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RAPORT 

privind respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mentale  

în Spitalul Clinic de Psihiatrie, Chișinău 

 

 

I. Informație generală despre instituție 

1.1. Obiectivul specific al Spitalul Clinic de Psihiatrie, Chișinău  (în continuare SCP 

Chișinău) include prevenirea tulburărilor mintale şi de comportament, protecţia sănătăţii 

mintale, ameliorarea identificării precoce şi intervenţiile timpurii în cazul problemelor de 

sănătate mintală, asigurarea continuităţii serviciilor de sănătate mintală şi integrarea 

acestora în asistenţa medicală primară, mobilizarea continuităţii pentru reabilitarea şi 

integrarea socială a persoanelor cu probleme de sănătate mintală, inclusiv prin abolirea 

stigmatizării şi discriminării. 

 

1.2. Spitalul asigura o gama vastă de servicii apartinând specialităților: psihiatrie adulţi 

și copii în sistem ambulator, semiambulator (staționare de zi) și staționar – pentru toate 

categoriile de morbidități specifice.  

 

1.3. SCP Chișinău este situat în raza mun. Chișinău, adresa mun. Chișinău, or. Codru, 
str. Costiujeni 3.  
 
 
II. Deficiențele semnalate de diverși actori relevanți privind încălcările de 

drepturile omului ce au loc în activitatea instituției vizitate: 

 

Constatările CPT conform Raportului către Guvernul Republicii Moldova privind 
vizita efectuată în cadrul SCP Chișinău, secțiile 31 și 37 din 1 - 10 iunie 2011 

–  Spaţiul rezervat pentru depozitarea lucrurilor personale era insuficient; 
– Veceurile comune nu erau separate, astfel încît, să asigure intimitatea pacienţi şi 

aveau nevoie de renovare; 
– Camera de observaţii permanente, se caracteriza printr-o configurare care nu 

permitea îngrijirea individualizată a pacienţilor în situaţie de criză. 
– Existau întreruperi ocazionale de livrare a medicamentelor;  
– Procedurile jurisdicţionale privind spitalizarea fără consimţământ, erau rar 

aplicate de facto.  
– S-a constatat că în caz de incapacitatea de a semna, este substituit cu ruda care 

însoţeşte pacientul, fără ca acesta să fi fost legal plasat sub tutelă.  
– Pacienţi au indicat că semnaseră careva acte la admiterea lor, fără ca să atragă 

bine atenţia la ceea ce semnează;    
– Pacienţii, nu participau, de obicei la procedurile judiciare de plasare fără 

consimțământ, medicii au indicat delegaţiei că ei nu vedeau justificare în faptul 
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ca pacientul să fie prezent în cadrul şedinţelor de judecată; 
– Lipsa de informare a pacienților referitor la existenţa comisiei de medici psihiatri, 

nici despre derularea şedinţelor de judecată care vizau cazul lor; 
– Neinformarea pacienților cu privire la drepturile lor în cadrul instituției și drepturile 

lor procesuale în cadrul procedurilor de plasare fără consimțământ în instituție. 
– Lipsa unui mecanism de depunere a plângerilor de către pacienți, cu asigurarea 

confidențialității acestora și lipsa mecanismului de a accesa serviciile unui avocat 
garantat de stat. 1 

 

CONSTATĂRILE MECANISMULUI NATIONAL DE PREVENIRE A TORTURII 
conform Raportului privind vizita de monitorizare efectuată în data de 28.02.2017 

– Nu există careva informație cu privire la documentarea pretinselor acte de 
tortură, tratament inuman și degradant; 

– Nu este asigurată aprovizionarea cu produse igienice și îmbrăcăminte a 
persoanelor deținute; 

– Persoanele fumătoare în timpul zilei stau în aceeași încăpere cu cele 
nefumătoare; 

– Nu este asigurată intimitatea în timpul efectuării dușului de către deținuți, precum 
și a necesităților fiziologice. În cele 2 camere a câte 5 paturi, grupul sanitar era 
plasat în fața ușii, astfel încât intimitatea persoanelor plasate la fel nu era 
asigurată; 

