj I (UTIC) Cardiologie, coridor UTIC, coridor săli 

angiografie/electrofiziologie, lift etaj 1 CCV, ATI etaj 4 CCV.  

- Pacienții care au nevoie de investigații imagistice la compartimentul de 

Radiologie/Imagistică medicală a spitalului, vor fi transportați după cum 

urmează: pacientul cu mască și mănuși, personalul care asigură transportul 

(brancardier sau asistent/a) cu echipament corespunzător cazului suspect- 

vezi anexa 2. Traseul folosit: CPUS/MURG- lift Cardiologie- hol mezanin 

Cardiologie- Radiologie/Imagistică medicală (și retur). Nu se folosește 

coridorul din dreptul Laboratorului. După transport se dezinfectează întreg 

traseul de către persoana desemnată pentru dezinfecție în ziua respectivă. 

Dacă pe parcursul monitorizării se confirmă infecția cu COVID-19 la oricare pacient 

suspect, izolat anterior, pacientul va fi transferat in alt spital destinat tratamentului 

pacientilor cu COVID 19.  

Dacă se infirmă infecția, pacientul va fi transferat intr-un salon cu regim normal.  

Dacă pacientul devine instabil hemodinamic, electric sau respirator și necesită asistare 

hemodinamică sau ventilatorie dedicată, se va transporta folosind ventilatorul de 

transport (de la etajul 5 CCV) pe același traseu la ATI etaj 4 CCV.  

Sala de consultații CPUS, saloanele MURG, saloanele și coridoarele de etaj, liftul 

din Cardiologie și CCV, coridorul etajului 1 (UTIC) Cardiologie, sala de 

angiografie/electrofiziologie, saloanele și coridoarele CCV care fac parte din 

circuitul pacienților suspecți, vor fi dezinfectate (conform protocolului de 

dezinfecție) după fiecare pacient suspect de către responsabilul de dezinfecție 

desemnat in fiecare tură. 

Materialele de protecție necesare vor fi furnizate de către un asistent desemnat 

responsabil în fiecare tură (1 asistent CPUS – suspecți, 1 asistent CPUS- 

nonsuspecți, 1 asistent sala angiografie). 

Modul de utilizare a echipamentului de protecție se găsește la anexa 2. 

Un protocol pe scurt de triaj și gestionare a pacientului cardiac și chirurgical în 

Institutul Inimii “ Niculae Stăncioiu” Cluj-Napoca se gasește la anexa 6.  
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2. PROTOCOL TERAPIE INTENSIVĂ CARDIOLOGIE (UTIC): 

Secția de Terapie Intensivă cardiologie (UTIC) a Insitutului Inimii “Niculae 

Stăncioiu” Cluj-Napoca va prelua urgențele cardiace menționate la pagina 1 și în 

anexa 1 a acestui document. 

 

2.A. PACIENTUL CARE NU ESTE SUSPECT COVID-19 

- Pacienții cu patologie cardiacă, cu necesar de internare în UTIC vor fi 

preluați după consultul prealabil (Bibliotecă) de către linia de gardă 

dublată pentru non-suspecți.  

- Traseul pacienților non-suspecți va fi următorul: Bibliotecă/Recepție- 

Transfer pe targa spitalului- lift Cardiologie- etaj 1 UTIC pentru 

internare.  

- Transportul va fi asigurat de către brancardier/infirmieră, asistent și 

după caz medicul din Bibliotecă (din zona de consult non-suspecți).  

- Pacientul nu necesită mască sau mănuși de protecție. 

- Personalul care asigură transportul va fi echipat standard de spital.  

- Internarea pacientului se va face în UTIC A, B sau RCP (în funcție de 

caz)- pe foaie de monitorizare continuă și va fi preluat de medicul 

responsabil de pat/salon sau după caz de medicul de gardă 

Cardiologie.  

- Traseul pacientului non-suspect COVID-19 către sălile de 

angiografie și electrofiziologie se efectuează după cum urmează: 

o Pacientul nu necesită mască sau mănuși de protecție. Pacientul 

este monitorizat permanent pe perioada transportului cu ajutorul 

defibrilatorului din UTIC: În cazul în care pacientul are nevoie de 

suport ventilator non-invaziv sau invaziv, se va folosi butelia de 

oxigen din UTIC RCP sau ventilatorul portabil de la etajul 5 CCV. 

o Personalul medical care transportă pacientul va fi echipat standard 

de spital.  

o Traseul de transport va fi utilizat doar după ce a fost dezinfectat în 

prealabil (dacă s-a folosit anterior pentru transportul unui caz 

suspect COVID-19).  

o Transportul se face de către asistentul/a de salon împreună cu 

brancardier și după caz cu medic, pe următorul traseu: UTIC (A, B, 

RCP)- hol UTIC- hol săli angiografie/electrofiziologie- sală 

angiografie/electrofiziologie (și retur). Traseul folosit nu necesită 

dezinfecție. 

- Pacienții internați în UTIC vor fi evalulați imagistic la pat 

(radiografic și ecografic). În cazul în care se impune transportul 

pacientului către compartimentul de Radiologie/Imagistică 

medicală a spitalului (pentru radiografie, radiosopie, CT), se 

procedează după cum urmează: 
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o Pacientul nu necesită mască sau mănuși de protecție. Pacientul 

este monitorizat permanent pe perioada transportului cu ajutorul 

defibrilatorului din UTIC: În cazul în care pacientul are nevoie de 

suport ventilator non-invaziv sau invaziv, se va folosi butelia de 

oxigen din UTIC RCP sau ventilatorul portabil de la etajul 5 CCV. 

o Personalul medical care transportă pacientul va fi echipat standard 

de spital.  

o Traseul de transport va fi utilizat doar după ce a fost dezinfectat în 

prealabil (dacă s-a folosit anterior pentru transportul unui caz 

suspect COVID-19).  

o Transportul se face de către asistentul/a de salon împreună cu 

brancardier și după caz cu medic, pe următorul traseu: UTIC (A, B, 

RCP)- hol UTIC- Lift Cardiologie- hol mezanin- 

Radiologie/imagistică medicală (și retur). Nu se va folosi holul 

corespunzător Laboratorului. Traseul folosit nu necesită 

dezinfecție. 

