
Externarea pacientului 

 
Externarea se face: 

 la terminarea tratamentului  
 la depașirea fazei acute a bolii  
 la cerere 
 în caz de deces 
 parasirea spitalului fara permisiune 

 
Externarea la terminarea tratamentului 

 sau la depașirea fazei acute a bolii 
 

La terminarea tratamentului sau la depăşirea fazei acute a bolii, la 
externare se completează SCRISOAREA MEDICALĂ, în 2 exemplare. Un exemplar 
va fi ataşat la FOCG, FSZ, iar celalalt se va înmâna pacientului spre a fi transmis 
medicului de familie. Bolnavului i se dau la ieşirea din spital, dacă este cazul, 
indicaţii de tratament, regim alimentar, de viaţă şi muncă. 
 

Medicul curant are obligaţia ca la externarea asiguratului să transmită 
medicului de familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu, SCRISOARE 
MEDICALĂ care conţine explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea 
medicală,  evaluarea stării de sănătate a asiguratului la momentul externării şi 
indicaţiile de tratament şi supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă 
(determinată conform diagnosticului),  informaţii care trebuie să se regăsească şi 
în foaia de observaţie clinică generală la epicriză. 
 

La externare se completeaza CERTIFICATUL MEDICAL sau ADEVERINȚA 
MEDICALA după caz, se înmanează pacientului împreună cu SCRISOAREA 
MEDICALA si PRESCRIPȚIA MEDICALĂ și se completează toate datele în FOCG. 
Dacă pacientul este spitalizat o perioadă mai lungă de timp CERTIFICATUL 
MEDICAL se eliberează de către medicul curant la sfarșitul fiecarei luni 
calendaristice. Aceeși procedură se aplică și dacă pacientul rămâne internat și 
dupa sfârșitul de luna calendaristică. 

 
 
 



 
Externarea la cerere 

 
 

Pacientul poate părăsi spitalul la cerere, după ce în prealabil a fost informat 
de consecinţele posibile asupra stării lui de sănătate. Medicul curant 
consemnează în FOCG solicitarea pacientului privind externarea, iar pacientul 
semnează că a solicitat externarea. Posibilitatea părăsirii spitalului la cerere nu se 
aplică în cazul bolilor infecţioase transmisibile şi în alte cazuri prevăzute de lege. 
 

Modul de lucru: in funcţie de evoluţia pacientului internat, medicul curant 
va stabili data externării. După ce a fost stabilită data externării, ea va fi 
comunicată pacientului cu o zi anterior externării sau, cel târziu, în dimineaţa zilei 
externării. 
 

Medicul curant completează starea la externare, codifică diagnosticele de 
externare, notează tipul externării. Deasemenea, are obligaţia ca la externarea 
asiguratului să transmită medicului de familie sau medicului de specialitate din 
ambulatoriu, după caz, SCRISOARE MEDICALĂ/ BILET DE IEŞIRE din spital, care 
conţine explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală, evaluarea 
stării de sănătate a asiguratului la momentul externării şi indicaţiile de tratament 
şi supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform 
diagnosticului), informaţii care trebuie să se regăsească şi în foaia de observaţie 
clinică generală la epicriză. 
 

Recomandările sunt explicate de medicul curant. Daca este cazul, medicul 
va comunica pacientului intervalul pană la următorul control în ambulatoriul 
integrat. 
 

Tratamentul va fi prescris pe reţete gratuite, compensate sau simple, în 
funcţie de caz. Reţetele gratuite sau compensate se eliberează doar daca 
pacientul a făcut dovada ca este asigurat, iar pe biletul de trimitere la internare 
este specificat ca pacientul nu a primit reţetă compensată/gratuită în ultimele 30 
zile. 
 

După înmânarea documentelor, pacientul va fi condus la garderoba 
spitalului şi se va schimba în haine de exterior. În cazul în care pacientul nu se 
poate deplasa singur este însoţit pană la ieşirea din spital de un brancardier sau o 
infirmiera, de unde va fi preluat de familie sau însoţitori. 
 



Documentele cu care pleacă pacientul din spital: 
 

• Scrisoarea medicală / Bilet de ieşire din spital; 
• Certificat de concediu medical acolo unde este cazul; 
• Adeverinţă medicală – pentru elevi, studenţi, etc.; 
• Reţeta gratuită/compensată; 
• Formular – Cerere de externare pe propria răspundere; 
• Decont de cheltuieli la externare pentru serviciile medicale primite. 

 
 

Criterii de externare pacienţi: 
 
 

Externarea pacienţilor se face numai cu avizul medicului curant. Pacientul 
este rugat să anunţe medicul curant dacă îi este necesar concediul medical. 
 

În ziua externării pacientul va primi de la medicul curant următoarele 
documente: 

 
-scrisoare medicală (către medicul de familie cu toate investigaţiile 
efectuate); 
-formular concediu medical (la cerere); 
-reţetă medicală; 
-decont de cheltuieli; 
-alte documente medicale (referate). 