– Sistemul de păstrare a informațiilor de pe camerele video de supraveghere este 
defect, dar lipsesc proceduri clare de respectare a securității informației; 

– Lipsa colaboratorului de gen feminin în cadrul grupului ce asigură paza 
persoanelor deținute; 

– Se constată progrese insuficiente în realizarea Recomandărilor CPT (2011); 
– Lipsesc proceduri operaționale standard de interacțiune a serviciului pază a MAI 

și personalul medical în caz de situații excepționale; 
– S-au constatat practici de aplicare a cătușelor și o austeritate de aplicare a altor 

măsuri de aplanare a situației din partea personalului medical și paramedical; 
– Personalul medical are cunoștințe insuficiente în documentarea leziunilor 

corporale, dar și intervenții specifice activității cu persoane cu probleme de 
sănătate mintală (cum ar fi măsuri de contenționare, abilități de comunicare, 
conduita cazului în tentative de suicid și violență); 

– Activități ocupaționale insuficiente pentru pacienți. 2 
 

Constatările CONSILIUL PENTRU PREVENIREAȘI ELIMINAREA DISCRIMINĂRII ȘI 
ASIGURAREA EGALITĂȚII pe marginea DECIZIEI din 11.04.2014 în cauza nr. 
047/14; privind discriminarea în acces la servicii de sănătate mentală bazată pe 
dizabilitate 

– Lipsa plimbărilor la aer liber pe durata tratamentului în staționarul spitalului; 
– Nu se oferă asistență pacienților pentru efectuarea igienei personale; 

                                                           
1 Raport către Guvernul Republicii Moldova privind vizita efectuată în Republica Moldova de către Comitetul 
European pentru Prevenirea Torturii si Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT), din 1 - 10 
iunie 2011 
2 Raportului privind vizita de monitorizare efectuată de Instituia Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Psihiatrie din or. 

Codru, mun. Chișinău, 28.02.2017 
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– Lipsa condițiilor satisfăcătoare de trai și tratament în secția nr. 8 a spitalului 
– Maltratarea pacienților de către personalul medical și/sau auxiliar, precum și 

despre atitudinea „ca în zonă” față de pacienți; 
– Neajustarea regimului de trai și tratament, astfel încât orice pacient să aibă 

posibilitatea reală de a ieși la o plimbare la aer liber, de a primi asistența 
necesară pentru a-și menține igiena personală;  

– Lipsa de condiții de tratament şi trai decent, asigurîndu-se respectarea demnității 
umane a pacientului; 

– Lipsa de acomodare rezonabilă a pacienților cu deficiențe psihice și intelectuale; 
– Negarea acomodării rezonabile a pacientului cu dizabilitate (cu probleme de 

sănătate mentală) în acces la servicii medicale în sănătatea mentală din partea 
Spitalului Clinic de Psihiatrie or. Codru.3 

 

 
III. Informații despre vizită 
3.1. Data vizitei: 28.04.2017, 20.09.2017 și 30.01.2018; 
Durata vizitei: 10.00 – 15.30, 17:00 – 21:00 și 10:00 – 12:00; 
Echipa de monitorizare: Vanu Jereghi, Alexandru Cebanaș, Andrei Lungu, Valerian 

Mămăligă, Dumitru Russu. 

 
3.2. Obiectivele vizitei:  
a) Evaluarea respectării drepturilor pacienților, identificarea carențelor în respectarea 
drepturilor persoanelor cu dificiențe intelectuale și psihosociale 
b) Evaluarea modului de redresare a deficiențelor semnalate de instituțiile și 
organizațiile neguvernamentale de drepturile omului, care au desfășurat vizite de 
monitorizare în cadrul SCP Chișinău;  
 
3.3. Metodologia include observarea vizuală a saloanelor unde pacienții sunt plasați; 
verificarea încăperilor unde este amplasată baia, veceul; intervievarea pacientelor (cu 
acordul lor) pe marginea detaliilor internării, condițiilor de plasament; verificarea în caz 
de sesizări a fișelor medicale și a registrelor secției etc. 
 
