
Ce este COVID-19? 

 

Covid-19 este o boală infecțioasă cauzată de noul coronavirus SARS CoV-2. 

Cei mai mulți dintre cei infectați fac o formă de boală respiratorie ușoară sau moderată, însă cei 

cu patologie cronică sau vârstnicii au risc de boală severă. 

1.Cum se poate manifesta COVID-19? 

Covid-19 se poate manifesta prin: 

-febră sau frisoane 

-tuse 

-respirație scurtă sau dificultăți de respirație 

-oboseală 

-dureri musculare sau articulare 

-durere de cap 

-pierdere a gustului sau a mirosului 

-durere de gât 

-congestie sau secreție nazală 

-greață sau vărsături 

-diaree 

 



2.Care sunt semnele de gravitate a bolii? 

Pacienții cu forme severe pot avea: 

-febră persistentă peste 38.5 în ciuda tratamentului cu Paracetamol 

-scăderea saturației de oxigen măsurate cu pulsoximetrul<94% 

-creșterea frecvenței respirației peste 20 respirații/minut 

-confuzie 

-somnolență 

-durere persistentă în piept 

-respirație dificilă 

3.Când să solicitați un consult medical în Spitalizarea de zi a 

Spitalului nostru? 

 

Evaluarea pacienților cu COVID-19 confirmat prin test rapid sau molecular se face în primele 14 

zile de evoluție a bolii de preferat între zilele 7-10. 



4.Când să solicitați Serviciul de Ambulanță la 112? 

Dacă prezentați oricare din semnele de gravitate vă rugăm să sunați la 112. 

5.Ce presupune spitalizarea de zi? 

Spitalizarea de zi presupune internarea pacientului pe o durata de 7-8 ore , cu efectuarea unui 

consult medical general, monitorizarea clinică și a parametrilor vitali, prelevare de probe de 

sânge uzuale dar și specifice Covid-19,  respectiv efectuarea unei investigații radiologice 

pulmonare cu scopul aprecierii gradului de severitate al bolii. 

 

6.De ce acte aveți nevoie pentru spitalizarea de zi? 

Vă rugăm să vă prezentați cu actul de identitate, cardul de sănatate și dovada infecției. 

Având în vedere că spitalizarea durează câteva ore vă rugăm să aduceți medicamentele pe care ar 

trebui sa le administrați în această perioadă. 



7.Cum vă puteți programa pentru spitalizarea de zi? 

Pașii de urmat pentru programarea spitalizării de zi sunt: 

-intrati pe site-ul spitalului accesând linkul: https://programari.infectioasecluj.ro/Programari-

Online- specialitatea Spitalizare de zi Covid-19 și vă programați pe un loc liber. 

-daca nu gasiți loc în timpul celor 14 zile de izolare la domiciliu și nu aveți semne de gravitate, 

puteți să vă programați la CDT-Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-

Napoca la numerele de telefon:0742-283 583 sau 0364-131 158.  Serviciul de zi oferit este același 

ca și în spital. 

8.Cum veți primi rezultatele? 

Toate rezultatele și recomandările vor fi înregistrate pe o scrisoare medicală pe care trebuie să o 

aduceți la cunostință medicului de familie în cel mai scurt timp. Scrisoarea medicală și 

rețeta/Concediul medical vor fi înmânate la șfârșitul spitalizării de zi. 

9.S-ar putea sa fiți reținut în spital? 

Da, la indicația medicului curant care v-a evaluat și cu acordul dumneavoastră.     
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