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I. Introducere  
 
 

Acest raport a fost elaborat în cadrul proiectului „Promovarea aplicării efective a 
drepturilor omului față de persoanele cu dizabilități mentale în vederea protecției 
drepturilor acestora” finanțat de Ambasada Finlandei la București, precum și Agenția 
Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida) prin programul Core–
Support, implementat de Asociația IDOM Moldova.  

Vizita în instituție a fost inopinată și a avut loc în ziua de 31 octombrie 2018. 
Membrii echipei multidisciplinare IDOM de monitorizare a fost compusă din Vanu 
Jereghi, Alexandru Cebanaș, Dumitru Russu, Nelea Panfil, Ecaterina Golovatîi, Arcadie 
Astrahan și Doina Ioana Străisteanu. 
 

a. Obiectivele 
a) evaluarea modului de implementare a recomandărilor formulate anterior de 

autorităților naționale și internaționale din domeniul drepturilor omului, cu 
referire la instituția monitorizată; 

b) identificarea practicilor endemice de încălcare a drepturilor omului față de 
pacienții instituției monitorizate; 

c) constatarea situației la zi, cu documentarea stărilor de fapt în raport ce 
urmează a fi făcut public. 
 

b. Metodologia folosită 
Pe durata vizitei inopinate, în scopul documentării și fixării situației, membrii echipei 
au desfășurat interviuri cu pacienții și angajații instituției, atât în grup, cât și 
individual, discuții cu personalul care acordă servicii directe pacienților (infirmiere); 
discutarea problemelor identificate cu administrația instituției, fotografierea, 
observarea directă a spaţiilor în care locuiesc pacienții şi a spaţiilor comune de 
îngrijire şi igienă, analiza documentelor (dosare personale ale pacienților, registre, 
cartele medicale, baze de date ale instituției etc.); observarea comportamentelor 
pacienților în diferite situații/activități și în diferite părți ale zilei, monitorizarea 
procedurii de internare în instituție, condițiile de cazare, managementul aplicării 
procedurilor restrictive, mecanismul de referire a cazurilor către structurile 
teritoriale de asistență psihiatrică. Rezultatele evaluării vor fi utilizate în vederea 
elaborării unor recomandări în vederea remedierii situaților de încălcări grave ale 
drepturilor omului. Menționăm că accesul la toate înscrierile medicale și personale s-
a produs doar cu acordul expres al persoanelor vizate (pacienților). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

II. Informații despre instituția medicală 
1. Spitalul de Psihiatrie în mun. Bălți este amplasat la periferia mun. Bălți, 

modalitatea de configurare arhitecturală de tip pavilionare, 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, spălătorie, garaje, etc.).  

2. Spitalul este o unitate de asistență medicală de staționar, de mono specialitate 
(psihiatrie-narcologie), de interes republican, care se supune Ministerului Muncii 
Protecției Sociale și Familiei, care are ca obiect de activitate de baza furnizarea de 
servicii medicale spitalicești. La nivelul instituției se asigură asistența medicală 
de specialitate pacienților din teritoriul care  cuprinde zona de Nord a Republicii 
Moldova (11 raioane și mun. Bălți) cu о populație de 990, 269 locuitori (27,6% 
din populația țării), cât și celor din alte raioane, la solicitare sau urgențe medicale. 

3. Instituția prestează servicii medicale preventive, curative, de recuperare și 
diagnostic în specialitățile: psihiatrie pentru adulți și pentru copii, narcologie, 
precum și asigurarea executării măsurilor de constrângere cu caracter medical cu 
regim obișnuit de supraveghere. La data de 01.04.2017, serviciile de expertiză au 
fost transferate la CML (Centrul Medicină Leală). 

 
A. Beneficiarii Spitalului 

 

4. 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 psihiatrică si funcționează la moment pe 530 
paturi.  

