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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
SCJU= Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj
ESC= European Society of Cardiology (Sociatatea Europeană de Cardiologie)
EPP sau PPE= Echipament de protecție personală
PCR= polymerase chain reaction (se referă la testare pentru detectarea coronavirusului)
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A. REORGANIZAREA SECȚIILOR DE CARDIOLOGIE ȘI CHIRURGIE
CARDIOVASCULARĂ DIN INSTITUTUL INIMII CLUJ-NAPOCA, ÎNCEPÂND CU
DATA DE 15.04.2020
1. DEFINIȚIA ZONELOR DIN CLINICĂ:
-

ZONĂ ROȘIE= zonă cu potențial infecțios crescut, personalul medical și auxiliar se
echipează și dezechipează COMPLET (conform anexei 1)
ZONĂ GALBENĂ= zonă cu potențial infecțios mic/moderat, personalul medical și auxiliar se
echipează cu echipament medical standard de spital (la care se adaugă mască și
mănuși+igiena mâinilor)
ZONA VERDE= zonă fără potențial infecțios, personalul medical și auxiliar nu necesită
echipament de protecție personală, doar igiena mâinilor (Administrativ și Depozit)

ATENȚIE MAXIMĂ LA:
-

RESPECTAREA ZONELOR ȘI CIRCUITELOR DIN SPITAL (DETALIATE MAI JOS)
MANIPULAREA PACIENȚILOR CU TEST (RAPID SAU PCR) POZITIV
MANIPULAREA TUTUTROR PACIENȚOLOR INTUBAȚI
DEZINFECȚIA COMPLETĂ ȘI CORECTĂ (VEZI ANEXA 2) A APARATURII ȘI
CIRCUITELOR

2. ORGANIZARE SPAȚII-CLINICA DE CARDIOLOGIE:
-

PARTER:
o Cortul de triaj (ZONA ROȘIE)- se folosește pentru triajul epidemiologic.
o Sala de asteptare CPUS/MURG (ZONĂ ROȘIE)- se folosește ca și cale de acces și
ieșire a pacientului și a echipajelor de ambulanță în și din CPUS; se mai folosește ca
și sală de așteptare a pacienților evaluați în CPUS care se externează în aceeași zi
(ex. pacienții care nu trebuie reținuți, care așteapă analize)
o CPUS/MURG (ZONĂ ROȘIE)- se folosește pentru evaluarea medicală inițială (vezi
detalii mai jos). DE ASEMENEA, IN CPUS STĂ VENTILATORUL DE TRASPORT
CARE SE FOLOSEȘTE ÎN TOT SPITALUL DUPĂ NEVOIE ȘI SE DEZINFECTEAZĂ
CONFORM ANEXEI 2 DUPĂ FIECARE FOLOSIRE.
o Saloane MURG(ZONĂ ROȘIE)- se folosesc pentru izolarea pacienților (un
pacient/salon= 2 pacienți în total, până la obținerea rezultatului testului PCR)
o Intrarea dinspre bibliotecă (ZONĂ GALBENĂ)- se folosește pentru IEȘIREA
personalului medical și auxiliar din CPUS/MURG după decontaminare
o Biblioteca (ZONĂ GALBENĂ)- se folosește ca și cameră de gardă pentru linia 3 de
gardă
o Fosta zonă de garderobă:
 Zonă de aparat de radiografie (ZONĂ ROȘIE)
 Zonă de echipare/dezechipare (ZONĂ ROȘIE pentru partea de dezechipare,
ZONĂ GALBENĂ- pentru partea de echipare), intre cele doua zone se afla
camera de baie cu dus
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o

Camera de gardă linie 2 (ZONĂ GALBENĂ)- se folosește ca și cameră de gardă
pentru linia de gardă din CPUS/MURG.

-

MEZANIN:
o Bucătăria (ZONĂ GALBENĂ)- rămâne deschisă dar NU SE MAI IA MASA ÎN SALA
DE MESE, PORȚIILE DE MÂNCARE ALE ABONAȚILOR/MEDICILOR DE GARDĂ
SE TRIMIT PE SECȚII
o Hol (ZONĂ GALBENĂ, INTERMINT ROȘIE)- se folosește pentru traseul de intrare și
ieșire a personalului care se schimbă la Mezanin (personalul etajului 2); se mai
folosește ca și traseu de transport înspre și de la Radiologie/imagistică medicală
(după care se dezinfectează conform anexei 2, de către infirmiera de la
radilogie/Imagistică medicală).
o Vestiar asistenți (ZONĂ GALBENĂ)- se folosește pentru echiparea/dezechiparea
asistenților în haine proprii de spital/haine de stradă.
o Vestiar rezidenți (ZONĂ GALBENĂ)- se folosește pentru echiparea/dezechiparea
rezidenților în haine proprii de spital/haine de stradă.
o Vestiar medici specialiști (ZONĂ GALBENĂ)- se folosește pentru
echiparea/dezechiparea medicilor specialiști în haine proprii de spital/haine de stradă.
o Secretariat (ZONĂ GALBENĂ)- se folosește ca și secretariat normal.
o Sala de curs (ZONĂ GALBENĂ)- se folosește la nevoie (raport de gardă, ședințe)
o Hol și laboratorul de Radiologie/imagistică (ZONĂ GALBENĂ, intermitent ROȘIE)- se
folosește pentru transportul și investigare imagistică
o Holul și laboratorul de analize (ZONĂ GALBENĂ)- se folosește pentru prelucrarea
probelor biologice (vezi mai jos); NU se folosește ca și circuit de transfer pacienți.

-

Etaj 1 (UTIC):
o Camera de gardă UTIC (ZONĂ GALBENĂ)- se folosește ca și cameră de gardă
pentru linia 1 de gardă de pe UTIC
o Salon 101 (ZONĂ GALBENĂ)- se folosește ca și cameră de gardă pentru rezidentul
de gardă de pe UTIC.
o Salon 102= FILTRU CURAT (ZONĂ GALBENĂ)- se folosește la schimbatul din haine
de stradă în echipament complet pentru zona roșie (UTIC) a personalului medical și
auxiliar.
o Salon 103= FILTRU MURDAR (ZONĂ ROȘIE)- se folosește la dezbrăcarea din
echipamentul complet pentru zona roșie a personalului medical și auxiliar, duș (în
cabina de duș dintre saloanele 102-103) și trecerea în salonul 102 unde se face
echiparea în hainele personale de spital.
o Saloanele A, B, RCP și 104 (ZONĂ ROȘIE)- se folosesc pentru internarea,
monitorizarea și tratamentul pacienților instabili (vezi mai jos)
o De la salonul 101 spre zona farmaciei vechi (ZONĂ GALBENĂ)- zonă pentru
brancardierul și infirmiera din UTIC (NU TREBUIE SĂ SE SCHIMBE ÎN FILTRUL 102103)
o Holul UTIC (ZONĂ ROȘIE)- se folosește NUMAI pentru transportul pacienților către
sălile angio/ritmo sau CCV. NU SE FOLOSEȘTE HOLUL UTIC PENTRU TRANZITUL
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o

-

-

-

-

APERSONALULUI MEDICAL SAU AUXILIAR (SE FOLOSEȘTE HOLUL DE LA
MEZANIN ȘI SCĂRILE INTERIOARE).
Holul de transfer, holul angio, sălile de angiografie și ritmologie (ZONĂ GALBENĂ,
INTERMITENT ROȘIE)- se folosesc pentru transferul pacienților la angio/ritmo sau
CCV și înapoi; se folosesc pentru tratamentul intervențional al urgențelor sau
implantare de stimulatoare cardiace.

Etajul 2:
o Saloane 201-210 (ZONA GALBENĂ)- se folosesc pentru pacienții cu patologie
cardiacă testați COVID-19 cu rezultat NEDETECTABIL (“NEGATIVI”).
o Camere personal medical și auxiliar (ZONA GALBENĂ)- se folosesc în mod uzual
pentru echipare/dezechipare/ dezinfecție secție
o Camera asistentelor ((ZONA GALBENĂ)- se folosește în mod uzual pentru pregătire
de medicație/sistem informatic.
Etajul 3 (ZONĂ GALBENĂ)- se folosește pentru cazarea pesonalului medical expus din
clinica de Cardiologie până la venirea rezultatului testeLor PCR sau până se aprobă ieșirea
din izolare (de către Dr. Alexandru Coman) a personalului. Dacă nu există pesonal izolat, se
va folosi pentru internare, monitorizare și tratament a pacienților cu test PCR
“NEDETECTABIL” (“NEGATIV”).
Etaj 4 (ZONĂ ROȘIE ÎN TOTALITATE):
o Saloanele 409-410: zonă de ECHIPARE și DEZECHIPARE (vezi mai jos) a
personalului care intră/iese de pe secție (conform anexei 1)
o Saloane 401-408: zonă de internare, monitorizare și tratament a pacienților în
așteptarea rezultatul testului PCR (maxim 4 pacienți/secție)
o Holul și camera asistentelor- se folosesc înmod obișnuit, sunt considerate zone roșii.
LIFTUL MARE (ZONĂ GALBENĂ, INTERMINTENT ROȘIE)- se folosește pentru transport
materiale și pacienți. Se dezinfectează conform protocolului (vezi anexa 2).
LIFTUL MIC (ZONĂ GALBENĂ)- se folosește pentru transport pesonal medical în mod
obișnuit. NU SE FOLOSEȘTE PENTRU TRANSPORTUL PACIENȚILOR SAU A
MATERIALELOR CONTAMINATE.

3. ORGANIZARE SPAȚII-CLINICA DE CHIRIGIE CARDIOVASCULARĂ:
-

SUBSOL:
o Prosectura (ZONĂ ROȘIE)
o Cabinet medic anatomopatolog (ZONĂ GALBENĂ)
o Spălatorie (ZONĂ GALBENĂ)- se folosește pentru spălarea/ uscarea hainelor
personaluluia
o Vestiar asistente medicale (ZONĂ GALBENĂ)
o Vestiar medici rezidenți (ZONĂ GALBENĂ)
o Intrare dinspre parcarea spate (ZONĂ GALBENĂ)- acces pentru asistente,
infirmiere, brancardieri
o Intrare scari față (ZONĂ GALBENĂ)- acces spre secții
7
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-

-

-

-

-

PARTER:
o Cabinet director medical (ZONĂ GALBENĂ)
o Cabinet cardiologie CCV (ZONA GALBENĂ)
o Vestiar medici CCV (ZONĂ GALBENĂ)
o Birou internări CCV (ZONA GALBENĂ)
o Bibliotecă CCV (ZONĂ GALBENĂ)
ETAJ 1:
o Sala tratamente (ZONĂ GALBENĂ)- se folosește ca sală de depozitare/ echipare
EPP pentru personal secție, bloc operator, medici
o Saloane 101 (ZONĂ GALBENĂ) – se folosește pentru îmbrăcarea echipamentului
de spital, efectuarea dușului de către medici chirurgi
o Salon 102 (ZONĂ GALBENĂ) – se folosește pentru schimbarea echipamentului
de spital, efectuarea dușului de către medici anesteziști
o Salonul 103, 104 (ZONĂ GALBENĂ) – se folosește pentru îmbrăcarea
echipamentului de spital, efectuarea dușului de către asistentele de secție
o Salonul 105 (ZONĂ GALBENĂ) – se folosește pentru îmbrăcarea echipamentului
de spital, efectuarea dușului de către brancardieri
o Salonul 107,108 (ZONĂ GALBENĂ) – se folosește pentru îmbrăcarea
echipamentului de spital, efectuarea dușului de către personalul de bloc operator,
personal sterilizare
o Salonul 109,110 (ZONĂ GALBENĂ) – se folosește pentru îmbrăcarea
echipamentului de spital, efectuarea dușului de către personalul ATI
o Sala de mese (ZONĂ GALBENĂ) – se folosește ca vestiar pentru asistente sectie,
bloc operator, pompiști
ETAJ 2:
o Sală de tratament (ZONĂ GALBENĂ)
o Saloane NON-COVID (ZONĂ GALBENĂ)
o Cameră de gardă linia 1(ZONA GALBENĂ)
o Sală de mese pentru pentru pacienți, oficiu (ZONĂ GALBENĂ)
ETAJ 3:
o Sală de tratament (ZONĂ ROȘIE)- se folosește pentru pregatirea tratamentului
pentru pacienții COVID_19
o Saloane pacienți (ZONĂ ROȘIE) – un singur pacient in salon
o Sală de mese (ZONĂ GALBENĂ) – sală de depozitare materiale
ETAJUL 4:
o Spatiu dedicat Unitatii de Transfuzie Sange (ZONA VERDE, INTERMITENT
GALBENA)- se foloseste pentru preluare, gestionare produse sangvine cat si
efectuarea de probe de laborator pentru determinarea de grupe de sange si
teste de compatibilitate.
o Culoar principal - se folosește ca și cale de acces și ieșire a pacientului in terapie
intensiva etaj IV si bloc operator; se mai folosește ca și zona de acces in camera
de garda si in camera depozit.
o Camera de garda ATI (zona galbena)- se folosește ca și cameră de gardă pentru
linia I de gardă din ATI-CCV.
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o
o

o

-

Camera depozit (ZONA GALBENA)- depozitarea materialelor pe programe
prioritare si a aparaturii din terapie intensiva
Bloc Operator Etaj IV
 Zona de filtru (ZONA GALBENA) pentru echipare echipa operatorie
 Zona de filtru (ZONA ROSIE) pentru dezechipare echipa operatorie
 Bloc operator (ZONA ROSIE) bloc operator dedicat pacientilor cu necesar
de interventie cardiovasculara cu suspiciune/COVID 19 pozitivi
 Spalator (ZONA GALBENA) pregatirea /sterilizarea/imbracarea echipei
operatorii chirurgicale (medici chirurgi, rezident de chirurgie, asistente
medicale instrumentare)
 Camera decontaminare (ZONA GALBENA/INTERMITENT ROSIE) zona
asigurata de o asistenta medicala runner, ce aprovizioneaza sala de
operatie dar de asemenea preia instrumentarul utilizat, realizeaza
decontaminarea iniala, apoi prin hol secundar, scari, etaj 5 duce
instrumentele folosite in timpul operator in Sterilizare
 Salon TI 1(ZONA ROSIE) salon de terapie intensiva 2 paturi dedicat
pacientilor Covid 19 pozitivi cu patologie cardiovasculara
 Zona de supraveghere –se foloseste pentru decontarea medicamentelor,
completarea foilor de observatie
 Salon TI 2 (ZONA ROSIE) salon 3 paturi dedicat pacientilor inalt suspecti
Covid 19 cu patologie cardiovascular
Hol secundar (ZONA GALBENA, intermitent ROSIE)- acces personal medical
care intra in tura; zona de trecere instrumentar din sala de operatie.

ETAJUL 5:
o Cabinet Asistenta Sefa ATI (ZONĂ GALBENA)- se folosește pentru depozitarea
de materiale/cosumabile .
o Hol principal (ZONĂ GALBENA)- zona de acces in saloane de terapie intensiva,
camera de gada etaj 5, sterilizare.
o Salon TI 1 (ZONĂ GALBENĂ)- ) salon 4 paturi dedicat pacientilor non Covid 19
cu patologie cardiovasculara
o Salon TI 2 (ZONĂ GALBENĂ)- ) salon 4 paturi dedicat pacientilor non Covid 19
cu patologie cardiovasculara
o Salon TI 3 (ZONĂ GALBENĂ)- ) salon 4 paturi dedicat pacientilor non Covid 19
cu patologie cardiovasculara
o Zona de supraveghere –se foloseste pentru decontarea medicamentelor,
completarea foilor de observatie, birou registrator, birou Asistenta Sefa ATI
o Camera de gardă ATI (ZONĂ GALBENĂ)- se folosește ca și cameră de gardă
pentru linia II de gardă din ATI.
o Spatii de sterilizare (ZONA GALBENA, intermitent ROSIE) zona de lucru formata
din 3 spati ce asigura spalarea , dezinfectarea, sterilizarea: de aparatura,
intrumente, materiale medicale.
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-

ETAJ 6:
o Toalete și dușuri (ZONĂ GALBENĂ)
o Sala de operație (ZONĂ GALBENĂ)
o Sala de operație (ZONĂ GALBENĂ)
o Sala asistentelor (ZONĂ GALBENĂ)
o Camera de depozitare (ZONĂ GALBENĂ)
ETAJ 7:
o Camera de gardă linia 2 și 3 (ZONĂ GALBENĂ)

B. ORGANIZAREA PERSONALULUI MEDICAL ȘI AUXILIAR PE SECȚIILE DE
CARDIOLOGIE ȘI CHIRURGIE CARDIOVASCULARĂ ÎN INSTITUTUL INIMII CLUJNAPOCA, ÎNCEPÂND CU DATA DE 15.04.2020

1. SECȚIA DE CARDIOLOGIE:

(liniile de lucru se stabilesc de șefii de secție și asistenta șefă periodic-săptămânal/lunar):
-

CORT TRIAJ:
o 4 ASISTENȚI/24 ORE (1 ASISTENT CARE ESTE REPARTIZAT PRIN ROTAȚIE LA
6 ORE)

-

CPUS/MURG:
o 1 MEDIC SPECIALIST/PRIMAR DE LA ORA 08.00 LA 20.00 (CARE INTERNEAZĂ
CAZURILE VENITE DIRECT ÎN CPUS PE MURG, UTIC SAU ETAJ 4).
o 1 MEDIC SPECIALIST/PRIMAR DE LA ORA 20.00 LA 08.00 (CARE INTERNEAZĂ
CAZURILE VENITE DIRECT ÎN CPUS PE MURG, UTIC SAU ETAJ 4).
o 1 MEDIC REZIDENT LINIA 4 DE LA ORA 08.00 LA 20.00
o 1 MEDIC REZIDENT LINIA 3 DE LA ORA 20.00 LA 08.00
o 3 ASISTENȚI DE LA ORA 07.00 LA 19.00
o 2 ASISTENȚI DE LA ORA 19.00 LA 07.00
o 1 BRANCARDIER DE LA 06.00 LA 14.00 de luni pana vineri
o 1 INFIRMIERĂ DE LA 06.00 LA 18.00
o 1 INFIRMIERĂ DE LA 18.00 LA 06.00
o 2 ÎNGRIJITOARE DE LA 06.00 LA 14.00
o 1 REGISTRATOARE DE LA 08.00 LA 16.00
o În caz de pacient cu patologie CCV, se solicită linia de gardă 1 CCV care va veni
echipat complet din CCV pentru consultul pacientului.
o În caz de pacient cu necesar de asistare medic ATI, se solicită linia 1 de gardă ATI
care va veni echipată complet din CCV.

-

MEZANIN:
o 1 SECRETARĂ DE LA 07.00-15.00
o PERSONAL DE BUCĂTĂRIE COMPLET CU PROGRAMUL INDIVIDUAL OBIȘNUIT.
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-

UTIC:
o 2 MEDICI SPECIALIȘTI/PRIMARI DE LA 08.00 LA 14.00
o 2 REZIDENȚI DE LA 08.00 LA 14.00
o 1 MEDIC LINIE 1 DE GARDĂ (CARE RĂSPUNDE LA TELEFONUL DE GARDĂ DE
LA 08.00 LA 08.00 ȘI ACCEPTĂ CAZURILE CARE AJUNG PE UTIC DIN
EXTERIOR, DE PE CPUS/MURG SAU DE PE ALTE SECȚII ALE CLINICII).
MEDICUL LINIE 1 DE GARDĂ VA FI PREZENT FIZIC PE UTIC DE LA 14.00 LA
08.00, ÎN FIECARE ZI A SĂPTĂMÂNII (LUNI-LUNI), INCLUSIV DE SĂRBĂTORILE
LEGALE.
o 3 ASISTENȚI DE LA 07.00-14.00
o 3 ASISTENȚI DE LA 14.00-21.00
o 3 ASISTENȚI DE LA 21.00-07.00
o 2 INFIRMIERE DE LA 06.00 LA 18.00 (6 ORE ALTERNARIV IN ZONA ROȘIE DUPĂ
ECHIPARE COREPSUNZĂTOARE ÎN FILTRU 102-103)
o 2 INFIRMIERE DE LA 18.00 LA 06.00 (6 ORE ALTERNARIV IN ZONA ROȘIE DUPĂ
ECHIPARE COREPSUNZĂTOARE ÎN FILTRU 102-103)
o 1 ÎNGRIJITOARE DE LA 06.00 LA 14.00 (STĂ ÎN ZONA ROȘIE)
o 1 BRANCARDIER DE LA 06.00 LA 18.00 (STĂ ÎN ZONA GALBENĂ, INTRĂ
INTERMITENT ÎN ZONA ROȘIE)
o 1 ASISTENT DE APROVIZIONARE DE LA 07.00 LA 15.00 (STĂ ÎN ZONA ROȘIE).

-

ETAJUL 2:
o 2 MEDICI SPECIALIȘTI/PRIMARI DE LA 08.00 LA 14.00
o 3 ASISTENȚI DE LA 07.00 LA 19.00
o 2 ASISTENȚI DE LA 19.00 LA 07.00
o 1 INFIRMIERĂ DE LA 06.00 LA 18.00
o 1 INFIRMIERĂ DE LA 18.00 LA 06.00
o 1 ÎNGRIJITOARE DE LA 06.00 LA 14.00
o 1 ÎNGRIJITOARE DE LA 06.00 LA 14.00

-

ETAJUL 3:
o FĂRĂ PERSONAL MEDICAL SAU AUXILIAR

-

ETAJUL 4:
o 1 MEDIC SPECIALIST/PRIMAR DE LA 08.00-14.00
o 1 ASISTENT DE LA 07.00 LA 19.00
o 1 ASISTENT DE LA 19.00 LA 07.00
o 1 INFIRMIERĂ DE LA 06.00 LA 18.00
o 1 INFIRMIERĂ DE LA 18.00 LA 06.00

OBS: 1. ÎN CAZ DE URGENȚE CARDIACE MAJORE, SE VA PROCEDA ÎN FELUL URMĂTOR:
-

PENTRU ETAJUL 2 SE SOLICITĂ GARDA DE PE UTIC.
PENTRU ETAJUL 4 SE SOLICITĂ GARDA DIN CPUS/MURG.
11
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2. SECȚIA CCV

(liniile de lucru se stabilesc de șefii de secție și asistenta șefă periodic-săptămânal/lunar): în
lucru (Dr. Oprea, Dr. Ștef)
-