- Pentru pacienții internați în UTIC care necesită investigații medicale 

sau tratament intr-un alt serviciu, se procedează în felul următor: 

o Se solicită ambulanță de transport (fie a spitalului fie prin apel la 

112) 

o La momentul sosirii Ambulanței, se transportă pacientul cu targa 

spitalului la Recepție, unde se face transferul pe targa Ambulanței. 

Pacientul se preia pe targa spitalului, din același loc.  

o Pacientul nu necesită mască sau mănuși de protecție. Pacientul 

este monitorizat permanent pe perioada transportului cu ajutorul 

defibrilatorului din UTIC: În cazul în care pacientul are nevoie de 

suport ventilator non-invaziv sau invaziv, se va folosi butelia de 

oxigen din UTIC RCP sau ventilatorul portabil de la etajul 5 CCV. 

o Personalul medical care transportă pacientul va fi echipat standard 

de spital.  

o Traseul de transport va fi utilizat doar după ce a fost dezinfectat în 

prealabil (dacă s-a folosit anterior pentru transportul unui caz 

suspect COVID-19). 

o Transportul se face de către asistentul/a de salon împreună cu 

brancardier și după caz cu medic pe următorul traseu: UTIC (A, B, 

RCP)- hol UTIC- Lift Cardiologie- Recepție- Transfer targă 

Ambulanță (și retur). 

- Pacientul internat in UTIC, declarant decedat în UTIC, se va 

transporta către Serviciul de Anatomie patologică a spitalului 

după cum urmează: 

o La 2 ore de după declararea decesului, se preia pacientul pe targa 

spitalului de către brancardier (echipat standard pentru spital). 
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o Se transferă la în serviciul de anatomie patologică pe următorul 

traseu: UTIC (A, B, RCP)- hol UTIC- hol săli 

angiografie/eelectrofiziologie- lift CCV- Serviciul de anatomie 

patologică. Traseul nu necesită dezinfectie după transfer.  

 

2 .B. PACIENTUL CARE ESTE SUSPECT COVID-19 

Pacienții suspecți COVID-19 cu patologie cardiacă vor fi internați și izolați în 

MURG, saloane etaj 4 Cardiologie și saloane etaj 3 CCV. În cazul transportului 

pacientului COVID-19 intraspitalicesc, se va folosi liftul și holul UTIC. După 

fiecare transport al unui pacient suspect COVID-19, se dezinfectează liftul și 

holul, conform protocolului de dezinfecție de către persoana desemnată 

responsabilă în ziua respectivă.  

Situații posibile de interacțiune a personalului UTIC cu pacienți suspecți COVID-

19: 

- Pacient internat deja în UTIC la care se suspicioneaza infecția 

COVID-19: 

o Intreg personalul responsabil de monitorizarea, tratamentul si 

transferul pacientului (medici, asistenți, brancardier, infirmirere) se 

echipează conform anexei 2- pentru caz suspect (mască simplă, 

bonetă, ochelari de protecție/vizieră, halat de protecție, șort 

impermeabil, mănuși, botoșei). Echipamentul de protecție va fi 

furnizat de asistenta/ul UTIC desemnat responsabil cu materialele 

de protecție în ziua respectivă.  

o Se anunță DSP Cluj -0264 433 645 și se carantinează/izolează sau 

autoizolează la domiciliu pacienții și personalul medical care au 

venit în contact cu pacientul suspect COVID-19, după 

recomandările DSP.  

o Se protejează pacientul cu mască și mănuși. 

o În cazul pacienților cu necesar de suport ventilator non-invaziv, se 

folosește cort și se monitorizează în MURG.  

o În cazul pacienților cu necesar de suport ventilator invaziv, se 

solicită linie de gardă ATI echipată corespunzător pacientului 

suspect- vezi anexa 2- și ventilator portabil (etaj 5 CCV) pentru 

intubarea precoce și transportul pacientului în secția ATI etaj 4 

CCV.  

o Traseul de transfer: UTIC Cardiologie- hol UTIC-hol sala 

angiografie/electrofiziologie- lift CCV- ATI etaj 4 CCV. Traseul 

traversat trebuie dezinfectat după fiecare trecere a unui pacient 

suspect COVID-19 de către personalul responsabil cu dezinfecția în 

ziua respectivă. 

o Circuitul de ventilație al pacientului (mască CPAP, tubulatură, 

valve, balon, larigoscop) se consideră contaminate și se 

sterilizează sau se trec la deșeuri biologice contaminate, împreună 
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cu echipamentul de protecție a personalului medical care a venit în 

contact cu pacientul.  

o In ATI CCV, se recoltează pacientul conform protocolului de 

recoltare a suspecților COVID-19 din anexa 5. 