5. Paturile sunt repartizate în dependență de structura nozologică, vârstă, 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 constrângere, separați după gen), о secție psihiatrie limitrofă - tulburări 
mentale corelate cu stresul și psihosomatice ~ 50 paturi, о secție narcologie 
bărbați - tulburări mentale și de comportament datorate abuzului de alcool și 
droguri, inclusiv pentru psihoze toxice și maladii somatice concomitente - 70 
paturi, о secție psihiatrie copii (40 paturi psihiatrie și 10 paturi pentru reabilitare 
copii cu tulburări psihice și PCI), secția terapie intensivă somatică specializată, 
care funcționează pe 8 paturi, incluse în numărul general de paturi ai spitalului. 

6. Rata decesului pacienților s-a menținut la acelaşi nivel de 0,9-1% pe parcurs de 
mai mulți ani, însă în 2016 s-a diminuat și a constituit 0,6%. Acest indicator este 
mai înalt decât media națională şi este cauzat de letalitatea înaltă în secția psiho-
somato-narcologie, unde se internează pacienți cu psihoze alcoolice și 
metalcoolice, cu o multitudine de maladii concomitente agravante, cu un potențial 
înalt tanatogen. Letalitatea înaltă se remarcă 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. 

7. Există necesitatea ameliorării în continuare a indicatorilor de calitate, cum ar fi 
letalitatea, reinternările, prin trierea mai efectivă a pacienţilor internaţi, 
readresarea pacienţilor grav somatici în staţionarele de profil, conlucrarea cu 
serviciile extra-spitaliceşti, de urgenţă; efectuarea examinărilor clinice şi 
paraclinice necesare cu scop de stabilire corectă a diagnosticului, reducerii 
divergențelor; implementarea şi respectarea standardelor și protocoalelor de 
investigaţii şi tratament şi îngrijiri a tulburări mintale. 



 

8. Asistenţa medicală spitalicească se acordă: a) în baza biletelor de trimitere de la 
medicul de familie sau medicul specialist de profil; b) în baza trimiterii de către 
Serviciul prespitalicesc asistenţa medicală de urgenţă sau c) la prezentarea 
pacientului în caz de urgenţe psihiatrice, confirmate şi documentate de către 
personalul medical al secţiei de internare.  

9. Medicul de gardă are obligația de a informa pacientul despre internare și 
tratamentul medical, efectele secundare posibile a medicamentelor, durata 
tratamentului, alternativele tratamentului în staționar și altele. 

10. Legea privind sănătatea mintală Nr.1402 - XII din 16.12.1997 prevede o 
procedură de plasare involuntară a persoanei în Spital pentru tratament în 
staționar. Plasarea persoanei fără acordul acesteia se face doar în baza unei 
hotărâri judecătorești după ce Spitalul prezintă un aviz medical argumentat. 
Potrivit Articolului 28 din această lege, temeiurile pentru internarea persoanei 
fără liberul său consimțământ sunt exhaustive. Condițiile obligatorii a fi întrunite 
pentru internarea involuntară a persoanei în staționarul de psihiatrie sunt: 
existența unei tulburări psihice, imposibilitatea documentată de a examina sau 
trata persoana altfel decât în condiții de staționar, tulburarea psihică să fie gravă, 
persoana să refuze semnarea acordului informat pentru internare și tratament în 
condiții de staționar, starea de sănătate a persoanei la zi să prezinte pericol social 
direct sau să condiționeze prejudiciu grav sănătății sale dacă nu i se va acorda 
asistență psihiatrică. Aceste condiții trebuiesc întrunite în fiecare caz luat aparte, 
identificate și argumentate de medicii psihiatri care formează Comisia de 
examinare și vor elibera avizul argumentat al Comisiei pentru a-l prezenta 
instanței de judecată. 

11. Având în vedere procedura legală descrisă mai sus, nici o persoană nu poate 
suporta vreo încălcare a libertății sale pentru că internarea fără consimțământ în 
staționarul de psihiatrie poate avea loc doar în baza hotărârii instanței de 
judecată intrată în vigoare. Aici trebuie să menționăm, că conform registrelor și 
afirmațiilor șefilor de secții, la ziua vizitei inopinate a Spitalului, în staționar nu se 
regăseau pacienți internați fără liberul lor consimțământ. 

