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RAPORT 

privind respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mentale  

în Spitalul de Psihiatrie, Bălți 

 

 

I. Informație generală despre instituție 

1.1. Spitalul de Psihiatrie Bălți este  o unitate de asistență medicală de staționar, de 

monospecialitate (psihiatrie-narcologie), de interes republican, care are ca obiect de 

activitate de baza furnizarea de servicii medicale spitalicești. La nivelul instituției se asigura 

asistența medicala de specialitate bolnavilor din teritoriul arondat din zona de Nord a 

Republicii Moldova (11 raioane și mun. Bălți) cu о populație de 990 269 locuitori (27,6% din 

populația țării), cat și celor din alte raioane, la solicitare sau urgențe medicale. 

 

Instituția prestează servicii medicale preventive, curative, de recuperare și diagnostic în 

specialitățile: psihiatrie pentru adulți și pentru copii, narcologie, precum și asigurarea 

măsurilor de constrângere cu caracter medical cu regim obișnuit de supraveghere. Spitalul 

este о instituție specializată de expertiză judiciară, având în structură serviciul de expertiza 

psihiatrică legală de ambulatoriu și oferă servicii de expertiza psihiatrico-legala judiciară și 

extrajudiciara în condiții de laborator. 

 

1.2 Spitalul este amplasat la periferia mun. Bălți, modalitatea de configurare arhitecturală 

de tip pavilionar, prin clădiri distincte, conectate între ele prin trasee de circulație limitate 

(galerie la etaj și coridor subteran) pentru sectorul spitalizare și separate în totalitate de 

anexele tehnico-gospodărești (cazangerie, spălatorie, garaje, etc.). 

 

1.3 Spitalul este integrat într-un sistem funcțional unitar (sectorul de spitalizare și servicii 

conexe) prin care se asigură accesul populației la toate formele de asistență medicală 

spitalicească psihiatrica si funcționează la moment pe 530 paturi.  

 

Paturile sunt repartizate în dependență de structura nozologică, vîrstă, gen, principiul 

teritorial-administrativ în secții: 6 secții psihiatrie generală maturi (360 paturi psihiatrie 

maturi, acuți și cronici, inclusiv și pacienți aflați la măsuri de constrîngere, separați dupa 

gen), о secție psihiatrie limitrofă - tulburări mentale corelate cu stresul și psihosomatice ~ 

50 paturi, о secție narcologie bărbați - tulburari mentale și de comportament datorate 

abuzului de alcool și droguri, insclusiv pentru psihoze toxice și maladii somatice 

concomitente - 70 paturi, о secție psihiatrie copii (40 paturi psihiatrie și 10 paturi pentru 

reabilitare copii cu tulburari psihicice si PCI), secția terapie intensiva somatica specializată, 

care funcționează pe 8 paturi, incluse în numarul general de paturi ai spitalului. 
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1.4. Potrivit schemei de încadrare a Spitalului pentru anul 2016,  sunt aprobate 70 state 

pentru funcția de medici, din care 40,75 destinate specialităților de psihiatru, psihiatru 

narcolog, psihiatru de copii și 29,25 unitati pentru specialități conexe: neurologie, terapie, 

reanimatologie, medicina de laborator și diagnostica funcțională, etc. Pentru 70 posturi 

aprobate de medici sunt angajate 39 persoane fizice, pentru asistente medicale (asistente 

medicale de salon, proceduri, de ergoterapie) sunt aprobate 216 posturi pe care activeaza 

201 asistente medicale. Personalul medical inferior de îngrijire și supraveghere dețin 

238,75 unități din statele de personal aprobate, pentru care activează 195 persoane. 

Completarea cu cadre pentru medici de alte specialități, reanimatologi, medici de laborator, 

medici farmaciști, asistente medicale, este suficientă. 