 

- Pacientul suspect COVID-19 internat/izolat în MURG sau salon 

etaj 4 Cardiologie cu SCR pentru care se solicită personal din 

UTIC: 

o Intreg personalul care participă la resuscitare și transport (medici, 

asistenți, brancardier, infirmirere) se echipează conform anexei 2- 

pentru caz suspect (mască simplă, bonetă, ochelari de 

protecție/vizieră, halat de protecție, șort impermeabil, mănuși, 

botoșei). Echipamentul de protecție va fi furnizat de asistenta/ul 

UTIC desemnat responsabil cu materialele de protecție în ziua 

respectivă.  

o Se intubează la locul SCR precoce și se transportă pacientului în 

ATI etaj 4 CCV cu ajutorul ventilatorului portabil.  

o Se efectuează resuscitarea cardio-pulmonară conform 

recomandărilor actuale, după prealabila izolare a pacientului și 

echipare completă a personalului medical care participă la 

resuscitare. 

o Traseul de transfer: MURG /etaj 4 Cardiologie- Lift Cardiologie- hol 

Etaj 1 (UTIC) Cardiologie-hol sala angiografie/electrofiziologie- lift 

CCV- ATI etaj 4 CCV. Traseul traversat trebuie dezinfectat după 

fiecare trecere a unui pacient suspect COVID-19 de către 

personalul responsabil cu dezinfecția în ziua respectivă. 

o Circuitul de ventilatie al pacientului (mască CPAP, tubulatură, 

valve, balon, larigoscop) se consider contaminate și se sterilizează 

sau se trec la deșeuri biologice contaminate, împreună cu 

echipamentul de protecție a personalului medical care a venit în 

contact cu pacientul.  

 

3. PROTOCOL ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVA CCV (ATI CCV): 

3.A. PACIENTUL CARE NU ESTE SUSPECT COVID-19 

- ATI-etajul 5 preia pacienții postoperator din Blocul operator etajul 6. De 

asemenea la etajul 5 se vor prelua urgențele cardiovasculare 

acceptate de linia de gardă prevazute la pagina 1 și în anexa 1,  pentru 

pregatire preoperatorie în vederea interventiei chirurgicale de urgență, 

ce se va realiza la blocul operator de la etajul 6. Postoperator, bolnavii 

vor fi preluati in ATI, tot la etajul 5. Liftul din spate/secundar asigură 

circuitul pentru acești pacienti NON-COVID19. De asemenea cu liftul 

secundar vor fi preluați pacienții decompensați din sectiile Chirurgie I, 

II, III. 
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3.B. PACIENTUL SUSPECT COVID-19: 

 

- În Terapie Intensiva etajul 4 sunt preluați pacienții cu patologie 

cardiaca din Cardiologie etaj 4, UTIC și MURG, cu stare de insuficiența 

respiratorie agravată, care nu raspund la manevrele de oxigenoterapie 

și CPAP pe cort sau pacienții intubați și ventilați mecanic cu 

suspiciunea de infecție COVID-19. 

- Urgențele chirrgicale supecte de COVID-19 sunt preluate de 

asemenea în ATI-CCV etajul 4. După pregatirea preoperatorie de 

urgență, vor fi transferați în blocul operator etajul 4 unde se va 

interveni chirurgical. În postoperator, acești pacienti vor fi preluați în 

ATI etaj 4 CCV pentru monitorizare și tratament postoperator. 

- Circuitul pentru pacientul suspect de COVID-19 va fi asigurat cu liftul 

principal CCV. Dupa fiecare transport al pacientului se realizează 

dezifecția adecvata a circuitului de către persoanele desemnate 

responsabile cu dezinfecția în ziua/tura respectivă 

- Transportul bolnavului din ATI etajul 4 la Blocul operator etajul 4 se va 

face de către brancardier și asistenta de anestezie +/- medic ATI- se 

va folosi echipament de protecție utilizat la transportul bolnavilor 

UOTC.Sala angio- vezi anexa 2. 

- Transferul bolnavului din Blocul operator la etajul 4 se va face de către 

brancardier, medicul chirurg cardiovascular și medicul ATI. Asistenta 

de anestezie rămâne în sala de operație pentru igienizarea adecvată a 

echipamentului de anestezie. 

 

4. PROTOCOL BLOC OPERATOR CHIRUGIE CARDIOVASCULARĂ A 

PACIENTULUI SUSPECT COVID-19, ETAJ 4 CCV: 

 

- Blocul operator a fost modificat fiind dotat cu presiune negativă.  

- În caz de intervenție chirurgicală de urgență, blocul operator este 

pregatit de asistenta circulantă împreunî cu infirmiera de bloc operator. 

Masa chirurgicală este pregatită de asistenta instrumentară în mod 

obisnuit. 

- Medicul chirurg operator principal este ajutat de alți doi medici chirurgi, 

numiți ajutor 1 și ajutor 2. Traseul lor este: filtru, unde se schimbă 

echipamentul de spital cu cel de bloc operator. Aici iși vor pune 

echipamentul de protecție: boneta, masca FFP2, viziera sub care se 

pot pune lupe chirurgicale, saboți de bloc operator, botoșei. Din filtru 

vor patrunde în blocul operator și de aici în spălator unde se vor spăla 

conform protocolului obișnuit. Își vor pune halat chirurgical impermeabil 

și doua perechi de mănuși și vor pătrunde în blocul operator.  
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- Mașina de circulație extracorporeală este pregatită de asistentul 

perfusionist în mod obisnuit. 

- O a treia  asistentă de bloc operator numită runner, se gasește în 

camera situată între spălator și blocul operator cu ieșire spre scări și 

intrarea din spate a ATI etaj 4. Aceasta are rolul de a transfera 

materiale, probe biologice, între blocul operator și terapia intensivă. 

Transferul se face prin geamul prevazut cu doua uți ermetice.         

- Medicul anestezist ajutat de asistenta de anestezie pregatesc aparatul 

de anestezie in mod obișnuit. 

- Pacientul intubat este transportat de către brancardierul chirurgiei 

cardiovasculare insoțit de asistenta de anestezie. Traseul este 

urmatorul: terapie intensiva etaj 4 - hol sala bloc operator etaj 4 – salon 

preanestezie – sala bloc operator.  

- După efectuarea intervenției chirurgicale pacientul este transferat pe 

targa de transport de către brancardier, medicii chirurgi, medic ATI. Din 

blocul operator, pacientul va fi transportat în ATI etaj 4. Medicii chirurgi, 

respectiv asistenta instrumentară și brancardierul vor dezbrăca 

echipamentul de protecție, conform protocolului la iesirea din terapie 

intensivă, urmând a face duș în camera medicului anestezist. 