-

-

ETAJUL 2:
o 1 MEDIC SPECIALIST/PRIMAR LINIA 1 DE GARDĂ DE LA 08.00 LA 08.00
o 2 MEDICI REZIDENTI LINIA 2 ȘI 3 DE GARDĂ DE LA 08.08 LA 08.00
o 2 ASISTENȚI DE LA 07.00 LA 19.00
o 2 ASISTENȚI DE LA 19.00 LA 07.00
o 1 INFIRMIERĂ DE LA 06.00 LA 14.00
o 1 INFIRMIERĂ DE LA 14.00 LA 22.00
o 1 INFIRMIERĂ DE LA 22.00 LA 06.00
o 1 ÎNGRIJITOARE DE LA 06.00 LA 14.00
o 1 ÎNGRIJITOARE DE LA 14.00 LA 22.00
ETAJUL 3:
o 1 MEDIC SPECIALIST/PRIMAR DE LA 08.00 LA 08.00
o 2 ASISTENȚI DE LA 06.00 LA 14.00
o 2 ASISTENȚI DE LA 14.00 LA 22.00
o 2 ASISTENȚI DE LA 22.00 LA 06.00
o 1 INFIRMIERĂ DE LA 06.00 LA 14.00
o 1 INFIRMIERĂ DE LA 14.00 LA 22.00
o 1 INFIRMIERĂ DE LA 22.00 LA 06.00
o 1 ÎNGRIJITOARE DE LA 06.00 LA 14.00
o 1 ÎNGRIJITOARE DE LA 14.00 LA 22.00
BLOC OPERATOR: ZILELE LUNI-VINERo 2 ASISTENȚI DE LA 07.00 LA 14.00
o 2 ASISTENȚI DE LA 14.00 LA 21.00
o 2 ASISTENȚI DE LA 21.00 LA 07.00
o 1 ASISTENT PERFUZIONIST DE LA 07.00 LA 14.00
o 1 ASISTENT PERFUZIONIST DE LA 14.00 LA 21.00
o 1 ASISTENT PERFUZIONIST DE LA 21.00 LA 07.00
o 1 ASISTENTĂ DE LA 07.00 LA 07.00 – GARDĂ LA DOMICILIU
o 2 INFIRMIERĂ DE LA 06.00 LA 14.00
o 1 INFIRMIERĂ DE LA 14.00 LA 21.00
o 1 INFIRMIERĂ DE LA 21.00 LA 06.00 ZILELE DE SĂMBĂTĂ, DUMINICĂ
o 2 ASISTENȚI DE LA 07.00 LA 19.00
o 2 ASISTENȚI DE LA 19.00 LA 07.00
o 1 ASISTENT DE LA 07.00 LA 07.00 – GARDĂ LA DOMICILIU
o 1 INFIRMIERĂ DE LA 06.00 LA 18.00
o 1 INFIRMIERA DE LA 18.00 LA 06.00
12
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ETAJUL 4 A.T.I. -ZONA ROSIE
• 1 MEDIC SPECIALIST/PRIMAR ATI DE LA ORA 08.00 – 14.00;
• 1 MEDIC SPECIALIST/PRIMAR ATI DE LA ORA 14.00 – 20.00 (LINIA DE GARDA 1
– COVID);
• 2 ASISTENTI MEDICALI DE LA ORA 07.00 – 14.00 (IN TIMPUL SAPTAMANII);
• 2 ASISTENTI MEDICALI DE LA ORA 14.00 – 21.00 (IN TIMPUL SAPTAMANII);
• 2 ASISTENTI MEDICALI DE LA ORA 21.00 – 07.00 (IN TIMPUL SAPTAMANII);
• 2 ASISTENTI MEDICALI DE LA ORA 07.00 – 19.00 (IN WEEKEND);
• 2 ASISTENTI MEDICALI DE LA ORA 19.00 – 07.00 (IN WEEKEND);
• 1 ASISTENT U.T.S. DE LA 07.00 – 15.00 (IN TIMPUL SAPTAMANII);
• 1 ASISTENT U.T.S. DE LA 14.00 – 22.00 (IN TIMPUL SAPTAMANII);
• 1 ASISTENT U.T.S. DE LA 07.00 – 15.00 (1 ZI DIN WEEKEND);
• 1 INFIRMIERA DE LA 06.00 – 14.00 (IN TIMPUL SAPTAMANII);
• 1 INFIRMIERA DE LA 14.00 – 21.00 (IN TIMPUL SAPTAMANII);
• 1 INFIRMIERA DE LA 21.00 – 06.00 (IN TIMPUL SAPTAMANII);
• 1 INFIRMIERA DE LA 07.00 – 19.00 (IN WEEKEND);
• 1 INFIRMIERA DE LA 19.00 – 07.00 (IN WEEKEND);
• 1 INGRIJITOARE DE LA 06.00 – 14.00 (IN TIMPUL SAPTAMANII);
• 1 INGRIJITOARE DE LA 14.00 – 22.00 (IN TIMPUL SAPTAMANII);
• 1 INGRIJITOARE DE LA 07.00 – 19.00 (IN WEEKEND);
• 1 BRANCARDIER DE LA ORA 07.00 – 15.00 (IN TIMPUL SAPTAMANII);
• 1 BRANCARDIER DE LA 07.00 – 19.00 (IN WEEKEND);
ETAJUL 5 A.T.I.
• 2 MEDICI SPECIALISTI/PRIMARI ATI DE LA ORA 08.00 – 14.00;
• 1 MEDIC SPECIALIST/PRIMAR ATI DE LA ORA 14.00 – 20.00 (LINIA DE GARDA
2);
• 1 KINETOTERAPEUT DE LA 07.00 – 14.00 (IN TIMPUL SAPTAMANII);
• 3 ASISTENTI MEDICALI DE LA ORA 07.00 – 14.00 (IN TIMPUL SAPTAMANII);
• 3 ASISTENTI MEDICALI DE LA ORA 14.00 – 21.00 (IN TIMPUL SAPTAMANII);
• 3 ASISTENTI MEDICALI DE LA ORA 21.00 – 07.00 (IN TIMPUL SAPTAMANII);
• 3 ASISTENTI MEDICALI DE LA ORA 07.00 – 19.00 (IN WEEKEND);
• 3 ASISTENTI MEDICALI DE LA ORA 19.00 – 07.00 (IN WEEKEND);
• 2 INFIRMIERA DE LA 06.00 – 14.00 (IN TIMPUL SAPTAMANII);
• 1 INFIRMIERA DE LA 14.00 – 21.00 (IN TIMPUL SAPTAMANII);
• 1 INFIRMIERA DE LA 21.00 – 06.00 (IN TIMPUL SAPTAMANII);
• 2 INFIRMIERA DE LA 07.00 – 19.00 (IN WEEKEND);
13
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 INFIRMIERA DE LA 19.00 – 07.00 (IN WEEKEND);
1 INGRIJITOARE DE LA 06.00 – 14.00 (IN TIMPUL SAPTAMANII);
1 INGRIJITOARE DE LA 14.00 – 22.00 (IN TIMPUL SAPTAMANII);
1 INGRIJITOARE DE LA 07.00 – 19.00 (IN WEEKEND);
1 BRANCARDIER DE LA ORA 07.00 – 15.00 (IN TIMPUL SAPTAMANII);
1 BRANCARDIE DE LA 15.00 – 21.00 (IN TIMPUL SAPTAMANII);
1 BRANCARDIER DE LA 21.00 – 07.00 (IN TIMPUL SAPTAMANII);
1 BRANCARDIER DE LA 07.00-19.00 (IN WEEKEND);
1 BRANCARDIE DE LA 19.00 – 07.00 (IN WEEKEND);
1 REGISTRATOR MEDICAL DE LA ORA 06.00 – 14.00 (IN TIMPUL SAPTAMANII);
1 REGISTRATOR MEDICAL DE LA 13.00 – 21.00 (IN TIMPUL SAPTAMANII);
1 REGISTRATOR MEDICAL DE LA 06.00 – 14.00 (1 ZI DIN WEEKEND)

SALA DE OPERATIE (pentru ATI):
• 1 MEDIC SPECIALIST/PRIMAR ATI DE LA ORA 08.00 – 14.00;
• 1 MEDIC SPECIALIST/PRIMAR ATI DE LA ORA 14.00 – 08.00 (LINIA DE GARDA
2);
• 1 ASISTENT MEDICAL ATI DE LA ORA 07.00 – 14.00 (IN TIMPUL SAPTAMANII);
• 1 ASISTENT MEDICAL ATI DE LA ORA 14.00 – 21.00 (IN TIMPUL SAPTAMANII);
• 1 ASISTENT MEDICAL ATI DE LA ORA 21.00 – 07.00 (IN TIMPUL SAPTAMANII);
• 1 ASISTENT MEDICAL ATI DE LA ORA 07.00 – 19.00 (IN WEEKEND);
• 1 ASISTENT MEDICAL ATI DE LA ORA 19.00 – 07.00 (IN WEEKEND);
OBS: PERSONALUL MEDICAL SAU AUXILIAR NU ARE VOIE SĂ PĂRĂSEASCĂ LOCUL DE
LUCRU PE TOATĂ PERIOADA TUREI DE LUCRU.

C. Protocol de acces/ieșire spital pentru personalul medical al secțiilor în contextul
epidemiei COVID-19:
1. Secțiile de cardiologie:
-

Personalul medical corespunzător clinicii de Cardiologie (medici, asistenți/e,
infirmiere, brancardieri) care lucrează la TRIAJ și CPUS (MURG) respectă următorul
traseu: accesul în spital se face pe ușa din spatele cortului de triaj. De acolo se trece
prin holul de la parter, în zona destinată echipării complete pentru COVID-19 (vezi
anexa 1). Personalul rămăne echipat complet pe întreaga perioadă de lucru. Înre
consulturi/cazuri se schimbă a doua pereche de mănuși și șorțul impermeabil după
14
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caz. Dezbrăcarea din echipamentul contaminat se face în filtrul de la parter, la ieșirea
din tură. Toate materialele contaminate se depozitează în saci galbeni de deșeuri
biologice contaminate și se gestionează conform protocolului obișnuit. După
dezbrăcarea echipamentului contaminat, personalul din TRIAJ/CPUS face duș și se
echipează în haine de stradă. Personalul părăsește spitalul pe ușa din spatele
cortului de triaj.
-

Personalul medical corespunzător clinicii de Cardiologie (medici, asistenți/e,
infirmiere, brancardieri) care lucrează în UTIC respectă următorul traseu: accesul în
spital se face pe ușa din curtea interioară (dinspre Farmacie). De acolo se trece prin
holul de la mezanin la vestiarele personalului, unde se schimbă în haine de spital
obișnuite. De acolo, folosind scările interioare, se deplaseasă pe UTIC unde intră în
salonul 102 (filtru curat). Acolo se schimbă în haine de clinică oferite de spital și
echipament complet conform anexei 1. Din filtrul curat, personalui iese pe UTIC=zona
roșie și rămâne acolo până la terminarea programului de lucru. La finalul programului
de lucru, personalui intră direct în salonul 103 (filtru murdar). Acolo se dezbracă de
echipament conform anexei 1. Toate materialele contaminate se depozitează în saci
de deșeuri biologice contaminate și se gestionează conform protocolului obișnuit.
Personalul care a lucrat pe UTIC face duș și trece în salonul 102 unde se îmbracă în
costumul de clinică personal. De acolo, iese pe scări până la mezanin, la vesitare,
unde se schimbă în haine de stradă și părăsește spitalul prin holul de la mezanin și
ușa dinspre Farmacie.

-

Personalul medical corespunzător clinicii de Cardiologie (medici, asistenți/e,
infirmiere) care lucrează la etajul 2 (NON-COVID-19) respectă următorul traseu:
accesul în spital se face pe ușa din curtea interioară (dinspre Farmacie). De acolo se
trece prin holul de la mezanin la vestiarele personalului (respectiv pe etajele de lucru
în cazul infirmierelor), unde se schimbă în haine de spital obișnuite. De acolo,
folosind scările interioare, se deplaseasă pe secțiile de lucru. La ieșirea din tură,
personalul folosește scările interioare până la mezanin, la vesitare, unde se schimbă
în haine de stradă și părăsește spitalul prin holul de la mezanin și ușa dinspre
Farmacie.

-

Personalul medical corespunzător clinicii de Cardiologie (medici, asistenți/e,
infirmiere, brancardieri) care lucrează la etajul 4 (SUSPECȚI COVID-19 PÂNĂ LA
REZULTATUL TESTULUI PCR) respectă următoarele reguli (vezi anexa 4):
a. Fiecare asistenta/infirmiera/doctor isi va aduce la intrarea in tura echipament
de spital cu numele scris vizibil pe eticheta, saboti, slapi si articole de toaleta
personala care se vor folosi la iesirea din tura atunci cand se va face dus.
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b. Accesul în spital se face pe ușa din curtea interioară (dinspre Farmacie). De
acolo se trece prin holul de la mezanin, vestiarele personalului (respectiv pe
etajele de lucru în cazul infirmierelor), unde se schimbă în haine de spital
obișnuite. De acolo, folosind scările interioare, se deplasează pe secție la
etajul 4 Cardiologie.
c. La intrarea pe sectie: personalul intră în salonul 410, unde lasă papucii
nesterilizabili și incalta papucii sterilizabili, ducem slapii si prosopul din salonul
410 in baie pe etajera de langa usa salonului 409, apoi intra pe sectie iesind
prin salonul 410.
d. Asistenta/infirmiera care intra in salon: imbraca echipamentul de protectie
(masca, boneta, ochelari, manusi, halat de unica folosinta impermeabil - cel cu
mansete, care se leaga doar lateral, astfel incat atunci cand se da jos sa poata
fi tras din fata, cizme unica folosinta, inca o pereche de manusi, a doua
masca).
e. Inainte de a iesi din salon: se da jos prima pereche de manusi, se
dezinfecteaza mainile peste manusile ramase si apoi se da jos halatul
impermeabil, tragand cordonul din lateral, apoi cu ambele maini se prinde din
fata si se trage pana trece de umeri. Apoi se scot cu grija mainile pe rand,
intorcand manecile si tot halatul pe dos, rulandu-l de sus in jos si apoi se
arunca in cutia cu sac galben - deseuri biologice! Se dezinfecteaza mainile!!
(vezi anexa 2). Ochelarii/viziera se pun intr- o cutie cu capac in care este
pregatita solutie de Jaclor (1 tb/1 l apa) si se tin in solutie 30 de minute. Apoi
se da jos boneta (se prinde din fata!), prima masca si botoseii. Dupa scoaterea
botoseilor se paseste pe covorasul imbibat cu Jaclor. Se dezinfecteaza
mainile,se deschide usa salonului, se arunca ultima pereche de manusi si se
iese din salon, tot pe covorasul imbibat cu Jaclor! Clanta este si ea imbibata
cu Jaclor!!! Se arunca masca,se dezinfecteaza mainile si asistenta se
reechipeaza cu manusi, masca. Dupa terminarea procesului de sterilizare a
ochelarilor,/vizierei,se scoate din salon cutia , se sterg cu hartie prosop care se
arunca ulterior, se pun intr-un sac negru curat si se lasa astfel pregatite pe
masa din fata salonului.Nu se mai intra la pacient decat in masura in care este
strict necesar!!!
f. La iesirea din tura: la iesirea de pe sectie inaintea intrarii in salonul 409, in
sacul de deseuri biologice se va arunca echipamentul de protectie de unica
folosinta folosit pe sectie (masti, manusi,etc). In sal. 409: personalul face duș
și trce în salonul 410, unde se schimbă în haine de clinică normale. Folosind
scările interioare, se deplasează la vestiar unde se schimbă în haine de stradă
și părăsește clinica pe holul de la mezanin și ușa dinspre Farmacie.
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Personalul medical corespunzător clinicii (medici, asistenți/e, infirmiere) care lucrează
la compartimentul de Radiologie/Imagistică medicală respectă următorul traseu:
accesul în spital se face pe ușa din curtea interioară (dinspre Farmacie). De acolo se
trece prin holul de la radiologie către vestiarul personalului respectiv a medicilor unde
se schimbă în haine de spital. Hainele de strada vor fi depozitate pe cuierele
existente in cabinete, tinuta de clinica este obligatorie si nu va fi dusa acasa.
Aceasata va fi spalata de catre firma care se ocupa cu acest lucru, aflata in raport
contractual cu Instititutul. Tinutele de lucru si cazarmamentul vor fi preluate in saci
speciali destinati acestui lucru de catre ingrijitoare si dusi la locul de colectare. Tinuta
curata va fi preluata de ingrijitoare si distribuita in sectie dupa programul stabilit de
Institut. Echipamentul de protectie pentru cazurile suspecte simptomatice/confirmate
COVID-19 se gaseste in dulapul din cabinetul de ecografie si este copus din: botosi,
halat impermeabil, boneta, masca chirurgicala, ochelari/viziera,manusi.Asistentul sef
are obligatia de a verifica consumul si de a realimenta stocul. Tot personalul sanitar
va purta pe tot timpul programului masca chirurgicala, +/- manusi in functie de
contact sau nu cu pacientul suspect/confirmat. Echimpamentul splimentar
corespunzător pacientului suspect (vezi anexa 1) se va lua de către întreg personalul
în camera în care urmează să se efectueze procedura imagistică, înainte de a sosi
pacientul. Dezbracarea materialului contaminat se face în camera examinării după
plecarea pacientului, conform anexei 1, iar a doua pereche de mănuși și masca la
ieșire din sala în care s-a exectuat procedura. Toate materialele contaminate se
aruncă la deșeuri contaminate și vor fi manipulate după protocolul obișnuit.

-

Personalul medical corespunzător clinicii (asistenți/e, infirmiere) care lucrează la
compartimentul de Angiologie/ritmologie respectă următorul traseu: accesul în spital
se face pe ușa din curtea interioară (dinspre Farmacie). De acolo se urcă pe scările
interioare până la etajul 1, camera 22 (vestiar personal) unde se schimbă în hainele
normale de spital și apoi patrund în sălile angio/ ritmologie. Echimpamentul
splimentar corespunzător pacientului suspect (vezi anexa 1) se va lua de către întreg
personalul (la indicația medicului intervenționist care va intra la caz) în camera 23,
înainte de a sosi pacientul. Dezbracarea materialului contaminat se face în sala în
care s-a efectuat procedura, conform anexei 1, iar a doua pereche de mănuși și
masca în sala 23 (respectând protocolul din anexa 1). După terminarea turei,
personalul se schimbă în haine de stradă în vestiarul din camera 22. Părasește
spitalul folosind scările interioare și ușa dinspre Farmacie.

-

Personalul medical corespunzător clinicii (medic, asistenți/e, infirmiere) care lucrează
la Laborator respectă următorul traseu: accesul în spital se face pe ușa din curtea
interioară (dinspre Farmacie). De acolo prin coridorul radiologie/imagistică medicală
și coridorul laboratorului către vestiarul personalului, unde se schimbă în haine
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normale de spital și se prezintă la postul de lucru. Echipamentul suplimentar
corespunzător pacientului suspect (vezi anexa 1) se va lua de către întreg personalul
care gestionează probe biologice de la pacientul suspect. Dezechiparea se face
conform anexei 1 în locul destinat depozitării materialului biologic contaminat. La
terminarea turei, personalul se schimbă în haine de spital și părăsește clinica folosind
ușa dinspre Farmacie.
2. Secțiile de ATI CCV:
- Personal medical etaj 5: Poarta->vestiar->lift dinspre sera etajul 5; se coboara tot pe
acolo.
- Personal medical etaj 4: Vestiar-echipament 1->etaj 1 (salon 109-110; pentru
brancardieri 105)-echipament 2 (echipament clinica)->scari dinspre sera etaj 4
(dinspre oficiu)->echipament de protectie dulap de langa intrare. In salonul 2 (dinspre
oficiu) sunt tratati pacientii suspecti COVID 19. In salonul 1 (dinspre blocul operator)
sunt tratati pacientii COVID pozitivi. Iesirea personalului din salon etaj 4 la sfarsit de
tura se face dispre salonul de langa bocul operator->lift principal etaj1(dezinfectare
lift)->salon 109-110->dus-> echipament 1->vestiar-> acasa/camera hotel.
- Circuit deșeuri ATI CCV: Se anunta telefonic brancardierul-sacii cu deseuri cu dubla
protectie se inchid in salon I et.4-se pregatesc la usa de unde vor fi preluati cu
tomberonul, destinat acestor produse biologice si vor fi dusi imediat in zona de
colectare a produselor biologice. Imediat se va efectua dezinfectia circuitului-coridor
– lift.
- CIRCUIT U.T.S.-punct de lucru transfuzii sange et.4– scari-et. 5 .A.T.I.
- Punct de lucru et.5 – scari et. 2 –traversare et. 2 – scari spate et. 4 A.T.I
et.4/RUNNER-sala op.et 4(acest circuit se face dupa anuntul telefonic al asistentei
et.IV/RUNNER )
3. Secțiile de CCV:
Accesul personalului medical se face dupa cum urmeaza:
-

Asistentii medicali sectie,bloc operator, pompisti, infirmiere, brancardieri:
Accesul in spital se face pe baza de cartela de acces pe usa de la subsol
dinspre parcarea din spate a clinicii CCV. Exista doua vestiare pentru
personal: primul la subsol, iar al doilea la etajul 1 in fosta sala de mese.
Aici personalul isi schimba hainele de strada cu echipamentul PROPRIU
obisnuit de spital. De aici, asistentele de sectie vor merge in sal 103-104,
cele de bloc operator, pompisti, asistentele de sterilizare in saloanele107108 iar brancardierii in sal 105 unde isi vor schimba echipamentul propriu
cu echipamentele verzi (pina cind se vor achizitiona altele dedicate pentru
sectie). Nivelul EPP in cazul personalului este individualizat in functie de
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-

gradul de pericol conform anexei 2. Accesul pe sectii se face cu liftul si pe
scarile din spate pentru sectiile aseptic, iar pentru sectiile septice (et3,et4)
pe scarile/liftul din fata. Dupa terminarea programului, personalul va utiliza
dusul de la saloanele mai sus amintite unde isi vor imbraca hainele
personale de spital. Hainele verzi de spital vor fi lasate in sacii galbeni care
vor fi monati la iesirea din saloane. De aici se vor indrepta spre vestiare
unde isi vor lua hainele de strada iar apoi vor parasi clinica pe acelasi
traseu: usa si scarile din spate, usa de la subsol.
Medici chirurgi, anestezisti, cardiologi CCV: accesul se face pe usa din fata
(din dorinta de a limita nr.de persoane care se intersecteaza). Vestiarul
pentru medici este la parter unde acestia isi pun echipamentul propriu
obisnuit de spital. De aici vor urca in sal 101-medici chirurgi, cardiologi
CCV, sal.102- medici ATI unde isi vor schimba echipamentul cu costumele
verzi (pina cind se vor achizitiona altele dedicate pentru sectie). Accesul
spre camerele de garda et.7,terapie et.5 (noncovid)sectia aseptica (et.2) se
face pe scarile/liftul din spate, iar spre sectia septica (et.3,4) pe scarile/ liftul
din fata. Dupa terminarea programului medicii vor face dus in salonul 101medici chirurgi, cardiologi CCV, sal.102- medici ATI , isi vor lua hainele
proprii de spital, dupa care vor cobori in vestiarul de la parter unde isi vor
lua hainele de strada. Costumele verzi vor fi lasate in saci galbeni montati
la iesirea din acele saloane. Infirmiera(numita de asistenta sefa) are
obligatia de a strange sacii si de ai transporta la garderoba.

Echipamentul de protecție pentru cazurile confirmate/suspicionate cu
COVID-19 pentru medici, asistenți, infirmiere, brancardieri, se gasește în sala
de tratament etaj 1.
Ușa este închisă iar cheia se gasește la asistenta de la etajul 2, asistenta desemnata
în fiecare dimineață de asistenta sefă. Pe dulap se lipește un tabel unde personalul
medical care imbracă EPP semnează de primire. Asistenta șefă are obligația de a
verifica stocul și de a aproviziona cu EPP.
In cazul unei urgente chirurgicale cardiovasculare pentru un caz
suspect/confirmat Covid-19, medicul chirurg linia1 de garda(echipat cu EPP
specific) va consulta cazul in CPUS/MURG. In cazul in care este necesara
interventia chirurgicala de urgent acesta va anunta brancardierul sectiei CCV.
Brancardierul va purta echip EPP specifica si ajutat de infirmiera
CPUS/MURG va pregati pacientul (spalare si epilare), apoi va transporta
pacientul in ATI et 4 sau bloc operator et 4, fiind insotit de medicul chirurg linia 1.
OBS: PERSONALUL MEDICAL SAU AUXILIAR NU ARE VOIE SĂ PĂRĂSEASCĂ LOCUL DE
LUCRU PE TOATĂ PERIOADA TUREI DE LUCRU.
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D. GESTIONAREA PACIENTULUI COVID-19:

1. Cazuri acceptate în Institutul Inimii “Niculae Stăncioiu” Cluj-Napoca, în
contextul epidemiei cu COVID-19
Rolul Institutului Inimii “Niculae Stăncioiu” Cluj-Napoca conform hotărârii Comitetului
Județean de Situații de Urgență Cluj din 15.04.2020, se găsește la anexa 3.
PACIENȚII CARE SUNT COVID-19 POZITIVI/ CARANTINAȚI/ IZOLAȚI SAU SUSPECȚI
CONFORM DEFINIȚIEI DE CAZ ACUTALE (VEZI ANEXA 7) ȘI CARE NU AU
PATOLOGIE CARDIACĂ SAU CHIRURGICALĂ CARE SE POATE TRATA EXCLUSIV ÎN
INSTITUT (EX: URGENTELE CHIRURGICALE CARDIOVASCULARE), SE
REDIRECȚIONEAZĂ CĂTRE CLINICA MEDICALĂ 1 SAU ALT SPITAL CARE POATE
GESTIONA CAZ COVID-19 CONFORM ANEXEI 3.
În rest, începând din 15.04.2020, pe perioada epidemiei COVID-19, Institutul Inimii “Niculae
Stăncioiu” Cluj-Napoca va prelua următoarele urgențe cardiace:
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 (vezi anexa 3C).
- Infarct miocardic acut fără supradenivelare de segment ST, cu criterii de risc înalt
și foarte înalt (vezi anexa 3C).
- Tulburări de ritm și conducere maligne (TVS, FiV, BAV grad 2 cu sincopa și BAV
grad 3, bradiartimii severe)
- Endocardită infecțioasă acută.
- Proteză cardiacă cu disfuncție acută (tromboză, endocardită de proteză cu
instabilitate hemodinamică).
2. Secția de chirurgie cardiovasculară preia pacienți 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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2. 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
(vezi anexa 1).
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 5. Originalul rămâne arhivat la nivelul cortului TRIAJ și o copie rămîne în foaia
de observație (copie xerox se face in CPUS).
1. Pacientul venit direct de la domiciliu: după ancheta epidemiologică, trece în
CPUS/MURG unde se efectuează consult cardiologic de către medicii MURG
care sunt echipați complet și apoi se decid următoarele:
o Pacientul nu necesită spitalizare: rămâne pe foaie scurtă, nu se testează
rapid de COVID-19 și se externează cât de repede posibil cu recomandări
(dacă este nevoie să aștepte analize medicale, o va face în sala de
așteptare CPUS/MURG).
o Pacientul care necesită spitalizare sub 12 ore, rămâne pe foaie scurtă: se
reține în MURG sau în salon izolat de la etajul 4, se testează rapid pentru
COVID-19 și se externează după ce s-au efectuat toate investigațiile
necesare (holter ecg, analize etc.). Se externează în aceeași zi sau în ziua
următoare de către medicul care a preluat cazul în CPUS sau de către
medicul care a preluat cazul la etajul 4. Nu se testează PCR numai dacă
testul rapid e pozitiv.
o Pacientul care necesită spitaliare prelungită, se trece pe foaie lungă și se
efectuează test rapid COVID-19. În funcție de rezultatul testului, pacientul:
 Se transferă într-un spital COVID-19 dacă testul este pozitiv și
pacientul nu are patologie cardiacă sau CCV care să necesite PCI
de urgență, CEA de urgență sau intervenție chirurgicală de urgență.
 Pacientul stabil se izolează în MURG sau etaj 4 Cardio dacă testul
rapid e pozitiv (și pacientul nu poate fi transferat în alt serviciu
datorită patologiei cardiace urgente) și se testează cât de repede
PCR. În funcție de rezultatul PCR (vezi testare PCR anexa 8),
pacientul se transferă în spital COVID-19 – Medicala 1(pacient cu
PCR Detectabil) după soluționarea urgenței cardiace pentru care a
fost reținut sau rămâne internat în clinică pe etajul 2 (pacient cu
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PCR Nedetectabil). Protocolul de testare rapidă se găsește la anexa
6. Pacientul se transferă la sala Angio (STEMI, NSTEMI, BAV III)
sau ritmo (BAV II, III simptomatice) unde se efectuează procedurile
necesare și se întoarce pentru monitorizare și tratament în MURG
sau la etajul 4 Cardio.
Pacientul instabil, cu urgență cardiacă care necesită coronarografie,
angioplastie, CEA, chirurgie cardiovasculară de urgență, se
intubează în MURG, se testează PCR și se transferă la sala Angio/
ritmo. Sala de operație și ulterior trece în ATI CCV etaj 4.
Pacientul instabil, cu urgență cardiacă care necesită coronarografie,
angioplastie, CEA, sau suport ventilator, cu test rapid NEGATIV, se
internează în UTIC: Se efectuează test rapid în MURG (testul
trebuie sa fie negativ) și test PCR în MURG sau pe UTIC: Se
rezolvă problema cardiaca de urgență conform protocolalelor
medicale în vigoare.
Se transferă în CCV la indicația medicului de gardă linia 1 CCV care
consultă cazul in CPUS/MURG. În CCV pacientul va fi testat rapid și
PCR pentru COVID-19 (vezi protocolul 8).