IV. Constatări privind accesibilitatea și condițiile de cazare 
4.1. Accesibilitatea 
La intrarea în încăperile SCP Chișinău sunt construite rampe de acces, precum și sunt 
instalate ascensoare care asigură accesul pentru persoanele cu deficiențe locomotorii. 
Cu toate acestea, lipsesc condițiile minime de acces a persoanelor cu deficiențe fizice 
la baie, veceu, precum şi peste pragurile ușilor interioare; nici din interior grupurile 
sanitare nu sunt acomodate. 
 
4.2. Plimbarea 
Accesul sau plimbările afară pentru persoanele aflate la pat nu se realizează suficient. 
Beneficiarii au relatat că personalul nu le asigură acest drept, întrucât nu are cine să le 
însoțească afară. Beneficiarii care se pot deplasa au comunicat că rar sunt scoși la 

                                                           
3 Constatările CONSILIUL PENTRU PREVENIREAȘI ELIMINAREA DISCRIMINĂRII ȘI ASIGURAREA EGALITĂȚII pe marginea DECIZIEI 

din 11.04.2014 în cauza nr. 047/14 pornită la plîngerea dnei P.L. în interesele tutelatului C.E. către Spitalul Clinic Republican de 

Psihiatrie or. Codru privind discriminarea în acces la servicii de sănătate mentală bazată pe dizabilitate (cu probleme de 

sănătate mentală) 
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plimbări afară. Unii au relatat că unicul contact cu curtea de plimbare este prin 
intermediul ferestrelor care sunt cu gratii. 
 
4.3.1. Baia/Veceu 
În cadrul vizitei, membrii echipei de monitorizare au examinat blocul în care sunt 
amplasate secțiile: psihiatria bărbați, psihiatria femei. În rezultatul monitorizării s-a 
constatat că situația din secții la capitolul igienă sanitară este, în general, 
satisfăcătoare, cu excepția secției închise pentru bărbați și anume la veceu unde era un 
miros înțepător-insuportabil de urină, care îngreuna respirația. Totodată, încăperile 
sanitare necesită reparație cosmetică, și reparație tehnică.  
 
4.3.2. S-a constatat faptul că pacienții din secția pentru femei nu aveau acces la duș, 
inclusiv pacientele gravide, decât, doar o dată pe săptămână, cu durata de timp și în 
volumul de apă disproporțional limitat. În celelalte zile, femeile își realizează igiena 
corporală în veceu, utilizând în calitate de vas o sticlă din plastic de 1,5 litri tăiată și 
acomodată pentru a se spăla.  
 
4.4. Supraaglomerarea 
A fost constatat că în odăile unde sunt cazați mai mult de 4 beneficiari, fiecărei 
persoane îi revine mai puțin de 4m2, circa 3,4 m2. În unele secții sau atestat saloane 
libere, unde puteau fi cazate persoanele fără să fie supraaglomerate celelalte. 
Repartizarea beneficiarilor în saloane, din spusele angajaților, se efectuează pe criterii 
nereglementate, la discreția personalului, de regulă ghidându-se de severitatea 
dizabilității. O altă neregulă depistată în secția pentru bărbați a fost faptul că într-o 
cameră erau internați bărbații care erau considerați mai periculoși și care erau păziți de 
personal care le limita accesul lor prin secție, având calitate de izolator.  
 
4.5. Saltele 
Membrii echipei de monitorizare au observat starea nesatisfăcătoarea a unor saltele din 
saloanele spitalului, care s-au deteriorat datorită învechirii, a fost depistată chiar lipsa 
saltelelor pe unele paturi pe care dormeau pacienții. 
 
4.6. Activități de agrement 
În toate secțiile lipseau săli de recreare, ceea ce denotă faptul că pacienții nu 
beneficiază de activități de agrement/dezvoltare (desen, șah etc.) 
 
4.7. Pauza de masă 
În cadrul interviurilor, unii dintre beneficiari au relatat echipei de monitorizare despre 

calitatea nesatisfăcătoare a mâncării. Totodată, membrii grupului de monitorizare au 

observat că deși marea majoritatea pacientelor au fost duse într-o încăpere separată 

(ospătărie) pentru a lua prânzul, unele paciente din salonul aflat la supraveghere au 

rămas pe coridor pentru a lua prânzul.  