- Sala de operație este curățată de către infirmiera în mod obișnuit 

purtând echipamentul de protecție pe care îl dezbracă la ieșirea din 

salonul de preanestezie.  

- Asistenta circulantă spală trusa chirurgicală și o transportă pe traseul 

obișnuit fără a-și dezbraca echipamentul de protecție. Dupa ce 

dezinfectează cutia trusei, o predă asistentei de sterilizare. Asistenta 

circulantă iși dezbracă echipamentul de protecție la ieșirea din sala de 

preanestezie după montarea aparatului de sterilizare a aerului din 

blocul operator. De asemenea va face duș într-un spațiu desemnat 

pentru dezinfecția personalului de la etajul 2.  

 

 Echipament de protecție per individ: 

- Medic chirurg principal, ajutor 1, ajutor2, asistenta instrumentară: 

boneta, viziera, masca FFP2, halat chirurgical steril, doua perechi de 

manusi sterile, saboti, botosei   

- Medic anestezist, asistenta anestezie, asistenta circulanta, asistent 

perfusionist, infirmieara, brancardier:  boneta, viziera, masca FFP2, 

halat chirurgical impermeabil nesteril, doua perechi de manusi, saboti, 

botosei . 

- Asistenta runner: boneta, ochelari, masca chirurgicala trei straturi, 

halat impermeabil, doua perechi de manusi nesterile, botosei. 

Circuitul blocului operator este schematizat în anexa 7.  
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5. PROTOCOL DE INVESTIGAȚII RADIO-IMAGISTICE ÎN SPITAL LA 

PACIENTUL SUSPECT COVID-19 

Pentru pacienții din secțiile CCV care necesită investigații în laboratorul de 

Imagistică a spitalului, se va folosi următorul traseu: CCV- lift proncipal CCV- etaj 

1- Hol  săli angio- hol UTIC- lift Cardio- mezanin Cardio- Imagistică medicală (și 

retur).  

Pacienții suspecți COVID-19 vor purta mască și mănuși iar personaul care se 

ocupă de transportul și investigarea pacientului va fi echipat corespunzător 

cazului suspect- anexa 2.  

Coridoarele, liftul se dezinfectează după fiecare trecere a pacientului, de către 

responsabilul cu dezinfecția din ziua respectivă. 

 

 

6. PROTOCOLUL DECLARĂRII DECESULUI ȘI ELIBERARE A DECEDATULUI 

SUSPECT COVID-19: 

 

- Decedatul suspect COVID-19 este preluat de pe secția unde s-a 

declarat decesul de către brancardier (echipat corespunzător). Se 

transportă către serviciul de Anatomie Patologică cu ajutorul liftului 

CCV care ulterior transportului se dezinfectează de către INFIRMIERĂ.  

- Dupa 2 ore de la declararea decesului, se scoate toata tubulatura din 

pacient: braunule, sonde nazogastrice și urinare, ace , catetere 

centrale, linii arteriale. 

- Decedatul COVID-19 se pune în sac dezbrăcat, fără obiecte de 

valoare și cu brățară de identificare. Sacul se pulverizează cu soluție 

Microzid de dezinfecție a suprafețelor. După pulverizare, decedatul se 

pune intr-un sac suplimentar care se închide și se etichetează cu 

datele de identificare ale decedatului și eticheta de RISC 

BIOLOGIC/COVID-19. Decedatul se depozitează în camera frigorifică 

(după 2 ore de la declararea decesului). 

- Medicul care a declarat decesul anunță aparținătorii/ persoana de 

contact pentru identificare și ridicare. 

- Medicul care a declarat decesul anunță medicul anatomopatolog. 

- Nu se elibereaza certificatul de deces doar după 6 ore de la declararea 

decesului și numai dupa identificare de către aparținători/ persoana de 

contact. 

- In prosectură, autopsierii pulverizează cadavrul cu formol, la fel cei doi 

saci. Dupa identificare se închide fermoarul și se pulverizează din nou 

cu formol;Cadavrul se PUNE IN SICRIU, se inchide sicriul și se 

sigilează. Se eticheteaza sicriul 

- Dacă in camera frigorifica este corpul unui decedat infectat cu COVID-

19, NU SE DEPUNE ALATURI CORPUL UNUI PACIENT 

NEINFECTAT. 
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- Medical de gardă decide cine este suspect, și cine nu. 

- PACIENTII NEINFECTAȚI SUNT ADUȘI ÎN CAMERA DE PREDARE 

DECEDAȚI LA UȘA ALBASTRĂ 

  

 Procedura de identificare: 

- Apartinătorii sunt echipați și aduși de cineva din prosectură la usa 

albastră. In același timp autopsierii scot corpul din camera frigorifică , 

deschid sacul, pulverizează cadavrul și sacul și lasă fermoarul deschis 

la nivelul capului. Apartinătorul intră, identifică, iese. Lasă 

echipamentul la ușa albastră ȘI ECHIPAMENTUL VA FI STRÂNS ÎN 

SAC BIOLOGIC DE AUTOPSIER. Apoi aparținătorul primește mănuși, 

mască și în cort completează actul de identificare (Anexa 8). Primește 

certificatul constatator de deces și declară decesul la primarie.Se 

eliberează certificat de transport.  

 

7. PROTOCOL DE GESTIONARE A PACIENTULUI ÎN AMBULATORUL 

INTEGRAT DE CARDIOLOGIE  

Triajul pacienților care se prezintă în Ambulator la Institutul Inimii “ Niculae 

Stăncioiu” Cluj-Napoca este realizat la nivelul parterului clădirii.  

In acest loc de triaj se află un asistent echipat corespunzător triajului 

epidemiologic (mască simplă, bonetă, halat de unica folosință, șorț impermeabil, 

ochelari de protecție sau vizieră și mănuși)- tehnica de îmbrăcare și dezbrăcare 

a echipamentului de protecție se găsește în anexa 2.  