12. Cu toate acestea, în perioada de monitorizare au fost identificate dosare 
conținând formularul consimţământului informat fără semnătura 
pacientului. La fel, a fost identificat un caz social – un copil cu autism a fost 
ţinut în spitalul de psihiatrie pe o durata mai îndelungată de 3 luni de zile 
(după vizita de monitorizare cazul a fost transferat în CPTPD Orhei). 

13. IDOM î-și exprimă îngrijorarea cu privire la violarea dreptului la libertate a 
pacientului manifestată prin practica existentă în Spital de a reîntoarce în 
instituție pacienții plecați fără înștiințarea conducerii/medicului instituției atunci 
când acești pacienți au consimțit la internare iar prin plecare de fapt au 
manifestat retragerea consimțământului. Asemenea acțiuni sunt contrare 
garanțiilor oferite de Articolul 14 din Convenția privind Drepturile Persoanelor 
cu Dizabilități, conform cărora „1. Statele Părţi se vor asigura că persoanele cu 
dizabilităţi, în condiţii de egalitate cu ceilalţi: (a) Se bucură de dreptul la 
libertate şi siguranţă a persoanei; (b) Nu sunt lipsite de libertate în mod 
ilegal sau arbitrar şi că orice lipsire de libertate se face conform legii şi că 
existenţa unei dizabilităţi nu va justifica în nici un fel lipsirea de libertate. 2. 
Statele Părţi se vor asigura că, în cazul în care persoanele cu dizabilităţi sunt 
lipsite de libertate, ca urmare a oricărui proces, acestea au dreptul, în condiţii 
de egalitate cu ceilalţi, la garanţii, conform legislaţiei internaţionale privind 
drepturile omului şi că vor fi tratate în conformitate cu obiectivele şi principiile 
prezentei Convenţii, inclusiv prin asigurarea unor adaptări rezonabile”. 



 

14. În lipsa unor politici transparente și scrise de plasare, dislocare a pacienților 
aflați la tratament prin constrângere în instituție, acest lucru are loc în baza 
principiului de gen şi administrativ-teritorial, în baza reşedinţei pacientului. La 
nivel practic, am putea presupune că repartizarea acestor pacienți prin secții 
depinde, și de capacitatea șefului secției și a personalului auxiliar pentru 
asigurarea acelor ”măsuri de protecție” asupra cărora insistă procuratura. 

15. În sens legal, din data de 2 iunie 2018 în Republica Moldova toate persoanele și-
au redobândit capacitatea deplină de exercițiu, iar măsurile de ocrotire sub forma 
tutelă sau curatelă au încetat de drept1. Prin urmare, nici o persoană din instituție 
nu poate fi depravată de libertate sau izolată, în lipsa unui acord informat. 
Menționăm la acest capitol că totuși există mulți pacienți care o data ce vor finisa 
tratament vor avea nevoie de a le fi instituită o măsură de ocrotire asupra lor, ori 
la momentul de față practic toți cei care au fost declarați incapabili prin hotărârea 
instanței de judecată și declarați prin lege capabili, rămân în continuare cu 
necesitatea de a fi asistați la luarea deciziilor.  
 

 

B. Personalul Spitalului 
16. 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 unități 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 activează 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. O situație îngrijorătoare 
rămâne la capitolul asigurarea cu medici psihiatri, care pe 40,75 posturi activează 
23 persoane fizice, adică acoperirea pentru medicii de specialitate este doar de 
56,4 %. O acoperire suficientă este și pentru personalul non-medical, dar cu 
implicare directă asupra actului medical, inclusiv pentru specialiști cu studii 
superioare (psihologi, logopezi, specialiști cu studii superioare în laborator, ș.a.), 
precum și pentru aparatul administrativ-tehnic. 