 
V. Dreptul la Libertate 
5.1. Cu privire la condițiile de plasament și legalitatea internării pacienților din 

cadrul SCP, etajul 4 secția nr.11 pentru femei.  

5.2. Secția respectivă are regim de plasament „închis” și constă dintr-un coridor lung 
de-a lungul căruia sunt amplasate saloanele cu paciente. La intrarea în secție este 
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amplasată o ușă încuiată cu sonerie, astfel pentru a avea acces la pacientele din secție, 
orice persoană străină urmează să sune și să obțină acceptul personalului de serviciu. 

5.3. Membrii echipei de monitorizare au făcut cunoștință cu situația mai multor rezidenți 
ai Spitalului cărora le este interzisă părăsirea SCP Chișinău, în pofida capacității 
depline de exercițiu și retragerii consimțământului de a fi internat. În opinia IDOM acest 
fapt constituie o încălcare a libertății persoanei prevăzută de art. 5 din CEDO. În acest 
sens, în situația retragerii consimțământului / în lipsa consimțământului informat sau în 
lipsa unei hotărâri de judecată în baza căreia persoana să fie internată forțat, aceasta 
întrunește elementele constitutive ale infracțiunii interzise de articolul 166 Cod Penal, 
privarea ilegală de libertate. //a se vedea pct. 6.2 „Cazul X”// 

 
VI. Dreptul de a nu fi supus torturii, tratamentului inuman sau degradant 
6.1. În cadrul interviurilor verbale cu pacienții din diferite saloane, grupul de lucru 

constată o bănuială rezonabilă că unii sunt maltratați fizic și psihic, precum și nu le este 

asigurată siguranța și integritatea fizică/psihică. //a se vedea imaginile anexate// 

6.2. Cazul X 

În cadrul interviurilor cu pacientele, acestea au reclamat că uneori sunt tratate urât, 

infirmierele strigă la ele, le numesc cu cuvinte urâte, le trag de păr, pe unele le leagă, 

nu au acces la baie pe parcursul zile, nu au obiecte de primă necesitate și nu se pot 

spăla în condiții igienice. În acest sens, trei paciente au relatat despre abuzurile față de 

o altă pacientă, precizând că: „pe X au bătut-o, au dezbrăcat-o goală, au stropit-o cu 

apă și au legat-o de pat și au ținut-o legată toată noaptea, nu i-au dat voie să meargă la 

veceu, X era liniștită, dar a pedepsit-o infirmiera fiindcă vrea să fugă (în noaptea de 27 

spre 28 aprilie)”.  

6.2.1. Pacientele A., B. și C. au indicat asupra patului amplasat în mijlocul salonului, 

precizând că doamna X a fost legată de pat cu fâșii din material pentru a fi imobilizată. 

La întrebările membrilor către personal despre locul aflării (curent) doamnei X, a fost 

menționat că ea discută cu medicul.  

6.2.2. În biroul medicului, membrii grupului de lucru au observat o tânără care s-a ridicat 

repede de pe scaun, a alergat spre ușă și a început să roage insistent s-o scoată din 

secție sau s-o sune pe mama ei să vină s-o ia acasă. A fost solicitată o încăpere 

separată unde ar putea discuta în condiții de confidențialitate cu pacienta. Grație 

refuzului personalului, avocații din cadrul grupului de monitorizare au fost nevoiți să 

desfășoare interviul în încăperea unde era ospătăria. 

Drept urmare, s-a stabilit că pacienta X, are 18 ani, se află în spital de mai multe zile și 

vrea să plece acasă, dar nu-i permite medicul. Aceasta a încercat să fugă, dar nu a 

reușit fiindcă ușa de la intrare în secție este încuiată permanent.  

Aceasta a relatat că infirmierele se comportă foarte rău, strigă la ea, au bătut-o anterior 

și fiindcă încercaseră să fugă, chiar și noaptea trecută a fost legată de pat. Fiind 

întrebată cum au legat-o X a povestit că au dezbrăca-o cu pielea și au întins-o pe pat, 

pe salteaua din piele artificială (fără lenjerie de pat) și au utilizat bucăți de pânză cu 

care i-au legat mâinile și picioarele. În așa poziție X a fost imobilizată toată noaptea. 



