RAPORT
privind respectarea drepturilor omului în
Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte)
com. Cocieri, r. Dubăsari

Chișinău,
2019

CUPRINS
INTRODUCERE

3

INFORMAȚII DESPRE INSTITUȚIA REZIDENȚIALĂ

4

REZIDENȚII CENTRULUI DE PLASAMENT

4

PERSONALUL CENTRULUI ȘI RELAȚIILE CU ALTE AUTORITĂȚI

8

IMPLICAREA ÎN MUNCĂ A BENEFICIARILOR

12

RELE TRATAMENTE

13

CONDIȚII DE VIAȚĂ

14

ÎNGRIJIREA SĂNĂTĂȚII

16

SĂNĂTATEA REPRODUCTIVĂ ȘI VIAȚA PRIVATĂ A BENEFICIARELOR

16

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

17

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. Opiniile exprimate nu neapărat reflectă
punctul de vedere al donatorului
Vizita în instituție a fost inopinată și a avut loc în ziua de 27 septembrie 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
rezidenții Centrului;
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 beneficiarii și angajații instituției, atât în grup, cât și individual,
discuții cu personalul care acordă servicii directe beneficiarilor (infirmiere, asistente
medicale și medici); discutarea problemelor identificate cu administrația instituției,
fotografierea, observarea directă a spaţiilor în care locuiesc beneficiarii şi a spaţiilor
comune de îngrijire şi igienă, dar și a încăperilor medicale de serviciu, farmacia; analiza
documentelor (dosare personale ale beneficiarilor, registre, cartele medicale, fișele de
prescripții și fișele medicale de ambalator (f025/e), bazele de date ale instituției etc.);
observarea comportamentelor beneficiarilor în diferite situații/activități și în diferite părți
ale zilei; observarea implicării personalului în realizarea sarcinilor de către beneficiari
(măsura în care personalul acordă suport, ghidare sau substituie beneficiarii în realizarea
sarcinilor). Menționăm că accesul la toate înscrierile medicale și personale s-a produs doar
cu acordul expres al persoanelor vizate (beneficiarilor).

II. Informații despre instituția rezidențială
1. Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte), com. Cocieri1,
(în continuare CPTPD sau Centrul) gestionat de către Agenţia Naţională Asistență
Socială în care Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale deține calitatea de
fondator.2
2. Centrul este situat în partea stângă a râului Nistru, într-o zonă din raionul Dubăsari din
estul Republicii Moldova la o distanță de circa 40 km de mun. Chișinău. Accesul către
instituția dată cu transportul auto este posibil doar după trecerea controlului vamal
întreprins de către autoritățile nelegitime a autoproclamatei republici din stânga
Nistrului.
3. Conform evidenţei funciare a primăriei satului Cocieri, Centrul dispune de:
- clădire din blocuri de beton, format din 5 blocuri locative A,B,V,G,D în 3 nivele,
construit în anul 1975. Suprafaţa totală la sol = 2693,3 m2;
- clădire din blocuri de piatră, casa de locuit, 15 apartamente, 2 (două) nivele,
construite în anul 1975. Suprafaţa la sol = 486,7 m.p.;
- cazangerie şi spălătorie, clădire din blocuri de piatră, construită în anul 1975,
suprafaţa = 595,2 m.p.;
- depozite, garaje, clădire din blocuri de piatră, construite în anul 1980, suprafaţa =
369,4 m.p.;
- staţia de transformare a energiei electrice, clădire din blocuri de piatră 2
(nivele), suprafaţa = 30 m.p.;
- cazangerie la gaze naturale, clădire din blocuri de piatră, construită în anul 2008,
suprafaţa = 54,7 m.p.
Sistemul de încălzire al Centrului nu dispune de dispozitive de control pentru
utilizatori şi nu există posibilitatea da a regla (balansa) sistemul în mod automat pe
branşamente.
4. Spații pentru activități comune nu există în Complexul de clădiri al Centrului. Sunt însă
spații destinat pentru cazare, alimentare, asistență medicală, recuperare şi îngrijire
zilnică a beneficiarilor, include următoarele secțiuni: a) 8 secții de cazare tipice, cu
capacitatea de 40-45 locuri; b) blocul alimentar, compus din cantina cu ospătărie
(situat la primul etaj lângă intrarea principală); c) biblioteca, alte încăperi; d) săli de
trecere, încăperi auxiliare; e) partea administrativă; f) Depozit pentru produsele
alimentare; g) Spălătoria.
A. Rezidenții Centrului de plasament
5. Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte), com. Cocieri
este o instituție prestatoare de servicii socio-medicale, pentru persoane adulte cu
dizabilități mintale, pentru o perioadă temporară sau permanentă. Conform
Regulamentului - Cadru privind organizarea şi funcționarea Internatului
psihoneurologic pentru persoane adulte cu dizabilităţi mintale din subordinea
Ministerului Muncii, Protecţiei Socialei şi Familiei”, aprobat prin ordinul MMPSF nr.
204 din 01.11.2016, admiterea beneficiarilor în plasament se realizează conform
cererilor personale sau cererii reprezentantului legal.
6. Există un set de reguli şi proceduri standardizate privind traseul pe care-l parcurge
beneficiarul în sistemul de servicii sociale, numit Mecanismul de referire al cazului
în sistemul de servicii sociale. Mecanismul de referire este valabil pentru toate
1

Denumirea veche a instituției - Internatul Psihoneurologic din com. Cocieri;
A se vedea Anexa 3 din HG Nr. 13 din 18.11.2016, cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și
funcționarea Agenţiei Naţionale Asistență Socială, a structurii şi efectivului-limită ale acesteia, accesibil pe pagina
web: http://lex.justice.md/md/367718/
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grupurile de beneficiari. Aplicarea mecanismului de referire al cazului în sistemul de
servicii sociale urmăreşte scopul de soluţionare rapidă şi eficientă a situaţiei
beneficiarului.(Ordin MPSFC nr. 55 din 12.06.2009). Capacitatea oficială a CPTPD este
de 355 locuri. La momentul vizitei în instituție fiind plasați 348 beneficiari, femei și
bărbați. Conform dosarelor personale din Centru, rezultă că beneficiarii provin de pe
întreg teritoriu al Republicii Moldova, inclusiv din Unitatea Administrativ-Teritorială
Gagauz-Yeri (UTAG), regiunea din stânga Nistrului, precum şi din afara ţării.
Tabelul nr. 1 Beneficiarii după sex și vârstă
Vârsta
18-25 ani
26-35 ani
36-45 ani
46-55 ani
54-65 ani
65 ani mai mult

Bărbați
0
27
54
52
44
16

Femei
0
17
35
32
42
28

Tabel 2 Structura beneficiarilor după nozologii (diagnostice)
Nr.
Numărul de
Grup nozologic
Cod CIM
ord
beneficiari
Demența (tulburări
1.
F00-F03
5
organice)
Encefalopatie (de
2.
G92..-G93..
7
digerită geneză)
3.
Epilepsie
G40..-G41...
20
4.

