
 

SPITALUL ORASENESC VIDELE  

- MAPA PACIENTULUI - 
 

INFORMATII EXTERNARE PACIENTI 

Externarile se efectueaza zilnic, dupa ora 10:00. 
 

La externare, pacientii primesc de la 
medicul curant: 

 

o scrisoare medicala ce poate fi  inlocuita 
de un bilet de ieșire din spital, care 
contine toate informatiile din scrisoarea 
medicala; 

 

o scrisoarea medicala sau biletul de ieșire 
din spital se transmite (in original sau 
copie), medicului de familie; 

 

o in baza biletului de ieșire din spital, 
pacientul are dreptul la 2 consultatii in 
cabinetul de specialitate  din 
ambulatoriu, fara a fi necesar biletul de 
trimitere; 

 

o la externare, pacientii mai primesc, 
dupa caz, prescriptii medicale in functie 
de tratamentul indicat, recomandari 
privind regimul alimentar si de viata, 
certificat de concediu medical pe 
perioada internarii și in continuare, 
daca este cazul; 

 

o decontul pe pacient, document care 
contine informatii privind cheltuielile 
ocazionate de asistenta medicala 
acordata pacientului. 

In cazul transferului pacientului catre 
o alta sectie sau spital, acesta va primi 
urmatoarele documente: 

 

FOCG in original daca se transfera la o sectie 
din acelasi spital; 

 

Bilet de externare; 
 

Scrisoare medicala catre spitalul in care se 
transfera. 

 

Medicul curant elaboreaza setul de 
documente pentru pacientul externat / 
transferat. 

Daca la externare pacientii au nevoie de 
transport cu autospecialele serviciului de ambulanta, 
acesta se realizeaza in mod gratuit in urmatoarele 
cazuri: 

o persoane cu fracturi ale membrelor inferioare 
imobilizate in aparate gipsate, ale centurii 
pelviene, coloanei vertebrale, bolnavi cu deficit 
motor neurologic major, bolnavi cu amputatii 
recente ale membrelor inferioare, bolnavi cu 
stari cașectice; 

 

o bolnavi cu deficit motor sever al membrelor 
inferioare; arteriopatie cronica obliteranta 
stadiul III și IV; insuficienta cardiaca clasa 
NYHA III și IV; 

 

o status post revascularizare miocardica (prin 
by-pass aortocoronarian) și revascularizare 
periferica (by-pass aortofemural etc.); 
malformatii vasculare cerebrale rupte 
neoperate (anevrisme, malformatii arterio- 
venoase); malformatii vasculare cerebrale 
operate (anevrisme, malformatii arterio- 
venoase); alte hemoragii subarahnoidiene de 
natura neprecizata; 

 

o tumori cerebrale operate; hidrocefalii interne 
operate; BPOC oxigenodependent și care 
necesita transport la externare, nefiind 
transportabili cu mijloace de transport 
conventionale, pot fi transportati inclusiv  in 
alt judet, cu avizul casei de asigurari de 
sanatate cu care furnizorul de servicii de 
transport sanitar a incheiat contract. 

 

Transportul poate fi realizat fie de furnizorul de 
servicii de transport aflat in relatii contractuale cu 
aceeași casa de asigurari de sanatate cu care unitatea 
sanitara din care se externeaza pacientul are incheiat 
un contract, fie de furnizorul de servicii de transport 
aflat in relatii contractuale cu casa de asigurari de 
sanatate, in a carei raza teritoriala se afla domiciliul 
pacientului externat. 