6 
 

Doamna X a relatat că o dor încheieturile mâinilor și picioarelor, în special zona 

piciorului drept care încă era inflamat. 

Întrebată cum a ajuns în spital, X a menționat că a fost reținută de poliție în or. Hîncești. 

Ulterior aceștia au transportat-o la spital unde i s-a cerut să semneze un document, 

fiindu-i explicat că va putea merge acasă. După ce membrii grupului de monitorizare i-

au explicat că probabil a fost un acord pentru internare, investigații medicale și 

tratament. Doamna X a precizat că nu a știut pentru ce a semnat. 

Doamna X a mai explicat că de câteva zile este nervoasă și agitată din motivul că este 

abuzată fizic și verbal, condițiilor proaste de plasament și din cauza refuzul categoric al 

medicilor de a-i accepta cererea de a părăsi instituția și a-i permite să plece acasă. 

Ulterior, doamna X în prezența membrilor grupului de monitorizare a relatat medicului 

despre tratamentul la care a fost supusă, precum și a cerut să-i se dea voie să meargă 

acasă. Inițial medicul nici n-a vrut s-o asculte, comunicând echipei de monitorizare că 

fata nu trebuie crezută fiindcă: ”fata e bolnavă, e în stare de psihoză și minte”. 

Membrii echipei de monitorizare au atenționat medicul că pe marginea acestui caz 

urmează să fie inițiată o investigație deoarece faptele invocate de X se confirmă și prin 

declarațiile pacientelor din același salon cu X și este puțin probabil ca atât de multe 

persoane să mintă pe marginea acelorași circumstanțe. 

Registrul de predare a schimbului (denumire neoficială), conține înscrisuri conform 

cărora X manifestă „tendință de evadare”. Această informație a fost fixată atât de către 

schimbul din data de 27 aprilie (include și orele 00:00-8:00 din data de 28), cât și de 

către schimburile din zilele anterioare, fapt ce denotă că personalul cunoștea despre 

intenția acesteia de a părăsi instituția.  

De asemenea, s-au solicitat explicații cum a ajuns pacienta X în SCP, de ce nu se ține 

cont de refuzul (retragerea consimțământului) ei categoric de a fi plasată în continuare 

în spital și contrar voinței ei ea este deținută forțat în spital. Medicul d-na Y, inițial a 

declarat că pacienta se deține în baza consimțământului scris la internare și nu va fi 

externată până când un consiliu de medici nu va decide că poate pleca acasă.  

Ulterior medicul a relatat că nu poate externa pacienta fiindcă ea este din Hîncești și nu 

are bani pentru a pleca acasă, prin urmare vor aștepta până când mama lui X va veni 

după ea. 

Doamna X a fost externată la data de 29.04.2017 dimineața când venise mama ei. În 

prezent, pe marginea circumstanțelor cauzei este pornită urmărirea penală.  

6.2.3. Făcând referire la circumstanțele expuse mai sus, în primul rând dorim să 

accentuăm faptul că persoanele plasate în SCP se află în custodia organelor de stat, lor 

revenindu-le obligația de a le proteja integritatea fizică și psihică și de a le asigura 

respectarea drepturilor, inclusiv de a nu fi supuși la tratament inuman și degradant. 
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6.2.4. Din faptele prezentate mai sus, rezultă o bănuială rezonabilă că în privința 

pacientei X, de către personalul angajat al SCP au fost aplicate măsuri de pedeapsă 

ilegale, care în cumul reprezintă tratament inuman și degradant.  

6.2.5. De asemenea, plasarea și deținerea lui X în SCP în perioada 23.04.2017-

29.04.2017 ridică foarte multe semne de întrebare, în special sub aspectul internării, 

aducerii la SCP, plasarea în lipsa consimțământului informat, refuzul externării, 

neglijența personalului medical superior, aplicarea ilegală a măsurilor de constrângere 

etc.  