2. Pacientul adus de Ambulanță fără anchetă sau testare: se efectuează anchetă
epidemiologică în cortul de triaj și se recoltează probe pentru testul rapid care se
efectuează în ambulanță. În funcție de rezultatul testului, pacientul:
o Se transferă la alt spital care gestionează pacienți COVID-19, fără să intre
în CPUS/MURG, dacă testul rapid e pozitiv.
o Trece în CPUS/MURG dacă testul rapid e negativ. Odata reținut pacientul
va fi obligatoriu testat PCR.
După internare, pacientul suspect reținut în spital:
1. Se testează PCR.
2. Se transportă la sala Angio sau Ritmo pentru coronarografie si angioplastie sau
implantare de stimulator cardiac permanet, după care revine în salonul de izlare din
care a plecat/ pe UTIC (dacă e instabil) până la obținerea rezultaului testului PCR.
3. Dacă testul PCR este DETECTABIl, se transferă într-un spital COVID-19 (Medicala
1) după rezolvarea problemei acute care a necesitat spitalizare în serviciul nostru.
4. Dacă testul PRC e NEDETECTABIL și suspiciunea clinică de infecție COVID-19 este
mică, se transferă pe secție curată (etaj 2) sau se externează.
3. Pacientul adus de Ambulanță din alte spitale: nu se acceptă de linia de
gardă 1 (de pe UTIC) nici un caz pozitiv COVID-19/ carantinat/izolat. Suspect
conform definiției de caz.
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OBS:
-

-

-

Toți pacienții care rămân internați pe foaie lungă în spital,vor fi recoltați PCR
pe secția unde ajung cât de repede posibil (vezi anexa 8 de recoltare)
Personalul medical care a venit în contact cu un pacient POZITIV COVID-19
se tesetează doar după ancheta epidemiologică și la recomandarea Dr. Alex
Coman. Protocolul de recoltare a personalului respectă anexa 7 și 8.
În cazul pacinților care necesită transfer pe UTIC (decizia medicului de
gardă UTIC și MURG), se izolează pacientul pe cât posibil până la rezultatul
testului PCR și se folosește echipament complet de protecție conform
anexei 1. Traseul pacientului trebuie dezinfectat conform anexei 2.
DACĂ PACIENTUL E RECOLTAT DOAR CU TEST RAPID, NU SE
FOLOSEȘTE BALONUL PENTRU VENTILAT CHIAR DACĂ TESTUL E
NEGATIV. SE POATE FOLOSI BALONUL EXCEPȚIONAL LA PACIENȚI CU
TEST PCR NEDETECTABIL (NEGATIV) DACĂ NU EXISTĂ SOLUȚIA
VENTILĂRII PE VENTILATORUL PORTABIL.

4. Protocol TERAPIE INTENSIVĂ CARDIOLOGIE (UTIC):
Secția de Terapie Intensivă cardiologie (UTIC) a Insitutului Inimii “Niculae Stăncioiu”
Cluj-Napoca este considerată zonă ROȘIE în totatilate.
-

-

-

-

Pacienții cu test rapid pozitiv, cu patologie cardiacă STABILI, vor fi internați și
izolați în MURG sau saloane etaj 4 Cardiologie până la testare PCR, NU in UTIC.
Pacienții cu test rapid Pozitiv cu patologie cardiacă, INSTABILI vor fi stabilizați
(intubați, resusciați) în MURG și preluați pe ATI CCV etaj 4. Vor fi recoltați PCR COVID-19 și se va soluționa pe cât posibil urgența cardiacă.
Pacienții cu test rapid Negativ, cu patologie cardiacă, INSTABILI, se transferă ăn
UTIC Cardio într-un salon izolat pe cât posibil. Se recoltează test PCR. Din UTIC
pacientul este transferat la sala angio/ritmo sau CCV folosind pasarela, holul din
dreptul salilor angio și la nevoie liftul CCV. Același traseu se folosește la retur.
NU SE FOLOSEȘTE ACEST TRASEU PENTRU TRECEREA PERSONALULUI
MEDICAL CARE NU LUCREAZĂ PE UTIC (ÎN ZONA ROȘIE). ACEȘTIA VOR
FOLOSI CORIDORUL DE LA MEZANIN PENTRU A AJUNGE LA SALA
ANGIO/RITMO SAU CCV ȘI INAPOI.
NU SE PERMITE PĂRĂSIREA SECȚIEI UTIC A PERSONALULUI MEDICAL ȘI
AUXILIAR NUMAI DUPĂ TERMINAREA TUREI DE LUCRU, A DEZINFECȚIEI
CORESPUNZĂTOARE ȘI A IEȘIRII DIN FILTRU.
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-

După fiecare transport al unui pacient, 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 alte etaje:
- Pacientul internat la etajul 2 cardio (COVID NEGATIV) care necesită
resuscitare- se solicită medic UTIC/ medic de gardă și asistent
medical cu trusă de resuscitare și defibrilator. Aceștia sunt echipați
complet, schimbă șorțul impermeabil și mănușile și se prezintă la
urgență. La nevoie, pacientul se transferă pe UTIC .
- Pacientul izolat în MURG sau salon etaj 4 Cardiologie (POZITIV la
testul rapid) care necesită resuscitare- NU solicită personal UTIC,
solicită personal din CPUS/MURG pentru resuscitare și va fi transferat
în ATI CCV ETAJ 4 unde se testează PCR.
. OBS:
-

-

Toți pacienții care rămân internați pe foaie lungă în spital, vor fi recoltați
PCR pe secția unde ajung cât de repede posibil (vezi anexa 8 de recoltare)
După fiecare pacient care a stat pe ventilator în UTIC; se dezinfectează
ventilatorul înainte de a trece alt pacient pe aparat.
Personalul medical care a venit în contact cu un pacient POZITIV COVID-19
se tesetează doar după ancheta epidemiologică și la recomandarea Dr. Alex
Coman. Protocolul de recoltare a personalului respectă anexa 7 și 8.
PROTOCOL DE RESUSCITARE ÎN CAZ DE COVID-19 SE GĂSEȘTE LA
ANEXA 9
DACĂ PACIENTUL E RECOLTAT DOAR CU TEST RAPID, NU SE
FOLOSEȘTE BALONUL PENTRU VENTILAT CHIAR DACĂ TESTUL E
NEGATIV. SE POATE FOLOSI BALONUL EXCEPȚIONAL LA PACIENȚI CU
TEST PCR NEDETECTABIL (NEGATIV) DACĂ NU EXISTĂ SOLUȚIA
VENTILĂRII PE VENTILATORUL PORTABIL.

5. Protocol ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVA CCV (ATI CCV):
a. Pacientul care NEGATIV 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
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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.

b. Pacientul care este SUSPECT/POZITIV 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 COVID19.
- 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 angiovezi 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.

6. Protocol BLOC OPERATOR CHIRUGIE CARDIOVASCULARĂ (ETAJ 4 CCV) a
pacientului COVID-19:
-

Saloanele etajului 3 vor fi destinate pacienților CONFIRMAȚI COVID-19,
care nu necesită terapie intensivă, numită SECȚIE SEPTICĂ.
Personalul medical prezent in sectia septica este formata din doi asistenti,
un infirmier, medicul chirurg stand-by. Medicul chirurg participa la vizita de
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-

dimineata si efectueaza pansamentele pacientilor, dupa care paraseste
sectia urmand sa revina când este chemat de asistenții sectiei. Turele
asistentelor si infirmierelor vor fi de câte 8 ore si vor fi stabilite de asistenta
sefă.
Secția va fi transformată astfel: ușa din spate, dinspre scările și liftul din
spate va fi închisă, ușa liftului din față va fi închisă. Accesul se va face doar
pe ușa dinspre scările din față. În caz de necesitate pacienții pot fi
transportați și cu liftul, după care traseul pacientului va fi sterilizat conform
protocolului de sterilizare de către infirmiera de etaj. Sala de tratament va fi
destinată doar pregătirii tratamentului, pansamentele vor fi făcute în salon.
Comunicarea asistenților cu exteriorul se face doar utilizând telefonul.
Saloanele vor fi ocupate de către un singur pacient, în funcție de gradul de
ocupare a secției. In cazul cresterii numarului de pacienti, acestia vor
impartii saloanele, respectând ca regula generală- pacienții confirmați
împreuna si separat de cei cu suspiciune(pina la venirea rezultatelor),
respectind o distanta de cel putin 1,5m intre paturi. In timpul administrarii
tratamentului/pansamentelor pacientii vor purta mască chirurgicala. Masa
va fi servita in salon, iar farfuriile si tacamurile, de unica folosinta, vor fi
tratate ca material infectios, depuse in sacii galbeni care vor fi preluati de
infirmiera si predate brancardierilor. EPP al medicului, asistentelor si
infirmierelor sectiei septice (conform anexei 2) se gaseste in sala de
tratament la etajul1. Acestia isi vor pune EPP in aceasta locatie si vor
semna de primire. De aici vor urca pe scarile din fata, pe sectie (et.3).
Dupa terminarea turei, personalul isi va dezbraca EPP, conform anexei 2,
la iesirea din fata a sectiei, locatie prevazuta cu solutii dezinfectante si saci
de material infectios sub supraveghierea personalului care efectueaza
schimbul.

Protocol bloc operator in cazul pacientului cu suspiciune sau confirmat ca fiind
infectat cu COVID-19
-

-

Blocul operator de la etajul IV, Sala 3, a fost modificat fiind dotat cu
presiune negativa.
Pacientul este transportat de catre brancardierul chirurgiei cardiovasculare
insotit de medicul chirurg operator principal linia 1 de garda. Traseul este
urmatorul:
CPUS------------Sala op et.4---------------ATI et.4-sala 3
ATI et.4---------Sala op et.4---------------ATI et.4-sala 3
UTIC ------------Sala op rt.4----------------ATI et.4-sala 3
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-

Pacientul este transferat pe masa de operatie de catre brancardier,
medicul chirurg operator principal, medicul anestezist, asistenta de
anestezie. Toti acestia poarta EPP specifica conform anexei 2. Medicul
chirurg operator principal si brancardierul parasesc blocul operator,
dezechipindu-si EPP in sala de preanestezie.
- Medicul anestezist ajutat de asistenta de anestezie intubeaza pacientul.
Acestia sunt singurii membri ai echipei, prezenti in sala 3. Dupa terminarea
manoperelor generatoare de aerosoli, asistenta de anestezie anunta restul
echipei care vor patrunde in sala 3.
- Blocul operator este pregatit de asistenta circulanta, asistenta
instrumentara, asistenta de anestezie, perfuzionist si infirmiera de bloc
operator fiecare pe sectorul lui de activitate, conform atributiilor din fisa
postului.
- In cazul urgentelor chirurgicale cu pacienti cu suspiciune sau confirmati ca
fiind infectati cu virus SARS-COV -2 echipele care vor participa la astfel de
interventii sunt compuse din:
1. - Pentru urgente cardiace:
- medic anestezist, asistenta de anestezie,
- medic chirurg operator principal, doi medici chirurgi numiti ajutor 1 si 2,
- asistenta instrumentara, asistenta circulanta, perfuzionist, asistenta runner
- infirmiera de bloc operator.
2. - Pentru urgente vasculare:
- medic anestezist, asistenta de anestezie,
- medic chirurg operator principal, doi medici chirurgi numiti ajutor 1 si 2,
- asistenta instrumentara, asistenta circulanta, asistenta runner
- infirmiera de bloc operator.
- EPP specific Covid-19 pentru medicul anestezist si asistenta de anestezie va fi
pus la dispozitie de sectia ATI, acestia vor veni gata echipati la sala de operatie.
- EPP specific pentru blocul operator (anexa 2) pentru restul echipei: medicii
chirurgi, pompisti, asistenta instrumentara, circulanta, infirmiera, runner, se
gaseste gata pregatit in ordinea imbracarii, in Sala 4 (fistule). Responsabilitatea
aprovizionarii revine asistentei circulante iar stocul cu EPP pentru intreg
personalului este verificat/refacut de asistenta sefa bloc operator
- Traseul echipei chirurgicale este urmatorul:
1. Filtru Bloc operator: se schimba echipamentul de clinica cu cel de bloc operator
compus din: costum verde, saboti de bloc operator. (spalarea si dezinfectia mainilor)
2. Sala 4 se imbraca EPP specific COVID-19 asistenta circulanta, pompist, infirmiera
conform anexei 2; personalul steril: cei 3 medici chirurgi si asistenta instrumentara se
imbraca cu botosei, boneta, viziera sub care se poate pune lupele, masca N-95
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3. Preanestezie sala 3
4. Sala 3
5. Spalatorul chirurgical – asistenta instrumentara, medicii chirurgi, vor imbraca halatul
chirugical impermeabil si doua perechi de manusi sterile dupa spalarea si dezinfectia
chirurgicala a mainilor vor intra in sala 3
6. O a treia asistenta de bloc operator numita runner, se gaseste in spalatorul de
instrumentar chirurgical al blocului operator cu iesire spre scari si intrarea din spate a
terapiei intensive etaj 4. Aceasta are rolul de a transfera materiale, probe biologice,
etc intre sala 3 si terapia intensiva. Transferul intre sala si runner se face prin cutia de
transfer prevazuta cu doua usi ermetice care se deschid alternativ. Usa dinspre
spalatorul chirurgical si cel de instrumentar chirugical fiind blocata pe pozitia inchis
pe tot parcursul interventiei chirurgicale. Aceasta se va deschide doar la sfarsitul
interventiei cand runner-ul si-a incetat activitatea, paraseste spalatorul de
instrumentar si asteapta in fata intrarii din spate pentru a prelua trusa chirurgicala, pe
care o transporta la sterilizare, si sacii cu lenjerie.
- Dupa efectuarea interventiei chirurgicale pacientul este transferat pe patul de ATI
de catre medicii chirurgi ajutati de asistenta instrumentara, asistenta circulanta si
infirmiera. Din blocul operator va fi transportat in terapia intensiva etaj 4 de catre
anestezist si medic chirurg ajutor 1. Medicul chirurg ajutor 1 va ramane in EPP in
ATI pina la definitivarea manoperelor necesare la patul pacientului.
- Parasirea blocului operator se va face dupa cum urmeaza:
• Medicul chirurg principal si ajutor 2- isi dezbraca EPP la iesirea din sala de
preanestezie, isi schimba constumul de sala cu cel (verde) de spital in filtrul etajului 4,
va cobori la etajul 1 si va face dus in sal 101. El nu va efectua manopere la pacient in
salonul TI. In cazul in care tura nu s-a terminat va ramane in acelasi echipament. La
iesirea din tura va respecta protocolul de acces in spital.
•

Medicul chirurg ajutor 1 care ajuta la transportul pacientului in TI va dezbraca EPP la
iesirea din TI, urmand a-si schimba constumul de sala cu cel (verde) de spital in filtrul
etajului 4, va cobori la etajul 1 si va face dus in sal 101. In cazul in care tura nu s-a
terminat va ramane in acelasi echipament. La iesirea din tura va respecta protocolul
de acces in spital.

•

Asistentii medicali (perfuzionist, circulanta si anestezie) isi curata si dezinfecteaza
aparatele si suprafetele din sectorul de lucru apoi isi dezbraca EPP la iesirea din
sala de preanestezie, isi schimba constumul de sala cu cel (verde) de spital in filtrul
etajului 4, vor cobori la etajul 1 si vor face dus in sal 107-108. In cazul in care tura nu
s-a terminat vor ramane in acelasi echipament. La iesirea din tura vor respecta
protocolul de acces in spital.
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•

Asistenta circulanta pregateste caruciorul cu instrumentarul si dispozitivele
reutilizabile in sala de operatie si la sfarsitul acesteia trece caruciorul prin spalatorul
chirurgical in spalatorul de instrumentar chirurgical, unde il va dezinfecta si il va preda
asistentei runner care il va duce cu liftul la statia de sterilizare. In continuare,
asistenta circulanta paraseste blocul operator in acelasi mod ca si asistentii medicali
de mai sus.

•

Infirmiera colecteaza si sigileaza sacii de deseuri si lenjerie contaminate. Curata si
dezinfecteaza lampa scialitica, masa de operatie, pereti, tavane, pardoseli,
evacueaza sacii cu deseurile contaminate la boxa blocului operator, fara a-si
dezbraca echipamentul de protectie, iar sacii cu lenjerie ii preda asistentei runner
dupa care paraseste blocul operator impreuna cu asistenta circulanta pe acelasi
traseu.
-

Echipament de protectie per individ:
Medic chirurg principal, ajutor 1, ajutor2, asistenta instrumentara: boneta, viziera,
masca N-95, halat chirurgical steril, doua perechi de manusi sterile, saboti,
botosei
Medic anestezist, asistenta anestezie: boneta, viziera, masca FFP2/3 , halat
chirurgical impermeabil nesteril, doua perechi de manusi, saboti, botosei .
Asistenta circulanta, asistent perfusionist, infirmieara, brancardier: boneta,
viziera, masca N-95, 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.

7. Protocol de INVESTIGAȚII RADIO-IMAGISTICE în contextul epidemiei
COVID-19:
a. Categorii de pacient supus examinării:
- Pacienti suspecti SAU confirmati de infectie COVID-19, fara semne de
gravitate sau agravare brusca a simptomatologiei respiratorii
(dispnee, desaturare.) se efectueaza radiografie toracica / radioscopie,
in afara regimului de urgenta, luandu-se in considerare protocolul de
echipare pentru suspecti /confirmati si masurile de protectie.
- Pacienti suspecti SAU confirmati cu infectie COVID-19 SI care au
semne clinice de gravitate (dispnee, desaturare – de cauza respiratorie!!)
initiale sau secundare se efectueaza CT torace nativ, luandu-se in
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-

-

considerare protocolul de echipare pentru suspecti/confirmati si masurile
de protectie.
Pacientilor suspecti SAU confirmati cu infectie COVID-19 SI care
prezinta patologie cardio-vasculara de maxima urgenta (disectie de
aorta, ruptura de anevrism), li se va efectua examinare CT in sistem de
urgenta, conform indicatiilor normale radio-imagistice, luandu-se in
considerare protocolul de echipare pentru suspecti/confirmati si masurile
de protectie.
Pacientii COVID-19 confirmati, internati pe sectia de terapie intensiva
si reanimare, ce prezinta semne de agravare, examinarea CT de torace
este indicata pentru a cauta o evolutie a leziunilor inspre un tablou de
ARDS, a unui pneumotorace secundar ventilatiei, precum si a unei
complicatii trombembolice, din acest motiv se va realiza cu injectare de
produs de contrast, luandu-se in considerare protocolul de echipare pentru
suspecti/confirmati si masurile de protectie.

In toate situatiile mentionate anterior, medicul clinician trimitator (si nu medicul
rezident) va instiinta telefonic medicul radiolog de serviciu in vederea organizarii
masurilor de protectie in sectia de radiologie, urmand sa fie instiintati tot telefonic,
cand sa fie trimis pacientul.
* N.B. A se lua in considerare ca aspectul imagistic in infectia cu COVID-19 si unele
patologii cardio-vasculare (staza venoasa pulmonara grad II/III, edem pulmonar acut
etc) au aspect radio-imagistic SUPERPOZABIL, neputandu-se face dinstinctia
imagistica.