Se va menține distanța între asistent și pacient de cel putin 1 metru, cu excepția 

momentului în care se ia temperatura.  

Asistentul efectuează triajul epidemiologic și completează chestionarul de triaj 

din anexa 3.  

În funcție de rezultatul triajului epidemiologic, pacienții se clasifică în: 

- Pacient care NU ESTE suspect COVID-19 

- Pacient care ESTE suspect COVID-19 

 

7.A. PACIENTUL CARE NU ESTE SUSPECT COVID-19: se va înregistra la 

Fișier și va fi arondat unui medic care are porgram de Ambulator în intervalul orar 

08.00-15.00. Pacientul nu trebuie să aiba mască sau mănuși, se va dezinfecta 

pe mâini cu solutie Microzid pentru piele la momentul intrării în Ambulator. 

Problele biologice se vor recolta la Cabinetul 32 Ambulator în regimul obișnuit.  

PACIENTUL NU VA FI ÎNSOȚIT DE APARȚINĂTORI . 

 

Pacientul evaluat în ambulator cu patologie cardiacă acută cu necesar de 

spitalizare în regim de urgență, se redirecșionează la Cort TRIAJ și Bibliotecă. 

Pacientul va fi transportat către Cort TRIAJ și Bibliotecă de către medicul din 

ambulator și personal auxiliar, echipați standard.  

Traseul de transfer: Ambulator-  curte interioară- Cort Triaj.  
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7.B. PACIENTUL CARE ESTE SUSPECT COVID-19:  Se ia legătura cu DSP 

Cluj (0264 433 645) și în caz de urgență cardiologică, se redirecționează în 

CPUS/MURG.  Dacă pacinetul NU este apreciat ca o urgență cardiologică, se 

vor respecta recomandările DSP.  

 

8. PROTOCOL DE TRANSPORT A MATERIALELOR BIOLOGICE INFECTATE 

Se respectă protocolul de izolare și transport a materialelor biologice infectate în 

vigoare.  
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ANEXA 1A 

CAZURI ACCEPTATE DE INSTITUTUL INIMII 

CLUJ NAPOCA ÎN CONTEXTUL EPIDEMIE 

COVID-19 
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CLINICA DE CARDIOLOGIE A INSTITUTULUI INIMII CLUJ NAPOCA 

ACCEPTĂ ÎN PERIOADA EPIDEMIE COVID-19 URMĂTOARELE 
URGENȚE CARDIACE: 

 

1. STOP CARDIORESPIRATOR DIN CAUZA UNUI INFARCT 

MIOCARDIC ACUT CU SUPRADENIVELARE DE SEGMENT ST 

 

2. INFARCT MIOCARDIC ACUT CU SUPRADENIVELARE DE 

SEGMENT ST LA SUB 12 ORE DE LA DEBUT, NON-SUSPECT 

COVID-19, CU TROMBOLIZĂ INEFICIENTĂ SAU FĂRĂ 
POSIBILITATE DE TROMBOLIZĂ ÎN TERITORIU 

 

 

3. INFARCT MIOCARDIC ACUT FĂRĂ SUPRADENIVELARE DE 
SEGMENT ST CU CRITERII DE RISC ÎNALT SAU FOARTE ÎNALT, 

LA PACIENT NON-SUSPECT COVID 19 

 

4. TULBURĂRI DE RITM SAU DE CONDUCERE MALIGNE 
(FIBRILATIE VENTRICULARĂ, TAHICARDIE VENTRICULARĂ 
SUSȚINUTĂ, BLOC ATRIOVENTRICULAR GRAD 2 SAU 3 CU 
SINCOPA, BRADIARITMII SEVERE SIMPTOMATICE) LA 

PACIENT NON-SUSPECT, SUSPECT SAU CONFIRMAT COVID-19 

 

5. ENDOCARDITĂ INFECȚIOASĂ CU INSTABILITATE 
HEMODINAMICĂ LA PACIENT NON-SUSPECT SAU SUSPECT 

 

6. PROTEZĂ MECANICĂ CARDIACĂ DISFUNCȚIONALĂ (ÎN 
CONTEXT DE TROMBOZĂ SAU ENDOCARDITĂ DE PROTEZĂ) 
LA PACIENT NON-SUSPECT SAU SUSPECT 
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CLINICA DE CHIRURGIE CARDIOVASCULARĂ A INSTITUTULUI INIMII 

CLUJ NAPOCA ACCEPTĂ ÎN PERIOADA EPIDEMIE COVID-19 

URMĂTOARELE URGENȚE CARDIACE, DE LA PACIENȚI NON-

SUSPECȚI, SUSPECȚI SAU CONFIRMAȚI COVID-19: 

 

1. DISECȚIA ACUTĂ DE AORTĂ 

 

2. TAMPONADA CARDIACĂ 

 

 

3. ANEVRISMUL DE AORTĂ COMPLICAT (CU RUPTURĂ) 
 

4. INFARCTUL MIOCARDIC ACUT CU SAU FĂRĂ 
SUPRADENIVELARE DE SEGMENT ST CU COMPLICAȚII 
MECANICE 

 

 

5. URGENȚE CHIRURGICALE CARDIOVASCULARE PEDIATRICE 

 

6. ISCHEMIE ACUTĂ PERIFERICĂ LA SUB 6 ORE DE LA DEBUT, 

NECOMPENSATĂ. 
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ANEXA 1B 

PROTOCOL DE GESTIONARE A PACIENTULUI 

CU SINDROM CORONARIAN ACUT ÎN 

CONTEXTUL EPIDEMIEI CU COVID-19 
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STEMI SUSPECT 

Evaluarea funcțiilor vitale (TA, AV, SO2, ecg, ETT) 

 

Recoltare probe pentru COVID-19 

 

PACIENT INSTABIL RESPIRATOR CU PNEUMONIE ACUTĂ SEVERĂ 

 