17. Potrivit raportului de activitate al instituției pe anul 20172 pentru asigurarea 
complexă a serviciilor medicale prestate în spital, asigurarea consultațiilor 
interdisciplinare, diagnosticul și tratamentul maladiilor concomitente în spital 
funcționează serviciul consultativ intra-spitalicesc și diagnostică funcţională 
(cabinet radiologic, EEG computerizată, Eco-EG, reoencefalografie, 
electrocardiografie). Specialiștii sunt angajații de bază a instituției: neurolog, 
psihoneurolog copii, internist, stomatolog, specialiști în diagnostic funcțional, ș.a., 
precum și angajați prin cumul extern: oftalmolog, otorinolaringolog, ginecolog, 
ftiziopulmonolog, chirurg, urolog, ș.a. Sunt contractate servicii consultative și a 
altor specialiști la necesitate (cardiolog, endocrinolog, oncolog) prin contract 
prestări servicii cu Spitalul Municipal, precum și disponibile servicii medicale de 
înaltă performanță – CT, RMN, EchoEG, ș.a. necesare în procesul de diagnostic.  

18. Fluctuația personalului o apreciem ca una pozitivă: pe parcursul anului 2016 s-au 
angajat în instituție 64 persoane și s-au concediat 58 persoane: angajați 2 medici 

                                                        
1 Legea nr. 66 din  13.04.2017 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, Articolul XVII alin. (1) și (4) 
http://lex.justice.md/md/370424/;  
2 Raport de activitate al IMSP Spitalului de Psihiatrie Balți pe anul 2017 

http://lex.justice.md/md/370424/


 

psihiatri și concediat 1 medic, angajate 9 asistente și concediate 14, angajate 35 
infirmiere și concediate 28. Angajarea personalului medical a fost efectuată 
conform ordinului MS nr. 139 din 15.10.15, care prevede Regulamentul privind 
angajarea prin concurs al personalului medical care prevede recrutarea, 
selectarea și angajarea personalului medical. La nivelul instituției a fost creată 
Comisia de concurs, care activează în baza legislației.  
 

 

C. Rele tratamente  
19. Pe durata vizitei de monitorizare, echipa a observat că în secțiile de psihiatrie 

parcurg tratament atât pacienții internați benevol cât și pacienții internați prin 
sentință judecătorească prin care au fost aplicate, față de pacient, măsuri de 
constrângere cu caracter medical în regim obișnuit. Aceștia din urmă pacienți, 
fiind în instituție mulți ani, impun reguli de comportament și socializare 
asemănătoare celei din penitenciar (ierarhie, monitorizare, denunțare, supune, 
sancțiuni).  

20. Pacienții internați benevol au mărturisit că sunt loviți, numiți urât, privați de 
anumite lucruri personale anume de pacienții aflați la tratament medical prin 
constrângere care nu sunt vizitați, nu au bani și lucruri personale proprii, nu au 
dreptul să iasă la plimbări afară. Faptele date au fost confirmate de membrii 
echipei pe loc, purtând interviuri confidențiale cu fiecare din acești pacienți. 

21. Spitalul nu are condiții minime pentru detenția separată a persoanelor cu 
tulburări psihice aflați sub investigație penală sau supuși tratamentului medical 
prin constrângere în temeiul unei hotărâri judecătorești irevocabile. Nu există un 
mecanism de apreciere a posibilelor riscuri de escaladare a violenței față de 
personalul medical și alți pacienți, așa cum nu există personal special pregătit 
pentru a face față unor astfel de amenințări. În anii precedenți, spitalul s-a 
confruntat cu pacienți agresivi aflați sub urmărire penală, cazați în secțiile de 
psihiatrie cu populația generală. În risc au fost puși atât personalul medical, 
format în majoritate din femei, cât și pacienții. 

22. Pacienta M. A fost identificată în una din secțiile de psihiatrie pentru femei, în 
salonul de supraveghere cu pacienți gravi bolnavi, adusă din Centrul de 
plasament temporar al mun. Bălți pentru comportament anto-social. Pacienta nu 
a semnat formularul de consimțământ pentru internare nici pentru tratament în 
ziua când echipa de monitorizare a intervievat-o. A doua zi, însă, după plecarea 
echipei, pacienta a fost convinsă și a semnat consimțământul. Din documentația 
medicală reiasă că pacienta avea dizabilitate intelectuală. Plasarea ei în salonul de 
supraveghere cu alte paciente cu tulburări psihice grave, nici azi nu a fost 
justificată în vreun fel. 

