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În temeiul dispoziţiilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare, Titlul VII spitalele, Managerul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău dispune aprobarea  prezentului protocol. 

 Legislaţie aplicabilă: 

 Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii cu 

modificările şi completările ulterioare, Titlul VII, spitalele; 

Publicat în MO nr. 372 din 28 aprilie 2006. 

 Lege nr. 46 din 21 ianuarie 2003 a drepturilor pacientului 

Publicat în: MO nr. 51 din 29 ianuarie 2003. 

 ORDIN nr. 576 din 28 decembrie 2006 privind înregistrarea şi 

raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în 

regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi. 

 Ordin nr. 386 din 7 aprilie 2004 privind aprobarea normelor de 

aplicare a legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 

    Publicat în : MO nr.356 din 22 aprilie 2004 

 Ordin 423/191 din 29.03.2013 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru 

privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului 

de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014 

 HG nr. 117/2013 din 1 Aprilie 2013- aprobarea Contractului-cadru 

privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului 

de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014  

Acte aplicabile: 

Regulamentul de organizare şi funcţionare (R.O.F.) al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Zalău. 
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Scop: Stabilirea unui cadru unitar în ceea ce priveşte modul de externare a pacienţilor 

din spital, bazat pe cerinţele legale în vigoare. 

 

Domeniul de aplicare: 

Prezentul protocol se aplică tuturor secţiilor şi compartimentelor din cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Zalău. 

 

Externarea pacientului din spital: 

  Externarea se face, de obicei, atunci când bolnavul este vindecat/ameliorat, la 

propunerea medicului curant şi cu aprobarea medicului-şef. 

În cazul externării programate, bolnavul şi aparţinătorii sunt anunţaţi cu cel puţin 24 

ore înainte (la numărul de telefon consemnat în FOCG) de către asistenta şefă. Programarea 

pacientului pentru externare mai este comunicată cu cel puţin 12  ore înainte bucătăriei şi  

serviciului administrativ.  

ATENŢIE!!! În cazul pacienţilor decedaţi, contactarea telefonică a aparţinătorilor 

este efectuată de către medicul curant/medicul de gardă şi va fi consemnată cu dată şi oră 

în FOCG. 

 În ziua externării, pacientul este scos din registrul de intrări – ieşiri al secţiei şi din 

foaia de alimentaţie zilnică. Asistenta medicală codifică procedurile medicale conform 

clasificării australiene şi totalizează materialele sanitare utilizate în perioada spitalizării.                                 

 Medicul curant codifică diagnosticul principal la externare, diagnosticele 

secundare şi întocmeşte următoarele documente: 
- epicriza foii de observaţie,  

- biletul de ieşire (vezi Anexa 1),  

- reţeta pentru medicamente (compensată/gratuită dacă pacientul este asigurat),  

- recomandarea pentru dispozitive medicale dacă este cazul,  

- certificatul de concediu medical (la cerere- se eliberează numai în baza unei 

adeverinţe de la angajator care cuprinde concediile medicale efectuate în ultimele 12 

luni şi numai după ce pacientul a completat declaratia pe proprie răspundere prevăzută 

de lege),  

- scrisoarea medicală (vezi Anexa 2) către medicul de familie (formular tipizat-

exemplarul alb se înmânează pacientului, iar cel verde se păstrează în FOCG).  

ATENŢIE!!! Scrisoarea medicală nu este obligatoriu a fi eliberată în cazul în care 

Biletul de ieşire din spital conţine toate datele prevăzute de srisoarea medicală. 

- recomandarea pentru îngrijiri medicale sau paliative la domiciliu (dacă este cazul). 

(vezi Anexa 3) 

- decontul pe pacient semnat de medical curant, medicul şef de secţie, şi directorul 

financiar contabil; un exemplar din decont, semnat de pacient, se păstrează în FOCG. 

ATENŢIE!!! În cazul în care pacientul a decedat, medicul curant are obligaţia de a 

completa o adresă de înştiinţare către medicul de familie pe listele căruia se afla înscris 

pacientul (vezi Anexa 4). Această adresă este  înregistrată la Registratura spitalului 

urmând apoi să fie trimisă medicului de familie. 