DA 

 

NU 

 

1. IZOLARE 
2. TRATAMENT CONSERVATIV STEMI 
3.  REEVALUARE CARDIO ÎN FUNCȚIE 

DE EVOLUȚIE 

  

DEBUT STEMI 

 

PESTE 12 ORE 

 

TRATAMENT 
CONSERVATIV ȘI 
REEVALUARE LA 

NEVOIE 

 

SUB 12 ORE 

 

CONTRAINDICAȚIE SAU IMPOSIBILITATE DE A EFECTUA TROMBOLIZĂ 

 

DA 

 

NU 

 

PCI 

 

Evaluare risc/beneficiu 

 

TROMBOLIZĂ 

 

REPERFUZIE 

 

NU 

 

DA 

 

TRATAMENT 
MEDICAMENTOS ȘI 
CORONAROGRAFIE 
DUPĂ VINDECAREA 
COVID-19 SAU 
INFIRMARE CAZ 
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STEMI NON-SUSPECT/ COVID-19 NEGATIV 

DEBUTUL SIMPTOMATOLOGIEI 

 

SUB 12 ORE 

 

PESTE 12 ORE 

 

CONTRAINDICAȚIE SAU IMPOSIBILITATE DE A 
EFECTUA TROMBOLIZĂ 

 

DA 

 

NU 

 

PCI 

 

Evaluare risc/ 
beneficiu TROMBOLIZĂ 

 

REPERFUZIE 

 

NU 

 

DA 

 
TRATAMENT MEDICAMENTOS ANTIISCHEMIC 
MAXIMAL ȘI REEVALUARE CARDIO LA NEVOIE 

 

TRATAMENT 
MEDICAMENTOS 
ANTIISCHEMIC 
MAXIMAL ȘI 
REEVALUARE CARDIO 
LA NEVOIE 
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NSTEMI  

STABIL 

 

INSTABIL CLINIC, 
HEMODINAMIC 
SAU ELECTRIC 

PCI 

 

TESTARE COVID-19 

 

POZITIV 

 

NEGATIV 

 

IZOLARE 

 

UTIC/SECȚIE 

 

TESTARE COVID-19 

 

POZITIV 

 

NEGATIV 

 

RISC (GRACE) 

 

CRESCUT 

 

SCĂZUT 

 

PCI 

 

TRATAMENT 
MEDICAMENTOS 
ANTIISCHEMIC 
MAXIMAL ȘI 
REEVALUARE CARDIO 
LA NEVOIE 

 

PCI DUPĂ 
VINDECARE 
COVID-19 
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ANGINĂ PECTORALĂ INSTABILĂ  

TRATAMENT 
CONSERVATIV 

 

STABILIZARE CLINICĂ 

 

DA 

 

NU
 

 

CONTINUĂ TRATAMENTUL CONSERVATIV 

 

REEVALUARE CARDIOLOGICĂ ÎN VEDEREA PCI 

 



PROTOCOL ÎN CONTEXT DE  EPIDEMIE COVID-19 
VERSIUNEA 1 DIN 23.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 2 

ECHIPAMENTUL CORESPUNZĂTOR 

GESTIONĂRII PACIENTULUI ÎN CONTEXT DE 

EPIDEMIE COVID-19 ȘI TEHNICA DE 

ÎMBRĂCARE/DEZBRĂCARE CORECTĂ 
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ANEXA 3 

CHESTIONAR PENTRU EVALUAREA RISCULUI 

DE ÎMBOLNĂVIRE CU COVID-19 LA PACIENȚII 

CARE SE PREZINTĂ UPU/CPU/CAMERA DE 

GARDĂ  
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CHESTIONAR PENTRU EVALUAREA RISCULUI DE ÎMBOLNĂVIRE CU COVID-19 LA PACIENȚII 

CARE SE PREZINTĂ UPU/CPU/CAMERA DE GARDĂ   

NR.............. 

COD PREZENTARE/NR REGISTRU......... 

DATA  ...../..../2020 

NUME-PRENUME......................... 

 

Nota: se bifeaza raspunsul corespunzator sau se completeaza nr. de zile 

 

În cazul în care răspunsul este DA la cel puțin una dintre cele 5 întrebări de  evaluare a 

riscului unui pacient de a fi posibil expus la infecția cu COVID-19 (chestionar completat de 

ASISTENTUL MEDICAL de la triaj) , pacientul este considerat POSIBIL EXPUS la COVID-19, și se 

va proceda astfel: 

 

• ASISTENTUL MEDICAL evaluator va anunța medicul Consultant din Camera de Gardă 

(între orele 8:00 – 13:00) sau medicul Șef de Gardă (13:00 – 08:00) care va continua 

evaluarea prin chestionar la Ghișeul UPU/CPU/Camerei de Gardă pentru stabilirea 

condiției de pacient POSIBIL EXPUS la COVID-19, SIMPTOMATIC sau ASIMPTOMATIC 

 

• Medicul va revizui răspunsul la ÎNTREBĂRILE de evaluare a riscului unui pacient de 

a fi posibil expus la infecția cu virusul COVID-19 (chestionar completat de 

ASISTENTUL MEDICAL de la triaj): 

 

1. Sunteți cetățean/rezident în țări/zone* cu transmitere comunitară extinsă a COVID-19? 

DA □     NU □ 

a. Dacă DA, sunteți în primele 14 de zile de la plecarea din țară/zonă? 

DA □     NU □ 

2. Ați călătorit în ultimele 14 de zile în țări/zone* cu transmitere comunitară extinsă a 

COVID-19? 

DA □     NU □ 

3. Ați participat în ultimele 14 zile la Conferințe/Întruniri cu participare internațională sau 

alte activităţi inclusiv recreative ce au presupus aglomerări de persoane venite din zone 

afectate?                

