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EXTERNAREA PACIENȚILOR

In functie de evolutia bolii pacientului , medicul curant va stabili data
externării.

Aceasta poate fi :
 previzionata, cu respectarea numarului de zile recomandat pentru

afectiunea cu care a fost internat, tipul de sectie(acut sau cronic);
 decalata, in caz de complicatii sau de necesitatea prelungirii

supravegherii;
 devansata pentru situatii care impun transferul pacientului in alt spital.

Externarea pacientului din forma de spitalizare de zi se realizeaza in
intervalul de 12 ore de la momentul internarii.

Data externarii  va fi comunicata pacientului sau, in anumite situatii,
apartinatorilor cu 48 ore anterior externarii, sau, cel tarziu cu 24 ore anterior
externarii(in situatii particulare).

Externarea pacientilor la cerere:
- Este forma particulara de externare in care decizia apartine in totalitate

pacientului.
-In cazul externarii la cerere , pacientului i se vor explica riscurile la care se

expune si complicațiile ce pot apărea.

La momentul externarii pacientului i se vor reamintii informațiie primite in timpul
spitalizării legate de:

 afectiunea de care suferă,
 posibile complicatii ,
 recomandari privind stilul de viata,
 planul de tratament,
 investigatii care se impun a fi efectuate in continuare,
 recomandare de consulturi in alte specialitati pentru afectiuni conexe.

Pacientul va fi informat in legatura cu recomandarea de control prin ambulator ,
spitalizare de zi(la nivelul Spitalului de Boli Pulmonare Breaza) sau prin cabinetul
medicului de familie, precum si recomandarea revenirii la internare(dupa caz).

Documentele medicale eliberate pacientului la externare:
Documentele medicale care se eliberează pacientului la externare se redacteaza in 2
exemplare,1 exemplar este dat pacientului iar cel de-al doilea exemplar se ataseaza la
FOCG.

Tipuri de documente emise la externare:

 Bliet de iesire din spital;
 Scrisoare Medicala adresata medicului de familie;
 Concediu medical (pentru pacientii salariati);
 Adeverinta medicala(dupa caz);
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 Reteta compensata sau reteta simpla (dupa caz);
 Prescriptie de oxigen(cand exista indicatie);
 Referat medical(dupa caz);
 Decont de cheltuieli;
 Alte documente medicale necesare pacientului;
 Fisa de expunere la radiatii ionozante.


