
Codul pe culori a primirii în urgențe medicale 

NIVEL I – RESUSCITARE COD ROȘU 

DEFINIȚIE: Urgente medico- chirurgicale în care sunt puse în pericol funcțiile vitale 

ale pacienților 

EXEMPLE:  stopul cardiorespirator; insuficiența respiratorie severă; pacienții sever 

traumatizați care nu răspund la stimuli verbali; pacienți cu traumatisme care necesită 

reechilibrare imediată; hipoglicemie cu alterarea statusului mintal; suspiciune de 

infarct miocardic acut, convulsii, traumatisme, criză hipertensivă, abdomen acut. 

PROTOCOL MEDICAL: În cazul acestui tip de urgențe echipa medicală acordă 

masurile specializate  calificate prin camerele de garda pentru menținerea funcțiilor 

vitale și stabilizare, urmat de internare sau, daca este necesar transfer la eșalon mai 

înalt, pană la transfer conform protocolului de pacient critic; 

NIVEL II – CRITIC  COD GALBEN 

DEFINITIE: Urgentele medico-chirurgicale care indica un potențial pericol de 

agravare a stării sănătății pacientului dacă nu sunt asistate  prompt. Acestea necesită 

rezolvare rapidă, indiferent de prezenta sau absența pericolului pentru viață. 

EXEMPLE: politraumatisme; plăgi abdominale cu hemoragie fără semne de soc; 

accident vascular cerebral; avort spontan; criză de astm prelungită; deshidratare prin 

vărsături în cantitate mare; durere + absența pulsului distal la unul din membre; 

vărsături, diaree, imposibilitate de a manca; fracturi deschise; intoxicații prin ingestii 

și inhalare cu comă persistentă; hipotermie  severă. 

PROTOCOL MEDICAL: În cazul acestui tip de urgențe medicale, echipa medicala a 

Spitalului Clinic Municipal ”Sfânta Treime” acordă masurile medicale specializate  

calificate prin camerele de gardă și specialiștii din programul de zi,  pentru menținerea 

funcțiilor vitale,  stabilizare, internare pentru tratament definitiv în limitele de 

competenta, iar în cazul necesității unui transfer interclinic la eșalon mai înalt, până la 

efectuarea transferului după protocolul intern pentru pacient critic; 

NIVEL  III – COD VERDE 

DEFINITIE : Acest  cod se aplica pacienților cu funcții vitale ( respirație, tensiune 

arteriala, puls) stabile, inclusiv investigații și consultația specialistului la dorința 

pacientului. 



PROTOCOL MEDICAL: Pacienții sunt evaluați inițial prin monitorizarea semnelor 

vitale: pulsul, frecvența respiratorie, tensiunea arteriala și saturația în oxigen. 

Asistenta medicală pentru aceste tipuri de urgențe se desfășoară în mai multe etape 

pentru o evaluare corecta a gravității și acordarea serviciului medical corespunzător:  

NIVEL IV  BOALA ACUTA COD ALBASTRU   

DEFINIȚIE : Pacienții care  prezintă funcții vitale stabile și necesită o singură resursă 

dintre cele definite în tabelul RESURSE 

EXEMPLE: boala diareică; amigdalită; colică biliară; colică renală; viroză 

respiratorie. 

PROTOCOL MEDICAL: În cazul acestui tip de afecțiuni se efectuează consultații de 

către medicul curant sau alt specialist desemnat în acest scop, în timpul episodului 

acut. 

NIVELUL IV –   

DEFINIȚIE : Pacienți care  nu necesită asistență medicală de urgență și niciuna dintre 

resursele definite în tabelul RESURSE 

EXEMPLE: caz social fără acuze clinice; consultații la cerere; consultații de medicina 

muncii periodice, angajare. 

PROTOCOL  MEDICAL  Consultațiile se desfășoară pentru specialitățile clinice sau 

prezentare la camera  gardă în urgențe,  în program 24/24. 

Resurse: Teste de laborator (sânge, urina), EKG, radiografii, ecografie; Fluide i.v ( 

reumplere volemică); Administrarea medicamentelor i.v, i.m. Consulturi de 

specialitate; 

Procedurile simple (de exemplu: sondajul vezical, sutura unei plăgi etc.) se consideră 

o singură resursă. Procedurile complexe (de exemplu, care necesită și sedarea 

pacientului conștient) se considera doua resurse) 

Nu sunt considerate resurse: Examenul fizic( inclusiv tușeul rectal sau vaginal), 

abordul venos periferic, Medicație per. os; prescrierea unei rețete, toaleta și 

pansamentul simplu al unei plăgi. 

 


