
EXTERNAREA 

 

 

Externarea din spital se poate face: 

     4.1. externat la terminarea tratamentului sau la depăşirea fazei acute a 

bolii 

     4.2. la cerere 

     4.3. prin deces 

4.1. La terminarea tratamentului sau la depăşirea fazei acute a bolii, la 

externare se completează Bilet de ieşire din spital de către medicul curant, 

cu aprobarea medicului şef de secţie, într- un exemplar, 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, rezumatul protocolului 

operator şi tratamentul aplicat. 

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. 

Pe baza adeverinţelor de incapacitate temporara de muncă din 

ultimele 12 luni, prezentate la internare, sau cel mai târziu în timpul 

internării, dacă se constată ca perioada de incapacitate de muncă depăşeşte 

90 de zile calendaristice, Foaia de observaţie clinică generală, însoţită de 

toată documentaţia medicală precum şi ADRESA DE TRIMITARE 

PENTRU AVIZAREA PRELUNGIRII CONCEDIILOR MEDICALE 

PESTE 90 ZILE ŞI ADRESA CUPRINZÂND AVIZUL (din sistemul 

informaţional al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei). 

După completarea acestor documente,se înscrie în Registrul de 

internări şi ieşiri din spital data externării şi diagnosticul la ieşirea din spital. 

La externare, bolnavului care trebuie să continue tratamentul 

ambulator i se completează o Reţetă medicală. 

4.2. 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. 

4.3. Decedaţilor în spital li se întocmeşte, de către medicul care a 

constatat decesul, CERTIFICAT MEDICAL CONSTATATOR AL 

MORŢII NR ……… pe baza constatărilor medicale în vederea precizării 

cauzei medicale a morţii. 

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