Retard mintal

F70...

166

5

Paralizie cerebrală

G80..

5

6

Schizofrenie

F20-F29

145

Total
0
44
89
84
86
44

Note

Dificil de sistematizat
etiologia exactă
Posibil să includă și
tulburări de
dezvoltare
Majoritatea notate ca
infantile
Nespecificate după
tipuri

Dintre aceștia la evaluarea funcțională repartizarea după grade de dizabilitate:
Tabel 3 Structura beneficiarilor după grade de dizabilitate (date la 2016)
Nr. ord Gradul de dizabilitate
Număr de beneficiari
1
sever
97
2
accentuat
259
3
mediu
2
7. Constatăm că în dosarele personale ale beneficiarilor instituţiei rezidenţiale din Cocieri
există planuri individualizate de asistență, şi fişe de evaluare, realizate în 2015 de către
o echipă externă de specialişti. Potrivit prevederilor Legii cu privire la serviciile sociale
nr. 123 din 18.06.2010, prestatorul de servicii sociale cu specializare înaltă nu poate
presta servicii beneficiarului în lipsa evaluării complexe și a planului individualizat de
asistenţă (art. 18). De asemenea, pentru a determina eficienţa serviciilor acordate şi
necesitatea continuării sau sistării asistenţei, situaţia beneficiarului necesită a fi
reevaluată periodic de către prestatorul de servicii sociale, cel puțin o data la 6 luni
(art.19), acest lucru ne fiind respectat, motivul fiind insuficienţa resurselor umane

pentru a realiza acest lucru. Cererile personale de plasament, anexate la dosarele
beneficiarilor, nu au fost scrise de către beneficiari. Toate cererile sunt scrise de aceiași
persoană (conform analizei scrisului) și în foarte multe cazuri lipsește semnătura
persoanei, din numele căreia este adresată cererea. Există cereri inclusiv din numele
beneficiarilor care nu pot nici citi și nici scrie, precum și a celor care nu
conștientizează semnificația semnării unei cereri.
8. Legea Nr. 1402 din 16.12.1997 privind sănătatea mentală prevede procedura de
plasare involuntară. Conform articolului 40, instituționalizarea persoanei contrar
dorinţelor exprimate de aceasta este posibilă doar în temeiul aliniatului (1) litera c), cu
avizul comisiei medicale, cu participarea medicului psihiatru și eliberat la cererea
tutorelui persoanei suferinde de tulburări psihice în privinţa căreia este instituită
tutela3.
9. 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 de
tutelă sau curatelă au încetat de drept4. Prin urmare, nici o persoană din instituție nu
poate fi privată de libertate sau izolată, în lipsa unui acord informat și liber exprimat.
Conform legislației în vigoare, nimeni nu poate fi privat de libertatea sa și plasat în
acest Centru. Internarea forțată are loc în staționarul unui spital de psihiatrie și doar în
baza unei hotărâri a instanței de judecată, pe când în instituția respectivă, internarea
se face doar în baza acordului informat al persoanei.
10. Circa 80 beneficiari declarați incapabili până la intrarea în vigoare a Legii nr. 66 din
13.04.2017, majoritatea aveau tutore stabilit în comunitate. Observăm că din cei tutorii
instituiți de către administrația publică locală, în baza hotărârii judecătorești privind
declararea incapacității persoanei, majoritatea persoanelor sunt membrii familiei
beneficiarilor (părinți, frați, fii, foști soți), iar câteva cazuri persoanele nu sunt în relație
de rudenie cu beneficiarii. După intrarea în vigoare a Legii nr. 66 din 13.04.2017 când
tutelele au fost anulate, au existat solicitări din partea rudelor pentru a institui
protecţie judiciară în câteva cazuri. Pentru aceste persoane instituţia nu poate să
ofere asistenţă juridică, de asemenea nu au fost solicitate serviciile CNAJGS
pentru a asigura dreptul la asistenţă juridică persoanelor aflate în instituţie.
11. Analizând mișcarea beneficiarilor în/din instituţia rezidențială Cocieri în perioada
2016-2018, constatăm că pe parcursul a 3 ani s-au înregistrat 29 de ”noi intrări” și
respectiv 30 de ”ieșiri”, din care 9 beneficiari au fost externați și 21 beneficiari au
decedat. Observăm că în perioada 2016 - 2018 mișcarea beneficiarilor a
înregistrat o ușoară creștere pentru anul 2018, comparativ cu anul 2017 din
contul numărului mare de beneficiari transferați din alte instituții.
Tabelul nr. 4 Mișcarea beneficiarilor în/din CPTPD Cocieri 2016-2018
ANUL
2016 2017 2018
Nr. beneficiari
352
344
350
INTRĂRI
TOTAL, din care
0
19
10
din familie
0
3
1
din alte instituții
0
16
9
IEȘIRI
TOTAL, din care
8
11
11
reintegrați în familie
4
4
3
transferați în alte instituții
0
0
1
decedați
4
6
11
Legea Nr. 1402 din 16.12.1997 privind sănătatea mentală, în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=312970&lang=1
4 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/
3

servicii sociale
6 persoane sunt în casa Comunitară

0

1

0

Mortalitatea (toate cauzele) este în scădere în ultimii ani:
Tabel nr. 5. Mortalitatea (all cause, abs.)