-

-

-

Se va consemna obligatoriu in FOCG sau fisa solicitare CT statutul
pacientului (suspect fara simptome sau suspect/confirmat cu simptome) cu
asumarea acestui lucru prin semnatura si parafa.
Se considera urgente radio-imagistice doar situatiile descrise la începutul
protocolului.Pacienti suspecti fara simptomatologie clinica specifica
infectiei COVID-19 (febra, tuse seaca,dispnee), respectiv fara tablou
biologic specific (leucocite in limite normale, limfopenie, CRP crescut,
ASTRUP) –se efectueaza examinari imagistice, in contextul patologiilor
cardio-vasculare luandu-se in considerare protocolul de echipare suspect
asimptomatic (manusi+masca).
In toate celelalte situatii investigatiile radio-imagistice se vor efectua de
comun acord cu medicul radiolog, insa doar dupa izolarea pacientilor,
prelevarea probelor de laborator si obtinerea rezultatelor si doar in conditii
de maxima siguranta pentru pacient si personalul medical.
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-

-

Dezinfectarea salii de examinare si a spatiilor anexe ce apartin
Laboratorului de Radiologie cad in sarcina tehnicianului echipat pentru
efectuarea examinarii, iar holul si traseul pe care a fost transportat
pacientul in sarcina persoanei desemnate din cadrul Institutului , conform
protocolulului managementului pacientului COVID-19.
Preluarea, transportul si depozitarea deseurilor infectioase va fi efectuata
de aceeasi persoana desemnata sau ingrijitor, in functie de caz, conform
protocolului.

b. Traseul de transport al pacientului:
-

-

Indiferent de sectia de unde provine respectivul pacient accesul la laborator
se va face pornind de la liftul de transport pacienti mezanin-hol sala curspasarela-casa scarilor- hol radiologie- sala iradiere si retur. In niciun caz
acest lucru nu se va face dispre laborator.Traseele pana la liftul transport
pacienti sunt stabilite de fiecare sectie in parte.
Pentru aparatul Rx situat in urgenta traseul este CPUS-hol- sala de
iradiere si retur.

c. Protocol de protecție pacient-personal în timpul efectuării exaimărilor în
laboratorul de Radiologie:
- Medicul radiolog este cel ce hotaraste ce tip de examinare se efectueaza,
cand si ce fel de protocol de examinare se aplica (suspect fara simptome
sau suspect/confirmat simptomatic) conform protocolului pentru investigatii
radio-imagistice in contextul pandemiei COVID-19 (vezi anexa 10):
o SUSPECT(FARA SIMPTOMATOLOGIE CLINICA)- se efectueaza
examinari in regim normal cu protectia pacientului(masca+manusi),
echipament de protectie pentru personalul manipulant: masca +manusi.
Usa dintre camera de iradiere si camera de comanda va ramane
inchisa tot timpul examinarii daca exista 2 tehnicieni. Manusile si masca
vor fi aruncate in cosul deseuri infectioase de pe coridor. Transportul
deseurilor se face de catre ingrijitor sau persoana desemnata pe tura in
locurile special amenajate in conformitate cu programul de transport
produse biologice.
o SUSPECT/CONFIRMAT(SIMPTOMATIC) - se efectueaza examinari in
regim protocol management pacient suspect/confirmat
(masca+manusi), personal:- echipare speciala
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8. Protocolul de lucru la sala Angio/rimtologie în contextul epidemiei COVID19:
a. Circuit pacient:
- CPUS(MURG)/UTIC/ ETAJ 4 CARDIO-HOL UTIC- SALA ANGIO ȘI
RETUR
b. ECHIPARE PERSONAL (se face înainte de intrarea pacientului în zonă):
- În sala 23, tot personalul se echipează cu: masca
FFP2/3/N95+ochelari+boneta+viziera+saboti autoclavabili+botosei tip
cizma ȘI
-

IN SALA ANGIO:
o MÂNA 2 LA MASA :1 HALAT IMPERMEABIL+2 PERECHI DE MANUSI
o AJUTOR : 1 HALAT IMPERMEABIL+2 PERECHI DE MANUSI

c. DEZECHIPARE PERSONAL:
- 1 PERECHE DE MANUSI, HALAT, VIZIERA, OCHELARI,BONETA,
BOTOSEIIN SALA ANGIO-CONTAMINATE
- MASCA (DUPA DEZINFECTIA MANUSILOR ) SALA 23 –MATERIALE
CONTAMINATE
d. CURATAREA SALII :
- LAMPA UV (TIMPUL DE ACTIUNE LA INDICATIA MEDICULUI
EPIDEMIOLOG= 30-60 MINUTE)
- SCOATEREA SACILOR CU PRODUSE DE RISC BIOLOGIC
- STERGEREA SUPRAFETELOR CU SAPUN/ DETERGENT SI SOLUTIE
CLORIGENA (1 TABLETA LA 1 L DE APA- TIMP DE ACTIUNE 30
MINUTE)
- DEZINFECTARE VIZIERE , OCHELARI .
9. Protocolul DECLARĂRII DECESULUI ȘI ELIBERARE A DECEDATULUI în
contextul epidemiei 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.
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-

-

-

-

-

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.
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 11). Primește certificatul constatator de deces și declară
decesul la primarie.Se eliberează certificat de transport.
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10. Protocolul de gestionare a pacientului în AMBULATORUL INTEGRAT DE
CARDIOLOGIE în contextul epidemiei cu COVID-19:
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
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- va intra la consult ambulator în
programul 08.00-14.00 în fiecare zi lucrătoare (program actualizat și aprobat în
funcție de necesaru de personal în Ambulator și respectiv în spital)
- Pacient care ESTE suspect COVID-19- se redirecționează către spital cu
posibilitatea de gestiune a pacientului COVID-19 fără să intre la constul cardiolgic.
11. Protocolul de DEZINFECȚIE ȘI TRANSPORT A MATERIALELOR BIOLOGICE
INFECTATE în contextul epidemiei COVID-19:
a. DEZINFECȚIE: Vezi anexa 2.
b. TRANSPORTUL MATERIALULUI BIOLOGIC: Se respectă protocolul de izolare și
transport a materialelor biologice infectate în vigoare.
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E. PROTOCOL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT COVID-19
1. DIAGNOSTIC PACIENT COVID-19 DUPĂ DOCUMENTELE DE LA ANEXA 12
La pacientul suspect COVID-19 IZOLAT in Institutul Inimii Cluj, se recolteaza probe biologice si
se trimit la un centru cu posibilitate de a efectua teste PCR-SARS-COV2 (ex: Boli Infectioase).
Pe baza testelor, pacientii se clasifica in:
-

Pacient COVID-19 POZITIV: test PCR-SARS-CoV2 POZITIV (se transfera in alt
serviciu)
Pacient COVID-19 NEGATIV: doua (2) teste PCR-SARS NEGATIVE recoltate la
interval de 24 ore intre ele.

POSIBILE MODIFICARI ALE ANALIZELOR FACUTE IN INSTITUTUL INIMII LA PACIENTII
SUSPECTI COVID-19
ANALIZA RECOLTATA
Hemoleucograma

Biochimie

Radiografie
CT torace
Hemoculturi, uroculturi,
examen sputa, test de gripa
ASTRUP arterial sau venos

MODIFICARI POSIBILE LA PACIENTUL COVID-19 POZITIV
LIMFOCITOPENIE
LEUCOPENIE
NEUTROFILE/LIMFOCITE>3
CRESC: ASAT, ALAT, BT
CRESC: CR, UREEA
CRESC: D-DIMERII, PCR, LDH, FERITINA (IN DINAMICA)
CRESC: TN, NT-proBNP
SE MODIFICA IN DINAMICA PROCALCITONINA (CRESTE SAU
SCADE)
OPACITATI PERIFERICE DIFUZE, HAZY BILATERALE
Opacitati in sticla mata bilaterale (ground glass opacities-GGO)
NEGATIVE (LA INCEPUT)
ACIDOZA METABOLICA, LACTATI CRESCUTI
PaO2/FiO2<300 mmHg

CLASIFICAREA CLINICA A PACIENTILOR ADULTI COVID-19 POZITIVI
Forma COVID-19
USOARA
MODERATA

Modificari clinice si paraclinice
Fatigabilitate, mialgii, FARA FEBRA, FARA PNEUMONIE
Simptome specifice de caz suspect, CU FEBRA, CU
PNEUMONIE
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SEVERA (ARDS)

Simptome specifice de caz suspect, CU FEBRA, CU
PNEUMONIE si
- FR ≥ 30 respirații/min
- SO2 ≤93% în repaus
- PaO2/FiO2≤300 mmHg
- Rx./CT care arată progresia leziunilor pulmonare în 24-48h cu
>50%
- INSUFICIENTA RESPIRTATORIE ACUTA CU NECESAR DE
VENTILATIE INVAZIVA
- SOC
- INSUFICIENTA ACUTA DE ORICARE ORGAN CE
PRESUPUNE INGRIJIRE IN TERAPIE INTENSIVA

CRITICA

2. TRATAMENTUL PACIENTULUI ADULT COVID-19 POZITIV
Forma COVID-19
USOARA

Tratament
- Izolare si monitorizarea periodica a semnelor vitale (TA, AV, SO2)
-

Paracetamol 3x500 mg/zi maxim 7-10 zile

-

Tamiflu 2x1 cpr (75 mg)/zi , 5 zile (se incepe in primele 24-48 de ore
de la debutul simptomelor)
In caz de evolutie nefavorabila se incepe precoce (primele 3 zile de
la debulul simptomatologie) cu:

MODERATA

-

Kaletra (Lopinavir/ritonavir 200mg/50mg): 2 x 2cp/zi , 10 zile SAU

-

Plaquenil (hidroxiclorochina) 2x400 mg/zi in ziua 1, apoi 2x200 mg/zi
timp de 5-7 zile

-

Kaletra (Lopinavir/ritonavir 200mg/50mg): 2x 2cpr/zi, 10 zile, SI

-

Tamiflu (75 mg): 2X1 cp/zi, 5 zile SI

-

Plaquenil (hidroxiclorochina): 400 mg x 2X 400 mg/zi in ziua 1, apoi
2x200 mg /zi timp de 5-7 zile SI

-

AZITROX 500 MG /ZI in caz de suprainfectie bacteriana.
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SEVERA
(ARDS)

-

Methylprednisolon:1-2 mg/kg/zi, timp de maximum 5 zile, (la
pacientii cu BPOC/astm bronsic acutizat, dacă TAM ˂ 65 mmHg,
daca se observa deterioare progresivă a indicatorilor de oxigenare,
sau progresie rapidă a imaginii radiologice) SI

-

Kaletra ( Lopinavir/ritonavir 200mg/50mg): 2 cp x 2/zi timp de 10
zile, [sau Kaletra (Lopinavir/ritonavir soluţie orală, 80mg/20mg/ml):
10 ml x2/zi, timp de 10 zile la cei cu sondă nazo-gastrică] SI

-

Tamiflu (75 mg): 2x1cpr/zi, 5 zile SI

-

Plaquenil (hidroxiclorochina): 400 mg x 2X 400 mg/zi in ziua 1, apoi
2x200 mg /zi timp de 5 zile SI

-

AZITROX 500 MG /ZI in caz de suprainfectie bacteriana.

Observatii:
- Tratamentul se poate prelungi pana la 20 de zile in functie de
evolutie.
- In China, dozele de Plaquenil utilizate pentru cazurile severe au fost
mult mai mari: 2x500 mg/zi.
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CRITICA

-

Methylprednisolon:1-2 mg/kg/zi, timp de maximum 5 zile, (la
pacientii cu BPOC/astm bronsic acutizat, dacă TAM ˂ 65 mmHg,
daca se observa deterioare progresivă a indicatorilor de oxigenare,
sau progresie rapidă a imaginii radiologice) SI

-

Kaletra ( Lopinavir/ritonavir 200mg/50mg): 2 cp x 2/zi timp de 10
zile, [sau Kaletra (Lopinavir/ritonavir soluţie orală, 80mg/20mg/ml):
10 ml x2/zi, timp de 10 zile la cei cu sondă nazo-gastrică] SI

-

Tamiflu (75 mg): 2x1cpr/zi, 5 zile SI

-

Plaquenil (hidroxiclorochina): 400 mg x 2X 400 mg/zi in ziua 1, apoi
2x200 mg /zi timp de 5 zile SI

-

AZITROX 500 MG /ZI in caz de suprainfectie bacteriana.

SAU
-

Remdesivir –program compasional (NEOLA 072486436): 200 mg iv
ziua 1, apoi 100 mg iv, timp de inca 9 zile (total 10 zile).

SI/ SAU
-

Roactemra (Tocilizumab 20 mg/ml) PEV lentă (60 DE MINUTE): 4-8
mg/kgc. Se poate face o a doua administrare la 12 ore interval.

OBS:
1. LA PLAQUENIL (+AZITROMICINA): ECG ZILNIC (SE URMARESTE QTC. STOP
PLAQUENIL DACA QTC>500 MSEC).
2. PROTOLOC SPITAL BOLI INFECTIOASE TIMISOARA: Plaquenil 2x400 mg/zi, Azitrox
500 mg/zi, Tamiflu 1tb/zi, Vit C 2x1 g/zi (timp de 5-20 ziel, durata medie 9 zile).

3. EXTERNARE PACIENT COVID-19 POZITIV:
Criterii de externare:
1. Valori normale ale temperaturii pentru mai mult de 3 zile.
2. Manifestări respiratorii ameliorate substanţial.
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3. Imagistică pulmonară care arată absorbţia semnificativă a inflamaţiei pulmonare.
4. doua (2) teste PCR-SARS-CoV2 recoltate la interval de 24 ore= negative
Atitudinea pacientului după externare:
1. Informează medicul de familie şi îi trimite datele medicale din biletul de externare
2. Îşi monitorizează starea de sănătate prin izolare la domiciliu timp de 14 zile, POARTA
mască, stă in cameră bine ventilată, reduce contactul strâns cu membrii de familie, menţine
igiena mâinilor şi nu părăseşte locuinţa.
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ANEXA 1
ECHIPAMENTUL CORESPUNZĂTOR
GESTIONĂRII PACIENTULUI ÎN CONTEXTUL
EPIDEMIE COVID-19 ȘI TEHNICA DE
ÎMBRĂCARE/DEZBRĂCARE

Recomandări de folosire a echipamentului individual de protecție (PPE) care trebuie utilizat în
contextul COVID-19, în funcție de secție, personal și tipul de activitate
CPU-S
Zonă ROȘIE
Saloane
COVID

Activitate
Personal
medical și
auxiliar

Activitate în
zona de
izolare, însă
nu oferă
asistență
direct
pacientului

Asistarea
pacientului
care este
transportat în
cadrul unității
sanitare
Proceduri
generatoare
de
aerosoli
efectuate la
pacienți cu
COVID 19
Personal
de
curățenie

Curățenia
zonei de
recoltare

Tip de echipament
NIVEL MINIM
Păstrarea distanței de cel puțin 1 m între pacient și
personal
Echipament standard de spital
Mască chirurgicală
Mănuși

Combinezon
Mască chirurgicală
Mănuși
Ochelari de protecție
Mască FFP3 (sau în lipsă N95/ FFP2 sau aparat mască
cu purificator de aer
Halat impermeabil de unică folosință/ Halat de unică
folosință peste care se pune șorț impermeabil de
unică folosință
Mănuși de unică utilizare- 2 perechi
Bonetă
Botoși
Protecție oculară (ochelari/ ecran de protecție facială)
Mască chirurgicală
Mănuși menajere

Combinezon
Ochelari de protecție (dacă există risc de stropire
cu substanța de curățare)

Tip de echipament
NIVEL RECOMANDAT
Păstrarea distanței de cel puțin 1 m între pacient și personal
Echipament standard de spital+ Halat impermeabil
reutilizabil/ Halat impermeabil de unică folosință/ Halat de
unică folosință peste care se pune șorț impermeabil de
unică folosință
Mască chirurgicală
Mănuși
Protecție oculară (ochelari/ ecran de protecție facială)
Bonetă
Papuci de clinică din plastic închiși în față, neperforați
Echipament standard de spital+ Combinezon
Mască chirurgicală
Mănuși
Ochelari de protecție facială
Bonetă
Papuci de clinică din plastic închiși în față, neperforați
Mască FFP3 (sau în lipsă N95/ FFP2)
Echipament standard de spital+ Halat impermeabil de unică
folosință/ Halat de unică folosință peste care se pune șorț
impermeabil de unică folosință
Mănuși de unică utilizare- 2 perechi
Bonetă
Papuci de clinică închiși în față, neperforați + Botoși
Protecție oculară (ochelari/ ecran de protecție facială)
Mască chirurgicală
Mănuși menajere
Echipament standard de spital+ Combinezon/ Halat de unică
folosință + sorț impermeabil de unică folosință

Ochelari de protecție

Papuci de clinică din plastic închiși în față, neperforați

Recomandări de folosire a echipamentului individual de protecție (PPE)
care trebuie utilizat în contextul COVID-19, în funcție de secție, personal și tipul de activitate
TRIAJ- CORT
Personal
medical

Activitate

Îngrijitoare de
curățenie

Între consultații și după
examinarea pacienților cu
simptome respiratorii

TRIAJ- CORT
Pacienți

Screening preliminar fără
implicarea contactului direct

Tip de echipament
NIVEL MINIM
Menținerea distanței de cel puțin 1 m între
pacient și personal
Echipament standard de spital

Tip de echipament
NIVEL RECOMANDAT
Menținerea distanței de cel puțin 1 m între pacient și
personal
Echipament standard de spital+ Halat de unică folosință
Mască simplă
Bonetă
Mănuși în contact cu pacientul, la efectuarea
procedurilor
Protecție oculară (ochelari/ vizieră)
Mască chirurgicală
Mască simplă
Mănuși menajere
Mănuși menajere
Echipament standard de spital+ Combinezon Echipament standard de spital+ Combinezon
Ochelari dacă există risc de stropire cu
Ochelari dacă există risc de stropire cu materie organică
materie organică sau chimică
sau chimică
Papuci de clinică din plastic închiși în față
Papuci de clinică din plastic închiși în față, neperforați

Tip pacient

Activitate

Pacienți cu
simptomatologie
respiratorie
Pacienți fără
simptomatologie
respiratorie

Orice activitate
Orice activitate

Tip de echipament
NIVEL MINIM
Menținerea distanței de cel puțin 1 m
între pacient și personal
Mască simplă
Echipament obișnuit de spital

Tip de echipament
NIVEL RECOMANDAT
Menținerea distanței de cel puțin 1 m
între pacient și personal
Mască simplă
Menținerea distanței de cel puțin 1 m
între pacient și personal
Mască simplă

Recomandări de folosire a echipamentului individual de protecție (PPE)
care trebuie utilizat în contextul COVID-19, în funcție de secție, personal și tipul de activitate

Personal

Activitate

Tip de echipament
Halat de unică folosință
Mănuși de unică utilizare
Protecția ochilor (ochelari)
Mască simplă
Igiena mâinilor

LABORATOR

Personalul din
laborator

Manipularea probelor
respiratorii

ZONA
ADMINISTRATIVĂ

Tot personalul
inclusiv personalul
medical

Activități administrative care nu
necesită contact cu pacient cu
COVID-19.

PROCEDURI GENERATOARE DE AEROSOLI ASOCIATE CU UN RISC CRESCUT
DE TRANSMITERE A COVID-19 CARE IMPUN ECHIPARE COMPLETĂ ÎN CAZ DE
PACIENT SUSPECT/CONFIRMAT COVID-19 (CONFORM OMS):

1. RESUSCITAREA CARDIOPULMONARĂ
2. VENTILAȚIE NON-IVAZIVĂ CU PRESIUNE POZITIVĂ (CPAP)
3. VENTILAȚIE MANUALĂ ANTERIOARĂ INTUBAȚIEI
4. INTUBAȚIA ORO-TRAHEALĂ

5. DECONECTAREA PACIENTULUI DE LA VENTILATOR
6. SCHIMBAREA POZIȚIEI PACIENTULUI ÎN DECUBIT VENTRAL
7. ADMINISTRAREA DE MEDICAȚIE PRIN NEBULIZARE (PE SONDA DE
INTUBAȚIE)
8. ASPIRAȚIE BRONȘICĂ

9. TRAHEOSTOMIE
10. BRONHOSCOPIE

ANEXA 2
PROTOCOLUL DE DEZINFECȚIE A
DIFERITELOR SUPRAFEȚE ÎN CONTEXTUL
EPIDEMIEI COVID-19

DEZINFECȚIA ZONELOR DE SPITALIZARE ȘI DE CIRCUIT A PACIENTULUI CU COVID-19
Destinație

Pregătirea suprafețelor

Dezinfecția podelelor
și a pereților

Se îndepărtează murdăria vizibilă de pe
suprafețe prin spălare cu detergent.
Sângele și alte fluide vor fi îndepărtate
conform procedurilor specifice.
Se îndepărtează murdăria vizibilă de pe
suprafețe.

Suprafețe rezistente la
căldură crescută,
obiecte cu formă
complexă
Obiecte din salon/
dispozitive medicale

Dezinfecția aerului

Deversări de cantități
mici(<10mL) de
sânge/fluide
Deversări în cantități
mari (> 10 mL) de
sânge/fluide

Echipamente de
transport a pacienților/
materialelor
contaminate
Ochelari de protecție/
viziere reutilizabile
Haine, lenjerie de pat,
pilote folosite de către
pacienți, paravane,
lavete

Se îndepărtează murdăria vizibilă de pe
suprafețe. Sângele și alte fluide vor fi
îndepărtate conform procedurilor
specifice.

Soluția de
dezinfecție/ mod de
dezinfecție
Soluție clorigenă 1‰
1g/l

Mod de preparare

Metoda de aplicare

Timp de acțiune

Frecvența aplicării

1 tabletă/ 1 litru
apă

Ștergere sau pulverizare

Minim 30 minute

Generator de abur –
Temperatură 145°C
Presiune 0.6 MPa

Se urmează
instrucțiunile de
utilizare a
aparatului

Contact direct a jetului de abur fierbinte cu suprafața vizată.

De trei ori pe zi
și
ori de câte ori există
contaminare
Ori de câte ori este
nevoie

Soluție clorigenă 1‰
1g/l

1 tabletă/ 1 litru
apă

Ștergere sau pulverizare

Se îndepărtează murdăria vizibilă de pe
suprafețe. Se utilizează pentru obiecte
cu suprafață mică: stetoscoape,
pulsoximetre, tensiometre, viziere,
ochelari, etc.
După punerea în funcțiune a lămpii,
personalul va părăsi încăperea și va
plasa pe ușa încăperii un avertisment.
Dacă din diverse motive, personalul
trebuie să rămână în încăpere, lampa va
fi orientată obligatoriu spre tavan.
Deversările trebuie absorbite în tifon/
șervețel/ lavetă îmbibată în soluție
clorigenă și îndepărtate cu grijă
Se acoperă zona în întregime cu
materiale hidro-absorbante de unică
folosință

Mikrozid

Soluție gata
preparată

Lampă cu ultraviolete

Se șterg suprafețele obiectelor care nu
sunt atinse frecvent, apoi suprafețele
obiectelor care sunt atinse frecvent.
Odată ce suprafața unui obiect este
curățată, se înlocuiește șervețelul
folosit cu unul nou
Pulverizare pe întreaga suprafață a
obiectelor

30 minute
Urmată de clătire
cu apă curată

De trei ori pe zi
și
ori de câte ori există
contaminare

Până la uscarea
suprafeței

La nevoie.
Pentru dezinfecție
rapidă

Conform INSTRUCȚIUNILOR DE UTILIZARE PENTRU LAMPA UV

Soluție clorigenă 5‰
5g/l

3 tablete/ 1 litru
apă

Suprafețele obiectului trebuie șterse
ulterior de două ori cu soluție clorigenă

Soluție clorigenă 10‰
10g/l

7 tablete/ 1 litru
apă

Se toarnă o cantitate suficientă de
soluție clorigenă
peste materialul hidro-absorbant

Mijloacele de transport trebuie să fie
special destinate acestui scop.

Soluție clorigenă 1‰
1g/l

1 tabletă/ 1 litru
apă

Ștergere sau pulverizare

Se îndepărtează prin spălare murdăria
vizibilă de pe suprafețe.
Colectarea se face în saci dubli de
plastic de culoare galbenă

Soluție clorigenă 1‰
1 tabletă/ 1 litru
Ștergere
1g/l
apă
Se vor preda pentru procesare spalatoriei care este in relație contractuală cu Institutul.

După 30 minute se
înlătură deversarea
și se curășă
conform
instrucțiunilor
30 de minute
Urmată de clătire
cu apă curată
Minim 30 minute

După fiecare
utilizare
După fiecare
utilizare

DEZINFECȚIA ZONELOR ÎN CARE SE DERULEAZĂ INTERVENȚII INVAZIVE (bloc operator, cardiologie intervențională)
în contextul COVID-19

Timpul 1

Reorganizarea sălii. Îndepărtarea deșeurilor

Timpul 2

Utilizarea lămpii cu UV dacă se apreciază că
procedura a fost generatoare de aerosoli-

Deșeurile se vor colecta în ambalaj dublu cu pictograma ”Pericol biologic”
Vor fi îndepărtate ca orice deșeu periculos provenit din activitatea medicală,
conform PO-IAAM-01PROCEDURA PRIVIND GESTIONAREA
DEŞEURILOR- deșeuri contaminate/ infecțioase
Conform INSTRUCȚIUNILOR DE UTILIZARE PENTRU LAMPA UV- POIAAM-01- Anexa 4

Timp 3

Efectuarea curățeniei și dezinfecției suprafețelor în
interiorul sălii

Conform PO-IAAM-21- Anexa 1-DEZINFECȚIA ZONELOR DE
SPITALIZARE ȘI DE CIRCUIT A PACIENTULUI CU COVID-19

Timpul 4

Efectuarea curățeniei și dezinfecției spațiilor externe
sălii (coridoare, zone de acces)

Conform PO-IAAM-21- Anexa 1-DEZINFECȚIA ZONELOR DE
SPITALIZARE ȘI DE CIRCUIT A PACIENTULUI CU COVID-19

Timp 5

Pregătirea sălii pentru intervenția următoare.