 

6.3. Cazul Z. 

La data de 20.09.2017, echipa de monitorizare IDOM s-a deplasat la SCP Chișinău în 

vederea verificării informațiilor parvenit pe rețelele de socializare cu privire la 

maltratarea doamnei Z. Din informațiile plasate pe spațiul web, rezultau alegațiile unei 

mame care invoca că fiica sa a fost maltratată în SCP Chișinău. Informația era însoțită 

de fotografii unde ultima avea pe tot corpul, în special pe picioare, echimoze și leziuni.  

La fața locului au fost purtate discuții cu personalul medical, cu administrația și cu 

beneficiarii. Drept urmare a fost identificată doamna Z și s-a confirmat existența 

leziunilor observate anticipat în fotografiile plasate. Totodată, au fost observate și 

constatate alte noi leziuni decât cele fixate în imaginile foto plasate de către mamă. 

Deși personalul invoca că beneficiara era într-o stare agitată, la întâlnirea cu membrii 

grupului de lucru IDOM, aceasta s-a comportat calm și liniștit.  

Membrii grupului de lucru au intervievat pacienții care erau cazați în aceeași cameră și 

au identificat potențialii martori oculari a circumstanțelor în care beneficiarii Z. i-au fost 

cauzate leziunile. Toți pacienții cu care s-au purtat discuții, au declarau că beneficiara a 

fost maltratată de către personalul medical (sanitarele) și că aceștia au legat-o de pat, 

au bătut-o, au forțat-o și i-au pus forțat scutece, chiar dacă aceasta refuza.   

Au fost verificate și registrele de evidență a măsurilor de constrângere aplicate în 

privința pacienților, pentru a fixa situația de facto la momentul vizitei inopinate. 

Din circumstanțele constatate și alegațiile beneficiarilor, rezultă o bănuială rezonabilă cu 

privire la tratament inuman și degradant, circumstanțe care cad sub incidența art. 3 din 

CEDO: Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori 

degradante. 

Imediat a fost apelată poliția la 902 și ambulanța pentru a transporta beneficiara la 

Centrul de Medicină Legală pentru a fi constate leziunile și a fi efectuat raport de 

constatare medico-legală în privința acesteia.  

La CML a fost refuzată petrecerea examinării medico-legale motivându-se prin aceea 

că nu este caz de urgență, chiar dacă beneficiara era evident cu echimoze și excoriaţie 

vizibile, cu urme de sânge pe față și plângea. Mama acesteia liniștind-o cu greu, 

beneficiara fiind persoană cu dizabilitate mentală, nevorbitoare. Astfel, membrii grupului 
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de lucru a documentat refuzul medicului de gardă din cadrul CML de a petrece 

examinarea medico-legală în privința lui doamnei Z.  

A doua zi beneficiara a fost transportată la CML și în baza ordonanței procuraturii 

specializate în combaterea torturii a fost efectuată expertizarea persoanei, fiind pornită 

cauza penală în temeiul infracțiunii prevăzute de art. 166/1 CP al RM. 

VI. Accesul la informație 
11.1 IDOM în cadrul vizitei de monitorizare, cât și ulterior a solicitat de la SCP Chișinău 
accesul la următoarele înscrisuri/informații de interes public:  

1. Raportul de activitate a Spitalului pentru anul 2016 și pentru prima jumate a 

anului 2017; 

2. Schema de încadrare a statelor de personal; 

3. Statele de personal încadrate în câmpul muncii dezagregate pe gen și funcții; 

4. Tipul și numărul de funcții vacante; 

5. Numărul de beneficiari dezagregați pe vârstă și gen; 

6. Organigrama Spitalului Clinic de Psihiatrie 

Menționăm că la solicitările IDOM nu au fost prezentate materialele indicate mai sus și 
nu a fost oferit un răspuns în conformitate cu prevederile articolul 19 alin(1) din legea nr. 
982 din 11.05.2000 privind accesul la informație, potrivit căruia „Refuzul de a furniza o 
informaţie, un document oficial va fi făcut în scris, indicîndu-se data întocmirii refuzului, 
numele persoanei responsabile, motivul refuzului, făcîndu-se în mod obligatoriu 
trimitere la actul normativ (titlul, numărul, data adoptării, sursa publicaţiei oficiale), pe 
care se bazează refuzul, precum şi procedura de recurs a refuzului, inclusiv termenul 
de prescripţie”. 
 