12. Analiza ratei mortalității relevă un moment foarte important – ea constituie 11.5 la
1000 populație, ceea ce este practic egală cu rata mortalității în populația generală
pentru Republica Moldova5. Studiile internaționale relevă mortalitatea în populația
specială a persoanelor cu tulburări mintale de cel puțin 2 ori mai mare decât cea a
populației generale (2.26), cu cel puțin o decadă de ani potențial pierduți de viață
(YPLL – years of potential life lost – indicator al deceselor premature). Acest indicator
caracterizează în mare parte calitatea serviciilor medicale. Felicitări pentru personalul
instituției pentru aceste succese importante în doar câțiva ani. Deoarece ponderea cea
mai mare în structura mortalității generale o au cauzele cardio-vasculare și
traumatismele, putem specula că posibil îmbunătățirea calității medicației
antihipertensive, mai puține efecte adverse cardiovasculare de la utilizarea
preparatelor noi antipsihotice7 dar și monitorizarea aspectelor somatice ar putea fi
cauzele acestei îmbunătățiri de indicator.
13. În urma vizitei de monitorizare a echipei IDOM din 27.09.2018 a fost constatat faptul
că de facto secțiile III B, III V și III G în continuare sunt catalogate ca fiind ”secții cu
regim închis”, ceea ce presupune beneficiarii acestor secții nu pot ieși din secție după
propria lor dorință. În aceste secții sunt plasați 135 din numărul total al beneficiarilor
Centrului: în secția III B – 44 beneficiari femei, în secția III V – 46 beneficiari bărbați și
în secția III G – 45 beneficiari bărbați.
14. Din discuțiile purtate cu directoarea CPTPD cu privire la beneficiarii din secțiile
închise, aceasta a relevat faptul că CPTPD s-a adresat către Spitalul Clinic de Psihiatrie
a mun. Chișinău cu privire la evaluarea beneficiarilor din secțiile închise, cu scopul
identificării și creării unui plan de resocializare a acestora. Însă din motive neclare
pentru doamna directoare, această solicitare a fost respinsă.
15. IDOM în continuare î-și exprimă îngrijorarea cu privire la violarea dreptului la libertate
a rezidenților, manifestată prin obligarea angajaților de a reîntoarce în instituție
beneficiarii plecați fără înștiințarea prealabilă a conducerii/medicului instituției.
Îngrijorare exprimată și anterior, după ultima vizită de monitorizare a Centrului. Din
cele constatate de IDOM, personalul în continuare este obligat din cont propriu să se
5

Numărul decedaţilor în RM în anul 2016 a fost de 38,490 persoane, rata mortalităţii generale constituind 10,8
decedaţi la 1,000 locuitori, conform datelor oferite de Biroul Național de Statistică
6
Walker ER, McGee RE, Druss BG. Mortality in mental disorders and global disease burden implications:
a systematic review and meta-analysis. JAMA Psychiatry. 2015;72(4):334-41.
7
În ultimii ani a crescut drastic utilizarea antipsihoticelor noi atipice (risperidona, clozapina) care în general sunt
asociate cu mult mai puține efecte adverse decât cele vechi tipice (chlorpromazina, haloperidolul).

deplaseze la locul aflării beneficiarilor „dispăruți” din instituție, deși o asemenea
obligație, conform legislației naționale, nu este inclusă în fișa lor de post. Mai mult ca
atât, 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”.
16. Reamintim că în cadrul vizitei precedente la Centru, un beneficiar a reclamat că a fost
reîntors după o perioadă mai mare de 6 luni. Acesta a subliniat că nu a dorit revenirea
în instituție, cu atât mai mult plasarea în secția cu „regim închis” în formă de sancțiune
pentru a curma „predispunerea sa la evadare”. Fiind în vizita de monitorizare în ziua
de 27.09.2018, în urma discuțiilor cu angajații și cu directoarea CPTPD, înțelegem că în
cazul beneficiarilor care părăsesc CPTPD, deja nu se mai practică reîntoarcerea forțată
în instituție, doar se propune beneficiarilor să se întoarcă înapoi în Centru dacă doresc,
iar dacă beneficiarul nu dorește să se reîntoarcă nimeni nu-l reîntoarce cu forța. Din
această explicație, nu este clar dacă instituția î-și asumă sau nu cheltuielile de căutare a
beneficiarului (cost timp – personal) și ce se întâmplă cu beneficiarii care au refuzat să
revină în Centru.
17. Din datele obținute și verificate de către membrii echipei de monitorizare din cadrul
vizitei din 27.09.2018, în anul 2016 au decedat 4 beneficiari, în 2017 – 16 beneficiari și
în anul 2018 – 10 beneficiari.
B. Personalul Centrului de plasament și relațiile cu alte autorități
18. În timpul discuției introductive, directoarea a menționat că instituția se confruntă, în
continuare, cu un șir de dificultăți, printre care: a) lipsa personalului medical și cel
auxiliar, în special a medicului psihiatru; b) problema beneficiarilor care au un
comportament agresiv față de personalul instituției sau alți rezidenți; c) resursele
financiare insuficiente.
19. Conform Ordinului MMPSF nr. 239 din 28.12.2016 cu privire la aprobarea Planului de
transformare al Internatului psihoneurologic s. Cocieri, r-nul Dubăsari din subordinea
Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei și analizei resurselor umane a IPN
Cocieri, în IPN Cocieri sunt 160 unităţi de personal. Raportul dintre numărul de
angajaţi şi numărul de beneficiari indică 2,15 beneficiari la 1 unitate de personal. În
realitate, acest raport însă nu reflectă volumul de muncă zilnic al unui angajat, pe de o
parte, şi nici serviciile primite de beneficiari, pe de altă parte.
20. Din discuția cu directoarea CPTPD, s-a constatat că la moment sunt 164,5 unități și 167
de angajați, iar funcția de psihiatru este suplinită doar pe 0,5 unități de către actualul
medic șef al instituției, cumulând astfel două funcții. Lipsește funcția de stomatolog și
tehnician în cadrul CPTPD, la fel utilajul necesar pentru unitatea de tehnician fapt ce
privează în mod nejustificat beneficiarii de aceste servicii, la care ei au dreptul.

Tabel 6. Schema de încadrare a personalului pe categorii Cocieri
Nr.
Ord.
1.

Funcția
Personal de conducere,
dintre care
Lucrători medicali

2.

3.

Număr
de
unități
8
2

Personal de specialitate,
dintre care
Medici:
1. Psihiatri
2. Terapeuți
3. neurolog
4. chirurg
5. ecograf
6. stomatolog
7. dietician
Farmacist
Asistenți medicali

102

Infirmiere

73

Personal auxiliar

54.5

5.5
1+0.5
2x0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1
1
19

Note

Medic șef secție și asistentă medicală
șefă

Lipsă de un medic psihiatru

Dintre care laboranta și o poziție de
asistent medical pe 0.5 funcție
Inclusiv un animator cultural și 2
instructori de muncă
Inclusiv 2 asistenți sociali,
contabilitatea, ospătăria, etc