23. Echipa a notat că instituția duce evidența evenimentelor din secții în mai multe 
registre: unul privind agresivitatea pacienților, altul cu evidența imobilizării 
pacienților cu manifestări de agresivitate, altul cu evidență a leziunilor corporale 
a pacienților și altele. Cu toate acestea, înscrierile din aceste registre reconfirmă 
că violențele între pacienți au loc ele însă nu sunt documentate corect și pe 
deplin, nici denunțate la poliție, după cum o cere legea. 

24. Din relatările medicilor, de câteva luni instituția medicală implementează 
mecanismul de referire a cazurilor către structurile teritoriale îmbunătățit – la 
externare pacientul primește atât extrasul medical, cât și recomandarea 
tratamentul individualizat. Una dintre problemele de sistem menționate de 
angajații instituției (medici) este faptul că nu pot prescrie medicamente 
compensate necesare pacienților cu tulburări psihice, fapt care limitează accesul 
pacienților la medicamente compensate și îi obligă să accepte internarea în 



 

spitalul de psihiatrie cu tratament în staționar. Iar în secțiile spitalului de 
psihiatrie sunt și pacienți aflați la tratament prin constrângere pentru comiterea 
unor infracțiuni violente. 

 
 
 
 
 
 

D. Condiții de viață 
25. Condițiile materiale în secțiile pentru adulți, per general, sunt bune: în secții 

e cald, pacienții sunt hrăniți, este apă care este încălzită prin boiler la necesitate. 
Pacienții fac baie o dată în săptămână, în fiecare secție. 

26. Secția este compusă din saloane unde locuiesc pacienții pe durata tratamentului. 
Caloriferele în saloane erau fierbinți. Pacienții își usucă hainele pe calorifere. 
Ferestrele sunt închise și au gratii. Fiecare pat are saltea, pernă, albituri și 
plapumă oferite de secție. Dacă pacientul preferă, le poate aduce de acasă. Ușile 
saloanelor nu se încuie. Sunt câteva spații pentru pacienți să-și păstreze lucrurile 
personale. Cu excepția paturilor, din mobilier în saloane sunt doar câteva 
noptiere. În salonul de supraveghere sunt doar paturi și suprapopulație. 

27. În secție este instalată o lădiță în care pacienții î-și pot lăsa petițiile. La ziua vizitei 
în secții, în nici una din lădițe nu se conțineau careva petiții. Angajații instituției 
au confirmat că rareori pacienții lasă vreo petiție în ele.  

28. Contactul pacienților cu lumea exterioară are loc prin rude, când sunt vizitați. 
Radio în secții nu este. Nu toate televizoare sunt funcționale, iar dacă lucrează, 
sunt setate la programele interactive rusești. 

29. Mai mulți pacienți au relatat că nu prea iasă afară la plimbări și au doar spațiul 
din coridor pe care îl parcurg de-a lungul lui în timpul întregii zile.  

30. Se fumează într-o odaie din secție care este fie WC fie depozit. Sistemul de 
ventilare în această odaie nu funcționează suficient pentru aspirarea fumului de 
tutun și acesta pătrunde în secție. 

31. În secții persistă mirosul urât de urină, clor și fum de tutun care îngreunează 
respirația, în special lângă salonul de supraveghere amplasat în partea opusă 
intrării în secție. 

32. Condițiile materiale în secția pentru copii sunt optimale pentru cazare şi 
reabilitare, însă există uşoare diferenţe între saloanele de la etajul II pentru fete 
(care sunt mai bine dotate şi amenajate) și saloanele de la etajul I pentru băieţi şi 
copii cu afecţiuni locomotorii, care pot fi internaţi împreună cu părinți. 

33. În secţia de copii există saloane cu supraveghere obişnuită şi saloane de 
observaţie riguroasă (unde sunt supravegheați copiii considerați periculoși pentru 
sine sau pentru alții). Saltelele, lenjeria de pat sunt în condiţii acceptabile, 
schimbate o dată la săptămâna sau la necesitate.  

