NIVEL I

NIVEL II

COD ROȘU

COD
GALBEN

RESUSCITARE

CRITIC

Urgențe medico-chirurgicale în care sunt puse în pericol funcțiile vitale.
Pacientul necesita IMEDIAT o interventie salvatoare de viata.
Exemple de situatii de nivelul I :
- stopul cardiorespirator;
- insuficienta respiratorie severa;
- SpO2<90%;
- pacienti sever traumatizati care nu raspund la stimuli verbali;
- pacienti cu supradozaj medicamentos si FR <= 6 respiratii/ minut;
- insuficienta respiratorie severa cu respiratii agonice sau gasping;
- bradicardie severa sau tahicardie cu semne de hipoperfuzie;
- pacienti cu traumatisme care necesita resuscitare volemica imediata;
- pacienti cu durere toracica, palizi, cu transpiratii profuze,
TA < 70 mmHg (determinata anterior prezentarii)
- puls slab filiform, FC<30;
- copil hiporeactiv, obnubilat, letargic;
Urgențe medico-chirurgicale care indică un potențial pericol de agravare a stării
sănătății pacientului dacă nu este asistat prompt.
Pacientul care prezinta o situatie cu risc major sau status mental alterat (modificarea
acuta) sau orice durere intensa sau disconfort major:
- voma, diaree, imposibilitate de a manca (Turgor cutanat diminuat, letargie,
depresia fontanelei)
- deshidratare (varsaturi incoercibile)
- sangerare GI (tahicardie, hematemeza, melena, rectoragie)
- criza de astm, bronsiolita acuta (dispnee, bataia aripilor nazale si/sau tiraj
intercostal, subcostal, balans toraco- abdominal, miscare de piston a capului)
- epiglotita acuta (disfagie, hipersalivatie)
- astm sever (dispnee severa)
- revarsate pleurale (dispnee severa)
- pneumotorax spontan (instalare subtila a dispneei severe)
- accident cu pierderea tranzitorie a constientei (istoric de traumatism cranian)
- suspiciune de meningita (cefalee, febra, letargie)
- accident vascular cerebral (deficite motorii sau de vorbire acut instalate)
- pacient constient cu convulsii recente (convulsii)
- torsiune testiculara (instalare brusca a durerii testiculare)
- insuficienta renala acuta (imposibil de dializat )
- durere toracica (semne vitale stabile, durere toracica constanta sau intermitenta)
- ocluzie arteriala acuta (durere+absenta pulsului distal)
- istoric de angioplastie cu durere toracica (semne vitale stabile)
- revarsat pericardic (durere toracica si dispnee)
- endocardita infectioasa (istoric de valvulopatii, abuz de droguri)
- pacienti imunocompromisi: pacienti oncologici, transplant (posttransplant sau pe
lista de asteptare; pot avea sau nu febra)

NIVEL III

COD
VERDE

URGENT

Pacientul cu functii vitale stabile, dar care necesita doua sau mai multe dintre
resursele definite mai jos:
- teste de laborator (sange, urina)
- EKG
- radiografii, CT, RMN, ecografie, angiografie
- administrarea medicamentelor (i.v., i.m. sau prin nebulizare)
- consulturi de specialitate
- toaleta si pansamentul simplu al unei plagi
- imobilizarea provizorie
Inainte de clasificarea pacientului in nivelul III, asistentul medical responsabil cu
procedura de triaj va determina semnele vitale si va decide daca sunt in limite
normale pentru varsta pacientului. Daca semnele vitale sunt in afara parametrilor
acceptati, asistentul medical va lua in considerare reclasificarea pacientului la o
categorie superioara.
Semnele vitale utilizate sunt: pulsul, frecventa respiratorie, tensiunea arteriala si
saturatia in oxigen, iar pentru orice copil cu varsta mai mica de 3 ani, temperatura.

NIVEL IV

NIVEL V

COD
ALBASTRU

COD ALB

NON-URGENT

Pacienți care prezintă funcții vitale stabile și necesită o singură resursă din lista de
mai sus.
Exemple: boala diareică, amigdalita, colica biliară, colica renală, viroza respiratorie.

CONSULT

Pacienți care prezintă funcții vitale stabile și nu necesită nicio resursă dintre cele
definite mai sus.
Exemple: vaccinare, caz social fără acuze clinice, probleme clinico-administrative
(certificate medicale, rețete etc.), consultatii la cerere.