21. Din păcate este insuficiență de cel puțin un medic psihiatru, medicii tineri nu se
angajează în pofida eforturilor administrației (posibil datorând salarizării mici –
salariul de funcție al medicului psihiatru este de 1690 plus adaosuri). Observăm că
majoritatea personalului este în vârsta aproape de pensionare.
22. În același timp constatăm lipsa totală a psihologilor, ceea ce contravine metodelor
moderne de tratament a suferințelor psihice. Studiile controlate arată eficiență în
tratamentul psihoterapeutic și psihoeducativ contribuind substanțial la rezultatul de
sănătate mintală. De aceea în protocoalele naționale de tratament sunt incluse
psihoterapia de diferit fel și psihoeducația ca metodă efectivă și obligatorie de
tratament inclusiv pentru reabilitarea maladiilor mintale din spectrul psihotic și
tulurărilor intelectuale.
23. Lucrătorii medicali cunosc algoritmurile de prim ajutor, au trusele antișoc și alte
urgențe disponibile.
24. Nu sunt disponibile pe suport de hârtie protocoalele naționale de tratament a
maladiilor specifice cu care se întâlnesc, însă din explicațiile personalului este acces la
internet de unde aceste protocoale și standarde pot fi consultate de pe pagina web a
Ministerului Sănătății.
25. În interviurile cu asistentele medicale s-a elucidat faptul că în unele stări de urgență
lucrătorii medicali evită să folosească psihotropele aprobate prin protocol pentru
urgențele psihiatrice – în special chlorpromazina (aminazina) și diazepamul, din frica
să nu fie acuzați de abuz cu contenționare chimică de către apărătorii drepturilor
omului. Menționăm că în practică sunt stări care cer din punct de vedere a științei
medicale exclusiv aceste preparate (cum ar fi accesul epileptic sau status epileptic,
excitațiile psihomotorii cu stări de autovătămare și agresivitate socială). În acest caz

posibil ar fi nevoie de o instruire pentru clarificarea temeiurilor utilizării acestor
medicamente și modalitatea de documentare a fiecărui caz pentru a oferi garanții că
medicamentele psihotrope nu se utilizează ca instrument punitiv sau educativ. În
același timp sesizăm că neutilizarea diazepamului sau aminazinei după indicații
urgente pot avea urmări grave (de exemplu în caz de convulsii sau excitație
psihomotorie cu automutilări necontrolate lucrătorii așteaptă echipa de urgență care
tot diazepam sau aminazină administrează conform protocoalelor de urgență, însă
timpul asistenței este mult mai îndelungat). Este posibil că această situație a dus
inclusiv la refuzul de a planifica și a comanda aceste preparate în stocul farmaceutic,
fiindcă avocații operează cel mai des cu aceste 2 preparate în alegațiile de abuzuri
(contenționarea chimică).
26. Această situație nu este atât de pronunțată în alte internate, acelea continuând să
utilizeze atât chlorpromazina cât și diazepamul.
27. Accesul la serviciile comunitare specializate este redus. În așa fel serviciile specializate
de tratament și reabilitare disponibile populației cu probleme mintale în comunitate
prin Centrele Comunitare de Sănătate Mintală în fiecare raion, nu sunt disponibile
beneficiarilor internatului. Ei nu se află la evidența CCSM și nu nimeresc în statistica
medicală prezentată anual.
28. Programul de lucru al personalului este organizat în ture, prima tură între orele 17.0008.00 și alta între orele 08.00-17.00. Regimul de lucru al personalului administrativ
este de la 08.00-17.00. Din analiza statelor de personal echipa de monitorizare deduce
că instituția nici pe de parte nu dispune, la moment, de un număr suficient de personal
medical și cel auxiliar. În aceiași ordine de idei, raportul dintre personal și beneficiari
este de 1 la 30. În aceste condiții este imposibil să se asigure asistența și sprijinul
necesar beneficiarilor instituției. Din discuțiile cu personalul a devenit evident că
calificarea profesională necesită urgent a fi sporită, prin încurajarea măsurilor de
instruire continuă, cu accent în domeniul Drepturilor Omului. Din analiza efectuată în
Tabelul nr.6, observăm că în prezent sunt 29 angajaţi care au vârsta de pensionare,
care provin din două localități rurale, a se vedea Tableul nr. 8.
Tabelul nr. 7 Vârsta angajaților

Tabelul nr. 8 Localitățile de domiciliu ale angajaților

29. După evaluarea documentației medicale, indicatorilor generali de sănătate și
examinarea aleatorie a 10 beneficiari se estimează o calitate bună atât în schemele de
tratament farmacologic psihiatric cât și a maladiilor concomitente somatice. În
farmacie pe lângă psihotrope sunt preparate foarte utile, inclusiv vitamine nootrope și
metabolice, ceea ce atestă un nivel ridicat de atenție medicală.
30. Rezultatele examinării aleatorii a 10 beneficiari:
Tabelul nr. 9
NP kg TAs TAd
M. V. 51 107
64

Ps
64

Înălțimea Diagnoza de bază
150 dementa org.

N.V.

61 117

82

86

Ș. R.

80 149

90

87

176 retard mental
sever
185 epilepsie

V. I.

72 152

94

85

172 retard mental

P. A.

73 137

80

88

S. C.

87 173

82

68

170 retard mental,
dementa
organica (SCP)
176

M. E.

82 133

78

77

165 epilepsie

O. Z.

66 155

87

10
4

160 schizofrenie

Medicamente
Antiepileptice
timostabilizator
Antiepileptice
timostabilizator
Antiepileptice,
tranchilizante, nootrope
Antiepileptic
timostabilizator
Tranchilizant
benzodiazepinic, picături
sedative vegetale
Antiagregant,
antihipertenziv
Antiepileptice
timostabilizator
Formă prolongată de
antipsihotic, antipsihotice
atipic, corrector
spasmolitic, anxiolitic,
antihipertenziv, panangin,
vit. D3