34. În timpul vizitei de monitorizare copii au fost observaţi circulând liber prin secţie, 
cu excepţia celor din saloanele de observare riguroasă. Doi copii şi-au cerut voie 
să plece la magazin şi au fost lăsaţi. Din relatările șefei de secție, copiii au acces la 
terenul de joacă (care este îngrădit cu un gard metalic și poartă metalică care se 
încuie), dar acest lucru se face doar cu supravegherea personalului sau a 
părinților. 

35. Saloanele de observaţie în secția de narcologie sunt prea aglomerate – de la 6 
la 15 persoane – administraţia spitalului a menționat că acest lucru este necesar 
pentru a facilita procesul de observare a persoanelor în stare de acutizare. Starea 



 

WC-urilor şi a băilor este satisfăcătoare, acestea din urmă fiind renovate anul 
curent din finanțare externă. Apa caldă este livrată pe grafic, o dată în săptămână, 
la necesitate – persoanele pot recepționa apă caldă din boiler.  

36. Pacienții secției de narcologie au acces limitat și monitorizat a ieșirilor din secție. 
Angajații explică pacienții care iasă la plimbare din secție sau la magazin se 
reîntorc multe ori cu alcool. Au fost documentate și cazuri când pacienților 
alcoolul le-a fost transmis din exterior de către terți. Pentru prevenirea 
consumului de alcool a pacienților din secția de narcologie, personalul limitează 
inclusiv și accesul la telefon, numărul convorbirilor telefonice. 

 
 

E. Secția psihiatrie copiii și secția narcologie 
37. Spitalul acordă următoarele servicii medicale: diagnosticul, tratamentul 

tulburărilor psihiatrice acute, subacute şi cronice, examinarea si evaluarea 
psihologică, neurologică şi somatică, asistenţa psihiatrică de urgenţă, consiliere şi 
psihoeducaţie pentru pacienţi şi familii, psihoterapie asistivă şi ocupaţională etc.3 
La fel, instituţia deţine o secţie de narcologie  pentru tratamentul aducțiilor . 

38. În secţia pentru copii este bine dotată cu echipamente şi dispozitive de reabilitare 
pentru copii, în special cu afecțiuni locomotore, dispune de săli de clasă şi de 
activităţi bine echipate. Cu părere de rău, în abordarea copiilor sunt utilizate  
aceleaşi strategii de tratament şi în cazul adulţilor  -  cei cu probleme de 
comportament au un regim de supraveghere strictă.   În cazul copilului C., 
diagnosticat cu autism, copilul era ţinut împreună cu un adolescent mult 
mai mare decât el ca vârstă în salon de supraveghere, fiind considerat 
periculos, în timp ce semenii săi se aflau în camera de activităţi. 

39. Perioada de aflare a copiilor în spital este diferită. Volumul serviciilor medicale 
este stabilit individual de către medicul curant. În cadrul secţiei pentru copii este 
oferită o gamă variată de servicii medicale, kinetoterapeutice, psihologice - 
diagnostic şi  intervenţii în acord cu nevoile copiilor  

40. În cadrul secţiei de narcologie se află la tratament persoane ce suferă de diverse 
adicții (narcomanii, alcoolism, toxicomanie). Din afirmaţiile medicului, doar un 
număr mic de persoane se adresează benevol pentru diagnostic şi tratament. În 
rest, persoanele sunt aduse fie de rude/persoane apropiate, fie de serviciul de 
asistenţă prespitalicească medicală de urgenţă. La întrebarea evaluatorilor cum 
este posibil de a obţine acordul informat al persoanei pentru internare în 
asemenea situaţii, medicii din secţie au răspuns că reuşesc să-l obţină în regim de 
48 de ore. În primele zile de internare persoanele sunt ţinute în saloane de 
observaţie, care sunt suprapopulate. Din menţiunile medicilor, majoritatea 
persoanelor care nimeresc în secţia de narcologie se află in faza critică sau 
cronică  a dependentei de alcool sau de alte substanţe, iar necesitatea primordială 
la această etapă este dezintoxicarea organismului şi reechilibrarea funcţiilor 
vitale. De obicei această etapă durează aproximativ 14-17 zile,  perioadă în care  
pacientului i se administrează medicaţie pentru tratamentul servajului, 
reechilibrarea funcțiilor respiratorie si cardiaca, corectarea hipoglicemiei, 
tratamentul complicațiilor sau al bolilor asociate - hepatite, ciroze, alte infecții 
acute sau cronice, tulburări neurologice, etc. Acest tratament medicamentos se 
adresează in special ameliorării dependentei fizice. După această etapă se 
recomanda continuarea tratamentului prin diverse forme de psihoterapii si/sau 
internare in centre de tratament, pentru tratamentul dependentei psihice, însă în 