VII. Finalizarea vizitei 
La finalizarea vizitei de monitorizare, a fost efectuată o prezentare succintă 
administrației SCP Chișinău, privind constatările făcute de echipa de monitorizare. 
 
XIII. Concluzii și recomandări 
14.1. Se propune ca în adresa Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale să fie 
formulate următoarele recomandări:  

 Să fie instituite garanții pentru accesul efectiv a mecanismelor independente de 
monitorizare la spitalele de psihiatrie; 

 Să instituie mecanisme eficiente și independente de reclamații pentru pacienții 
din toate spitalele de psihiatrie. Mecanismul urmează a fi accesibil pentru depunerea 
plângerilor din partea pacienţilor Spitalului către instituțiile naționale de protecție a 
drepturilor omului și organele de drept, fără a fi cenzurate; 

 Să asigure investigarea promptă, imparțială și eficace a tuturor acuzațiilor de 
abuz sau violență, inclusiv cele efectuate sau conduse de personalul administrativ și 
medical angajat în astfel de instituții;   

 Să asigure aplicarea în practică a Ordinului Nr. 77 din 31.12.20134, prin fixarea și 
descrierea leziunilor cu informarea imediată, dar nu mai târziu de 24 de ore, a 

                                                           
4 Ordinului Nr. 77 din 31.12.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de identificare, 
înregistrare şi raportare a pretinselor cazuri  de tortură, tratament inuman sau degradant 
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procuraturii privind plângerile, declaraţiile sau a altor informaţii despre pretinse fapte 
de tortură, tratament inuman sau degradant 

 Să se asigure că nimeni nu este plasat involuntar în astfel de instituții din 
motive nemedicale, inclusiv prin asigurarea faptului că pacienții au dreptul de a fi 
audiați personal de către judecătorul care ordonă internarea, că judecătorii solicită 
opinia unui psihiatru și că astfel de decizii pot fi atacate;  

 Să elaboreze un regulament unic cu privire la imobilizarea pacienților în cazul 
manifestărilor de violență și agresivitate față de cei din jur sau crearea pericolului față 
de sine însuși, în conformitate cu standardele CPT din 2017 cu privire la „mijloacele 
de constrângere în instituțiile psihiatrice”. 

 Simplificarea mecanismului de externare, prin reglementarea retragerii acordului 
manifestat în mod verbal, fapt ce ar asigura corespunderea cu standardele 
Convenției privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități și ar spori gradul de 
neadmitere a limitărilor abuzive a libertății persoanei;  

 De a crea și pune în aplicare un mecanism interinstituțional de evaluare periodică a 
situației privind ratele de deces în cadrul instituțiilor subordonate și a calității 
serviciilor medicale prestate beneficiarilor (în cadrul și în afara) Spitalului; 

 De a promova mesajul ”0” toleranță față de relele tratamente și altor violări ale 
drepturilor omului în Spitalele de psihiatrie din țară, asigurând că conducerea 
instituțiilor examinează și sesizează, după caz, instituțiile competente privind 
încălcările depistate. Reiterăm obligația oricărei persoanei de a informa Secția 
combatere tortură din cadrul Procuraturii Generale, despre orice caz de aplicare a 
relelor tratamente (tratament degradant, tratament inuman sau tortură); 

 Elaborarea și implementarea unui ciclu practic de instruire inițială și continuă focusat 
pe respectarea drepturilor omului, incluziune și protecție socială; 

 Identificarea soluțiilor corespunzătoare pentru a asigura disponibilitatea unui spațiu 
personal, cu încuietoare, pentru fiecare beneficiar în vederea păstrării lucrurilor 
personale ale acestora, inclusiv a îmbrăcămintei, etc. 