G. P.
T. E.

84 121
67 120

69
80

75
80

165 schizofrenie
157 schizofrenie

nu primește medicamente
antiagregant, nootrop

31. În rezultatul evaluării de către medicul psihiatru și medicul somatic de la Centrul de
Sănătate Mintală Botanica se atestă că asistența medicală este calitativă, conform
protocoalelor naționale și internaționale, indexul corporal și semnele vitale
satisfăcătoare la majoritatea examinaților.
32. Din discuțiile cu directoarea Centrului, s-a constatat că Centrul nu are o colaborare cu
Centrul de sănătate mintală a rl. Criuleni. În cazuri de urgență medicală este apelată
ambulanța pentru acordarea primului ajutor medical sau, după ca, pentru spitalizarea
în cadrul Spitalului raional Criuleni. A fost constatată o colaborare cu Spitalul Oncologic
din Chișinău și Centrul Republican de Diagnosticare Medicală din Moldova.
33. În ceea ce privește incidentele de securitate menționăm că angajații Centrului au
comunicat că apelează la poliție pentru orice incident violent întâmplat între
beneficiari. Ca rezultat, poliția întocmește procese verbale contravenționale
beneficiarilor care se fac vinovați și aplică sancțiunea amenzii. În urma discuțiilor cu
administrația CPTPD, constatăm că această practică i-a responsabilizat pe beneficiari,
deoarece sancțiunea cu amendă aplicată de poliție îi lasă fără resurse financiare libere
consumate de regulă pe necesități personale. Astfel, beneficiarii sancționați ulterior
sunt obligați să muncească ca să achite amenzile contravenționale. Din discuția cu mai
mulți beneficiari o altă latură a acestei practici mai puțin pozitive, este că beneficiarii
sunt puși în situația de a munci în afara CPTPD, fiind remunerați per zi a câte 20/25 lei,
ceea ce constituie e remunerare foarte mică pentru munca prestată de beneficiari, dar
în schimb îi responsabilizează ca să nu mai săvârșească abateri pe teritoriul CPTPD.
34. Administrația instituției la fel a menționat faptul că nu există o colaborare cu Oficiul
Teritorial Chișinău al CNAJGS, adică au transmis solicitări de asistență juridică în
privința unor beneficiari dar în final nu au fost desemnați careva avocați pentru
acordarea asistenței juridice garantate de stat pe cauzele acelor beneficiari.
C. Implicarea în muncă a beneficiarilor
35. Din relatările conducerii Centrului reiese că în jur de 30 de beneficiari se angajează la
munci în afara instituției în timpul cald al anului dar o evidență a acestora nu se
efectuează8. Un număr exact al beneficiarilor care se angajează în câmpul muncii
sezonier, nu este monitorizat nici în ziua vizitei actuale, din 27.09.2018.
36. O parte din beneficiarii care se implică în activități în cadrul instituției, prestează și
munci remunerate în comunitate (de obicei lucrări agricole și gospodărești), pentru
care li se achită in jur 20 lei pe zi și în rare cazuri, 100-150 lei pe zi. Cu excepția celor
care muncesc ocazional în comunitate, cea mai mare parte din beneficiari își petrec
timpul, fără să facă nimic. Doar un număr foarte mic din beneficiari sunt implicați în
atelierul de croitorie, unde confecționează diferite lucrări, de obicei, pentru expozițiile
la care participă instituția. În mare parte atelierul este închis. Circa 1/3 se orientează în
spațiul extern al instituției (merg la fântână, la magazin, la anumite persoane/în
anumite locuri în localitate, o parte din ei merg și în alte localități. Doar un număr mic
din beneficiari pot utiliza transportul public interurban, pot merge singure în
localitățile de baștină. Cinci dintre beneficiarii instituţiei sunt angajaţi în câmpul
muncii în cadrul instituţiei – 1 frizer 50%, 2 infirmiere 50%, 1 animator cultural 25 %,
1 muncitor auxiliar 25%.
37. Din discuțiile cu mai mulți beneficiari, grupul de monitorizare constată că mulți din ei
doresc să muncească, însă nu prea au unde și au auzit de la angajați că accesul la
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A se vedea Raportul de monitorizare pe instituție efectuat în 2017, http://idom.md/wp-content/uploads/2017/08/Raportvizita-Cocieri_IDOM-2017.pdf;

ieșirile în afara Centrului va fi restricționat din partea administrației. Se formează o
puternică prezumție că această situație e folosită de personalul superior pentru
intimidarea beneficiarilor.
38. Un alt număr de beneficiari s-au plâns că sunt impuși să muncească pe teritoriul
Centrului de către medicul Z sau de către „instructorul internatului”. Aceștia afirmă că
nu doresc să muncească fără remunerare, însă sunt amenințați de angajați cu
transferul în secțiile cu regim închis sau micșorarea rației alimentare.
39. După cum a fost menționat, o parte din beneficiari sunt antrenați la munci de efectuare
a curățeniei în blocuri/secții, la munci de amenajare a teritoriului internatului, la
munci în cantina instituției (ștergerea prafului, măturatul, spălatul podelelor și ușilor,
ducerea gunoiului, aranjatul patului, sortatul și spălatul hainelor, aranjatul hainelor în
dulap, îngrijirea florilor, efectuarea curățeniei în curtea instituției etc.).
40. Din înscrierile făcute în Registrele Centrului (cele de predare a serviciilor și pentru
situații excepționale) reiese că sunt beneficiari ”luați” la muncă la ”Valerii Petrovici”
sau în baza cererii depuse de ”Natașa”.
D. Rele tratamente
41. În cadrul discuțiilor individuale și în grup cu beneficiarii Centrului, aceștia s-au plâns
pe următoarele: infirmierii aplică violență asupra lor pentru a impune ordine, sunt
sancționați cu încarcerare la etajul 3 în una din secțiile închise la discreția angajaților
instituției, nu pot ieși din secțiile închise decât dacă sunt ”iertați” de angajații instituției
însă de regulă petrec în secția închisă minim 7 zile, sunt impuși să muncească pe
teritoriul instituției iar dacă refuză sunt sancționați cu izolare în secțiile închise
împreună cu beneficiarii ”gravi bolnavi”, muncesc la săteni însă sunt înșelați la plată ori
plătiți cu alcool.
42. În ziua vizitei de monitorizare, echipa nu a recepționat nici o plângere privind violența
aplicată asupra beneficiarului de angajații Centrului. Au fost însă constatate mai multe
cazuri de violență între beneficiari, unele din care au fost raportate de Centru la poliție.
Un șir din acestea sunt descrise în Registrele Centrului (cele de predare a serviciilor și
pentru situații excepționale) unde nu întotdeauna stă mențiunea despre informarea
poliției sau acordarea primului ajutor medical beneficiarului rănit. Unele din cazurile
documentate în aceste Registre, descriu leziuni corporale de gravitate medie.
43. Verificând dosarele personale a beneficiarilor secționați contravențional pentru
aplicarea violenței asupra altor beneficiari, am constatat că aceștia î-și execută
sancțiunile cu amendă. Implicarea poliției în soluționarea cazurilor de violență între
beneficiari a fost remarcat de angajații Centrului ca fiind o metodă eficientă de
prevenire a abuzului din partea beneficiarilor.
44. O îngrijorare aparte au trezit înscrierile făcute în Registrul pentru cazuri excepționale,
despre depistarea cuțitelor la unii beneficiari, și un caz aparte descris (S.M.) când
beneficiara a atacat cu cuțitul altă beneficiară cauzând plagă la ”articulație”. Lipsește
orice mențiune despre informarea poliției, acțiunile întreprinse ulterior.
45. În aceleași registre, când beneficiarii manifestă comportamente problematice de
gravitate înaltă, se recurge forțat la medicație. În Registrele de predare a schimbului și
cel de evidență a cazurilor excepționale, sunt notate situațiile de utilizare a
medicamentelor psihotrope drept constrângere medicamentoasă (ex. o notă din
08.02.2018). Alăturat acestora lipsește vreo referință la indicația medicului.
46. În Registrele din secțiile închise se regăsesc multiple însemnări despre beneficiari grav
bolnavi care deranjează alți beneficiari, în special pe durata nopții (strig, ”dezbracă
fetele”, nu-i lasă să se odihnească etc.). Angajații nu au fost instruiți și nu cunosc
tehnicilor de reducere a comportamentului agresiv. De obicei persoana este
ținută în izolator în situațiile când vine în stare de ebrietate din sat. Respectiv,