Timp expunere
la lampa UV
30 minute
Timp expunere
la soluția
clorigenă
30 minute
Timp expunere
la soluția
clorigenă
30 minute

Recomandări de folosire a echipamentului individual de protecție (PPE)
care trebuie utilizat în contextul COVID-19, în funcție de secție, personal și tipul de activitate
Bloc operator/ Laborator explorari și terapie invazivă
Activitate

Personal
medical și
auxiliar

Activitate în
contact cu
pacient nonCOVID

Activitate în
contact cu
pacient COVID/
Proceduri
generatoare de
aerosoli
efectuate la
pacienți cu
COVID 19

Personal de
curățenie

Curățenia zonei

Tip de echipament
NIVEL MINIM
Echipament standard de spital
Mască chirurgicală
Mănuși

Bonetă

Tip de echipament
NIVEL RECOMANDAT
Echipament standard de spital
Mască chirurgicală
Mănuși
Bonetă
Papuci de clinică închiși în față, neperforați

În timpul intervenției
+ echipament steril standard specific locului de muncă

În timpul intervenției
+ echipament steril standard specific locului de muncă

Mănuși de unică utilizare
Bonetă
Botoși
Protecție oculară (ochelari/ ecran de protecție facială)

Echipament standard de spital+ Halat impermeabil
reutilizabil/ Halat impermeabil de unică folosință/ Halat de
unică folosință peste care se pune șorț impermeabil de
unică folosință
Mănuși de unică utilizare
Bonetă tip cagulă
Papuci de clinică închiși în față, neperforați + Botoși tip cizma
Protecție oculară (ochelari/ ecran de protecție facială)

În timpul intervenției
+ echipament steril standard specific locului de muncă

În timpul intervenției
+ echipament steril standard specific locului de muncă

Mască FFP3 (sau în lipsă N95/ FFP2 sau aparat mască cu
purificator de aer
Halat impermeabil de unică folosință/ Halat de unică
folosință peste care se pune șorț impermeabil de unică
folosință

Mască chirurgicală
Mănuși menajere
Halat de unică folosință peste care se pune șorț impermeabil
de unică folosință

Ochelari de protecție (dacă există risc de stropire cu
substanța de curățare)

Mască FFP3 (sau în lipsă N95/ FFP2)

Mască chirurgicală
Mănuși menajere
Echipament standard de spital+ Combinezon/ Halat de
unică folosință + sorț impermeabil de unică folosință

Ochelari de protecție

Papuci de clinică închiși în față, neperforați+ botoși

Recomandări de folosire a echipamentului individual de protecție (PPE)
care trebuie utilizat în contextul COVID-19, în funcție de secție, personal și tipul de activitate
Radiologie/ imagistică medicală
Activitate

Personal
medical și
auxiliar

Personal de
curățenie

Activitate în
contact cu
pacient nonCOVID

Tip de echipament
NIVEL MINIM
Echipament standard de spital
Mască chirurgicală
Mănuși

Ochelari de protecție

Activitate în
contact cu
pacient COVID

Echipament standard de spital + combinezon

Proceduri
generatoare de
aerosoli
efectuate la
pacienți cu
COVID 19

Mască FFP3 (sau în lipsă N95/ FFP2 sau aparat mască cu
purificator de aer
Halat impermeabil de unică folosință/ Halat de unică
folosință peste care se pune șorț impermeabil de unică
folosință
Mănuși de unică utilizare- 2 perechi
Bonetă
Botoși
Protecție oculară (ochelari/ ecran de protecție facială)
Mască chirurgicală
Mănuși menajere

Curățenia zonei
de expunere
(RX, CT)

Mască FFP2/FFP3 sau echivalent
Mănuși
Ochelari de protecție facială

Combinezon
Ochelari de protecție (dacă există risc de stropire cu
substanța de curățare)

Tip de echipament
NIVEL RECOMANDAT
Echipament standard de spital
Mască chirurgicală
Mănuși
Ochelari de protecție/ vizieră
Bonetă
Papuci de clinică închiși în față, neperforați
Echipament standard de spital+ Combinezon/ Halat
impermeabil de unică folosință/ Halat de unică folosință
peste care se pune șorț impermeabil de unică folosință
Mască FFP2/FFP3/N95
Mănuși
Ochelari de protecție facială/ vizieră
Bonetă
Papuci de clinică din plastic închiși în față, neperforați
Mască FFP3 (sau în lipsă N95/ FFP2)
Echipament standard de spital+ Halat impermeabil de unică
folosință/ Halat de unică folosință peste care se pune șorț
impermeabil de unică folosință
Mănuși de unică utilizare- 2 perechi
Bonetă
Papuci de clinică închiși în față, neperforați + Botoși
Protecție oculară (ochelari/ ecran de protecție facială)
Mască chirurgicală
Mănuși menajere
Echipament standard de spital+ Combinezon/ Halat de
unică folosință + sorț impermeabil de unică folosință

Ochelari de protecție

Papuci de clinică închiși în față, neperforați

ANEXA 3
HOTĂRÂRE COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU
SITUAȚII DE URGENȚĂ CLUJ DIN 15.04.2020

ANEXA 1C
PROTOCOL DE GESTIONARE A PACIENTULUI
CU SINDROM CORONARIAN ACUT ÎN
CONTEXTUL EPIDEMIEI CU COVID-19

STEMI SUSPECT/CONFIRMAT
Recoltare probe pentru suspect COVID-19
INTERNARE SCJU CLUJ MEDICALĂ 1 PENTRU PCI CONFORM PROTOCOLULUI LOR
STEMI COVID-19 NEGATIV

INTERNARE INSTITUTUL INIMII CLUJ PENTRU PCI PRIMAR CONFORM GHIDURILOR ESC ÎN VIGOARE

NSTEMI SUPECT/CONFIRMAT COVID-19
EVALUARE RISC/BENEFICIU
INTERNARE SCJU CLUJ MEDICALĂ 1 PENTRU PCI CONFORM PROTOCOLULUI LOR
NSTEMI COVID-19 NEGATIV

RISC ÎNALT SAU FOARTE ÎNALT?

DA

INTERNARE INSTITUTUL INIMII CLUJ
PENTRU PCI PRIMAR CONFORM
GHIDURILOR ESC ÎN VIGOARE

NU

TRATAMENT MEDICAMENTOS MAXIMAL
LA SPITALUL DIN TERITORIU ȘI
REEVALUARE CARDIOLOGICĂ PENTRU
PCI

ANGINĂ PECTORALĂ INSTABILĂ LA SUSPECT SAU COVID-19 POZITIV

TRATAMENT CONSERVATIV ÎN TERITORIU
SAU LA SCJU CLUJ MEDICALĂ 1 ȘI
REEVALUARE CARDIOLOGICĂ DUPĂ
VINDECARE COVID-19

ANGINĂ PECTORALĂ INSTABILĂ LA COVID-19 NEGATIV

TRATAMENT CONSERVATIV

STABILIZARE CLINICĂ

DA

CONTINUĂ TRATAMENTUL CONSERVATIV

NU

REEVALUARE CARDIOLOGICĂ ÎN VEDEREA PCI

ANEXA 4
ORGANIZARE SECȚIE SUSPECȚI COVID-19

ORGANIZARE SECȚIE COVID-19
•
•

La nivelul secției va fi organizată o ”zona roșie”- în care vor fi cazați pacienții suspecți/ confirmați COVID-19 și o
”zona galbenă”- în care se vor derula activități de suport pentru activitatea zonei roșii
La nivelul secției va fi organizat un ”filtru” de echipare/ dezechipare al personalului, la limita dintre ”zona roșie” și
”zona galbenă”.

Reguli pentru personalul secției
•
•

•

•
•

Secția Covid-19 va avea personal dedicat pentru derularea activității care nu va părăsi secția pentru perioada
dedicată activității
Personalul din zona roșie își va desfășura activitatea în echipament de protecție complet, conform protocolului și
va asigura, conform atribuțiilor specifice profesiei, îngrijirea directă a pacientului, administrarea medicației
doză/doză, alimentarea pacientului, deservirea la pat, supravegherea pacienților, curățenia spațiilor
Personalul din zona galbenă va executa atribuții privitoare la scrierea condicilor de farmacie, trimiterea condicilor,
recepția medicației, pregătirea medicației în vederea administrării doză/doză, aprovizionarea cu material sanitare,
supravegherea circuitelor, asigurarea comunicării cu zona exterioară
Este interzisă circulația personalului dedicat ”zonei roșii” către ”zona galbenă” și invers fără a respecta echiparea/
dezechiparea la nivelul filtrului.
Personalul va schimba zonele de derulare a activității la un interval de 6 ore.

CIRCUITE SECȚII CARDIOLOGIE COVID-19
- se implementează pentru Secția Clinică Cardiologie III și, pe măsură ce devine necesar, la nivelul fiecarei secții din clădirea Cardiologie

CIRCUITE
EXTERIOARE
1. Circuit
personal

PREGĂTIRE

UNDE

CINE

CÂND

Fiecare asistentă/
infirmiera/ medic va avea
nevoie de următoarele
dotări/ echipamente:
• 2 echipamenet de spital
cu numele scris vizibil pe
etichetă
• 2 perechi saboți din
plastic închiși în față și
fără perforații
• șlapi
• articole de toaletă

ZONA GALBENĂ= de la linia trasată pe jos/ bancă, către terasă
La intrarea în zona galbenă:
• Din vestiar personalul urcă pe secție- pe scări!!! cu echipament de spital și papuci de
clinică din plastic închiși în față și fără găuri, cu mască
• Acest echipament se păstrează pe toată durata activității în ZONA GALBENĂ!
• Un echipament de spital va fi plasat în salonul 410 pentru a fi îmbrăcat la ieșirea din
zona roșie.

Tot personalul
medical

Pe parcursul
activității
derulate în
secția
COVID.

ZONA ROȘIE= de la linia trasată pe jos/ bancă, către secție
La intrarea în zona roșie:
• Se dezinfectează mâinile cu dezinfectant
• Îmbracă în zona galbenă echipamentul de protecție: bonetă, mănuși (2 perechi), halat

personală care se vor
folosi la ieșirea din tură
atunci când se va face
duș

de unică folosință impermeabil (cu manșete, care se leagă doar lateral, astfel încat
atunci când se dezbracă să poată fi tras din față), a doua masca.
• La nivelul băncuței care desparte cele două zone, se așează, își lasă sabotii cu care a stat
în zona galbenă, se rotește și iși încalță saboții care vor fi folosiți doar în zona roșie!!!
• Se îmbracă botoșei peste saboți.
La intrarea în salon
• Înainte de intrarea în salon, personalul se va echipa și cu ochelari, vizieră și un halat de
unică folosință (halat de vizitator).
• Pacientul va fi atenționat să își pună masca și mănuși
La ieșirea din salon:
• Inainte de a iesi din salon se dă jos prima pereche de mănuși, se dezinfectează mâinile
peste mănușile ramase și se iese din salon.
• Se dezbracă halatul de vizitator, se plasează pe un stativ în fața salonului, se aruncă
prima mască
• Ochelarii/viziera se plasează într-o cutie în care este pregatită apă cu detergent, se
spală, se șterg și apoi se dezinfectează prin pulverizare cu MIKROZID. Se șterg cu hârtie
prosop, se așează într-un sac negru. Ochelarii/viziera astfel procesată se va folosi la
următorul pacient.
• Asistenta se reechipează cu mănuși și o nouă mască
La iesirea din zona rosie:
• Se arunca prima pereche de mănuși în cutia cu deseuri biologice de pe hol (unde s-a
aruncat prima mască)
• Se dezinfectează mâinile
• Dezechiparea se efectuează în dreptul băncii de pe linia de demarcatie dintre cele două
zone, respectând cu strictețe toti pasii!!! Echipamentele de unică folosință se plasează
în cutia cu sac galben inscripționat cu pericol biologic.
• Persoana care părăsește zona roșie, ehipată DOAR în ținuta de spital, se așează pe
bancă, lasă saboții utilizați în zona roșie, se rotește și încalță sabotii de zonă galbenă.
Saboții care rămân în zona roșie vor fi dezinfectați cu Jaclor. ( 1 tb/1 L apă) de către
personalul auxiliar din tura următoare.
• Se intră în sal 409. Se dezbracă costumul de clinica și se plasează în tomberonul galben.
Pe lista existent pe capac se notează numele si prenumele persoanei, tipul de
echipament plasat în tomberon.
• Se efectuează dușul
• Se intră în salonul 410 unde ne imbracam în costum de clinică curat,
ZONA GALBENĂ
La iesirea din zona galbenă:
• Se trece prin filtru salon 409-baie-salon 410 (respectarea indicațiilor de la ”Ieșire zonă
roșie”
• Se dezinfectează mâinile la dozatorul de la iesirea din secție
• Se părăsește secția pe scari!!!!

• Echiparea cu haine de stradă se face în vestiar
Dacă este absolut necesar!!! asistenta/ infirmiera/ îngrijitoarea de curățenie din zona
galbenă se echipează respectând pașii descriși mai sus, dacă personalul care este în zona
roșie are nevoie de ajutor.

2. Circuit
medicamente

3. Circuit
deșeuri

Se scrie condica de
farmacie
Se salvează în format PDF
Se aplică semnătura
electronic
Se trimite la farmacie
Recepționarea
medicamentelor de la
farmacie
Medicamentele vor fi
primite de la farmacie în
pungi/ numele pacientului,
ambulate doză/ doză
Deșeurile sunt considerate
CONTAMINATE, inclusiv
cele menajere.
Se va încerca limitarea
producerii de deșeuri în
cadrul secției.
Deșeurile se vor colecta în
ambalaj simplu în saloane.
La colectarea din salon, vor
fi plasați într-un alt sac
galben, inscripționat
cu”Pericol biologic” pe care
se va nota data, secția și
”COVID-19”. Astfel se va
obține un ”ambalaj dublu”
pentru deșeuri.
Sacii cu deșeurile colectate
vor fi pregătiți pentru
preluare.

CIRCUIT MEDICI DE GARDA: In caz de nevoie, se solicita garda de la urgenta de
suspecti,care va ajunge la etajul 4 cu liftul. Infirmiera din zona rosie etaj 4 va dezinfecta
liftul, iar la plecarea medicului de pe sectie, infirmiera din urgență va efectua si ea
dezinfectia.
Zona galbenă
Condicile cu prescriptia electronic se trimit în retea, pentru a putea fi preluate de farmacie,
încarcate în sistem si scăzute cantitatile din stoc
În același timp, condicile de farmacie, în format PDF, semnate electronic se vor trimite la
Farmacie.
În cazul în care nu poate fi eliberată cantitatea solicitată (stoc insuficient, lipsa referat, etc.)
Farmacia ia legatura cu secția respectivă pentru refacerea condicii.
Nu se mai trimit cutiile de medicamente la Farmacie!
Medicamentele vor fi transportate de la farmacie într-un sac de plastic, care va fi așezat pe
banca albastră, hol, de unde va fi preluat de către asistenta medical din zona galbenă

Medicul curant

Brancardierul de
serviciu UTIC.
Acesta nu intră în
secție, ci doar
prinde sacii și ii
transfer în lift.

La nivelul saloanelor, încăperilor secției

Îngrijitoarea de
curățenie/
infirmiera de
serviciu

Permanent

Pe căruciorul de curățenie

Îngrijitoarea de
curățenie/
infirmiera de
serviciu

În timpul
efectuării
curățeniei, o
data /zi .

În partea de către secție a liftului, de unde vor fi preluați.

Brancardierul de
serviciu UTIC.
Acesta nu intră în

Ora 6

4. Circuit
lenjerie și
echipamente
reutilizabile
(echipament
standard,
halate
impermeabile
)

5. Circuit mopuri

Lenjeria și echipamentele
personalului sunt
considerate
CONTAMINATE.
Echipamentele vor fi
utilizate judicious, fără a se
face risipă, asigurându-se
protecția eficientă a
personalului, conform
protocolului COVID-19.
Echipamentul standard și
halatele impermeabile se
vor colecta în saci galbeni.
Lenjeria va fi colectată în
saci galbeni.

În recipientul plasat la nivelul filtrului dintre ”zona roșie” cu ”zona galbenă”.

Sacii cu lenjerie și
echipamente reutilizabile
vor fi pregătiți pentru
preluare.

În partea de către secție a liftului, de unde vor fi preluați.

LIFTUL VA FI DEZINFECTAT
Lenjeria curată va fi
furnizată secției, în ambalaj
(sac plastic), așa cum
provine de la firma LexRO.
Mopurile sunt considerate
CONTAMINATE.
Se vor colecta în ambalaj
galben, după finalizarea
curățeniei în saloane/
încăperi la nivelul secției.
Sacii cu mopurile colectate

În recipientul destinat de pe secție.

secție, ci doar
prinde sacii și ii
transfer în lift.
Îngrijitoarea de
curățenie/
infirmiera de
serviciu

Permanent

Infirmiera/
îngrijitoarea de
curățenie
Liftiera de serviciu.
Acesta nu intră în
secție, ci doar
prinde sacii și ii
transfer în lift. La
parter îi va preda
infirmierei de la
garderobă care îi va
înregistra conform
procedurii și îi va
preda firmei LEXRO
pentru procesare.

Permanent

Lift dezinfectat

Infirmiera de la
garderobă- liftieră

Ora 7:30

Pe căruciorul de curățenie

Îngrijitoarea de
curățenie/
infirmiera de
serviciu

Ora 6

În partea de către secție a liftului, de unde vor fi preluați.

Infirmiera de la

Ora 7:30

Ora 6

vor fi pregătiți pentru
preluare.

6. Circuit probe
de laborator

Probele de laborator vor fi
prelevate dimineața, pe cât
posibil la ore planificate
care să permită transportul
probelor la laborator la
orele 9, 12 sau 17.
Probele vor fi transportate
într-o cutie de plastic care
va fi dezinfectată după
fiecare utilizare.

7. Circuit
alimente

Alimentele vor fi preluate
de la bucătărie prin
intermediul liftului de
alimente. La ora stabilită se
pune în lift cutia de
transport pentru alimente.
Bucătăria va încărca
porțiile de alimente în
cutie, respectând
precauțiile necesare.
Liftul va fi trimis la etajul
IV. Acesta va fi dezinfectat
conform instrucțiunilor de
lucru pentru spații COVID19.
Dacă este nevoie,
alimentele vor fi pregătite
la nivelul oficiului, pentru
pacienții care nu se pot
alimenta singuri (pus untul
pe pâine, tăiată pâinea în
bucăți, etc.)
Alimentele vor fi

Asistenta medicală din zona roșie:
• Va complete cererea pentru laborator
• Va efectua recoltarea
• Va plasa probele prelevate într-o cutie de transport probe care va fi pe etajera din fața
salonului 409, fără a atinge suprafața cutiei
• Își va dezinfecta mâinile
• Va îndepărta mânușile utilizate, plasându-le în tomberonul destinat acestui scop
• Va îmbrăca o nouă pereche de mănuși
Asistenta medicală din zona galbenă:
• Va închide capacul cutiei de transport probe de laborator
• Scoate cutia de transport probe de laborator, pe holul scărilor, pe banca albastră, de
unde va fi preluată pentru transport la laborator.La întoarcerea de la laborator, cutia
dezinfectat, se va plasa dezinfectată, pe aceeași bancă.
Lift alimente- oficiu de distribuire al alimentelor.

Zonă demarcare între ”zona roșie” și ”zona galbenă”.

garderobă- liftieră,
după ce predă
mopurile și lenjeria
curată. Acesta nu
intră în secție, ci
doar prinde sacii și ii
transfer în lift.
Asistenta medicală
de la Secția
cardiologie 1 sau
Cardiologie 2,
conform planificării.

Orele 9, 12
și 17

Infirmiera/
îngrijitoare de
curățenie din ”zona
galbenă”

Mic dejun8:30
Pranz-13:30
Cină- 18:30

Infirmiera și

Mic dejun-

8. Circuit
pacient
pentru
examinări RX

transferate infirmierei/
îngrijitoarei din zona roșie
care le va distribui
pacienților.
Distribuirea alimentelor,
alimentarea pacienților.
Deșeurile produse în urma
servirii mesei se vor
elimina ca deșeuri
contaminate.
Pacienții care au indicația
de efectuare a examinărilor
la Laboratorul radiologie
vor fi echipați cu mască și
mănuși.
Se va avea în vedere ca
documentele care însoțesc
pacientul să nu intre în
contact cu acesta. Vor fi
plasate într-o folie de
plastic.

îngrijitoarea de
curățenie de
serviciu

8:30
Pranz-13:30
Cină- 18:30

Saloanele pacienților- ”zona roșie”

Infirmiera/
îngrijitoare de
curățenie din ”zona
roșie”

Mic dejun8:30
Pranz-13:30
Cină- 18:30

Circuitul va fi cel stabilit prin Protocolul COVID-19.

Brancardierul de
serviciu UTIC și
medic/ asistentă din
secție echipați
conform
Protocolului COVID19

La nevoie.

ANEXA 5
CHESTIONAR PENTRU EVALUAREA RISCULUI
DE ÎMBOLNĂVIRE CU COVID-19 LA PACIENȚII
CARE SE PREZINTĂ UPU/CPU/CAMERA DE
GARDĂ

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 □

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

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........................

ANEXA 6
TESTARE RAPIDĂ IGM/IGG A PACIENȚILOR

ANEXA 7
DEFINIȚII COVID-19 ȘI RECOMANDĂRI DE
TESTARE PCR

Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul
coronavirus (COVID-19)
Actualizare 16.04.2020

I. Denumirea si incadrarea bolii
Sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) i-au fost
atribuite urmatoarele coduri CIM:
•

U07.1 - COVID-19 cu virus identificat

= valabil pentru cazurile

CONFIRMATE
• U07.2 - COVID-19 cu virus neidentificat = valabil pentru cazurile
SUSPECTE
Codificarea CIM-10 a COVID-19 in functie de tabloul clinic a fost
comunicata tuturor directiilor de sanatate publica judetene si a mun.Bucuresti.
Raportarea cazurilor confirmate in Registrul Unic de Boli Transmisibile
(RUBT) si la CNSISP se va face ca “eveniment neobisnuit / nesteptat”.
II. Fundamentare initiala
2019-nCoV (devenit ulterior SARS-CoV-2) este o noua tulpina de
coronavirus care nu a fost identificata pana acum la oameni. Izbucnirile de infectii
cu coronavirusuri noi in randul oamenilor sunt intotdeauna de importanta pentru
sanatatea publica si genereaza ingrijorare.
Primele cazuri din EU/EEA au fost confirmate in Franta. ECDC considera ca
este probabila o raspandire viitoare la nivel global.
Transmiterea inter-umana a fost confirmata, dar este nevoie de mai multe
informatii pentru a evalua dimensiunea acestei transmiteri. Tarile EU/EEA ar trebui
sa se asigure ca masurile rapide si riguroase de prevenire si control al infectiei
sunt aplicate in jurul cazurilor detectate in EU/EEA, pentru a preveni viitoarea
transmitere inter-umana sustinuta in comunitate si in unitatile sanitare.
Adaptat dupa ECDC: www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
In acest context, este absolut necesara implementarea sistemului de
supraveghere a infectiei umane cu noul coronavirus (2019-nCoV-devenit ulterior
SARS-CoV-2) in Romania.
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III. Scop:
- Cunoasterea situatiei epidemiologice a Sindromului respirator acut cu noul
coronavirus (COVID-19) in Romania si recomandarea de masuri / interventii pentru
prevenirea aparitiei de cazuri secundare sau a unei epidemii pe teritoriul Romaniei
IV. Obiectiv:
-

Stabilirea parametrilor epidemiologici de baza ai infectiei cu SARS-CoV-2:

• Caracteristicile de persoana, loc si timp ale cazurilor;
• Tabloul clinic de baza (semne si simptome);
• Conditii fiziologice si medicale pre-existente;
• Evolutia clinica, rezultatul acesteia si severitatea;
• Expuneri si istoricul de calatorie
Informatiile obtinute prin activitatile de supraveghere vor fi utilizate si pentru
evaluarea de risc nationala, precum si in luarea deciziilor in cadrul raspunsului.
V. Definitiile de caz pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus
(COVID-19)
Caz suspect
1. Pacient cu infecție respiratorie acută (debut brusc cu cel puțin unul din
următoarele simptome: tuse, febră, dispnee (creșterea frecvenței
respiratorii) ŞI fără o altă etiologie precizată care să explice pe deplin tabloul
clinic
SAU
2. Pacient cu infecție respiratorie acută (debut brusc cu cel puțin unul din
următoarele simptome: tuse, febră, dispnee (creșterea frecvenței
respiratorii) ŞI fără o altă etiologie precizată care să explice pe deplin tabloul
clinic ŞI cu istoric de călătorie internațională, în perioada de 14 zile anterioare
datei debutului
SAU
3.

Pacient cu infecție respiratorie acută (debut brusc cu cel puțin unul din
următoarele simptome: tuse, febră, dispnee (creșterea frecvenței respiratorii)
ŞI care s-a aflat în contact apropiat cu un caz confirmat cu COVID-19 în
perioada de 14 zile anterioare datei debutului
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SAU
4.

Pacient cu pneumonie, bronhopneumonie +/- pleurezie, fără altă
etiologie precizată care să explice pe deplin tabloul clinic
SAU

5.