 

II. Deficiențele semnalate de diverși actori relevanți privind încălcările de drepturile 

omului ce au loc în activitatea instituției vizitate: 

 

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii, anul 2015 

 Reducerea gradului de ocupare a saloanelor de dimensiuni mari; 

 Oferirea pacienților de spații personalizate pentru păstrarea lucrurilor proprii; 

 Neasigurarea intimităţii din partea personalului faţă de pacienţi; 

 Renovarea instalațiilor tehnice din secțiile 3 și 5; 

 Luarea măsurilor pentru suplinirea locurilor vacante a personalului medical și 
lucrătorilor sociali; 

 Asigurarea lucrătorilor instituției cu formare profesională inițială și continuă; 

 Introducerea unei game mai largi de opțiuni terapeutice ocupaționale pentru 
reabilitarea psihosocială în vederea reîntoarcerii în societate sau familie; 

 Lipsa   unor   activităţi   de   terapie   individuală   sau   de   grup   sau   de 
intervenţie psihologică; 

 Introducerea planurilor individuale de tratament pentru pacienții spitalului; 

 Participarea la sesiuni de instruire cu privire la procedurile de imobilizare a 
pacienților agitați; 

 Registrul de evidență trebuie să conțină motivele pentru care se recurge la 
aceste măsuri și posibilitatea deplângerii acțiunilor personalului medical; 

 Persoanele admise spre spitalizare prin liberul consimțământ trebuie să fie 
informate că oricând pot să-și retragă pe acesta la dorință. 

 

Centrul pentru Drepturile Omului anul 2011: 

 Uzura excesivă a unor blocuri din cadrul spitalului; 

 Neasigurarea în permanență cu apă fierbinte a secțiilor spitalului. 

 Lipsa asigurării financiare pentru unele tipuri de asistență medicală; 

 Lipsa unei proceduri independente de investigare a deceselor; 

 Lipsa mecanismului de depunere a plângerilor; 

 Lipsa asistenților sociali și a ergoterapeuților; 

 Salarizarea insuficientă a personalului; 

 Neadaptarea infrastructurii la necesitățile persoanelor cu dizabilități 
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III. Informații despre vizită 
3.1. Data vizitei: 06.09.2017 
Durata vizitei: 12.00 – 15.30 
Vizita de monitorizare a fost realizată de către reprezentanții Institutului pentru Drepturile 
Omului din Moldova: Vanu Jereghi, Alexandru Cebanas, Andrei Lungu, Olesea 
Doronceanu, Radu Bobeica, 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 apărare a drepturile omului, care au desfășurat vizite de monitorizare 
în cadrul SP Bălți. 
 
IV. Observații generale 
4.1 La începutul vizitei, membrii grupului de lucru au avut discuții foarte constructive cu 
directorul SP Bălți, Dna Valentina Șchiopu, care a menționat că instituția se confruntă, în 
continuare, cu un șir de dificultăți, printre care:   

- Asigurarea insuficientă cu  medici psihiatri; 
- Fluctuația mare a personalului din cauza condițiilor nocive și salarizării insuficiente; 
- Dezinstituționalizarea persoanelor fără loc permanent de trai; 
 
V. Constatări privind accesibilitatea și condițiile de cazare 
 
5.1. Este îmbucurător faptul că conducerea spitalului a reușit practic în totalitate să 
remedieze problema reparației în încăperile secțiilor 5 și 6 și renovării instalațiilor tehnice. 
IDOM încurajează conducerea spitalului în vederea finisării reparațiilor necesare și 
menținerea în stare satisfăcătoare a tuturor încăperilor din cadrul spitalului;  
 
5.2. Spațiile (saloanele de supraveghere) în care sunt cazați mai mult de 15 pacienți nu 
dispun de minimul standard a suprafeței (m2) pentru fiecare pacient; 
 
5.3. Accesul la plimbările afară pentru pacienții Spitalului este restricționat în dependență 
de regimul pacientului. Secțiile spitalului dispun în interior un loc amenajat (balcon) pentru 
plimbări care este protejat cu gratii de fier.  
 
Contactul cu lumea exterioară se efectuează cu telefoanele proprii (în cazurile când este 
permisiunea medicilor) și în timpul vizitelor rudelor pacienților. 
 
5.4. Secţiile nu sunt dotate cu sisteme de securitate sau sistem de alarmă. Angajaţii nu au 
posibilitatea  de a contacta între ei prin intermediul unor dispozitive tehnice în caz de situaţii 
excepționale. 
 
