La nivelul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca s-a constituit
CENTRUL DE EVALUARE - în care se acordă servicii medicale de tip spitalizare de zi, în
vederea evaluării pacienților confirmați COVID-19 care vin de la domiciliu.
1. Centrul va funcționa la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii, Cluj-Napoca, Str. Moților Nr.
68, într-un container aflat în structura UPU, special amenajat, cu dotare cu aparatură/instrumente
asigurată de UPU.
2. Centrul se adresează exclusiv persoanelor care au dovadă de infecție prin: test rapid
antigenic sau RT-PCR, efectuate într-un centru autorizat:
medic de familie,
serviciu de ambulanță,
laborator autorizat,
farmacie nominalizata
camera de garda/UPU a unui spital.
Testul efectuat de către persoana fizică la domiciliu nu este valabil !!!
3. La centrul de evaluare se pot prezenta doar copiii care au un rezultat pozitiv la testarea pentru
detecția virusului SARS-CoV-2, în primele 5 zile de la obținerea rezultatului pozitiv.
Pacientul se va deplasa către acest centru cu mijloace proprii
(NU cu mijloace de transport in comun) !!!
4. Programarea pacienților: se va face la telefon 0264 59 77 06 între orele 0730 - 1500 (Luni-Joi)
și Vineri între orele 0730- 1200, sau e-mail: office@spitcocluj.ro .
Date solicitate pentru programarea pacientului:
Data

Nume și
prenume

Telefon

Data test
rapid
antigenic

Locul
efectuarii
testului
rapid

Data test
RT-PCR

Programare
pentru evaluare în
centru

Pacientul (aparținătorul legal) va trebui să aibă asupra sa la prezentarea în centrul de
evaluare, dovada cu rezultatul testului rapid sau RT-PCR printată sau în format electronic.
Dacă în urma consultului nu este necesară spitalizarea continuă, pacientul se va deplasa la
domiciliu cu mijloace proprii de transport și va primi ulterior scrisoarea medicală în format
electronic pe adresa de mail dată sau prin alte mijloace de comunicare rapidă la distanță (telefon,
fax).
5.

Evaluarea se realizează în regim de spitalizare de zi – conform Ordinului nr. 113/32/2022.

6.

Cazurile pozitive SARS Co-V2 care necesită tratament parenteral (de orice fel) se vor
rezolva prin internare – spitalizare continuă, în secțiile cu paturi alocate pentru COVID.

7.

Evaluarea pacientului în centrul de evaluare se va face conform Ordinului 1513/2020
actualizat.
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