Pacient cu infecție respiratorie acută severă (SARI) (febră sau istoric
de febră ŞI tuse ŞI dispnee (creșterea frecvenței respiratorii) ŞI care necesită
spitalizare peste noapte) fără altă etiologie precizată care să explice pe deplin
tabloul clinic

Contactul apropiat este definit ca:
-

Persoană care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19;

Persoană care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strângere
de mână fără igiena ulterioară a mâinilor);
Persoană care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui
caz de COVID-19 (ex. în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de
mănușă);
Persoană care a avut contact faţă în faţă cu un caz de COVID-19 la o distanţă
mai mică de 2 m şi cu o durată de minim 15 minute;
Persoană care s-a aflat în aceeași încăpere (ex. sala de clasă, sală de ședințe,
sală de așteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute şi
la o distanţă mai mică de 2 m;
Persoană din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care
acordă îngrijire directă unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul
personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient cu
COVID-19, fără portul corect al echipamentului de protecție*;
*Personalul medical care a purtat echipamentul de protectie corespunzator
tipului de îngrijire acordată NU ESTE CONSIDERAT CONTACT APROPIAT.
Legătura epidemiologică ar fi putut avea loc în perioada de 14 zile anterioare
datei debutului.

Caz confirmat
O persoană cu confirmare în laborator a infecției cu SARS-CoV-2, indiferent de
semnele şi simptomele clinice.

Document elaborat de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile

Criterii pentru initierea testarii pentru SARS-CoV-2
Confirmarea prompta a cazului suspect este necesara pentru a asigura,
rapid si eficient, supravegherea epidemiologica a contactilor, implementarea
masurilor de prevenire si control al infectiei, precum si colectarea informatiilor
epidemiologice si clinice relevante.
Recomandări de prioritizare a testării pentru COVID-19:

1.

2.

Persoane simptomatice, inclusiv personal medico-sanitar, conform definiţiei
de caz;
Contacți apropiaţi, simptomatici, ai cazurilor confirmate;

3.

Pacienţi înainte de procedura de transplant (asimptomatici) şi donatorii de
organe, ţesuturi şi celule stem hematopoietice înainte de donare; pacienți cu
transplant de organe, ţesuturi şi celule stem hematopoietice aflați în tratament
imunosupresor, înaintea fiecărei internări din perioada de monitorizare posttransplant – 2 teste la 24 de ore interval;

4.

Pacienţi asimptomatici cu imunosupresie în contextul bolii sau indusă
medicamentos, la internare în spital – 2 teste la 24 de ore interval;

5.

Pacienți oncologici asimptomatici aflați în curs de chimioterapie – de 2 ori pe
lună;

6.

Pacienți oncologici asimptomatici înainte de intervenții operatorii sau
manevre invazive;

7.
8.

9.
10.

11.
12.

Hemodializaţi simptomatici;
Hemodializati asimptomatici contacţi cu caz confirmat, 2 testări la 6-7 zile
interval; pe durata acestei perioade aceștia vor fi dializați în sesiuni separate de
restul pacientilor;
Persoane instituționalizate simptomatice;
Gravidele asimptomatice care se află în carantină/izolare la domiciliu sau au
fost contact apropiat cu un caz confirmat;
Personalul de îngrijire din cămine de bătrâni – de 2 ori pe lună;
Personal sanitar asimptomatic contact direct cu caz confirmat, în a 6-7 zi de
la ultimul contact posibil infectant**;
** În perioada imediată contactului posibil infectant și până la primirea rezultatului
de laborator, personalul medico-sanitar își va desfășura activitatea cu
respectarea măsurilor de protecție standard. Cazurile pozitive simptomatice sau
asimptomatice din rândul personalului sanitar vor respecta procedurile de izolare

Document elaborat de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile

aplicate şi la restul persoanelor infectate. Modificarea contextului epidemiologic
poate duce la revizuirea acestor recomandări.
Unitățile medicale pot stabili protocoale de testare pentru personalul medical
şi/sau pacienți prin tehnici de RT-PCR, suplimentar faţă de aceste recomandări, care
pot fi realizate cu resurse proprii, în laboratoarele pe care le dețin sau în alte
laboratoare.
Rezultatele pozitive ale acestor testări vor fi raportate de către laboratorul
care a efectuat testarea imediat la INSP şi direcțiile de sănătate publică şi se vor lua
măsurile necesare de internare/izolare ale persoanelor infectate. În aceste cazuri,
unităţile sanitare îşi vor efectua propria anchetă epidemiologică şi vor adopta măsuri de
limitare a infectiei, acţiuni ce intră în responsabilitatea directă a managerului. Raportul
anchetei epidemiologice va fi remis în termen de 24 de ore direcţiei de sănătate publică
judeţene.

Investigatii de laborator
Este necesara recoltarea de probe conform Anexei 2 si trimiterea lor catre
laborator, insotite de Formularul de insotire probe recoltate de la cazul suspect de
COVID-19 din Anexa 3.
Probele respiratorii recoltate vor fi trimise la unitatile de specialitate care
efectueaza testare RT-PCR pentru identificarea SARS-CoV-2, mentionate in Normele
tehnice de realizare a PNS.
Personalul de laborator va respecta cu strictete precautiile necesare prevenirii
imbolnavirilor cu SARS-CoV-2.
Metoda de testare este cea de amplificare a acizilor nucleici (NAAT), precum
RT-PCR. Pacienții pot fi testați și pentru alți patogeni respiratori, dar acest lucru
nu trebuie sa intârzie testarea pentru SARS–CoV-2.
Deoarece coinfecțiile sunt posibile, pacienții care îndeplinesc definiția de caz ar
trebui testați pentru SARS-CoV-2 indiferent de prezența unui alt patogen respirator.
Setul minim de probe recomandat a se preleva pentru diagnostic include:
- Probe din tractul respirator superior (tampon sau spălătură
nazofaringiană și orofaringiană) – se recomandă utilizarea de tampoane
de Dacron sau poliester, cu tija de plastic și descărcarea ambelor
tampoane de exsudat nazofaringian și faringian, în (același) tub cu
mediu de transport pentru virusuri (VTM).
și/sau
-

Probe din tractul respirator inferior: spută (dacă este produsă) și/sau
aspirat endotraheal sau lavaj bronhoalveolar, prelevate de la pacienții cu
afectare respiratorie acuta severă.

De la decesele înregistrate la cazuri suspecte de COVID-19 se vor recolta probe
necroptice de plămân care vor fi trimise la CNRG din INCDMM Cantacuzino pentru
diagnostic virologic. Recoltarea nu este, însă, necesară pentru cazurile confirmate
anterior, pe baza exsudatului nazal, faringian sau a aspiratului traheo-bronşic şi nici la
cazurile cu rezultat negativ pentru virus SARS-CoV-2 în aceste probe.
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Detalii privind recoltarea produselor patologice și testele de laborator se
regasesc in Anexa 2.
VI. Tip supraveghere: bazata pe caz, pasiv-activa
VII. Populatie: toate persoanele cu rezidenta / aflate in vizita in Romania
VIII. Perioada: permanent
IX. Date de raportare:
Set minim de date pentru raportarea telefonica imediata a cazului suspect:
-

Cod caz, initiale nume, prenume, sex, varsta, data debut, simptome la
debut, data internarii, locul internarii, simptome, semne si dg.de internare,
istoricul de calatorie si perioada; mod calatorie (avion, autocar, masina
personala, altul), contact cu un caz confirmat si cod caz index confirmat,
deces si data decesului;
Se revine in cel mai scurt timp cu nr.cursei aeriene, aeroportul de plecare, aeroportul
de sosire, ziua si locul ocupat in avion, respectiv firma autocar, localitatea plecare si
ziua, localitatea destinatie si ziua;
Conform Fişei de supraveghere a cazului CONFIRMAT cu COVID-19 (Anexa 1),
asadar doar pentru cazul confirmat ;
Datele din fisele de supraveghere ale cazurilor confirmate se introduc in aplicatia online.
A se vedea si X. Circuit informational si feed-back informational
X. Circuit informational si feed-back informational
Nivelul periferic: spitale
 raporteaza la DSP imediat, telefonic, setul minim de date pentru cazul suspect/
decesele înregistrate la cazuri suspecte/probabile/confirmate cu COVID-19;
 recolteaza si investigheaza/trimit probele biologice cu completarea formularului
de insotire a probei din anexa 3, document obligatoriu
Nivelul periferic: laboratoare care efectueaza investigatii pentru COVID-19, prin
RT-PCR:


raportarea rezultatelor testarilor efectuate pentru COVID-19 sa se
desfasoare dupa fiecare sedinta de testare, la adresa de e-mail
raportare_covid@insp.gov.ro , dupa cum urmeaza:
 Macheta in format Excel cu rezultatele pozitive, cu datele existente in softul
laboratorului care sa contina, ca date minimale, CNP, nume, prenume,
varsta, sex, judetul care trimite proba, cod caz si data confirmarii (= data
validarii);
 Se va anunta telefonic, in prealabil, numarul de rezultate pozitive, la nr.
0744 510640 sau 0742 031461 sau 021 3179702;
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Rezultatele pozitive, pe judete, semnate si parafate, in format pdf, imediat
dupa ce devin disponibile;



Macheta in format Excel cu rezultatele negative*, cu datele existente in softul
laboratorului care sa contina, ca date minimale, CNP, nume, prenume,
varsta, sex, judetul care trimite proba, cod caz si data infirmarii sau data
rezultatului echivoc (= data validarii);
*laboratoarele care nu pot scoate datele solicitate din soft sau nu au soft, vor trimite
macheta in format Excel doar pentru pozitivi, nu si pentru negativi
Rezultatele negative, pe judete, semnate si parafate, in format pdf, imediat
dupa ce devin disponibile;
Algoritmul de raportare a cazurilor suspecte de COVID 19 este postat pe
site-ul
CNSCBT
http://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalulmedico-sanitar
Asa dupa cum s-a mentionat si in algoritmul de testare, internare si
externare, cazurile de pneumonie si cazurile de SARI fără alta etiologie
(ex.gripala), din TOATE categoriile de varstă și din TOATE spitalele vor fi testate
pentru COVID-19.
La cazurile suspecte/confirmate cu COVID-19 depistate in sentinela SARI
se completeaza si Fisa de supraveghere a cazului de SARI (Infectie
Respiratorie Acuta Severa).
Nivelul periferic: medici de familie, cabinete medicale universitare, cabinete
medicale de specialitate la care ar putea ajunge pacienti suspecti


raporteaza la DSP imediat, telefonic, setul minim de date pentru cazul
suspect;
 raporteaza imediat, telefonic, la DSP, decesele înregistrate la cazuri
suspecte/probabile/confirmate cu COVID-19;
Nivelul periferic: alte spitale
 raporteaza la DSP imediat, telefonic, setul minim de date pentru cazul
suspect;
 recoltează și trimit probe la unitatile de specialitate care detin in dotare
echipament medical pentru efectuarea testarii RT-PCR pentru identificarea
SARS-CoV-2 , mentionate in Normele tehnice de realizare a PNS;
 raporteaza la DSP imediat, telefonic, setul minim de date pentru cazul
suspect;
 raporteaza imediat, telefonic, la DSP, decesele înregistrate la cazuri
suspecte/probabile/confirmate cu COVID-19;
Asa dupa cum s-a mentionat si in algoritmul de testare, internare si
externare, cazurile de pneumonie si cazurile de SARI fără alta etiologie, din
TOATE categoriile de varstă și din TOATE spitalele vor fi testate pentru COVID19.
La cazurile suspecte/confirmate cu COVID-19 depistate in sentinela
SARI se completeaza si Fisa de supraveghere a cazului de SARI (Infectie
Respiratorie Acuta Severa).
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Nivelul local: DSP judeteana / a Mun.Bucuresti (DSP)
o raporteaza imediat la CNSCBT, in platforma electronica dedicata
fisei de supraveghere, setul minim de date pentru raportarea
telefonica imediata a cazului SUSPECT;
o declanseaza, imediat dupa raportarea catre CNSCBT, investigatia
epidemiologica NUMAI la cazul CONFIRMAT;
o finalizeaza și incarca in cel mai scurt timp (in maximum 24 de ore de la
confirmare), in platforma electronica dedicata fisei de supraveghere,
Fișa cazului confirmat (Anexa 1), iar in macheta nominala in format Excel, model
furnizat de CNSCBT, cazurile confirmate si contactii acestora;
o raporteaza la CNSCBT, imediat dupa depistare, orice cluster cu
minimum 3 cazuri;
o declanseaza imediat investigatia epidemiologica pentru clustere;
o raporteaza imediat, telefonic, la CNSCBT, decesele înregistrate la
cazuri suspecte/probabile/confirmate cu COVID-19, urmând ca în
maximum 24 de ore de la deces, fisa de supraveghere, actualizata
inclusiv cu datele referitoare la deces, să fie trimisă pe fax/e-mail la
CNSCBT si CRSP, cu mentiunea “Actualizare”;
o declanseaza imediat investigatia epidemiologica pentru cazul
decedat; primesc rezultatele de laborator de la CNSCBT;
Nivelul regional: CRSP
o intervine in desfasurarea investigatiei epidemiologice a clusterelor /
izbucnirilor si acorda asistenta tehnica la solicitarea DSP din teritoriul
arondat sau CNSCBT;
o trimite trimestrial la CNSCBT si DSP analiza epidemiologica a cazurilor
din teritoriul arondat;
Nivelul national: CNSCBT
o verifica zilnic datele minime ale cazurilor SUSPECTE si fisele de
supraveghere pentru cazurile confirmate (Anexa 1), incarcate in
platforma
on-line;
o creeaza baza de date nationala si o actualizeaza zilnic;
o trimite zilnic la MS, la intervalele solicitate, raportarea privind cazurile
confirmate, testele efectuate in laboratoare si stocurile de kituri de
testare;
o colecteaza zilnic buletinele de analiza validate trimise de laboratoare si
le trimite la DSP-urile la care sunt arondate cazurile;
o efectueaza analiza epidemiologica a bazei nationale de date si transmite
rezultatul acesteia catre MS-DGAMSP, CRSP si DSP;
o Raporteaza cazurile confirmate in TESSy, caz cu caz;
o Pune la dispozitia biroului IHR din INSP informatiile solicitate de WHOIHR.
Biroul Punct Focal National pentru RSI (2005):
Pune la dispozitia CNSCBT informatiile actualizate zilnic privind numarul de
cazuri si participa la evaluarea de risc nationala.
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XI. Masuri de control
Se instituie imediat dupa depistarea cazului suspect de COVID-19, fara
asteptarea rezultatelor de laborator !
1) Atitudinea fata de caz :
Un caz este considerat infectios inca din perioada de incubatie. Sunt necesare
urmatoarele:
o izolarea stricta a cazului suspect cu forma medie sau grava de boala
intr-un salon cu un pat si grup sanitar propriu, avand personal medicosanitar dedicat;
o aplicarea precautiunilor de transmitere prin picaturi, prin contact si,
dupa caz, aerogena, precum si a celor universale, pe tot parcursul
internarii;
o instruirea personalului care acorda ingrijire cazului suspect / confirmat
de catre medicul epidemiolog de spital si la fiecare schimbare a turei, de
catre coordonatorul echipei precedente;
o cohortarea cazurilor suspecte si a personalului care le ingrijeste;
2) Atitudinea fata de contactii apropiati:
Contactii apropiati se vor auto-izola la domiciliu, impreuna cu ceilalti
membri ai familiei care locuiesc la aceeasi adresa, de preferat in camere
diferite, si vor fi supravegheati clinico-epidemiologic timp de 14 zile, dupa caz, de
la:
- data celei mai recente expuneri la un caz suspect / confirmat cu
COVID-19;
- data ultimei expuneri intr-o unitate sanitara in care erau tratati pacienti
cu COVID-19, in care au lucrat sau s-au aflat;
Definitia contactului apropiat a fost mentionala la pct. V. Definitiile de caz
pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19).
3) Atitudinea fata de clusterele cu minimum 3 cazuri:
Declansarea investigatiei epidemiologice de catre DSP se va face imediat
dupa raportarea clusterului la DSP / dupa identificarea clusterului de catre DSP si
dupa raportarea lui, de catre DSP, la CNSCBT.
Depistarea unui cluster necesita investigatie epidemiologica aprofundata
efectuata de DSP, eventual cu asistenta tehnica din partea CRSP, la solicitarea
DSP sau a CNSCBT.
Informatiile despre cluster (DSP, localizarea clusterului – localitate, ce
comunitate/ce spital, data de debut a primului caz si al celui mai recent caz din
cluster) si masurile recomandate vor fi comunicate catre CNSCBT si CRSP, in
ziua depistarii de catre DSP.
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4) Atitudinea fata de persoanele care sosesc din zona ROSIE, mentionata in “Lista
regiunilor si localitatilor din zona rosie si zona galbena cu transmitere a COVID19”: http://www.cnscbt.ro/index.php/ncov
Aceste persoane vor fi carantinate imediat dupa sosirea in Romania, timp de
14 zile de la intrarea in tara, in spatiile special destinate in acest scop.
Se vor recolta probe respiratorii DOAR la aparitia simptomatologiei in decurs de
14 zile de la data intrarii in Romania, de catre personalul DSP, iar cei pozitivi vor fi
transportati in regim de urgenta catre cel mai apropiat spital/sectie de boli infectioase.

5) Atitudinea fata de persoanele care sosesc din zona GALBENA, mentionata in
“Lista regiunilor si localitatilor din zona rosie si zona galbena cu transmitere a
COVID-19”: http://www.cnscbt.ro/index.php/ncov
Aceste persoane se vor auto-izola la domiciliu imediat dupa sosirea in
Romania, timp de 14 zile de la intrarea in tara, impreuna cu ceilalti membri ai familiei
care locuiesc la aceeasi adresa, de preferat in camere separate.
Se vor recolta probe respiratorii DOAR la aparitia simptomatologiei in decurs de
14 zile de la data intrarii in Romania, de catre personalul serviciului de
ambulanta/SMURD, iar cei pozitivi vor fi transportati in regim de urgenta catre cel mai
apropiat spital/sectie de boli infectioase.
XII. Analiza epidemiologica recomandata:
o numar de cazuri depistate zilnic si saptamanal, pe grupe de varsta,
sex, medii si arie geografica: judet / arondare CRSP / nationala;
o numar de cazuri depistate zilnic si saptamanal, in functie de clasificarea
in suspecte/ probabile/confirmate;
o rata de fatalitate saptamanala si rata cumulata de fatalitate (cazuri
probabile sau confirmate);
o rata de mortalitate saptamanala si rata cumulata de mortalitate (cazuri
probabile sau confirmate);
o rata de atac in caz de epidemii
XIII. Indicatori de evaluare a sistemului de supraveghere:
 % din judete care raporteaza corect (complet si la timp) la CRSP si CNSCBT;
 % din cazurile suspecte/probabile la care investigatia epidemiologica a fost
declansata imediat de catre medicul epidemiolog;
 % din cazurile suspecte care au fost confirmate;
 % din cazurile confirmate cu sursa de infectie cunoscuta (cazul index
confirmat identificat

Dr.Adriana Pistol
Dr.Odette Popovici
Dr.Teodora Vremeră
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Anexa 1

Fişa de supraveghere a cazului CONFIRMAT cu COVID-19
DSP: _______ (abreviere auto)
COD DSP: ______________ (abreviere auto judeţ / număr caz / an - ex. AB/01/2020)
Data raportării pe fax/e-mail de la DSP către CNSCBT: _ _ /_ _ /_ _ _ _ (zz/ll/aaaa)
Detectat la punctul de intrare:
□ NU □ DA
□ Necunoscut
Daca DA, data _ _ /_ _ /_ _ _ _ (zz/ll/aaaa)
Secțiunea 1: Informații generale despre pacient
Nume, Prenume: __________________ CNP: | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Data nașterii: _ _ /_ _ /_ _ _ _ (zz/ll/aaaa) sau vârsta în ani: ________
Dacă vârsta < 1 an: _____ luni;
Dacă vârsta < 1 lună: _____ zile
Sexul la naştere:
□ Masculin
□ Feminin
Locul diagnosticării cazului: Regiune (NUTS 2): RO_____ Judeţ/NUTS 3: ____ /RO_______
Domiciliul legal: Regiune (NUTS 2): RO_____ Judeţ/NUTS 3: _____ /RO______Localitate _______
A fost carantinat in: Regiune (NUTS 2): RO________ Judeţ/NUTS 3: _____ /RO______
Localitate ________________________
Secțiunea 2: Informații clinice
Data debutului simptomelor: _ _ /_ _ /_ _ _ _ (zz/ll/aaaa)
□ Necunoscut
Persoana asimptomatica cu rezultat pozitiv (carantinata / contact cu caz confirmat) □
Internat: □ NU □ DA
Daca DA, Data primei internări: _ _ /_ _ /_ _ _ _ (zz/ll/aaaa)
Denumirea spitalului: ________________________________________
Data actualei internări: _ _ /_ _ /_ _ _ _ (zz/ll/aaaa) Denumirea spitalului: ________________
Internat in ATI: □ NU □ DA
Data raportării la DSP: _ _ /_ _ /_ _ _ _ (zz/ll/aaaa)
Starea de sănătate (încercuiți) la momentul raportării: Vindecat/Nevindecat/Decedat/Necunoscută/Inca
in tratament
Data decesului: _ _ /_ _ /_ _ _ _ (zz/ll/aaaa)
Simptomele declarate ale pacientului (bifați toate variantele valabile):
□ Istoric de febră (≥380 C) □ Dificultate la respiraţie
□ Durere (bifați toate variantele
□ Frisoane
valabile)
□ Slăbiciune generală
□ Diaree
( ) Musculară
( ) Toracică
□ Tuse
□ Greață/ vărsături
( ) Abdominală ( ) Articulară
□ Durere în gât
□ Cefalee
□ Rinoree
□ Iritabilitate / confuzie
□ Altele, specificați _______________________________________________________________
Semnele constatate la internare (bifați toate variantele valabile):
□ Febră măsurată ( ≥380 C) ________ grade Celsius
□ Secreție faringiană
□ Comă
□ Modificări pe RX pulmonară
□ Congestie
□ Dispnee / Tahipnee
conjunctivală
□ Convulsii
□ Modificări la auscultaţia
pulmonară
□ Altele, specificați _______________________________________________________________

Document elaborat de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile

Suport ventilator:
A primit doar oxigen pe masca
A fost ventilat invaziv (intubat)
ECMO (Extracorporeal membrane oxygenation)
Nu a fost necesar
Nu a fost disponibil

□
□
□
□
□

Condiţii fiziologice şi medicale actuale/preexistente (bifați toate variantele valabile):
□ Sarcină (trimestrul: _______ )
□ Lehuzie (< 6 săptămâni)
□ Boală cardiovasculară, inclusiv hipertensiune
□ Imunodeficiență, inclusiv HIV/SIDA
arterială
□ Diabet
□ Boală renală
□ Boală hepatică
□ Boală pulmonară cronică
□ Boală cronică neurologică sau neuromusculară
□ Neoplasm
□ Altele, specificați ________________________________________________________________
Secțiunea 3: Expunerea și informații referitoare la călătorie în perioada de 14 zile anterioare debutului
simptomelor
 Ocupația (bifați toate variantele valabile):
□ Student
□ Personal medico-sanitar
□ Alta, specificați___________
□ Lucrează cu animale
□ Personal care lucrează cu
produse biologice în
laborator
 A călătorit în perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor?
□ NU
□ DA
□ Necunoscut
Daca DA, vă rugăm specificați locurile în care a călătorit:
TARA
REGIUNEA
ORASUL
PERIOADA
1. __________
_______________ _______________
_______________
2. __________
_______________ _______________
_______________
3. __________
_______________ _______________
_______________
A calatorit cu avion? □ NU □ DA
Daca DA, nr.zbor: ______________ Loc ocupat_________
Aeroport plecare_____________________ Aeroport sosire _______________________________
A calatorit cu autocar/microbuz? □ NU □ DA
Daca DA, firma de transport: _____________
Localitate plecare_______________________ Localitate sosire ____________________________


A vizitat unități sanitare în perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor?
□ NU
□ DA
□ Necunoscut
Daca DA, Localitatea _________________ Unitatea sanitara _______________________



A fost pacientul în contact apropiat1 cu o persoană cu infecție respiratorie acută în perioada de
14 zile anterioare debutului simptomelor?
Dacă DA, unde a avut loc contactul (bifați toate variantele valabile):
□ Unități sanitare
□ Familie
□ Locul de muncă
□Necunoscut
□ Altul, specificați _______________________________________________________
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A avut pacientul contact cu un caz probabil sau confirmat în perioada de 14 zile anterioare
debutului simptomelor?
□ NU
□ DA
□ Necunoscut
Dacă DA, vă rugăm să mentionati codurile de caz pentru toate cazurile probabile sau confirmate:
Cod caz 1: ______________ Cod caz 2: ______________ Cod caz 3: ________________
Dacă DA, unde a avut loc contactul (bifați toate variantele valabile):
□ Unități sanitare
□ Familie
□ Locul de muncă
□Necunoscut
□ Altul, specificați ________________________________________________________
Dacă DA, locul / orașul / țara expunerii: _____________________________________________


A vizitat, în perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor, vreun târg/piață de animale
vii?
□ NU
□ DA
□ Necunoscut
Dacă DA, locul / orașul / țara expunerii: _______________________________________________
Secțiunea 4: Informații de laborator
Denumirea laboratorului care a efectuat testarea: _______________________________________
Tip proba/probe respiratorii (vă rugăm mentionati-le pe toate): ____________________________
________________________________________________________________________________
Vă rugăm specificați care a fost testul utilizat: __________________________________________
S-a făcut secvențierea ?
□ NU
□ DA
□ Necunoscut
Data confirmării (validării testului) în laborator: _ _ /_ _ /_ _ _ _ (zz/ll/aaaa)
________________________________________________________________________________
Rezultat detecţie virus gripal (RT-PCR): □ Poz AH1 □ Pozitiv AH3
□ Pozitiv A
□ Pozitiv B
□ Necunoscut □ Netestat
Secțiunea 5: Clasificarea cazului
Clasificarea cazului:

□ Suspect

□ Confirmat

□ Probabil

□ Infirmat

Secțiunea 6: Contacti depistati
Numar TOTAL contacti identificati: ____________, din care
Nr.contacti familiali: _______
Nr.contacti la locul de munca/in scoala: ______
Nr.contacti in alte medii: ______ unde________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Semnătura şi parafa medicului curant /epidemiolog de spital

___________________________

Semnătura şi parafa medicului epidemiolog din DSP

____________________
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_________________________
1

Persoană care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19;

Persoană care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strângere de mână fără
igiena ulterioară a mâinilor);
Persoană care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz de COVID-19
(ex. în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănușă);
Persoană care a avut contact faţă în faţă cu un caz de COVID-19 la o distanţă mai mică de 2 m şi
cu o durată de minim 15 minute;
Persoană care s-a aflat în aceeași încăpere (ex. sala de clasă, sală de ședințe, sală de așteptare
din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute şi la o distanţă mai mică de 2 m;
Persoană din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă îngrijire directă
unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de laborator care manipulează probe
recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul corect al echipamentului de protecție*;
*Personalul medical care a purtat echipamentul de protectie corespunzator tipului de îngrijire
acordată NU ESTE CONSIDERAT CONTACT APROPIAT.
Legătura epidemiologică ar fi putut avea loc în perioada de 14 zile anterioare datei debutului.