5.5. În cadrul vizitei, membrii echipei de monitorizare au examinat secțiile 6 (femei), 5 
(bărbați) , secția somato-psiho-narcologie (SPN) și secția psihiatrie copii. 
 
În rezultatului monitorizării s-a constatat că situația din secții la capitolul igienă sanitară 
este satisfăcătoare. În secția SPN au fost observate pe hol mai multe paturi ceea ce 
conform declarațiilor personalului se datorează fluxului mare de pacienți.  
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5.6. A fost constatat că în saloanele de supraveghere sunt cazați mai mulți pacienți. Spre 
exemplu în secția 5 în salonul de supraveghere sunt cazați 12 pacienți. Suprafața totală a 
salonului este de 36m2,  astfel fiecărui beneficiar îi revin mai puțin de 4 m2 (în jur de 3,m2). 
În acest context, reamintim că conform standardelor CPT, pentru o persoană se asigură 6 
m2 efectiv (fără a fi inclus spațiul destinat grupului sanitar) și adițional a câte 4 m2 pentru 
fiecare persoană adițională în salon. Repartizarea beneficiarilor în saloane, din spusele 
angajaților, se efectuează pe criterii de structură nozologică, vîrstă, gen, principiul teritorial-
administrativ. O altă neregulă depistată în secția narcologie a fost faptul că în aceeași 
cameră erau internați bărbați împreună cu femei. În acelașii timp, unele saloane din secții 
erau supraaglomerate, fiind internați foarte mulți pacienți, deși în secție erau multe camere 
libere unde puteau fi cazate persoanele fără a suprasolicita saloanele ocupate. 
 
5.7. Problema individualizării lucrurilor personale rămâne a fi prezentă. În majoritatea 
încăperilor unde sunt cazați beneficiarii persistă problema depozitării lucrurilor personale.  
Lucrurile personale (îmbrăcăminte, încălțăminte etc.) ale beneficiarilor se păstrează lângă 
paturi în gențile personale.  
 
5.8. Membrii echipei de monitorizare au observat starea nesatisfăcătoarea a unor saltele 
din saloanele secțiilor vizitate. Sălile de recreare din toate secțiile nu erau fregventate  la 
momentul vizitei, ceea ce s-a datorat momentului (orei) vizitei grupului de lucru IDOM. 
 
VI. Constatări privind numărul de personal și calificarea acestuia 
În continuare la p.1.4 constatăm: 
6.1. О situație îngrijorătoare ramîne la capitolul asigurarea cu medici psihiatri, care pe 
40,75 posturi activeaza 23 persoane fizice, adică acoperirea pentru medicii de specialitate 
este doar de 56,4 %. Nu este vădită acoperirea suficientă  pentru personalul non-medical, 
dar cu implicare directa asupra actului medical, inclusiv pentru specialiști cu studii 
superioare (psihologi, logopezi, specialisti cu studii superioare în laborator, s.a), precum si 
pentru aparatul administrativ-tehnic. 

6.2  Este salutabil că în pofida faptului, că regulamentul de salarizare nu mai prevede 

diferențiere salarială conform categoriei de specialitate, angajații sunt motivați în continuare 

să aplice pentru specializări, perfecționări a cunoștințelor (17 medici, 11 asistente 

medicale, 4 psihologi au trecut cursuri de perfecționare conform specialității lor). 

6.3 Totuși, considerăm că urmează a fi depus efort suplimentar pentru a asigura instruirea 

inițială și continuă pentru personal, cu accent pe drepturile omului și în special drepturile 

persoanelor cu dizabilități mentale, precum și în domeniul incluziunii sociale, asistență și 

protecție socială, sănătate mintală, prevenirea relelor tratamente, etc. 

 

VII.Internarea și externarea pacienților 

7.1. Indicatorii statistici cantitativi demonstrează ca volumul de servicii în spitalul de 

psihiatrie Bălți a fost supraîndeplinit: 105,76 % în 2015 și cu 107,26 % în anul 2016. 

