
EXTERNAREA 

 

 

Externarea din spital se poate face: 

     1. prin transfer  

     2. la terminarea tratamentului      

     3. la cerere 

     4. deces 

1. Bolnavul poate fi transferat dintr- un spital în altul asigurându- se în prealabil, 

în mod obligatoriu, locul şi documentaţia necesară şi dacă este cazul, mijlocul de 

transport 

În momentul transferului în alte unităţi, bolnavului i se va completa un Bilet de 

internare şi o copie rezumativă a Foii de observaţie clinică, cu datele necesare 

(investigaţii, epicriza etc) 

2. La terminarea tratamentului, la externare se completează Bilet de ieşire din 

spital de către medicul curant, cu aprobarea medicului şef de secţie, într- un exemplar, si 

scrisoarea medicala care se transmite medicului de familie prin intermediul pacientului. 

Bolnavului i se dau la ieşirea din spital, dacă este cazul, indicaţii de tratament şi 

regim alimentar şi de viaţă şi muncă. 

La externare se va înscrie rezumatul epicrizei. 

La cererea bolnavului care se externează, se completează şi se înmânează 

CERTIFICATUL MEDICAL sau ADEVERINŢA MEDICALĂ. 

Tot cu ocazia externarii, pentru bolnavii încadraţi se completează, de către 

medicul de salon CERTIFICATUL DE CONCEDIU MEDICAL (din sistemul 

informaţional al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei), în care se 

precizează perioada de incapacitate temporară de muncă. 

La rubricile ce consemnează perioada internării în spital se trec zilele efective de 

spitalizare, calculate calendaristic din prima până în ultima zi de spitalizare, la care se 

adaugă la ieşirea din spital, în funcţie de secţie, grupa de boli şi perioada de 

convalescentă necesară vindecării complete între 1- 21 de zile de concediu. 

Perioada de concediu medical pentru incapacitate de muncă, după externare se 

poate prelungi de către medicul specialist sau primar din unitatea medicală de specialitate 

din ambulatoriul de care aparţine bolnavul sau de unităţile din întreprinderi (acolo unde 

acestea există). 

3. Bolnavul poate părăsi spitalul la cerere, după ce în prealabil a fost 

încunoştiinţat de consecinţele posibile asupra stării lui de sănătate. 

Aceasta se consemnează sub semnatura bolnavului şi a medicului, în Foaia de 

observaţie. 

4. Decedaţilor în spital li se întocmeşte, de către medicul care a constatat decesul, 

CERTIFICAT MEDICAL CONSTATATOR. 

Rezultatele se vor consemna şi în Foaia de observaţie clinică generală. 

 


