INFORMAȚII PENTRU PACIENȚI

Având în vedere noua Metodologie și recomandările de prioritizare a testării (4
Iunie 2020) pentru COVID-19 emise de Institutul Național de Sănătate Publică
București, facem următoarele comunicări:
Intrarea pacientului în spital este precedată de triajul epidemiologic.
 Internarea de zi Oncologie/Hematologie pentru tratamente chimioterapice
Pentru pacienții care vor beneficia de cură de citostatice, este obligatorie
testarea pentru SARS-COv-2, cu 48 de ore înainte de cură, testarea putându-se
efectua:
- În județele de reședintă
- În IRO , cu o zi înainte de cură, în intervalul orar 11-17, în ambulatorul
extern-camera de recoltă
- In IRO, in ziua curei în intervalul orar 7-9, in ambulatorul extern, camera de
recoltă; va aștepta rezultatul și dacă este negativ, i se va administra cura de
citostatice dupa-amiază, sâmbăta și duminica în intervalul orar 7 – 12.
● În ziua programată pentru cură, pacientul nu va mai efectua triajul
epidemiologic, acesta prezentându-se direct la spitalizarea de zi,
OBLIGATORIU împreună cu rezultatul testului Covid (negativ)
efectuat in ultimele 48 de ore (în IRO sau alte laboratoare).
 Pentru pacientul cu spitalizare continuă, de tip chirurgical sau alte
manevre invazive, este obligatorie testarea pentru SARS-COv-2, cu cel mult
48 de ore înainte de internare/interventia chirurgicala, testarea putându-se
efectua:
- În județele de reședintă,
- În IRO , cu o zi înainte de internare, în intervalul orar 11-17, în ambulatorul
extern - camera de recoltare, sâmbăta și duminica în intervalul orar 7 – 12.
- În ziua internării, pacientul efectuează triajul epidemiologic, este internat în
zona tampon, unde i se face recolta; după rezultatul negativ, este internat pe
secție; se recomandă ca pacientul să aștepte rezultatul în curtea unității

sanitare pentru a se evita un potential contact cu un pacient Covid
pozitiv. Pacientii cu test negativ care nu au intrat in contact cu un
pacient testat pozitiv, pot fi internati in conditii obisnuite.
● În cazul în care un pacient este pozitiv, toți pacienții din zona
tampon/contacti directi vor fi izolați la domiciliu, apoi retestați peste 6 zile.
 Pacientul pentru radioterapie, va efectua testarea înaintea primei
ședințe (în intervalul orar 7-9 și 11-17 în ambulatorul extern, camera de
recoltă), după care va efectua ședința de radioterapie și la 14 zile.
Medicul curant are obligatia sa elibereze Anexa 3 completata corect (inclusiv numar
de telefon), de preferat la momentul programarii pacientului (laboratoarele
acreditate lucreaza gratuit testul PCR numai in baza acestei anexe).
PREZENTAREA PENTRU CONSULTAȚIE/TRATAMENT SE FACE DOAR
DUPĂ O PROGRAMATE PREALABILĂ.
DOCUMENTE NECESARE:
 Actul de identitate
 Card de sănătate
 Confirmarea programării primită de la medic/prin email
Dacă este cazul :





Ultima scrisoare medicală:
Ultimele investigații radiologice
Analize de laborator recente
Schema terapeutică pe care o urmați.

DATE DE CONTACT:
Tel. fix direct 0374468468,
Centrala 0374278810 int. 686
Mobil 0751193788
Email: programari@iroiasi.ro Site: www.iroiasi.ro (programari online)
CONDUCEREA IRO,