Document elaborat de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile

Anexa 2
PRELEVAREA, TRANSPORTUL ȘI INVESTIGAREA PROBELOR
BIOLOGICE PENTRU DIAGNOSTICUL INFECȚIEI cu SARS-CoV-2
De la pacienții care întrunesc criteriile definiției de caz, se vor preleva probe
respiratorii (Tabel I), după cum urmează:
- Tampon sau spălătură nazofaringiană și orofaringiană la pacienți cu forme
clinice medii;
- Spută și/sau aspirat endotraheal sau lavaj bronhoalveolar la pacienții cu forme
clinice severe, după caz;
- Suplimentar: probe de sânge, materii fecale, probe necroptice
Este recomandată prelevarea unui volum suficient de probă pentru
realizarea de teste multiple.
Conform ECDC, în cazul suspiciunii de infectie cu noul coronavirus la
pacientii spitalizati, se recomanda prelevarea de probe repetate la 2-4 zile,
pana la obtinerea de două rezultate consecutive negative la interval de cel
puțin 24 de ore (https://www.ecdc.europa.eu/en/european-surveillancehuman-infection-novel-coronavirus-2019-ncov ).
Tabel I. Recomandări privind prelevarea probelor la pacienții
simptomatici, precum și la contacții asimptomatici
Tipul probei
Tampon nasofaringian si
orofaringian
Lavaj bronho-alveolar

Instrument prelevare Transport
Tampon din Dacron
2-8°C
sau poliester*
Recipient steril*
2-8°C

Aspirat endotraheal,
aspirat
Recipient steril*
sau spalatura
nazofaringiana sau nazala
Sputa
Recipient steril
Probe de tesut obtinute
prin
biopsie sau necropsie
(inclusiv tesut pulmonar)

Conservare
≤5 zile: 2-8°C
>5 zile:-70°C
≤2 zile: 2-8°C
>2 zile:-70°C

2-8°C

≤2 zile: 2-8°C
>2 zile:-70°C

2-8°C

≤2 zile: 2-8°C
>2 zile:-70°C

2-8°C

≤24 ore: 2-8°C
>24 ore:-70°C

Materii fecale

Recipient steril cu
soluție salină sau
mediu de transport
pentru virusuri (VTM)
Coprorecoltor

2-8°C

≤5 zile: 2-8°C
>5 zile:-70°C

Sânge integral

Tuburi recoltare sânge 2-8°C

≤5 zile: 2-8°C
>5 zile:-70°C

Urina

Urocultor

≤5 zile: 2-8°C
>5 zile:-70°C

2-8°C

*Transportul probelor destinate detecției virale se va face în mediu suplimentat cu
antifungice și antibiotice (VTM – viral transport medium). Se va evita
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înghețarea/dezghețarea repetată a probelor. Daca nu este disponibil VTM, se
poate folosi soluția salina, dar in acest caz stabilitatea probei la 2-8°C poate fi
diferita de cea menționată în tabel.
Măsuri de biosiguranță în cursul manipulării probelor:
Personalul medical responsabil cu prelevarea și transportul probelor va
respecta recomandările ghidului Infection prevention and control during health care
when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected
(https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-duringhealth-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected).
Toate probele vor fi considerate potențial infecțioase. Se vor lua măsuri
suplimentare de precauție în cursul prelevării probelor prin mijloace potențial
generatoare de aerosoli (ex. bronhoscopie, aspirație).
Probele care pot fi transportate rapid la laborator pot fi menținute la 2-8°C.
În caz contrar este recomandată folosirea mediului de transport pentru virusuri, iar
probele pot fi congelate (la -20°C sau ideal la -70°C) si transportate pe gheata
carbonica. Se vor evita ciclurile repetate de îngheț/dezgheț.
Vor fi respectate cu strictețe ghidurile de prevenție și control al infecțiilor,
precum și regulile naționale și internaționale privind transportul materialelor
infecțioase. Personalul care transportă probele trebuie să fie instruit în privința
practicilor corecte de manipulare a probelor, precum și a procedurilor de
decontaminare. Personalul implicat va utiliza corespunzător echipamentul
individual de protecție (PPE). Se va evita utilizarea sistemelor de transport
pneumatic al probelor. Probele vor fi etichetate corespunzător, iar laboratorul va fi
notificat în prealabil. Pe cererea de analiză se vor menționa datele complete de
identificare, data și ora prelevării, tipul probei, analizele solicitate, simptomele
clinice și datele anamnestice relevante (vaccinări, antibioterapie, informații
epidemiologice, factori de risc)
Probele destinate diagnosticului molecular vor fi manipulate cu respectarea
acelorași măsuri de biosiguranță ca cele aplicabile în cazul diagnosticului
molecular de gripă (BSL2). Izolarea virusului presupune, însă, un nivel mai înalt de
biosiguranță (minim BSL3). Personalul implicat va utiliza corespunzător
echipamentul individual de protecție (PPE).
Se vor respecta:
- ghidurile naționale de biosiguranță în laborator
- recomandările WHO Laboratory Biosafety Manual - Third Edition
(https://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_CSR_LYO_
2004_11/en/)
- WHO Laboratory biosafety guidance related to coronavirus disease 2019
(COVID-19) https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331138/WHO-WPEGIH-2020.1-eng.pdf
- WHO Infection prevention and control during health care when novel
coronavirus (nCoV) infection is suspected, interim guidance, January 2020
Transportul probelor la un alt laborator trebuie sa respecte ghidurile
naționale, precum și recomandările OMS - Guidance on regulations for the
transport of infectious substances 2019–2020
( https://www.who.int/ihr/publications/WHO-WHE-CPI-2019.20/en/ ) și
WHO interim guidance for laboratory biosafety related to 2019-nCoV.
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Probele sunt considerate neconforme in urmatoarele situatii:
 trimiterea de tampoane fara mediu de transport pentru virusuri;
 trimiterea probei in recipiente necorespunzatoare (deteriorate, cu tubul crapat
sau capacul deschis);
 nerespectarea conditiilor de transport si conservare (timp, temperatura);
absenta etichetei pe esantionul de analizat;
 absenta cererii de analiza;
 cerere de analiza completata necorespunzator, cu datele de identificare a
pacientului absente, incomplete, eronate sau indescifrabile;
Diagnosticul de laborator al infecției cu SARS-CoV-2:
1. Teste de amplificare a acizilor nucleici (NAAT)
Diagnosticul infecției cu SARS-CoV-2 se bazează pe detecția secvențelor
specifice de ARN viral prin teste de amplificare a acizilor nucleici, precum Real
Time RT-PCR si confirmarea prin secvențiere ori de câte ori este necesar. Țintele
genice virale includ: genele N, E, S si RdRP. Extracția acizilor nucleici trebuie sa
se faca în hotă de biosiguranță în laboratoare de nivel BSL-2. Nu se recomandă
tratarea termică a probelor anterior extracției acizilor nucleici.
Confirmarea cazurilor în zone fără circulație cunoscută anterior a
virusului:
rezultat pozitiv pentru cel puțin două ținte genice, dintre care cel
puțin o țintă este specifică SARS-CoV-2, folosind un test validat
sau
un rezultat pozitiv pentru betacoronavirusuri urmat de
secvențierea SARS-CoV-2 (parțială sau WGS – secvența țintă trebuie să
fie mai mare sau diferită de cea detectată prin testul de amplificare
genică)
În cazul unor rezultate discordante se recomandă:
- recoltarea unei alte probe
- secvențierea virusului din proba originală sau a apliconului generat de
un alt test de amplificare genică decât cel folosit inițial.
Orice rezultat neobișnuit ar trebui confirmat de către un laborator de referință
internațional.
De asemenea, se recomandă trimiterea, spre confirmare, la unul dintre
laboratoarele de referință ale OMS, a primelor 5 probe pozitive și a primelor
10 probe negative (testate în unul dintre laboratoarele țărilor fără circulație
https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcunoscută
a
virusului)
coronavirus-2019/technical-guidance/laboratory-guidance .
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Confirmarea cazurilor în zone cu circulație cunoscută a virusului:
În zonele în care virusul este larg răspândit se poate folosi un algoritm de
diagnostic simplificat în care screening-ul prin Real Time RT-PCR al unei singure
ținte discriminatorii este suficient.
Fiecare testare prin Real Time RT-PCR trebuie să includă control intern,
control pozitiv și control negativ. Se recomandă ca laboratoarele care efectuează
testările pentru SARS-CoV-2 să participe la scheme de control extern de calitate
din momentul în care acestea devin disponibile. De asemenea, este necesară
verificarea calității reactivilor la primire pentru a certifica absența contaminării.
Se recomandă ca laboratoarele cu experiență limitată să colaboreze cu
laboratoare cu experiență pentru confirmarea rezultatelor inițiale și îmbunătățirea
performanțelor proprii.
2. Secvențierea genomului (Whole genome sequencing) oferă informații
utile pentru întelegerea originii virusului și a modului de răspândire. Se recomandă
ca secvențele identificate să fie comunicate OMS și comunității științifice și să fie
făcute publice pe platforme precum GISAID, cu respectarea WHO Draft code of
conduct for handling of Genetic Sequence data related to outbreaks
(https://www.who.int/blueprint/what/normsstandards/GSDDraftCodeConduct_forpublicconsultation-v1.pdf?ua=1).
Secvențierea virusului poate fi folosită pentru:
- confirmarea diagnosticului în anumite cazuri;
- monitorizarea apariției mutațiilor care pot afecta performanțele testelor de
diagnostic (prin secvențierea periodică a unui procent din probele
prelevate de la cazurile clinice);
- studii epidemiologice.
Interpretarea rezultatelor:
Unul sau mai multe rezultate negative, în special din probe prelevate de la
nivelul tractului respirator superior, nu exclud posibilitatea infecției cu SARS-CoV2. Un rezultat fals-negativ poate fi explicat prin:
- prelevare necorespunzătoare, rezultând într-o cantitate redusă de produs
pathologic
(se recomandă includerea unei ținte ADN umane în cadrul testării PCR);
- probă recoltată prea devreme sau prea târziu în cursul infecției;
- probă manipulată și transportată necorespunzător;
- mutații ale virusului;
- prezența inhibitorilor PCR.
Identificarea unui alt patogen nu exclude infecția cu noul coronavirus, rolul
coinfecției în patologie nefiind pe deplin cunoscut.
Pentru certificarea debarasării de virus se recomandă repetarea prelevării până la
negativarea rezultatelor la două testări consecutive prin reacții de amplificare genică.
Toate rezultatele testărilor (pozitive sau negative) trebuie comunicate imediat
autoritălior naționale.
Sursa:https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331329/WHO-COVID-19laboratory-2020.4-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Anexa 3
Formularul de insotire probe recoltate de la cazul SUSPECT COVID-19
Spital / DSP ____________________
Catre, Laboratorul ____________________
Cod caz : | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

(abreviere auto judet / nr.caz /
anul – ex.AB/01/2020)

Proba nr. ______
Codul de caz se pastreaza si pentru probele recoltate ulterior de la aceeasi persoana.

Nume, prenume: ____________________________________________
CNP: | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Varsta (ani impliniti): _____ luni (pentru cei cu varsta sub 1 an)
_______
zile (pentru cei cu varsta sub o luna) ______
Nr.mobil: ___________________
Personal medico-sanitar □

Data debutului bolii : _ _ / _ _ / _ _

__

Tip proba :
spălătură sau aspirat nazal □
exsudat nasofaringian □
produs de lavaj bronho-alveolar □

exsudat nazal □
exsudat faringian □
sputa □
aspirat traheo-bronsic □
fragment necroptic de pulmon

Data recoltarii probei/probelor :
o
o
o
o
o
o
o
o

spălătură sau aspirat nazal _ _ / _ _ / _ _ _ _
exsudat nazal / exsudat faringian _ _ / _ _ / _ _ _ _
exsudat nasofaringian _ _ / _ _ / _ _ _ _
sputa _ _ _ / _ _ / _ _ _ _
aspirat traheo-bronsic _ _ _ / _ _ / _ _ _ _
produs de lavaj bronho-alveolar _ _ / _ _ / _ _ _ _
alt tip de proba-specificati ___________________ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _
fragmente necroptice de pulmon _ _ / _ _ / _ _ _ _

Tip investigatie solicitata: Detectie SARS-CoV-2 prin RT-PCR
Data trimiterii probei catre laborator: _ _ / _ _ / _ _ _ _
Medic trimiţător: _________________________________
( semnatura si parafa )
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ANEXA 8
RECOMANDĂRI DE TESTARE A PACIENȚILOR
SI A PERSONALULUI MEDICO-SANITAR

Boala este caracterizată prin simptomatologie predominant respiratorie (febră, tuse,
dificultăți de respirație) de intensitate moderată în cca 80% din cazuri, dar poate avea
manifestări severe (pneumonie bilaterală interstițială), cu evoluție către insuficiență
respiratorie, detresa respiratorie acută (ARDS) fiind principala cauză de mortalitate.
Există și cazuri cu manifestări gastrointenstinale (mai ales diaree), iar la unii pacienți (în
special la cei tineri) au fost semnalate hipo/anosmie și hipo/disgeuzie ca simptome
precoce.

- Confirmarea de laborator
Testarea se face DOAR la recomandarea medicului epidemiolog după
ancheta epidemiologică și încadrearea în definiția de caz (vezi anexa 7)
Recomandarea ferma este de testare prin Real-Time RT-PCR (reversetranscription polymerase chain reaction).
Recoltarea probelor
Exsudatul nazofaringian este produsul patologic optim pentru diagnostic.
Produsele patologice pot fi recoltate, conform recomandărilor OMS și CDC, de la
nivelul:
- tractului respirator superior (exsudat nazal, exsudat faringian), în
cazurile ușoare sau asimptomatice. Pentru recoltare se recomandă
utilizarea unui tampon din fibre sintetice cu tija de plastic, deoarece alte
modele de recoltoare pot genera rezultate fals negative. În cazul în care
se recoltează atât exsudat nazal cât și faringian, se recomandă plasarea
celor două tampoane în același tub steril, în 2-3 ml de mediu de transport
pentru virusuri (VTM). In cazul in care se poate exista un singur tampon
se recomanda recoltarea exudatului nazal.
- tractului respirator inferior: sputa (pentru pacienții cu tuse productivă,
inducerea sputei nu este recomandată) și/sau aspirat endo-traheal sau
lavaj bronhoalveolar pentru pacienții cu infecție respiratorie severă. Sputa
conține material mucoid sau mucopurulent ce poate perturba eficiența
testelor de detecție a acidului nucleic viral, de aceea fiind necesară
lichefierea prealabilă a acestui produs patologic cu ditiotreitol (DTT).
Diagnosticul de laborator
1. Testarea RT-PCR-Gold Standard
Metoda recomandată în prezent pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2
este detecția ARN viral prin Real-Time RT-PCR (reverse-transcription
polymerase chain reaction).

Este important de precizat că unul sau mai multe rezultate negative la testul de
detecție a acidului nucleic viral nu exclud posibilitatea unei infecții cu virusul
SARS-CoV-2., iar în context clinic sugestiv diagnosticul nu trebuie infirmat pe
baza unui test negativ.
O serie de factori pot duce la un rezultat negativ la o persoană infectată:
- calitatea slabă a produsului recoltat, care conține puține material
provenind de la pacient; produsul a în cadrul infecției;
- produsul nu a fost manipulat și expediat în mod corespunzător;
- motive tehnice legate de test, de exemplu mutația virusului sau inhibarea
PCR.
Dacă se obține un rezultat negativ la un pacient cu un indice ridicat de
suspiciune pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, în special atunci când au fost
colectate numai probe ale tractului respirator superior, ar trebui să fie colectate și
testate, dacă este posibil produse suplimentare, inclusiv din tractul respirator
inferior.
2. Alte variante de diagnostic care identifică acizi nucleici sau
antigene virale
-Testele rapide de detecție a acidului nucleic viral sunt deja o alternativa simplă
și eficientă pentru point of care, fără personal cu expertiză înaltă care pot fi foarte
utile pentru diagnosticul rapid al personalului medical sau pacienților
simptomatici. Ele sunt recomandate în pentru situații de urgența
-Testele actuale de detecție a antigenelor virale pot fi relevante numai în context
clinic sugestiv, datorită sensibilității/specificității variabile și valorii predictive
negative scăzute (circa o treime din probele negative apar pozitive la testare). De
aceea acestea nu sunt recomandate pentru screening, iar probele pozitive
trebuie confirmate prin RT-PCR.

3. Diagnostic serologic
Testele serologice evidențiază anticorpii specifici SARS-CoV-2 de tip IgM si
IgG. Prezența anticorpilor specifici de tip IgM sau a anticorpilor specifici tip IgG
din faza de covalescență pot fi utilizate drept criteriu de diagnostic pentru
pacienții suspecți de infecție SARS-CoV-2.
Detecția anticorpilor specifici anti SARS CoV2 de tip IgM (suportul răspunsului
imun primar) va permite evidențierea infecțiilor acute, însă cu un interval timp de
latență (minim 7 zile post-infecție), față de detecția acidului nucleic viral.
Înlocuirea testelor de diagnostic molecular cu teste rapide de detecție a
anticorpilor nu este recomandată, deoarece un test negativ poate induce o falsă
senzație de siguranță la pacienți infectați datorită apariției tardive a
seroconversiei. De asemenea, testele pozitive care indică prezența IgM ar trebui

confirmate cu testele de RT-PCR; un test IgM pozitiv poate apare și la persoane
vindecate, ceea ce limitează foarte mult utilitatea acestei metode pentru
diagnosticul infecției și limitarea transmiterii.
Testele serologice trebuie realizate numai cu teste validate, cu sensibilitate și
specificitate foarte ridicată, care să limiteze rezultatele fals negative și fals
pozitive.
Toate cazurile aflate în investigare și cazurile confirmate trebuie raportate în
conformitate cu reglementările stabilite de autoritățile locale de sănătate și de
centrul național de supraveghere.
Protocolul respecta recomandarile Comisiei de Microbiologie Medicală a
Ministerului Sănătății si a Comisiei de Microbiologie Medicală a Colegiului
Medicilor din România 01.04.2020

RECOMANDĂRI DE RECOLTARE PROBE
BIOLOGICE LA PACIENȚII SUSPECȚI COVID-19
Recolatarea se face de către personalul desemnat, ecipat complet, folosind
kiturile de recolare furnizate de la Spitalul Regina Maria.

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, una din ambele narine profund și una
din oro-faringe.
Se completează borderoul, fișa de însoțire a probelor. Se obține număr de
înregistrare DSP și se etichetează probele.
Se depozitează în frigider dedicat COVID-19 din MURG.
Se ridică de către șoferul Regina Maria conform programului zilnic stabulit și
comunicat prin mijloacele electronice uzuale.
2. De la pacientul cu suspiciune de infecție COVID-19 intubat oro-traheal:
ASPIRAT TRAHEAL sau LAVAJ BRONHOALVEOLAR
Probele se recoltează în secțiile de terapie intensivă.
Recomandăm ca recoltarea probei să se facă dimineață până la ora 09.00.
Se introduc ambele tije de recoltare în proba de aspirat traheal obtinută prin
aspirare în circuit închis.
Se respectă aceiași pași pentru trimiterea probelor la Regina Maria.
Rezulatele se comunică în format electronic personalului desemnat.

Ghid resuscitare Suspect/Covid-19 pozitiv

Luarea deciziei
•

Procesul de luare al deciziei si comunicarea deciziei trebuie să fie continuu si individualizat,
dacă protocolul spitalului nu prevede altfel.

•

Discuțiile și planificarea escaladării tratamentului au prioritate.

•

Tratamentul medical și îngrijirea pacientilor în stadiu terminal trebuie să urmărească
protocoalele locale și naționale.

Resurscitarea pacientilor Suspecti/Covid-19 în spital

•

Identificati cât mai repede pacienții cu boală Covid-like, care au risc de deteriorare acută
rapidă sau de stop cardio-respirator. Luați pașii necesari pentru a preveni un SCR și CPR
neprotejat.

•

Folosirea unui sistem de urmărire-activare ( scorul SCAP) va ajuta la identificarea
precoce a pacienților cu boală acutizată. Pentru pacienții la care CPR este neadecvat, se va
decide și se va comunica decizia.

•

Folosirea unui sistem de urmărire-activare ( scorul SCAP) va ajuta la identificarea
precoce a pacienților cu boală acutizată. Pentru pacienții la care CPR este neadecvat, se va
decide și se va comunica decizia.

•

Echipamentul de protectie trebuie să fie la îndemâna pentru a proteja salvatorii în timpul
resurscitării. Deși este posibil să apară o întârziere

a

începerii

compresiunilor

cardiace,

protejarea personalului este în prim plan.

•

Tot personalul responsabil de îngrijirea pacienților suspecți sau confirmați cu Covid
trebuie să urmeze protocolul spitalului pentru controlul

infecției

și

utilizare

echipamentului personal de protectie.
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1. Recunoasteti stopul cardiac!
Urmariti lipsa functiilor vitale sau respiratia anormala, cautati pulsul carotidian.
NU ascultati sau simtiti respiratiile pacientului prin apropierea urechii
sau obrazului, de gura sau nasul pacientului.

2. Defibrilati ritmurile socabile (FiV, TV fara puls) inainte de a incepe
compresiile cardiace, daca un defibrillator este disponibil. Daca se restabileste
rapid circulatia, urmariti ghidul spitalului pentru imbracarea echipamentului de
protective personala.

3. Echipamentul de protectie pentru manevrele generatoare de aerosoli
trebuie imbracat de echipa de salvare inainte de intrarea in incapere.

Acest

echipament se va lua din acelasi loc unde este si echipamentul de resuscitare. Nici
o manevra nu se efectueaza fara echipament de protectie.
Odata

imbracati

se

incep

doar

compresiunile

cardiace,

incepandu-se

monitorizarea ritmului cardiac cat mai repede.
NU: respiratie gura la gura sau printr-un material.
Daca pacientul este pe masca de oxigen, se mentine masca in timpul CPR,
peste care se pune o masca chirurgicala, pentru a evita raspandirea de aerosoli. Daca
nu are masca si una este la indemana, puneti-o.
Limitati numarul de persoane in camera, alocati o persoana sa stea la usa.