încarcerarea beneficiarilor anume în secțiile închise drept ”sancțiune disciplinară”
pentru neascultare sau abateri regulamentare, constitui sancțiune.
47. Cazurile de violență asupra beneficiarilor din partea angajaților instituției au fost
relatate echipei de monitorizare IDOM anterior, acestea însă nu sunt în nici un mod
documentate în Registrele existente ale instituției.
E. Condiții de viață
48. Beneficiarii CPTPD Cocieri sunt repartizați în 8 grupe: 2 grupe mixte (bărbați, femei) la
etajul întâi, 3 grupe de femei (două grupe la etajul al doilea și o grupă la etajul al
treilea) și 3 grupe de bărbați (două grupe la etajul al treilea și o grupă la etajul al
doilea). Într-o grupă locuiesc între 35-50 de beneficiari. Din observațiile evaluatorilor,
repartizarea beneficiarilor în grupe ține de câteva criterii: a) criteriul sexului (sunt
grupe de femei și respectiv grupe de bărbați, cu excepția etajului întâi); b) criteriul
mobilității (în grupele de la etajul 1 sunt repartizate persoane cu mobilitate redusă și
câțiva beneficiari fără probleme de mobilitate, care datorită gradului mai înalt de
autonomie personală au și rolul de îngrijitori); c) criteriul comportamental (în grupele
de la etajul 3, care sunt grupe cu regim închis, sunt repartizate sau transferate pentru o
anumită perioadă persoanele care prezintă probleme comportamentale); d) criteriul
incompatibilității (dacă agresiunea fizică reciprocă între beneficiarii aceleiași odăi
persistă, persoanele sunt despărțite, mutate în alte odăi, la recomandarea infirmierelor
și în baza deciziei medicilor).
49. Spațiile unei grupe sunt compuse din dormitoare pentru beneficiari, odaia pentru
infirmieră, grupuri sanitare pentru beneficiari, grup sanitar pentru personal și spațiul
comun pentru odihnă (TV, canapele, scaune). De regulă, un dormitor este destinat unui
număr de la 1 la 4 persoane și este dotat cu paturi și dulapuri (mobilier prezent în
toate dormitoarele), masă și 1-2 scaune (doar în unele grupe). În odăile în care locuiesc
câte 1 persoană sau câte 2 persoane, fiecare persoană are dulapul său. În odăile în care
locuiesc câte 3 sau 4 persoane, un dulap revine la 2 persoane.
50. Constatăm că există diferențe între grupe în ceea ce privește posibilitatea beneficiarilor
de a avea și folosi lucruri personale. Spre exemplu, în unele grupe beneficiarii au
propriile haine, au lucruri personale, în timp ce în alte grupe există depozit pentru
haine și majoritatea beneficiarilor nu au nici hainele lor personale, dulapurile din odăi
sunt goale, lipsește masa și scaunele.
51. Circa 30 persoane necesită supraveghere și/sau ghidare, unii din ei folosind și scutece
(de obicei noaptea), 4 dintre beneficiari sunt ajutați la folosirea toaletei din cauza
inaccesibilității fizice a grupului sanitar (nu este adaptat pentru persoane cu
dizabilitate fizică) și un beneficiar folosește permanent scutec.
52. Menționăm că datorită proiectului de construcție a instituției, grupurile sanitare sunt
distribuite neuniform. Sunt blocuri a câte două odăi, care dispun de veceu și cadă,
folosite doar de beneficiarii celor două odăi (4-6 persoane). În același timp, în cazul
odăilor amplasate de-a lungul coridorului (în afara blocurilor), grupul sanitar (o cadă,
2 dușuri și 2 vase de veceu) este utilizat în comun de peste 40 beneficiari (ex. grupei 3
G). Pentru beneficiarii care necesită ghidare, supraveghere în utilizarea veceului,
această situație este una de disconfort. Unele grupuri sanitare sunt într-o
situaţie de igrasie (pereţi cu mucegai, vopseaua cojita de la umezeală).
53. În circa 50 de cazuri beneficiari sunt ajutați fizic și ghidați de către personalul de
îngrijire și alți beneficiari să se îmbrace și să se dezbrace, sau sarcinile de îmbrăcare și
dezbrăcare sunt realizate în exclusivitate de către personalul de îngrijire și de către alți
beneficiari cu abilități din grupă. Observăm că o parte din beneficiari au haine
personale, pe care și le spală singuri, fie manual, fie în mașinile de spălat din grupe,
având posibilitate să aleagă cu se să se îmbrace. În același timp, o altă parte din

