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EXTERNAREA PACIENTULUI DECEDAT, SITUAȚII SPECIALE Cod
PO-DM-03 Ediția 2, Data 14.04.2021, Revizia 3
PREDAREA CADAVRULUI CĂTRE APARȚINĂTORI se face în două situații
astfel :
a) Serviciul Anatomie Patologică:
Cadavrul se poate elibera din spital către aparținători după minim 12 ore după
confirmarea decesului pentru adult și după 24 de ore pentru copiii sub vârsta de 7
ani, numai în situația în care nu au fost suspiciuni medico-legale
Cadavrul se eliberează numai după efectuarea autopsiei obligatorii, numai dacă
nu există cerere aprobată de scutire de autopsie
Cadavrul se eliberează îmbălsămat, spălat, îmbrăcat și cosmetizat
Informațiile despre eliberarea cadavrului se obțin de la Morga spitalului.
Eliberarea se face zilnic, între orele 8.00-14.00 de luni până vineri iar în
zilele de sâmbătă și duminică și alte sărbători legale nu se eliberează cadavre.
Situațiile excepționale vor fi soluționate la solicitarea managerului SJU Slatina
(în acord cu art. 38, alin.1, din OMS 1375/2016) cu excepția zilei de duminică,
strict în limita a două cazuri pentru pacienții decedați până la orele 23 ale zilei
anterioare.
Eliberarea cadavrului se face după înregistrarea aparținătorului cu datele de
identificare
în Registrul de eliberare și semnătura aparținătorului sau
reprezentantului legal.
b) de catre Serviciul de Medicină Legală:
După efectuarea autopsierii și îmbălsămării se întocmesc următoarele documente :
-certificat medical constatator al decesului;
-certificat de îmbălsămare care se predă aparținătorilor pentru transport și depunere
capelă;
-proces verbal de predare-primire rămâne la medic;
Cadavrul se eliberează a doua zi după deces.

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA
Str. Crişan nr.5, Slatina, Judeţul Olt
CUI - 4394927
Tel. 0249 / 431764, Fax 0249 / 431983
E-mail: spjslatina1@rdslink.ro

*In situația în care există suspiciuni medico-legale și cadavrul este preluat și
autopsiat de către Medicina Legală, regulamentul de eliberare al cadavrului este
propriu serviciului de Medicina Legală.

SCUTIREA DE AUTOPSIE
Pentru pacienții cu afecțiuni cronice cunoscute, bine investigate, în condițiile î n
care aparținătorii nu au nici o rezervă asupra bolii și tratamentului aplicat și își
asumă în scris responsabilitatea pentru aceasta, se poate dispune neefectuarea
autopsiei, sub semnătură, de către directorul spitalului, cu avizul șefului de secție
unde a fost internat decedatul, al medicului currant și șefului Serviciului de
Anatomie P atologică.
În cazul în care aparținătorii (familie, tutore, persoane care au legal în grijă
decedatul, etc.) NU doresc autopsia, vor face o Cerere de scutire de autopsie (PODM-03 I F-01).
Aceasta trebuie vizată, în ordine de:





Medicul curant
Medicul șef de secție
Medicul anatomo-patolog
Directorul medical al spitalului/manager

La cererea de scutire de autopsie se anexează în copie actul de identitate al celui
care solicită scutirea de autopsie.
Cererea de scutire de autopsie poate fi refuzată de oricare din cei enumerați,
dacă există motive întemeiate.
Daca există motive întemeiate care să sugereze o moarte violentă sau suspectă,
medicul curant sau ș i medicul anatomo-patologic trebuie să anunțe Poliția și medicul
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legist pentru a solicita constatarea medico-legală.
În situația în care nu este posibilă contactarea aparținătorilor decedatului și nu se
întrunesc condițiile legale pentru prelevarea de organe și țesuturi, se va proceda după
cum urmează:
a) după 3 zile de la deces va fi anunțată, î n scris, Poliția de către secția
spitalului unde a decedat bolnavul;
b) dacă într-un interval de 10 zile de la survenirea decesului, nu se prezintă
aparținătorii, decedatul va fi considerat caz social;

SPITALUL JUDETEAN DE
URGENTA SLATINA

CERERE PENTRU SCUTIRE DE
AUTOPSIE

Pag 1 / 1.

SECTIA…………………….

Se aproba,
Director medical
…………………

PO-DM-03 / F-01
Ed.:2
Rev.3

Aviz sef sectie
…………………..

Aviz serviciu prosectura
……………………………..

Domnule Director,

Subsemnata/ul…………...…………………………...,CNP:…………………..........…………
Domiciliat/ă în str………………………………….……....……….,nr..…,bl.….,sc..…,et..…..,ap

,

localitatea.………………….,judeţul.…………….,in calitate de ................................................. fata
de decedatul / decedata………………………………………….., va rog sa binevoiti a aproba
scutirea de autopsie. Mentionez ca nu am nici un fel de obiectii asupra tratamentului si
diagnosticului stability in sectia……………………………………………………Spitalului Judetean
de Urgenta Slatina.
Imi asum intreaga responsabilitate in fata familiei privind orice revendicari ulterioare.

Data:
.................................
Semnătura
.............................
Act de identitate seria.............Nr.........................
Eliberat de..........................la date de .................

