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EXTERNAREA PACIENȚILOR/ NOU-NĂSCUȚILOR
EXTERNAREA DIN SECTIA OG POATE FI:
• La cerere, pe proprie raspundere;
• Starea pacientului este buna si poate fi externat;
• Decalata, in caz de complicatii sau de necesitatea prelungirii supravegherii.
Pacientul va fi anuntat cu minim 24 de ore inainte, cu privire la data externarii. In cazul
pacientilor minori/ fara discernamant vor fi anuntati apartinatorii acestora, folosindu-se numarul
de telefon declarat la internare pentru persoana de contact.
Medicul incheie FOCG, stabileste diagnosticele de externare, precizeaza starea la externare
a pacientului (ex: vindecat, ameliorat, stationar, etc.). Epicriza, constand in rezumatul
informatiilor din FOCG, investigatiile efectuate, tratamentul urmat in perioada internarii si
recomandarile la externare, va fi completata de medicul curant in FOCG. Recomandarile sunt
explicate pacientului de medicul curant. Daca este cazul, medicul comunica pacientului data
urmatorului control.
La externare, pacientul primește documentația necesară pentru continuarea îngrijirilor
(scrisoare medicală, rețetă, concediul medical, referate medicale catre serviciile de expertiza a
muncii, bilet de trimitere catre alte specialitati, etc.). În FO există semnătura pacientului/
aparținătorului care conformă primirea informațiilor și a documentelor de externare.
NOTĂ!!! Solicitarea de externare voluntară făcută de către pacient/reprezentant legal al
pacientului, împotriva recomandărilor medicului curant, se consemnează în FOCG precum şi faptul
că a fost informat că acest lucru poate avea repercusiuni asupra sănătății sale, implicând chiar și
eventuale riscuri vitale.
EXTERNAREA DIN SECTIA NN POATE FI:
• La cerere, pe proprie raspundere;
• Starea NN este buna si poate fi externat;

•
•
•
•
•

Criterii de externare la domiciliu pentru sectia NN:
stare generala buna a nascutului;
alimentatie exclusiv enterala, naturala sau la biberon (fara suport medical);
curba ponderala ascendenta;
vaccinari efectuate (AHB, BCG) – cu exceptia refuzurilor la vaccinare din partea mamei,
consemnate in FO/ formulare;
greutatea minima 2500 grame;
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În ceea ce priveste vaccinarea BCG se accepta externarea prematurilor nevaccinati BCG,
daca indeplinesc celelalte criterii. Reprezentantul legal al NN solicita externarea la cerere,
revenind ulterior la vaccin, la greutate peste 2500 grame.
De asemenea, în orice moment al spitalizării, NN poate fi externat la cerere, daca
reprezentantul legal solicita in scris si isi asuma riscurile ce le-au fost explicate pe înțelesul lor,
asupra vietii si sanatatii NN. În caz contrar, reprezentantul legal al NN va fi anuntat cu minim 24
de ore inainte, cu privire la data externarii, sau cel târziu în dimineața externării.