                                                        
3 http://www.sanatate-bani.pas.md/ReportLists/DownloandByFileId?id=3d01e664-8468-4d61-981d-
9b173cae3993 



 

cele mai multe cazuri aceste etape nu sunt urmate de pacienţi, chiar dacă este 
recomandată ca etape obligatorii pentru prevenirea revenirii la consum.  

41. În cadrul secţiei există un psiholog, însă asistenţa acestuia se rezumă doar la 
evaluarea inițială a stării psiho-emoţionale a pacientului pentru 
completarea diagnosticului medical, şi oferă servicii de consiliere psihologică 
pentru echilibrarea stării psiho-emoţionale. Din  expunerile medicilor, psihologul 
nu reuşeşte fizic să acorde şi alt tip de asistenţă, în secţie fiind în jur de 60 de 
persoane. Nu au fost observate spaţii pentru activităţi de ergoterapie sau 
alte terapii ocupaţionale în secția de narcologie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

III. Concluzii și Recomandări 
 

 Saloanele din secțiile spitalului nu asigură pentru fiecare pacient un spaţiu 

personal adecvat, care i-ar asigura intimitatea. În saloane nu există mobilier 

pentru păstrarea obiectelor personale ale pacienților, se atestă o insuficienţă 

de noptiere şi sertare.  

 În băi nu există căzi adaptate și dispozitive, bare pentru a asigura suportul 

pacienților cu dizabilități fizice.  

 Comportamentele problematice nu sunt înregistrate corect, astfel este 

imposibil de analizat incidenţa, frecvenţa şi intensitatea comportamentelor 

problemă per pacient. 

 Instituţia nu are o politică clară de identificare, sesizare şi raportare a 

abuzurilor comise în secție. 

 Lipsește o procedură de obținere a acordului informat de la persoanele cu 

dizabilități senzoriale și de asigurare a acomodării rezonabile în toate 

procedurile existente de tratament. 

 Nu există secție separată pentru pacienți deținuți pe durata anchetei penale 

sau aflați la tratament medical prin constrângere. 

 Nu a fost identificat în instituție nici un panou informativ despre amplasarea 
blocurilor sau indicatoare cu accesul spre fiecare bloc și secție; 

 În perioada de monitorizare au fost identificați pacienți internați fără un 
consimțământ informat semnat. 

 Echipa de evaluare consideră internarea copilului cu autism drept abuzivă 
pentru că internarea acestuia în instituția psihiatrică a durat 3 luni de zile și 
doar după vizita de monitorizare, cazul acestui copil a fost transferat în CPTPD 
Orhei. 

 Minorii izolaţi în saloanele de supraveghere riguroasă suferă încălcarea 
dreptului la educaţie, din motiv că ei au un spectru foarte limitat de activităţi. 

 Saloanele de observare din narcologie sunt suprapopulate, multe persoane în 
stare agravată se află în același spațiu. Această stare de lucruri este creată 
pentru confortul angajaților nu pentru securitatea, necesitatea și confortul 
pacienților. 

 Lipsesc spații pentru activități de ergoterapie sau alte terapii ocupaționale în 
secția de narcologie, pe când acest tip de activități sunt necesare pentru 
recuperarea pacienților. 

 Saloanele cu supraveghere riguroasă, în special în cazul minorilor  prezintă o  
formă de izolare, iar procedura de aplicare şi perioada de izolare nu a fost 
consemnată şi justificată în documentația medicală4. 