beneficiari nu au haine personale, toate hainele fiind păstrate în debara și oferite
beneficiarilor de către infirmieră, la discreția acesteia.
54. Aproximativ 75 % dintre beneficiari se spală independent (folosesc săpunul, ștergarul,
periuța de dinți, realizează igiena intimă); 14 beneficiari sunt ajutați la efectuarea
igienei din cauza inaccesibilității fizice a grupurilor sanitare; În circa 40 de cazuri
beneficiari necesită supraveghere și ghidare în timpul efectuării igienei personale din
cauza stării de sănătate; în circa 15 cazuri, majoritatea sarcinilor de igienă personală
sunt realizate de către îngrijitor și/sau alt beneficiar.
55. Constatăm în mai multe cazuri problema insuficienței produselor de igienă (șampon,
săpun, detergent, pastă și periuțe de dinți, absorbante). Beneficiarii care au
posibilitatea să efectueze munci remunerate și cei care primesc pensie își procură
produse de igienă, însă beneficiarii care nu dispun de bani, menționează că uneori duc
lipsă de aceste produse sau acestea sunt livrate în cantităţi insuficiente.
56. În cadrul vizitei anterioare, membrii echipei de monitorizare au examinat în special
secțiile cu regim închis de la etajul 3 al Centrului. Și de această dată, în rezultatul
monitorizării s-a constatat că situația din aceste secții la capitolul igienă sanitară este
pe alocuri problematică. Situația precară rezultă din numărul insuficient de personal,
spre exemplu o secție numără 45 de beneficiari fiind deservită doar de o singură
infirmieră care evident nu reușește să facă față necesităților. Acoperirea acestor
necesități are loc prin atragerea beneficiarilor la activități de curățenie pe holuri, în
blocurile sanitare, curtea Centrului etc. Totodată, unii beneficiari sunt antrenați la
menținerea disciplinei în interiorul secției.
57. Secțiile de la etajele 3 (cu regim închis) sunt predestinate pentru beneficiarii care
suferă de tulburări „foarte grave” sau pentru cei care „încalcă regimul” în instituție (în
special cei ce abuzează de băuturi alcoolice). În timpul vizitei, am observat că veceul și
baia din aceste secții nu dispun de uși individuale sau separeuri, cerință necesară
pentru asigurarea respectării intimității și demnității umane. Toate necesită reparație.
Așadar, aceste secții sunt folosite și drept izolator pentru impunerea sancțiunilor
disciplinare.
58. În secția închisă pentru femei, în ultima odaie îndepărtată, a fost identificată o
beneficiară legată de calorifer cu bandaje de binte, stând pe podeaua rece lângă patul
de fier fără saltea, pernă, plapumă. Odaia era folosită de angajați drept ”izolator”
pentru ”gravi bolnavi”. Beneficiara se putea deplasa individual, dar în cazul dat era
imobilizată la calorifer cu bandaje.
59. Fiecare ușă din odăile secțiilor instituției are ”urechi” pentru încheierea lor cu lacăte,
altele chiar încheiate cu lacăte în ziua vizitei.
60. Beneficiarii au comunicat că plimbările la aer liber pentru beneficiarii imobilizați nu se
realizează. Instituția justifică acest lucru cu lipsă de personal. Se întâmplă însă ca acești
beneficiari să fie scoși din odaia lor în coridor pe parcursul zilei, sau în altă odaie, în
timp ce se face aerisirea încăperilor. În odăile beneficiarilor imobilizați persistă miros
profund de urină, fecale și clor.
61. Masa este servită în două ture la cantina de la etajul 1. Mai mulți beneficiari din grupele
care servesc masa în prima tură, au menționat că trebuie să mănânce repede pentru a
elibera locul pentru cei care urmează să mănânce în tura a doua. Astfel, din
observațiile evaluatorilor, unii beneficiari nu reușesc să mănânce toată mâncarea și
sunt nevoiți să o lase pe masă, deoarece nu li se permite să o ia în odăi. Se permite să
fie luată doar pâinea, pe care, beneficiarii o ascund de multe ori prin buzunare.
Majoritatea persoanelor cu dizabilitate fizică severă sunt hrănite de către personalul
îngrijitor la cantină. Nu au fost plângeri privind calitatea și cantitatea alimentației.

F. Îngrijirea sănătății
62. În centrul sunt angajați 4 medici: medicul ecograf, medicul terapeut, medicul
neuropatolog, medicul stomatolog și majoritatea din ei au locul de muncă de bază în
alte instituții medicale.
63. Circa 45 dintre beneficiarii plasaţi în instituţia rezidenţială Cocieri sunt cu o
dizabilitate locomotorie (Infirmitate Motorie Cerebrală infantilă, consecințe ale
accidente cerebral-vasculare, traumatism craneo-cerebral achiziţionat / hemipareze,
picior amputat). În mare parte beneficiarii sunt asiguraţi cu scaune rulante, însă nu
toate sunt adaptate necesităților acestora, aproximativ 8 persoane nu pot să le
mânuiască şi sunt total dependenţi de îngrijitori. Persoanele cu dizabilităţi
locomotorii sunt plasate la etajul I, acestea nu au acces la etaj – la asistent social,
directoare sau bibliotecă, ascensoarele nu sunt funcţionale sau nu sunt utilizate
de către beneficiari. Circa 150 de cazuri sunt cu dizabilitatea intelectuală, inclusiv
cu Autism clasic, cu Tulburări din Spectrul Autist şi cu Sindromul Down. Circa 30
beneficiari sunt diagnosticată epilepsie și sindrom epileptic, ei sunt trataţi la medicul
psihiatru din cadrul instituţiei.
64. Din discuțiile cu medicul psihiatru și în urma examinării medicamentelor administrate
beneficiarilor, constatăm că instituția nu este asigurată suficient cu preparate
anticonvulsivante eficiente pentru formele de epilepsie cu activitate înaltă. Medicul
psihiatru din CPTPD Cocieri afirmă că beneficiarilor le sunt administrate acele
preparate, pe care instituția le primește de la stat, cu toate că nu sunt cele mai eficiente.
O persoană, la propria dorinţă, îşi face investigaţii la Chişinău, spitalul de Urgenţă, la
fel, a menţionat că îşi cumpără singur medicamentele indicate de medic pentru
controlul activităţii epileptoide, deoarece instituţia nu îl poate procura medicamentul
de care el are nevoie. Din totalul beneficiarilor evaluaţi, circa 135 beneficiari sunt
diagnosticați cu Schizofrenii, dintre care, conform fiselor medicale, majoritatea
prezintă tulburări psihotice cu comportament problematic, cu necesitate de spitalizare
sau necesitate de tratament ambulatoriu. Conform medicului psihiatru al instituției,
mulţi dintre beneficiarii cu schizofrenie refuză tratamentul. Astfel, de multe ori este
posibilă doar asistenţa în cazuri de deteriorare a stării de sănătate, când beneficiarii
manifestă comportamente neadecvate și când se recurge forțat la medicație.
65. Starea somatică a beneficiarilor din instituţie este monitorizată de către medicul
terapeut. De asemenea, am observat că nu toți beneficiarii cu probleme neurosenzoriale sunt asigurați cu ochelari și aparate auditive.
G. Sănătatea Reproductivă și Viața Privată a Beneficiarelor
66. Beneficiarii instituției practică sexul. Din cele explicate de angajații Centrului,
beneficiarilor li se oferă prezervative. La momentul vizitei, și deja de o perioadă
îndelungată, unica metodă de contracepție folosită în instituție. Prezervativele sunt
oferite bărbaților, nu femeilor. Instituția de asemenea pune la dispoziția beneficiarilor,
dacă sunt un cuplu, odaia destinată pentru ”carantină” pentru sex și intimitate. Cu
excepția angajaților, nici un beneficiar nu a confirmat că a folosit această odaie.
67. Nu există informația despre cuplurile create în instituție. Ele fie sunt ad-hoc și se
ascund, fie necunoscute angajaților.
68. Ciclul menstrual al fiecărei beneficiare este monitorizat în Registrul de evidență a
ciclului și Registru de distribuire a absorbantelor. Monitorizarea are drept scop
identificare precoce a sarcinii la femei.