DA □     NU □ 

4. Ați intrat în contact în ultimele 14 zile cu pacienți diagnosticați cu COVID-19 sau cu 

suspiciune de infecție cu COVID-19? 

DA □   (precizaţi numărul de zile scurse de la contact până la momentul prezentării: 

……………………..zile)      

NU □ 
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5. Ați intrat în contact în ultimele 14 zile cu fluide biologice (Ex: sânge, materii fecale, urină, 

salivă, spermă etc.) provenite de la un pacient diagnosticat cu COVID-19 sau cu suspiciune 

de infecție cu COVID-19? 

DA □   (precizaţi numărul de zile scurse de la contact până la momentul prezentării:  

……………………..zile)      

NU □ 

 

• În cazul în care răspunsul este NU LA TOATE CELE 5 ÎNTREBĂRI, pacientul este considerat 

NEEXPUS la virusul COVID-19 și va fi evaluat în UPU/CPU/Camera de Gardă conform 

protocolului obișnuit, iar nivelul de protecție al personalului medical și auxiliar va fi 

conform cu procedurile de aplicare a precauțiunilor standard. 

 

• În cazul în care răspunsul este DA la cel puțin una dintre cele 5 întrebări, se va proceda 

la stabilirea condiției de pacient POSIBIL EXPUS la virusul COVID-19, SIMPTOMATIC sau 

ASIMPTOMATIC prin adresarea următorului calup de întrebări: 

 

6. Ați prezentat unul din simptomele de mai jos în primele 14 zile de la plecarea din țara/zona 

afectată sau de la participarea la Conferințe/Întruniri Internaționale sau alte activităţi inclusiv 

recreative ce au presupus aglomerări de persoane venite din zone afectate ? 

Tuse                                                      DA □     NU □     NU ȘTIU □ 

Febră                                                                          DA □     NU □     NU ȘTIU □ 

Dureri în gât                                                                       DA □     NU □     NU ȘTIU □ 

Dificultăţi respiratorii (scurtarea respiraţiei)                                                           DA □     NU □     NU ȘTIU □ 

 

 

 

 

A. Pacientul este considerat SIMPTOMATIC dacă la momentul chestionării prezintă unul sau 

mai multe din simptomele de mai sus.  

 

ORICE pacient care întrunește condiția de POSIBIL EXPUS - SIMPTOMATIC este declarat CAZ 

SUSPECT DE BOALĂ DE INFECŢIE CU COVID-19, situație în care: 

 

a) Pacientul va fi izolat în SALONUL DESTINAT ÎNGRIJIRII CAZURILOR SUSPECTE DE 

INFECŢIE CU COVID-19 
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b) Se va proceda la aplicarea protocolului de management al cazului considerat 

SUSPECT de INFECŢIE CU COVID-19 

 

B. Pacientul este considerat ASIMPTOMATIC dacă la momentul chestionării a raspuns cu NU 

la toate intrebarile privind semnele de boala din tabel. 

 

Pacienții care întrunesc condiția de POSIBIL EXPUS – ASIMPTOMATIC: 

- vor fi evaluați în UPU/CPU/Camera de Gardă conform protocolului obișnuit, iar nivelul de 

protecție al personalului medical și auxiliar va fi conform cu procedurile de aplicare a 

precauțiunilor standard. 

- vor fi anuntati de catre medicul consultant din UPU/CPU/Camera de Gardă la DSPJ pentru a 

fi monitorizati 

Pacienții care întrunesc condiția de POSIBIL EXPUS, ASIMPTOMATIC, și se află în primele 14 zile 

ale perioadei de incubație, vor primi următoarele recomandări din partea medicului 

consultant: 

a) Se recomandă izolare la domiciliu pe toată perioada de incubație (până la încheierea 

celor 14 zile, cu menționarea datei calendaristice a încheierii perioadei de incubaţie 

în FIȘA PACIENTULUI). Se va menţiona, de asemenea, numărul de zile scurse de la 

momentul contactului până la momentul prezentării la spital. 

b) Monitorizarea apariţiei vreunui simptom, zilnic, până la maxim 14 zile ale perioadei 

de incubație; 

În cazul în care pacientul se menține afebril și nu prezintă alte semne clinice de boală va fi 

considerat NEINFECTAT. În cazul în care pacientul observă apariţia vreunui simptom (tuse, 
durere în gât, dificultate la respiraţie, febră) va apela URGENT 112, prezentând istoricul de 

călătorie în ultimele 14 zile sau ca a fost in contact cu un caz suspect/confirmat de infecţie cu 
noul coronavirus, pentru a fi transportat, cu masca aplicată pe nas şi gura, la spitalul de boli 
infecţioase desemnat de MS.  

Completat de 

……………………….. 

Semnătura........................ 
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DEFINIȚII COVID-19 
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V. Definitiile de caz pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus 
(COVID-19) 

 
Actualizare 23.03.2020 

 
Caz suspect  
 

1) Pacient cu infecție respiratorie acută (debut brusc al cel putin unuia din 

următoarele: tuse, febră, scurtarea respiratiei (creșterea frecvenței 

respiratorii) SI fara o alta etiologie care sa explice pe deplin tabloul clinic 

SI cu istoric de calatorie sau sedere intr-o tara/regiune cu transmitere 

comunitara, in perioada de 14 zile anterioare datei debutului  

SAU 

2) Pacient cu infectie respiratorie acuta SI care s-a aflat in contact 
apropiat cu un caz confirmat cu COVID-19 case in perioada de 14 zile 
anterioare datei debutului  

 
SAU 

 
3) Pacient cu infectie respiratorie acuta severa (SARI) (febra sau istoric 

de febra SI tuse SI scurtarea respiratiei (creșterea frecvenței respiratorii) 
SI care necesita spitalizare peste noapte)) SI fara alta etiologie care sa 
explice pe deplin tabloul clinic  

 
 
Contactul apropiat este definit ca:  
 