Epicriza: reprezintă o concluzie finală despre starea pacientului, diagnosticul 

definitiv, cauzele maladiei, rezultatele tratamentului şi prognosticul maladiei, este elaborată 

la sfârşitul perioadei de spitalizare sau la sfârşitul tratamentului. Epicriza este unul din actele 

medicale obligatorii în cadrul procesului de spitalizare, reprezintă rezumatul foii de 

observaţie, la care se adaugă recomandările de respectat după externare în ceea ce priveşte 

regimul igieno-dietetic, tratamentul, concediul medical, controalele medicale pe care 

pacientul externat le va face la medicul de familie, în ambulator sau la secţia unde a fost 
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internat. 

  Biletul de ieşire cuprinde: data eliberării, perioada internării, secţia, medic curant, 

numărul FOCG, date de identificare a pacientului (nume/prenume pacient, vârsta, CNP, 

ocupaţia, domiciliul, telefon), diagnostic principal DRG-Cod 1, diagnostice secundare DRG, 

starea la externare, epicriza, recomandări pentru control în ambulatorul de specialitate/regim 

igieno-dietetic/medicaţie, informaţii cu privire la eventualele interacţiuni ale tratamentului 

recomandat de spital cu alte medicamente sau activităţi uzuale (condus maşina), investigaţii 

paraclinice efectuate in perioada internării (nume procedură-cod procedură standard), 

rezultatele analizelor de laborator, semnătura şi parafa medicului curant şi a medicului şef de 

secţie. 

 

 ATENŢIE!!! Dacă pacientul a beneficiat de transfuzie de sânge în perioada 

internării, transfuzia, produsul transfuzat şi cantitatea vor fi  consemnate în biletul de 

externare şi în scrisoarea medicală. 

 

 Registratorul medical prelucrează Foaia de observaţie (vezi protocolul privind 

întocmirea FOCG) şi listează decontul de cheltuieli în două exemplare din care unul va 

rămâne în FOCG iar celălalt va fi înmânat pacientului. Ambele exemplare vor fi semnate de 

către pacient, medicul curant şi persoana care a întocmit documentul. 

  După ce primeşte documentele de externare şi Fişa de înregistrare a bunurilor 

personale (care se găseşte în FOCG), pacientul este condus de către infirmiera de serviciu la 

Garderobă, unde, i se vor preda efectele personale. Programul de lucru al Garderobei este 24 

de ore din 24 prin posibilitatea solicitării telefonice a persoanei responsabile în intervalul orar 

15,00-07,00 la numărul de telefon afişat la intrarea în Garderobă. 

 Bolnavul cu boli infectocontagioase nu poate părăsi spitalul decât atunci când nu mai 

prezintă pericol de a transmite boala. 

  Sunt externaţi disciplinar bolnavii recalcitranţi, care refuză tratamentul sau comit acte 

de indisciplină. Externarea disciplinară se poate pune în practică numai în cazul în care viaţa 

bolnavului nu este în pericol. 

  După ieşirea bolnavului din spital, foaia de observaţie se trimite la statistică, apoi la 

biroul de internări, urmând să fie arhivată. Din arhivă foaia de observaţie se poate elibera 

temporar celor în drept  pe baza unei cereri cu datele de identitate ale bolnavului, numărul 

foii de observaţie, numele şi semnătura celui care a primit-o. Această cerere(notă) se 

întroduce în locul foii de observaţie până la recuperarea acesteia. 

 În scopul asigurării continuităţii îngrijirilor acordate pacienţilor, precum şi a 

serviciilor comunitare necesare după externare, spitalul a stabilit parteneriate cu alte unităţi 

medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, care dispun de medici, cadre medii 

sanitare şi de alt personal calificat. Dacă este cazul, lista acestora este prezentată pacientului 

şi/sau aparţinătorilor pentru a alege furnizorul de servicii medicale/comunitare 

postspitaliceşti. 

Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă de către furnizorii de îngrijiri 

medicale la domiciliu, persoane fizice sau juridice autorizate şi evaluate în condiţiile legii 

pentru acordarea acestor tipuri de servicii, alţii decât medicii de familie, furnizori care încheie 

contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru servicii de îngrijiri medicale la domiciliu. 

Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă pe bază de recomandare pentru îngrijiri 

medicale la domiciliu, ţinând seama de starea de sănătate a pacientului şi de statusul de 

performanţă ECOG al acestuia.  

Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se face 

de către medicii de specialitate din ambulatoriu şi de către medicii de specialitate din spital la 
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externarea pacienţilor conform Anexei 3 .  

ATENŢIE!!! Recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu se consemnează 

de către medicul curant al pacientului în biletul de externare, la externarea acestuia. 

La externare, bolnavii care nu sunt transportabili cu mijloace de transport 

convenţionale, pot fi transportaţi cu ambulanţa inclusiv în alt judeţ, cu avizul casei de 

asigurări de sănătate cu care Serviciul de Ambulanţă Sălaj a încheiat contract; transportul este 

realizat fie de Serviciul de Ambulanţă Sălaj pentru pacienţii care au domiciliul în judeţul 

Sălaj, fie de furnizorul de servicii de transport aflat în relaţii contractuale cu casa de asigurări 

de sănătate în a cărei rază teritorială se află domiciliul pacientului externat (pentru pacienţii 

cu domiciliul în alte judeţe), cu respectarea prevederilor anterioare (vezi Anexa 5 lista de 

afecţiuni pentru care se poate solicita transport cu ambulanţa). 

ATENŢIE!!! La solicitarea transportului cu ambulanţa, medicul curant are 

obligaţia de a completa formularul de solicitare adresat Serviciului de Ambulanţă (vezi 

anexa 6). În cazul externărilor programate, acest formular trebuie semnat şi parafat atât 

de medicul curant cât şi de medicul şef de secţie şi aprobat de directorul medical Pentru 

pacienţii externaţi de urgenţă, pe formularul de solicitare a transportului cu ambulanţa se 

va semna şi va pune parafa numai medicul de gardă, cu respectarea întocmai a listei cu 

afecţiuni pentru care se poate solicita transport cu ambulanţa (prevăzute în anexa 5). 
La externare, pacienţii spitalizaţi în internare continuă sunt obligaţi să achite coplata 

pentru serviciile medicale, în valoare de 5 lei, aşa cum a fost stabilită de Consiliul de 

Administraţie al spitalului – vezi anexa Criterii coplata ( Anexa 7). 

 

 

Responsabilităţi:. 

 

1.   Medicul şef de secţie 

 răspunde de corectitudinea punerii în aplicare a actualei proceduri; 
 

2.  Medicul curant  

•    întocmeşte documentele de externare conform procedurii; 
      •   anunţă aparţinătorii în cazul decesului pacientului 

•  transmite medicului de familie pe listele căruia se află pacientul o adresă de 

comunicare  a decesului acestuia (atunci când este cazul) 

•   codifică diagnosticele la externare 
 

3.   Asistenta şefă 

 anunţă externarea: - cu 24 de ore înainte pacienţilor şi aparţinătorilor acestora ; 
                                          - cu 12 ore  înainte bucătăriei şi serviciului administrativ; 

 scoate pacientul din registrul de intrări – ieşiri al secţiei şi din foaia de alimentaţie 
zilnică; 

 răspunde de participarea asistenţilor medicali din subordine la pregătirea profesională 

obligatorie pentru implementarea actualei proceduri; 

 

4.   Asistenta medicală responsabilă cu pregătirea profesională 

 păstrează o legătură permanentă cu compartimentul SPCIN şi participă la toate 
evenimentele care promovează importanţa îngrijirilor medicale; 

 se ocupă de pregătirea profesională şi instruirea asistenţilor medicali, asistenţilor 
medicali debutanţi precum şi a elevilor practicanţi din secţia/compartimentul respectiv 
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în vederea implementării actualei proceduri. 

 

5. Asistenta de salon 

• asistenta medicală codifică procedurile medicale conform clasificării                                                    
australieneşi totalizează materialele sanitare utilizate în perioada spitalizării;                                

 participă şi răspunde de corectitudinea punerii în aplicare a actualei proceduri; 

 participă la instruirile periodice legate de implementarea procedurilor din 
secţie/compartiment. 

 

6. Infirmiera 

•    însoţeşte pacientul la Garderobă şi-l ajută să-şi îmbrace ţinuta civilă; 

• participă la instruirile periodice legate de implementarea procedurilor din 
secţie/compartiment. 

 

 

 

 

 