 Acomodării corespunzătoare (conforme normativelor) a infrastructurii Spitalelor de 
psihiatrie din țară, pentru asigurarea condițiilor necesare utilizării de sine stătător a 
încăperilor sanitare și deplasării libere la plimbări în afara blocurilor a rezidenților cu 
scaune rulante; 

  Dotarea spațiilor sanitare cu uși sau separeuri în vederea asigurării condiții de 
intimitate în veceurile din cadrul tuturor instituțiilor din țară; 

 Dotarea spitalelor de psihiatrie cu camere de luat vederi, în vederea prevenirii și 
documentării cazurilor de abuzuri în incinta instituției. 

 

14.2 Se propune ca în adresa SCP Chișinău să fie formulate următoarele recomandări: 

 Semnarea consimțământului pentru internare și tratament să fie luat în mod benevol 
și informat de la pacienți (excepție făcând cazurile de internare prin hotărârea 
instanței de judecată), excluzând caracterul formal sau constrângerea psihologică a 
pacienților; 
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 Asigurarea ca toate registrele de evidență din cadrul Spitalului să fie completate la 
timp și cu acuratețe; 

 Verificarea și supravegherea modului de înregistrare a datelor în registru special de 
imobilizare, astfel încât să fie specificată clar măsura restrictivă aplicată, precum și 
personalul medical care a autorizat-o și a participat la aplicarea ei; 

 Revizuirea metodologie de completarea a registrelor în conformitate cu standardele 
CPT din 2017 cu privire la aplicarea măsurilor de constrângere în psihiatrie și a 
Ordinului nr. 77  din 31.12.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
procedura de identificare, înregistrare şi raportare a pretinselor cazuri  de tortură, 
tratament inuman sau degradant; 

 De a crea în cadrul Spitalului un mecanism accesibil rezidenților de depunere a 
plângerilor, fără a fi cenzurare, către instituțiile naționale de protecție a drepturilor 
omului și organele de drept; 

 Documentarea obligatorie a cazurilor de constrângere fizică și chimică față de 
rezidenții Spitalelor psihiatrice ce se află în crize; Asigurarea că la restrângerea 
chimică se recurge ca ultim resort, și că fiecare caz este autorizat de un doctor, 
monitorizat și documentat minuțios. Finalizarea aplicării măsurilor respective trebuie 
să aibă loc imediat după depășirea situației excepționale; 

 Organizarea unor cursuri de formare profesională, a unor activități de dezvoltare 
personală și responsabilizare a personalului de îngrijire și medical inferior, în scopul 
prevenirii abuzului fizic și verbal față de pacienți; 

 Asigurarea intimității pacienților în cabinele de duș și în grupurile sanitare; 

 Asigurarea ca în interiorul secțiilor Spitalului să fie afișate în locuri vizibile panouri ce 
ar conține drepturile și obligațiile pacienților precum și organele unde se pot adresa în 
cazuri de încălcare a drepturilor lor; 

 Depunerea eforturile necesare în vederea asigurării capacitării continue a 
personalului Spitalului, inclusiv cel medical, în special pe chestiuni practice în 
domeniul drepturilor omului;  

 Identificarea soluțiilor corespunzătoare pentru a asigura disponibilitatea unui spațiu 
personal, cu încuietoare, pentru fiecare beneficiar al instituției pentru a-și păstra 
lucrurile personale, inclusiv îmbrăcămintea, etc.; 

 Asigurarea accesului zilnic la aer /plimbări la aer liber pentru toți beneficiarii inclusiv 
cei imobilizați la pat și a celor cu dizabilități locomotorii; 

 Elaborarea pentru fiecare pacient a unui program individualizat terapeutic care să 
includă pe lângă terapia medicamentoasă și activități de terapie ocupațională, de 
agrement și reabilitare socială; 

 De a asigura cazarea beneficiarilor în spații locative unde perimetrul pentru prima 
persoană să fie de cel puțin 6 m2 efectiv și adițional a câte 4 m2 pentru fiecare 
persoană adițională în salon;    

 De a asigura pacienții spitalului cu îmbrăcăminte, încălțăminte, articole de igienă de 
bază personalizate, cum ar fi săpun, șampon, pastă de dinți, elementele de igienă 
intimă pentru femei 
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