 Una dintre problemele de sistem menționate de angajații instituției (medici) 
este faptul că unele medicamente compensate se eliberează doar pentru 
anumite afecțiuni, fapt care limitează accesul pacienților la medicamente 
compensate. 

 
Reieșind din cele constatate în procesul monitorizării pacienților, propunem 
următoarele recomandări: 
1) Asigurarea accesibilității  

                                                        
4 A se vedea standardele CPT din 2017, cu privire la aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical 



 

 Implementarea principiilor acomodării rezonabile pentru persoanele cu 

diferite tipuri de dizabilități (locomotorii, intelectuale, senzoriale) în toate 

spaţiile comune ale instituţiile, in special băi, WC-uri, cantină, procedura de 

internare, acordul la tratament. 

 Amplasarea panourilor  informativ despre locația blocurilor sau indicatoare 

cu accesul spre fiecare bloc. 

2) Asigurarea dreptului la protecție împotriva torturii, tratamentului 
inuman și degradant 
 Angajarea/instruirea unui psiholog care ar putea să acorde suport 

comportamental specializat. A institui o politică clară, în acord cu legislaţia,  

de elaborare a criteriilor  clare de determinare a comportamentului 

problematic, de înregistrare a acestuia în registrele secțiilor și dosarele 

medicale/personale. 

 A institui o politică clară de identificare, sesizare şi raportare a abuzurilor 

comise în secții. 

 A interveni cu solicitări concrete către Oficiul Teritorial al Consiliului 

Național de Asistență Juridică Garantată de Stat pe fiecare pacient care are 

nevoie de asistență juridică garantată de stat la examinarea demersului 

privind prelungirea tratamentului prin constrângere, sau la examinarea 

avizului medical privind internarea involuntară, sau la contestarea oricăror 

din aceste acte judecătorești și altele.  

 Separarea pacienților aflați la tratament prin constrângere de ceilalți 

pacienți. Acest lucru poate fi obținut prin solicitarea adresată instanței, 

invitate să se expună asupra aplicării sau prelungirii tratamentului prin 

constrângere, informând despre lipsa condițiilor necesare pentru realizarea 

tratamentului prin constrângere în siguranță atât pentru pacientul în cauză 

cât și pentru ceilalți pacienți. 

 A opri internarea în spitalul de psihiatrie a persoanelor din considerente 

sociale în loc de cele de sănătate. 

 Evitarea plasării copiilor în saloanele cu supraveghere riguroasă pe durate 

lungi de timp, nejustificat, astfel prevenind izolarea nejustificată a 

minorului. 

 Procedura de aplicare a formei și perioadei de izolare trebuie să fie 

consemnate și justificate în documentația medicală. 

 Saloanele de observare din narcologie sunt prea aglomerate, multe 
persoane în stare agravată se află în același loc. Acest lucru este făcut pentru 
comoditatea angajaților și mai puțin pentru acoperirea nevoilor pacienților; 

3) Asigurarea dreptului la libera circulație, dreptului la participare la  

activităţi pe interese, dreptului la dezvoltare şi creştere personală 

 A opri practica de reîntoarcere a pacienților plecați fără informarea 

medicului curant/administrației atunci când acești pacienți se află la 

tratament benevol. 

 Abordarea individuală a pacienților în activitățile ce țin de îngrijirea 

personală, alimentație, menaj.  



 

 Asigurarea protecției intimității în zilele de baie în secții și respectarea vieții 

private asigurând condiții pentru păstrarea bunurilor personale în 

siguranță. 

 Asigurarea dreptului la educație, la activități de recreare și socializare 

pentru minorii care sunt izolați în saloanele cu supraveghere riguroasă 

considerăm că este important de a le fi asigurat dreptul la educație. 

 Crearea spațiilor pentru activități de ergoterapie sau alte terapii 

ocupaționale în secția de narcologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Această publicație este elaborată de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova,  

cu suportul Ambasadei Finlandei la București și Suediei. 

 Opiniile exprimate nu neapărat reflectă punctul de vedere al donatorului. 