4. Intubarea (IOT sau LMA) se face de catre medicul de garda, linia I. Se
foloseste adesea ventilarea de catre doi medici (unul tine masca etans, celalalt
ventileaza).
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5. Identificati si tratati cauzele potential reversibile (hipoxemie severa,
hipovolemie, hiperkalemie, trombembolism pulmonar, pneumotorace) inainte
de a opri RCP.
Comunicarea este esentiala in timpul resuscitarii. Se discuta precoce planul
post-resuscitare.

6. Curatarea

echipamentului

utilizat

in

timpul

resuscitarii

dupa

protocoalele spitalului. Orice suprafata posibil infectata trebuie dezinfectata
conform protocolului.
Lama laringoscopului utilizat se pune intr-o tavita, nu se lasa pe
perna/cearceaful pacientului.
Sonda de aspirare nu se lasa pe patul pacientului, capatul infectat se pune
intr-o manusa daca se va reutiliza.

7. Dezbracati-va de echipamentul personal de protectie in conditii de siguranta
urmarind protocolul spitalului.
Deseurile infectioase se arunca conform protocolului spitalului.
Igiena

mainilor

se

realizeaza

fie

prin

dezinfectia

cu

alcool

sau

dezinfectant, fie prin spalarea cu sapun si apa.

8. Debriefing

post

resuscitare

este

esential

si

trebuie

inclus

in

planificare.

3

4

Suport vital avansat
pentru pacienții adulți cu COVID-19
Discuții și decizii pentru tratamentul
urgent al pacientului luate și
documentate?

Resuscitam

Nu

Tratament paleativ

Da

Inconstient si nu respira
normal

Verificati ritmul cardiac

Șocabil (FiV/TV fără
puls)

Maxim 3 șocuri

Îmbrăcare EPP
CPR 2 min
Întreruperi minime

În timpul RCP

Circulație spontană

Management post
resuscitare
• Folosiți ABCDE
• SpO2 țintă min 9498%
• PaCO2 țintă normal
• ECG cu 12 derivații
• Tratați cauza
precipitantă
• Management țintit al
temperaturii
• EPP pentru AGA,
daca AGA au loc

Asigurați compresii toracice adecvate
Minimalizați întreruperiile
Administrați O2
Analizați cauzele reversibile 4H și 4T
Folosiți capnografia
Compresii toracice contiune în caz de
intubare
• Acces vascular (IV sau IO)
• Adrenalină la fiecare 3-5 min
• Amiodaronă după 3 șocuri
•
•
•
•
•
•

Ne-socabil(Asistolie
sau AEP)

Îmbrăcare EPP
CPR 2 min
Întreruperi minime

EPP Recomandat
EPP nivel 2
• Mănuși de unica folosință
• Șorț de unică folosință
• Mască chirug. rezistentă la apă
• Protecție pentru ochi
Nivel 3 AGA (activități generatoare de
aerosoli) EPP
• Mănuși de unica folosință
• Halat de unica folosință
• Mască FFP3 sau FF2
• Protectie pentru ochi

Recomandări
• Ecografie
• Angiografie coronariană sau
intervenție coronariană
percutană
• CPR extracorporeal/ ECMO

MANAGEMENTUL CAII AERIENE DUPA
INTUBATIE, LA PACIENTUL SUSPECT/COVID-19
POZITIV

Aspiratia in sistem inchis este obligatorie la pacientul COVID pozitiv

Daca e necesara deconectarea de la ventilator (pentru aspiratie in
sistem deschis ,pentru schimbarea filtrului colmatat, pentru recoltare
probe biologice, pentru repozitionarea sondei de intubatie):
-Se asigura o sedare profunda

-Se ia in considerare curarizarea
-Se clampeaza sonda IOT, cu o clampa
atraumatica
-Se pune ventilatorul in stand-by
-Se detaseaza circuitul de la sonda IOT, cu filtrul HME atasat in
continuare la sonda

Dupa efectuarea procedurilor de mai sus:

-Se reconecteaza sonda IOT la circuitul de
ventilatie
-Se declampeaza sonda IOT
-Se reia ventilatia mecanica

Mentiune speciala: NU SE VENTILEAZA PACIENTUL CU
BALONUL, PENTRU ASPIRATIE.
Toate aceste proceduri, care presupun risc crescut de aerosolizare, se
fac purtand echipament de protectie maximal:
-masca FFP2/3
-boneta
-ochelari/viziera
-halat impermeabil
-2 perechi de manusi
-botosei impermeabili

ANEXA 10
PROTOCOLUL TURELOR DE RADIOLOGIE ÎN
CONTEXTUL EPIDEMIEI CU COVID-19

1. SUSPECT (FARA SIMPTOMATOLOGIE CLINICA)
- se efectueaza examinari in regim normal cu protectia
pacientului(masca+manusi)
- echipament de protectie pentru personalul manipulant: masca +manusi.
Tura 1+2
-

ingrijitor: -pregateste recipientele, materialele si solutiile de dezinfectie.
tehnician 1:-primeste si pozitioneaza pacientul. Inchide usa culisanta si asteapta
pe coridor.Dezinfectie ulterioara a pardoselii , a aparaturii utilizate si a partilor ce
au fost atinse in timpul manipularii (manere, clante, geamuri etc.)- doar in lipsa
ingrijitoarei.
tehnician 2:- inregistreaza si efectueaza examinarea; efectueaza reconstructii
dupa caz ; trimite imagini in PACS si pe statie, inscriptioneaza
CD/DVD;redacteaza rezultat.
medic:- efectueaza rx(conventional), emite rezultat.
ingrijitoare:dezinfectie ulterioara a pardoselii , a aparaturii utilizate si a partilor ce
au fost atinse in timpul manipularii(manere, clante, geamuri etc.); echipament de
protectie manusi+masca.

-

-

Tura 3
-

tehnician 1+2:-identic tura 1+2 si atributiile ingrijitorului.
tehnician singur: -ca la tura 1+2 si atributiile tehnician 2 si ingrijitorului.
medic: -efectueaza rx(conventional), emite rezultat

Usa dintre camera de iradiere si camera de comanda va ramane inchisa tot timpul
examinarii daca exista 2 tehnicieni.
Manusile si masca vor fi aruncate in cosul deseuri infectioase de pe coridor
Transportul deseurilor se face de catre ingrijitor sau persoana desemnata pe tura in
locurile special amenajate in conformitate cu programul de transport produse biologice.

2. SUSPECT/CONFIRMAT (SIMPTOMATIC)
- se efectueaza examinari in regim protocol management pacient
suspect/confirmat (masca+manusi),
- personal:- echipare speciala
Tura 1
-ingrijitor: pregateste recipientele, materialele si solutiile pentru
dezinfectie.
-tehnician 1:- se imbraca cu echipamentul de protectie conform
protocolului, primeste pacientul, il pozitioneaza, conecteaza la ap ekg. etc,
impreuna cu infirmierul+/-asistentul insotitor/medic (in functie de gravitatea
cazului),evitand cat mai mult posibil contactul direct cu pacientul, inchide
usa culisanta si asteapta pe coridor impreuna cu restul personalului pana
la terminarea examinarii. La finalul examinarii pacientul e preluat de cei ce
l-au adus, tehnicianul isi da jos prima pereche de manusi (in sacul galben
mare) si apoi face curatenie si dezinfectie in sala de iradiere; se dezbraca
conform protocolului si pune hainele in sacul mare galben pe care apoi il
inchide; iese din sala, pune manusile si masca in sacul galben de pe hol,
se spala pe maini si se retrage cat mai departe de sala de
iradiere.Ochelarii de protectie se vor introduce in solutie cu clor; viziera va
fi dezinfectata.
-dezinfectia holului si a traseului de transport se va efectua de persoana
desemnata din sectia trimitatoare.
DUPA FIECARE MANOPERA IN PARTE ESTE NECESARA DEZINFECTIA
MANUSILOR
-tehnician 2: -poarta masca si manusi, inregistreaza si efectueaza
investigatia in sala de comanda, face reconstructii si trimite imaginile in
PACS,statia de lucru, inscriptioneaza CD, porneste instalatia
UV(telecomanda) pentru 60 min(la CT) dupa terminarea curateniei si
dezinfectiei.
-medic:- redacteaza rezultatul
-ingrijitor: -dupa expunerea UV isi pune manusi si masca, face inca odata
dezinfectie, pregateste recipientele, materialele si solutiile de dezinfectie
pentru o noua examinare.

Usa dintre camera de iradiere si camera de comanda va ramane inchisa tot timpul
examinarii daca exista 2 tehnicieni.
Manusile si masca vor fi aruncate in cosul deseuri infectioase de pe coridor

Transportul deseurilor se face de catre ingrijitor sau persoana desemnata de pe
sectia trimitatoare care se ocupa cu dezinfectia in locurile special amenajate si in
intervalul orar stabilit.
Tura 2
-

la fel ca si in tura 1
in lipsa ingrijitoarei atributiile ei vor fi preluate de catre tehnicianul 1

-

la fel ca si la tura 2
in lipsa tehnicianului 2, tehnician 1:- se imbraca cu echipamentul de
protectie conform protocolului(se va echipa cu a treia pereche de
manusi), primeste pacientul, il pozitioneaza, conecteaza la ap ekg.
Etc; impreuna cu infirmierul+/-asistentul insotitor/medic(in functie
de gravitatea cazului) evitand cat mai mult posibil contactul direct
cu pacientul, inchide usa culisanta ,isi da jos o pereche de
manusi(in sacul galben mare) , intra in sala de comanda si
efectueaza examinarea, face reconstructiile, trimite imaginile ,
inscriptioneaza CD; manoperele vor fi executate in asa fel incat
contactul cu suprafetele din camera de comanda sa fie cat mai
redus; deschide usa culisanta si pacientul e preluat de cei din
sectie, isi da jos perechea doi de manusi(in sacul galben mare) si
face dezinfectia in sala de iradiere si camera de comanda, se
dezbraca conform protocolului si pune hainele in sacul mare galben
pe care apoi il inchide; iese din sala, pune manusile si masca in
sacul galben de pe hol, se spala pe maini si se retrage cat mai
departe de sala de iradiere.Ochelarii de protectie se vor introduce
in solutie cu clor; viziera va fi dezinfectata.
dezinfectia holului si a traseului de transport se va efectua de
persoana desemnata din sectia trimitatoare.

Tura 3

-

DUPA FIECARE MANOPERA IN PARTE ESTE NECESARA DEZINFECTIA
MANUSILOR
- medicul: -redacteaza rezultatul
Usa dintre camera de iradiere si camera de comanda va ramane inchisa tot
timpul examinarii daca exista 2 tehnicieni.
Manusile si masca vor fi aruncate in cosul deseuri infectioase de pe coridor
Transportul deseurilor infectioase se face de catre ingrijitor sau persoana
desemnata de pe sectia trimitatoare care se ocupa cu dezinfectia in locurile
special amenajate si in intervalul orar stabilit.

DESEURILE INFECTIOASE SE VOR PUNE IN DOI SACI GALBENI, SACUL INTERN
VA FI INCHIS DUPA FIECARE PROCEDURA, SI VA FI INLOCUIT CU UN ALTUL
GOL( ATAT CEL MARE DIN SALA DE IRADIERE CAT SI CEL MIC DE PE HOL);
TRANSPORTUL SACILOR INFECTIOSI SE VA FACE IN CEL DE-AL DOILEA SAC.
SERINGILE FOLOSITE SI MATERIALELE TAIETOARE VOR FI DEPOZITATE IN
RECIPIENTELE SPECIAL DESTINATE SI TRANSPORTATE ULTERIOR CONFORM
PROTOCOLULUI DE TRANSPORT.

MATERIALE CURATENIE SI DEZINFECTIE FOLOSITE IN LABORATORUL DE
RADIOLOGIE

1. PERFORM 5%- 5 gr. la 1 l. apa – se foloseste pentru pardoseli si diverse suprafete,
clante, mobilier
2. JACLOR- 1tb. la 1l. apa- se foloseste pentru pardoseli, diverse suprafete,
clante,toalete,chiuvete, haine, pereti lavabili, gresie, linoleum, sticlarie
3. DETERGENT PENTRU PARDOSELI- 30ml. la 1l. apa- se foloseste pentru pardoseli,
toalete
4. SAPUN LICHID- gata preparat- pentru spalat maini, corp
5. MICROZID- gata preparat- pentru suprafete de toate tipurile
6. DEZINFECTAT MAINI DESDERMAN- dezinfectie maini
7. INCIDIN OXYWIPE-servetele umede cu apa oxigenata- pentru suprafete si aparatura
medicala

ANEXA 11
FORMULAR DE IDENTIFICARE A CADAVRULUI

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

ANEXA 11
DOCUMENTE SURSĂ PENTRU RECOMANDĂRI
DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT

Strada Dr. Calistrat Grozovici, nr.1,
Sector 2, Bucureşti
Telefon/Fax:
(021) 318.60.90
Telefon (Centrală): (021) 201.09.80

I.

IS O 90 01

PROTOCOL TERAPEUTIC ADULŢI

A. ASIMPTOMATICI:
- Kaletra (Lopinavir/ritonavir 200mg/50mg): 2 cp x 2/zi timp de 10 zile
B.
1.
2.
-

SIMPTOMATICI:
Forme uşoare (fără pneumonie):
Kaletra (Lopinavir/ritonavir 200mg/50mg): 2 cp x 2/zi timp de 10 zile, plus
Tamiflu (75 mg): 1 cp x2/zi, 5 zile
Forme medii (cu pneumonie):
Kaletra (Lopinavir/ritonavir 200mg/50mg): 2 cp x 2/zi timp de 10 zile, plus
Tamiflu (75 mg): 1 cp x2/zi, 5 zile, plus
Plaquenil (200 mg): 400 mg x 2/zi - doză de încărcare apoi 200 mg x2/zi timp
de 5 zile.
3. Forme severe/critice:
- Methylprednisolon: 1-2 mg/kg/zi, timp de maximum 5 zile, la primele semne
de agravare*, plus
- Kaletra ( Lopinavir/ritonavir 200mg/50mg): 2 cp x 2/zi timp de 10 zile, sau
- Kaletra (Lopinavir/ritonavir soluţie orală, 80mg/20mg/ml): 10 ml x2/zi, timp
de 10 zile la cei cu sondă nazo-gastrică, plus
- Tamiflu (75 mg): 1 cp x 2/zi, 5 zile, plus
- Plaquenil (200 mg): 400 mg x2/zi - doză de încărcare, apoi 200 mg x2/zi timp
de 5 zile.
NB. Durata tratamentului în formele severe de la 5 la 20 zile, funcţie de evoluţia
clinic.
Sau
-

-

Remdesivir –program compasional
La pacienţii simptomatici cu simptome respiratorii uşoare dar cu vârsta ˃ 70
ani şi/sau comorbidităţi prezente sau risc crescut de mortalitate, în cazul
necesităţii oxigenoterapiei poate fi justificată folosirea Remdesivir.
Pacienţii cu simptome severe (ARDS/insuficienţă respiratorie globală,
instabilitate hemodinamică, insuficienţe multiple de organ→consult TI.
Remdesivir, doză de încărcare de 200 mg IV în prima zi, urmată de doză de
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întreţinere de 100 mg/zi, IV din ziua 2 până în ziua 10.
În formele severe Roactemra (Tocilizumab 20 mg/ml), doză de 4-8 mg/kg. Se
administrează în PEV lentă de circa 1 oră. Se poate face o a doua administrare la
12 ore interval.
NB. Kaletra poate fi înlocuită cu Rezolsta (DRV 800mg+cobicistat 150 mg),
1cp/zi. Nu există până în prezent date cu rezultate sub Rezolsta.
NB. Utilizarea corticosteroizilor rămâne controversată.
• Specialiştii chinezi au utilizat methylprednisolon la pacienţii cu deteriorare
progresivă a indicatorilor de oxigenare, progresie rapidă a imaginii
radiologice şi la cei cu activare excesivă a răspunsului inflamator. Doza nu
trebuie să depăşească 1-2 mg/kg/zi, timp de 3-5 zile.
• Specialiştii italieni: pacienţii cu ARDS, după 24 ore de la diagnosticul
ARDS-ului primesc 20 mg/zi de dexametazonă pentru 5 zile, apoi 10 mg/zi,
timp de 5 zile (la indicaţia medicului TI).
• Corticosteriozii se pot utiliza la:
o pacientul cu BPOC acutizat,
o astm bronsic,
o dacă TAM ˂ 65 mmHg sub Na+ ˃0,7 mcg/kg/min.

NB: schemele terapeutice vor fi revizuite in functie de evolutia informatiilor
medicale in domeniu.
NB: Indicatiile de tratament la asimptomatici si la simptomaticii cu forme
usoare vor fi modificate, in sensul renuntarii, in functie de prezenta reactiilor
adverse si de impactul acestora asupra simptomatologiei ulterioare.
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CLASIFICARE CLINICĂ

•

Cazuri ușoare: manifestări clinice ușoare, fără pneumonie

•

Cazuri moderate: febră cu imagine radiologică de pneumonie

•

Cazuri severe:
Adulți care îmdeplinesc oricare din criteriile următoare:
-

FR ≥ 30 respirații/min

-

pSO2 ≤93% în repaus

-

PaO2/FiO2≤300 mmHg

-

Rx. care arată progresia leziunilor în 24-48h cu >50%

Copii care îmdeplinesc oricare din criteriile următoare:

•

-

Tahipnee (FR ≥ 40 respirații/min la copilul de 1-5 ani

-

pSO2 ≤92% în repaus

-

Respirație laborioasă, cianoză, apnee intermitentă

-

Letargie sau convulsii

-

Dificultăți în alimentare și semne de deshidratare

Cazuri critice, cu oricare din următoarele criterii:
-

Insuficiență respiratorie și necesitatea ventilației mecanice,

-

Șoc,

-

Orice insuficiență de organ care necesită îngrijire în TI.
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Indicatori clinice precoce pentru forme severe și critice:

Adulți:
-

Limfocite periferice care scad progresiv

-

Teste de inflamație care cresc progresiv: PCR, IL-6

-

Creșterea progresivă a lactatului

-

Leziuni pulmonare care se dezvoltă rapid într-o perioadă scurtă de timp

Copil:
-

Creșterea FR

-

Reactivitate mentală slabă și somnolență

-

Creșterea progresivă a lactatului

-

Rx.: infiltrate în ambele câmpuri pulmonare sau afectare lobară multiplă,
revărsat pleural sau progresia rapidă a leziunilor într-o perioadă scurtă de timp

-

Copil sub 3 luni cu boli subiancente sau cu deficiențe imune.
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TRATAMENT –PRINCIPII GENERALE

Tratamentul este determinat de severitatea bolii.
Tratamentul general:
-

Repaus la pat

-

Suport caloric suficient

-

Monitorizarea balanței pentru apă și electroliți pentru a menține stabilitatea
mediului intern

-

Monitorizarea stânsă a semnelor vitale și a pSO2

Monitorizarea de laborator în funcție de starea pacientului:
-

Teste hematologice și urinare de rutină

-

PCR

-

Biochimie: enzime hepatice, enzime miocardice, funcție renală

-

Coagulare

-

EAB

-

Imagistică pulmonară

-

Determinarea de citokine

Oxigenoterapie eficientă pe cateter nazal, mască de oxigenare, oxigenoterapia cu
flux nasal ridicat, dacă este posibil inhalarea unui amestec de hidrogen și oxigen
(H2/O2: 66,6%/33,3%)
Terapie antivirală:
-

Vezi indicaţii terapeutice

-

Nu se recomandă utilizarea de 3 sau mai multe antivirale

Antibioticoterapia:
-

Utilizarea oarbă sau inadecvată a AB trebuie evitată, în special combinațiile de
AB cu spectru larg.
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Suport respirator:
-

Oxigenoterapie pe canulă nazală sau mască pt inhalarea oxigenului

-

Ventilație mecanică non-invazivă.

-

Dacă nu se constată îmbunătățire după 1-2 ore de ventilație non-invazivă se
trece la intubație traheală și ventilație mecanică invazivă

-

Retensionarea pulmonară pentru 12 ore/zi,

-

ECMO (criterii)

Suport circulator cu droguri vasoactive pt ameliorarea microcirculației
Terapia insuficienței renale și terapia de înlocuire renală
Tratament cu plasmă de convalescent
Plasma exchange
Imunoterapia: tocilizumab, 2 administrări
Corticoterapie: pentru pacienții cu deteriorare progresivă a indicatorilor de
oxigenare, progresie rapidă a imaginilor pulmonare si respuns inflamator excesiv.
De utilizat pentru 3-5 zile, methylprednisolon, 1-2 mg/kg/zi.
Imunglobuline IV pt copilul cu forme severe-critice.
Terapia anxietății: suport
Produse ale medicinii tradiționale chinezești.
Profilaxia trombozelor
Probiotice
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V. ANALIZE ȘI ALTE INVESTIGATII
1. HLG: NL, FL, nr limfocite, raport neutrofile/limfocite (dacă >3= atenție!),
nr. Trombocite, Ht, Hb
2. PCR, VSH, fibrinogen, Procalcitonină
3. EAB
4. D-dimeri, TP, CP, INR, APTT
5. Feritină
6. glicemie, uree, creatinină
9. TGP, TGO, LDH, Bilirubină totală
12. CPK, mioglobină
13. Troponină, pro-BNP
14. Teste de genetică molecular:
- PCR-SARS-CoV2, recoltare tampon nazal + tampon faringian
- BIOFIRE respirator superior (recoltare ca mai sus) +/- BIOFIRE respirator
inferior (din sputa, lavaj bronhoalveolar, etc.)
- PCR-SARS-CoV2 din materii fecale pentru supraveghere în dinamică.
15. Hemoculturi
16. Serologii: IgM și IgG anti-SARS-CoV2
17. Rg pulmonara, CT torace, EKG
18. ± Lavaj bronhoalveolar
18. 10 ml sânge steril, de stocat pentru analize ulterioare (Interleukine, etc.).

NB: Analizele notate în roşu pot indica evoluţie nefavorabilă.
NB: Repetarea acestor investigatii este dictate de tabloul clinic
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CRITERII DE INFIRMARE COVID-19

• 2 teste PCR-SARS-CoV2 negative, recoltate la 24 ore.
NB: În special la pacientul simptomatic, cu context epidemiologic se impun 2
determinări PCR la interval de 24 ore.

VII.

CRITERII DE EXTERNARE PACIENT CONFIRMAT
CU COVID-19
Criterii de externare (adaptat după chinezi):
1. Valori normale ale temperaturii pentru mai mult de 3 zile
2. Manifestări respiratorii ameliorate substanţial
3. Imagistică pulmonară care arată absorbţia semnificativă a inflamaţiei
pulmonare
4. 2 teste PCR-SARS-CoV2 recoltate la interval de 24 ore= negative
CÂND se recoltează?
SIMPTOMATIC
1. După rezoluţia simptomatologiei, la
cel puţin 7 zile de la debut
SAU
2. După 3 zile de afebrilitate

ASIMPTOMATIC
1. După minim 14 zile de la testarea
pozitivă iniţială.

Atitudinea după externare:
-

Informează medical de familie şi îi trimite datele medicale din biletul de
externare,
Îşi monitorizează starea de sănătate prin izolare la domiciliu timp de 14 zile, cu
port de mască, stă in cameră bine ventilată, reduce contactul strâns cu membrii
de familie, menţine igiena mâinilor şi nu părăseşte locuinţa.
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DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
Nume, prenume:
Data nașterii:
Adresa locuinței:
Se va completa adresa locuinței în care persoana locuiește în fapt, indiferent dacă este identică
sau nu cu cea menționată în actul de identitate.

Locul/locurile deplasării:
Se vor menționa locurile în care persoana se deplasează, în ordinea în care aceasta intenționează să-și desfășoare traseul.

Motivul deplasării:
1.interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a
activității profesionale și înapoi
2.asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de
companie/domestice
3.asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță
4.motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea unui minor/copilului, asistența persoanelor
vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie
5.activitate fizică individuală (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă/ colective)
sau pentru nevoile animalelor de companie/domestice, în apropierea locuinței
6.realizarea de activități agricole
--------------------------------------------------------------7.donarea de sânge, la centrele de transfuzie sanguină
8.scopuri umanitare sau de voluntariat;
9.comercializarea de produse agroalimentare (în cazul producătorilor agricoli)
10. asigurarea de bunuri necesare desfășurării activității profesionale.
Se va bifa doar motivul/motivele deplasării dintre cele prevăzute în listă, nefiind permise deplasări realizate invocând
alte motive decât cele prevăzute în Ordonanța Militară nr. 3/2020.

Data declarației ..................................

Semnătura .......................................

Persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani completează doar pentru motivele prevăzute în câmpurile 1-6,
deplasarea fiind permisă zilnic doar în intervalul orar 11.00 – 13.00.