- Persoana care locuieste in aceeasi gospodarie cu un pacient cu COVID-19; 
- Persoana care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex.strangere 
de mana neurmata de igiena mainilor); 
- Persoana care a avut contact direct neprotejat cu secretii infectioase ale unui 
caz de COVID-19 (ex.in timpul tusei, atingerea unor batiste cu mana neprotejata 
de manusa); 
- Persoana care a avut contact fata in fata cu un caz de COVID-19 la o distanta 
mai mica de 2 m si pe o durata de peste 15 minute; 
- Persoana care s-a aflat in aceeasi incapere (ex.sala de clasa, sala de sedinte, 
sala de asteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum                       
15 minute si la o distanta mai mica de 2 m; 
- Persoana din randul personalului medico-sanitar sau alta persoana care 
acorda ingrjire directa unui pacient cu COVID-19 sau o persoana din randul  
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personalului de laborator care manipuleaza probe recoltate de la un pacient cu 
COVID-19, fara portul corect al echipamentului de protectie;  
- Persoana care a avut contact in avion cu un caz de COVID-19 si care a stat pe 
unul din cele 2 randuri in orice directie fata de caz, persoane care au calatorit 
impreuna cu cazul sau care i-au acordat ingrijire in avion, membri ai echipajului 
care au servit in zona in care s-a aflat cazul. Daca severitatea simptomelor sau 
deplasarea cazului in avion indica o expunere mai extinsa, for fi considerati 
contacti apropiati toti pasagerii din zona respectiva din avion sau chiar toti 
pasagerii din avion. 
 
Link-ul (legatura) epidemiologic(a) ar fi putut avea loc in perioada de 14 zile 
anterioare datei debutului cazului index. 
 
 
Caz confirmat 
 
O persoana cu confirmare in laborator a infectiei cu SARS-CoV-2, indiferent de 
semnele si simptomele clinice 
 

 
 
Aceste definitii de caz pot fi actualizate in functie de cerinte noi de 

supraveghere la nivel mondial / European / national. 
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RECOMANDĂRI DE RECOLTARE PROBE 
BIOLOGICE LA PACIENȚII SUSPECȚI COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOL ÎN CONTEXT DE  EPIDEMIE COVID-19 
VERSIUNEA 1 DIN 23.03.2020 

 

Recoltarea probelor biologice se face de către medic/ asistenul echipat conform 

protocolului de caz suspect- vezi anexa 2. .  

 

1. De la pacientul cu suspiciune de infecție COVID-19 stabil clinic, se vor 

recolta în CPUS/MURG: EXUDAT NAZO-FARINGIAN SAU ORO-TRAHEAL: 

 

Nr. de probe:se recoltează două probe din narină profund (una din fiecare 

narină) SAU două probe oro-faringiene.  

 

Recoltor: Tampoane de Dacron sau poliester cu tijă de plastic. După 
recoltare, se descarcă în tub mediu de transport pentru virusuri (VTM)- cu 

minim 1 ml mediu de transport. Nu se acceptă probe fără mediu de transport 
sau cu mediu Amiens.  

 

Transport către laboratorul clinicii: 
- Probele se izolează în pungi de plastic sigilate și se transportă rapid, în 

cutie de transport specială la o temperatură de 2-8 grade. 

- În caz de întârziere peste 5 zile, proba se congelează la minus 20 de 
grade sau mai mult.  

- Proba va fi însoțită de formularul de însoțire de probe recoltate la cazuri 
supecte de COVID-19.  

Depozitare: Proba se depozitează în frigider dedicat pentru COVID-19 

Transport către Spitalul de Boli Infecțioase:  

- Transportul probei către laboratorul de la Clinica de Boli Infecțioase Cluj-
Napoca se va face în cutii izoterme pe gheață la temperatura de 4 grade 
Celsius.  

- Probele adunate în schimbul 2 și 3, vor fi transportate în dimineața 
următoare (stabilitatea probei: 5 zile la 4grade Celsius) 

 

DEZINFECȚIA CUTIEI DE TRANSPORT SE VA FAcE DUPĂ FIECARE 
TRANSPORT.  
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2. De la pacientul cu suspiciune de infecție COVID-19 intubat oro-traheal, se 

vor recolta în ATI CCV ETAJ 4: ASPIRAT TRAHEAL 

 

Probele se recoltează în secțiile de terapie intensivă. 
Recomandăm ca recoltarea probei să se facă dimineață până la ora 11. 

Recoltarea se face în recoltoare cu fund conic. 

 

 

- Probe care sunt recoltate pentru diagnosticul de COVID-19 se sigilează în 

pungi de plastic și se transportă la Laboratorul Clinici de Boli Infecțioase, 

în cutie specială în aceeași zi.Organizarea transportului se face de către 

sectia ATI CCV ETAJ  

- Aspiratul recoltat pentru deteminare bacteriologică- se consideră ca și 

material cu potențial infectant COVID-19.În laborator se vor lua măsurile 

de rigoare la insămanțare (personalul care face însămanțarea va purta 

mască halat-șort , ochelari și cagulș și va lucra sub hota protejat). 
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ANEXA 6 

PROTOCOALE TRIAJ ȘI TRASEE CARDIOLOGIE 

SI CCV PE SCURT 
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ANEXA 7 

PLAN BLOC OPERATOR 
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ANEXA 8 

FORMULAR DE IDENTIFICARE A CADAVRULUI 
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Formular de indentificare 

 

 

 

 

Subsemnatul……………………………………………………………………………………………………….. 

Legitimat cu …………………………………………………………………………domiciliat in  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

In calitate de  ……………………………  pentru  …………………………………………………………………… 

Declar ca l-am identificat/ nu doresc  sa  il identific   pe………………………………………………. 

 

Ma oblig sa indeplinesc  formalitatile  legale pentru  inhumare care va in in 

locatia…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Data 

 

Semnatura 
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