
INFORMATII  PENTRU  PACIENTI – CENTRU  EVALUARE   

SPITAL MUNICIPAL  CAREI 

 

 

 Se infiinteaza la nivelul unitatilor sanitare CENTRE DE EVALUARE a pacientilor 

confirmati cu virusul SARS CoV2. Centrele de evaluare sunt unităţi funcţionale 

organizate la nivelul spitalelor având ca structură minimă: cabinet de consultaţii şi 

tratament şi/sau structură de spitalizare de zi, după caz, laborator de analize medicale 

şi laborator de radiodiagnostic (aparate pentru radiografie sau tomografie 

computerizată). 

 Rolul centrelor de evaluare este de a diminua presiunea pe unitatile de primiri urgente 

( UPU/CPU/ camera de garda ) si de a preveni supraaglomerarea spitalelor 

 Aceste centre se adreseaza doar persoanelor confirmate cu infectie SARS CoV2 , in 

primele 5 zile de la obtinerea rezultatului pozitiv. 

 Medicii de familie au obligatia luarii in evidenta, evaluarii si monitorizarii starii de     

sanatate  a persoanelor testate pozitiv si transmit DSP fisa de monitorizare a persoanei 

izolate, conform anexei nr. 1c la ordinul citat mai sus 

Se vor indruma spre centrele de evaluare si tratament antiviral pacientii : 

1. fara factori de risc care au manifestari clinice medii COVID – 19, care nu necesita 

oxigenoterapie 

2. care nu necesita oxigenoterapie, care au manifestari clinice usoare sau medii de 

COVID – 19 si care au factori de risc ( cel putin doi factori de risc ). 

o Factorii de risc luati in considerare conform prezentului ordin sunt: 

• boli cardiovasculare, inclusiv HTA; 

• diabet zaharat tip 1 şi 2;  

• obezitate cu indice de masă corporală peste 30%;  

• boli respiratorii cronice, inclusiv astmul bronşic; 

• insuficienţă renală cronică, pacienţii cu dializă cronică; 

• hepatopatii cronice; 

• imunodepresii semnificative, inclusiv boli neoplazice, transplant de 

organ sau de celule stem, talasemie, anemie falcipară, terapie 

imunosupresoare sau SIDA; 

• vârsta peste 65 de ani; 

• copiii de 12-17 ani cu patologii severe asociate; 



 Pentru a evita supraaglomerarea si posibilul blocaj a activitatii centrului de evaluare 

din cadrul Spitalului Municipal Carei, in conditiile unei adresabilitati  mari si a 

numarului de paturi pentru spitalizarea de zi limitat, recomandam ca medicii care 

evalueaza pacientii, sa-i programeze  la numarul de telefon ( 0749081235 ) -  sau 

direct in platforma de programare online ( care va deveni functionala incepand cu 

data de 7.02.2022, accesand site-ul Spitalului Municipal Carei la adresa 

http://www.spitalcarei.ro , sectiunea Programari online – Centru de Evaluare Covid ), 

in intervalul orar de functionare  pus la dispozitie de Centrul de Evaluare Covid 19 

(espectiv intre orele  8-15 de Luni pana Vineri) si sa redacteze scrisoarea medicala 

necesara pacientului pentru a se prezenta la Centrul de Evaluare. Scrisoarea medicala 

poate fi transmisa si pe adresa de e-mail a centrului de evaluare 

(centru.evaluare@spitalcarei.ro ) 

 La centrele de evaluare se pot prezenta doar persoanele care au un rezultat pozitiv la 

testarea pentru detectia virusului SARS Cov 2 efectuata intr-o unitate sanitara / 

farmacie, in primele 5 zile de la obtinerea rezultatului pozitiv, daca au cel putin 2 

factori de risc. 

 Pacientii vor fi directionati spre centrele de evaluare prin intermediul serviciului 112 

sau se vor deplasa individual, cu evitarea utilizarii transportului in comun. 

 

Pe masura ce autoritatile competente in domeniu vor elabora noi precizari in legatura cu 

activitatea Centrelor de evaluare ambulatorii pentru pacientii COVID 19, vom  reorganiza 

activitatea astfel incat scopul acestor structuri de evaluare sa fie atins. 

 

Cu stima,                                  

                                                                    Manager interimar, 

                                                                    Dr. Ciprian Dragos 