Totodata observam că este în crestere cota internărilor pacienților neasigurați, cu maladii 

social condiționate: tulburările mentale și comportament datorat abuzului de substanțe 

psihoactive, alcool și droguri. 

Se observa о diminuare lentă a numărului internărilor de la 8606 în 2015, până la 8279 în 
2016 condiționate probabil de reforma în domeniul sănătății mentale, prin activitatea 
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Centrelor Comunitare de Sănătate Mentala, dar se observă și о creștere a complexității și 
severității cazurilor. 

Durata medie de spitalizare (DMS) este în descreștere comparativ cu anul trecut, 
reducerea este de la 27 la 25 zile. Această valoare este semnificativ influențată de 
externarea pacienților aflați la tratament coercitiv. În 2015 au fost externați 21 bolnavi la 
tratament prin constrfngere regim obisnuit, cu un numar de 133 508 zile/pat, DMS a 
acestor pacienți fiind egală cu 6357,5 zile. În 2016 au fost externați 26 bolnavi, cu 40 748 
zile/pat, durata medie fiind de 1567 zile. 

7.2. Analiza modalității de internare în spital pentru perioada vizată nu denotă mari 
diferențe compartive. La fel ca și în 2015 cota cea mai mare revine trimiterilor de către 
medicul specialist, în jur de 50 %, urmeaza serviciul asiatența medicală de urgență ( cu 
aproximativ 25,73 %), medicului de familie îi revine 3,61 %, și conform datelor raportului pe 
anul 2016 rămâne înaltă internarea la adresare proprie - aproximativ 21,26 %.7.3  

7.3.Membrii echipei de monitorizare au făcut cunoștință cu situația mai multor pacienți ai 
spitalului cărora, în pofida capacității depline de exercițiu, le este în continuare interzis să 
părăsească spitalul din considerente subiective ale medicului curant. Această situație poate 
să ridice semne de întrebare referitor la legalitatea deținerii lor în spital și aplicarea 
tratamentului. Circumstanțele enunțate restricționează dreptul la libertate, fapt ce constituie 
o încălcare gravă a drepturilor omului prin prisma legislației naționale și internaționale, 
inadmisibil în raport cu art. 5 CEDO – dreptul la libertate.    

7.4  Membrii grupului de monitorizare IDOM atrag atenția asupra faptului neadmiterii 
birocratizării excesive a procesului de externare, care se manifestă printr-o procedură 
nejustificat de complicată în obținerea acordului de părăsire a instituției. Violarea dreptului 
la libertate este evidență în situația beneficiarilor internați în baza liberului consimțământ, 
care la fel nu pot părăsi instituția deși și-au retras acordul de a continua tratamentul. 
Rezultă că doar autoritatea spitalului decide abuziv cât timp o persoană se va afla la 
tratament în spital și ce tratament va fi aplicat în privința sa. În aceste circumstanțe, 
administrarea tratamentului medicamentos poate fi calificat ca tratament inuman sau 
degradant interzis de articolul 3 CEDO și articolul 1661 Cod Penal – Dreptul de a nu fi 
supus torturii, tratamentului inuman și degradant. 

 
VIII. Realizarea dreptului la sănătate 
8.1.  Conform raportului spitalului pentru anul 2016 se constată о ameliorare a 

indicatorilor de calitate (DMS, letalitatea, internările repetate, s.a.), dar se conșientizează 

necesitatea îmbunătațirii continue a lor prin următoarele mecanisme: 

- trierea mai efectivă a pacienților internați, redirecționarea pacienților gravi somatici 

în staționarele de profil; 

- conlucrarea cu spitalele raionale, municipale, pentru a asigura un potențial transfer 

în ambele direcții spre beneficiul final al pacientului; 

- conlucrarea cu serviciile extraspitalicești de urgență; 

- efectuarea a unui număr suficient de examinări clinice și paraclinice necesare cu 

scop de stabilire a diagnosticelor incerte;La începutul anului 2016 în Spital activau 166 de 

persoane din care medici – 12, asitente medicale – 48, infermiere – 74, alt personal – 32. 

