
 

 

 

 

 

Notă  informativă 

UPU a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj Napoca este destinată triajului, 

evaluării și tratamentului de urgență al pacienților cu afecțiuni acute care se prezintă la spital, 

spontan sau transportați de ambulanțe. 

În cadrul acestei unități, accesul la tratament se face pe baza TRIAJULUI care stabilește 

prioritatea din punct de vedere medical.  

Prioritizarea copiilor bolnavi se face conform Protocolului Național de Triaj. 

În ultima perioadă, doar 10-15% dintre copiii care se adresează serviciului UPU, necesită 

internare. Un procent mult prea mare de copii evaluați în UPU, nu reprezintă o urgență medicală 

aceștia putându-se adresa către medicii de familie, în timpul programului de lucru, sau în Centrele 

de Permanență.  

În condițiile în care a crescut adresabilitatea pentru nivelul de triaj NON - URGENT și 

CONSULT, a crescut timpul de așteptare a acestor copii. Chiar și în aceste condiții, s-au 

acordat toate serviciile medicale necesare de evaluare, diagnostic și tratament. 

În condițiile epidemiologice prezente s-au păstrat actualele circuite medicale care s-au 

dovedit eficiente. 

 

Vă reamintim existența Centrelor de Permanență din Cluj-Napoca situate pe: 

str. Băița nr. 9 și str. Horea nr. 78.   

Adresăm rugamintea părinților să vină în sprijinul nostru și să se adreseze UPU 

doar pentru situațiile care impun evaluare și tratament de urgență, toate celelalte situații 

putând fi gestionate de către medicii de familie, la cabinet sau în Centrele de Permanență. 

În paralel cu inițierea proiectului pentru construcția noului spital de copii se caută soluții 

tehnice pentru creșterea capacității de preluare a pacienților în urgență, având sprijinul Consiliului 

Județean Cluj, pentru aceasta.  

În ultima perioadă dotarea UPU a fost  mult îmbunătățită prin accesarea mai multor 

proiecte cu  sprijinul C.J. Cluj, în acest moment a fost instalată peste 90 % din aparatura nouă, 

fiind necesare inclusiv lucrări de reabilitare care se vor finaliza la sfârșitul săptămânii.  

 

Vă mulțumim pentru înțelegere și regretăm disconfortul dumneavoastră! 
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