Din cei 12 medici – 11 de categorie superioară, 1 – fără categorie. Din 48 asistente: 

categorie superioară – 42, categoria I – 3, categoria II – 1, fără categorie – 2 persoane din 

angajații noi. 
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8.2. Din declarațiile angajaților odată în săptămână se petrece baia şi schimbarea lenjeriei 
de corp şi de pat. Spitalul a fost aprovizionat cu preparate dezinfectante pentru prelucrarea 
suprafeţelor, veselei, instrumentarului şi a mâinilor.  
 
 
 
IX. Aprovizionarea cu medicamente:  

8.1. Din discuțiile cu conducerea spitalului și cu personalul medical la moment nu sunt 
înregistrate lipsuri în ceea ce privește aprovizionarea cu medicamente. 

8.2. Suma cheltuielilor pentru medicamente în anul 2016 a constituit 4070100 lei, 
comparativ mai mare ca în 2015 care a fost de 2562100 lei. 

8.3. Valoarea bugetului total al instituției pentru anul 2016 este de 56 745 800 lei. 
Principala sursă de venit о constituie contractul cu CNAM (98 %). Partea de 2% însumează 
suma alocată de MS pentru serviciile expertizare, servicii contra plată (0,12 %) și ajutoare 
materiale sub formă de mijloace fixe. Analizând datele constatăm că suma este practic 
identică cu cea din anul 2015, în condițiile în care au crescut cheltuielile de salarizare și 
întreținere. Comparativ cu anul precedent nu mai sunt prestate servicii de îngrijiri paliative, 
nu au fost alocați bani din fondul de investiții CNAM și nici a fondatorului. 
 

Rata deceselor în cadrul Spitalul de Psihiatrie Bălți  
Rata deceselor în spitalul de psihiatrie Bălți s-a menținut la același nivel 0,9-1% pe 
parcursul a mai mulți ani, însă în 2016 s-a diminuat și constituie 0,6. Acest indicator 
este mai înalt decât media națională și este cauzat de letalitatea înaltă în secția 
psiho-somato-narcologie, unde se internează pacienți cu psihoze alcoolice și 
metalcoolice, cu о multitudine de maladii concomitente agravante, cu un potențial 
înalt tanatogen, Letalitatea înaltă se remarca la fel la pacienții psiho-geriatrici 
(demențe în faze grave și grav avansate) internați din cauza tulburărilor severe de 
comportament care nu pot fi supravegheate la domiciliu.  

În opinia Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova, este necesară o 
investigație minuțioasă a cauzelor/factorilor ratei înalte de decese în Spitalul de 
Psihiatrie Bălți. Acest fapt este condiționat de necesitatea de a exclude riscul 
neglijenței medicale care a adus la agravarea stării de sănătate și soldat cu deces.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
IX. Violența în cadrul Spitalului și acces la mecanisme de protecție 
 
9.1 Membrii echipei de monitorizare nu au identificat cazuri sau plângeri cu privire la relele 

tratamente din partea angajaților față de persoanele aflate la tratament sau între pacienți. 

9.2  Registrele utilizării mijloacelor de constrângere (chimică și fizică), care potrivit 
recomandărilor CPT, trebuie să fie menținute în fiecare unitate. IDOM reiterează că 
acuratețea ducerii evidenței în registre, precum și imediata completare a lor constituie 
garanții fundamentale pentru prevenirea relelor tratamente în instituțiile statului. 
 
X. Finalizarea vizitei 
La finalizarea vizitei de monitorizare, directorului instituției i-a fost efectuată o succintă 
prezentare , a constatărilor prealabile făcute de echipa de monitorizare. 
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XI. 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 31.12.20131, prin fixarea și 
descrierea leziunilor cu informarea imediată, dar nu mai târziu de 24 de ore, a 
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. 

                                                           
1 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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 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; 

 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;  
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 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 igienă 
de bază personalizate, cum ar fi săpun, șampon, pastă de dinți, elementele de igienă 
intimă pentru femei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acestă publicație a fost realizată de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova cu suportul financiar 

oferit prin intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida). 