III. Concluzii și Recomandări























Îngrijirile medicale pentru beneficiarii CPTPD Cocieri în linii generale sunt bune și
foarte bune (atât psihiatrice cât și somatice) confirmat prin scăderea mortalității la
indicatorul populației generale.
Se constată o limitare în accesul la serviciile specializate și generale de sănătate
disponibile populației generale din teritorii (care trăiesc în comunitate) și la serviciile
specializate de sănătate mintală (CCSM)
Asigurarea cu medicamente bună.
Se atestă insuficiență în specialiști în psihiatrie.
Se atestă lipsa totală a tratamentului psihologic și psihoeducativ, care este esențial
pentru reabilitarea și incluziunea persoanelor cu dizabilități psihosociale și intelectuale
Accesul la asistența medicală de urgență bună
Unele îngrijorări referitor la utilizarea unor medicamente în cazurile de urgență
psihiatrică și neurologică.
Dosarele personale ale beneficiarilor rămân a fi incomplete, informația nefiind
actualizată conform mecanismului de referire. Cererile personale de plasament, anexate
la dosarele beneficiarilor, nu au fost scrise de către beneficiari. Toate cererile sunt
scrise de aceiași persoană (conform analizei scrisului) și în foarte multe cazuri lipsește
semnătura persoanei, din numele căreia este adresată cererea. Există cereri inclusiv din
numele beneficiarilor care nu pot nici citi și nici scrie, precum și a celor care nu
conștientizează semnificația semnării unei cereri.
În ultimul an au existat solicitări din partea rudelor pentru a institui protecție judiciară
în câteva cazuri. Pentru aceste persoane instituția nu poate să ofere asistenta juridică,
de asemenea nu au fost solicitate serviciile CNAJGS pentru a asigura dreptul la asistenta
juridică persoanelor aflate în instituție.
La nivel de instituție lipsesc programe de dezvoltare a abilităților de viață
independentă, beneficiarii nu sunt implicați în activități zilnice conform planurilor
individualizate.
În unele grupe există depozit pentru haine și majoritatea beneficiarilor nu au nici
hainele lor personale, dulapurile din odăi sunt goale, lipsește masa și scaunele.
Grupurile sanitare nu dispun de accesibilitate fizică.
Pentru beneficiarii care folosesc grupul sanitar comun la etaj și care necesită ghidare,
supraveghere în utilizarea veceului, această situație este una de disconfort din cauza
distanței și di cauza că trebuie să apeleze de fiecare dată la ajutor. Unele grupuri
sanitare sunt într-o situație de igrasie (pereți cu mucegai, vopseaua cojita de la
umezeală).
Beneficiarii au sesizat insuficienței produselor de igienă (șampon, săpun, detergent,
pastă și periuțe de dinți, absorbante, scutece). Beneficiarii care au posibilitatea să
efectueze munci remunerate și cei care primesc pensie își procură produse de igienă,
însă beneficiarii care nu dispun de bani, menționează că uneori duc lipsă de aceste
produse sau acestea sunt livrate în cantități insuficiente.
În instituție mai există grupe cu regim închis situate la etajul 3,, sunt repartizate sau
transferate pentru o anumită perioadă persoanele care prezintă probleme
comportamentale sau persoane care sunt considerate periculoase pentru sine sau
















pentru cei din jur. În zile călduroase beneficiarii sunt scoşi afară in zona numită “Parc”,
care anterior se numea „Ţarc”, care la fel este izolată, de unde beneficiarii de asemenea
uneori evadează.
În situațiile când beneficiarii manifestă comportamente problematice de gravitate
înaltă - se recurge forțat la medicație. Nu există o politică în acord cu legislația cu
privire la utilizarea măsurilor de constrângere.
În cazul beneficiarilor, care ies din instituție și se întorc deseori seara în stare de
ebrietate și manifestă comportamente agresive și constituie un factor de agitație și
nervozitate pentru ceilalți beneficiari din odaie și din grupă, angajații plasează persoana
este ținută în izolator până în momentul când își revine. Poliția este chemată de obicei
mai târziu după ce se întâmplă incidente mai serioase.
În ultimul timp este mai restricționat accesul beneficiarilor în comunitate, din cauza
consumului excesiv de alcool.
Persoanele cu dizabilităţi locomotorii sunt plasate la etajul I, acestea nu au acces la etaj
– la asistent social, directoare sau bibliotecă, ascensoarele nu sunt funcționale sau nu
sunt utilizate de către beneficiari.
Mulți dintre beneficiarii cu schizofrenie refuză tratamentul. Astfel, de multe ori este
posibilă doar asistență în cazuri de deteriorare a stării de sănătate, când beneficiarii
manifestă comportamente neadecvate și când se recurge forțat la medicație.
De asemenea, am observat că nu toți beneficiarii cu probleme neuro-senzoriale sunt
asigurați cu ochelari și aparate auditive.
Persoanele cu mobilitate foarte redusă „țintuite la pat” au escare. Nu întotdeauna se
realizează proceduri de prevenire a escarelor.
Odaie special amenajată pentru a „face sex” nu este echipată adecvat, ea nu oferă
siguranță și dreptul persoanelor la intimitate. Din spusele beneficiarilor, acel spațiu est
foarte puțin utilizat.
Nu există spații securitate în care beneficiarii să-și țină banii. Furtul banilor sau a
produselor în instituție este o practică frecventă.

Reieșind din cele constatate în procesul monitorizării beneficiarilor, propunem
următoarele recomandări:
1) Modificarea Regulamentului-cadru al instituției, care să includă prevederi privind
dezinstituționalizarea beneficiarilor, proceduri de lucru și colaborare cu structurile
teritoriale de asistență socială, serviciile oferite beneficiarilor, dispoziții noi privind
managementul financiar în cazul prestării unor servicii alternative de către instituție,
proceduri legale de aplicare a măsurilor de constrângere.
2) Reglementarea și implementarea managementului de caz în instituție în
perioada de reformare:
 Evaluarea periodică a beneficiarilor de către o echipă multidisciplinară de specialiști
din cadrul instituției, elaborarea și implementarea planului individualizat de
asistență în cazul fiecărui beneficiar în vederea favorizării dezinstituționalizării;
 Completarea dosarelor personale ale beneficiarilor cu informații privind familia,
proprietatea etc., prioritar în cazurile când beneficiarii mențin legătura cu familia (a
se vedea vizitele în/din instituție);
 Asigurarea dreptului la asistență juridică pentru persoane, în special în situații de
solicitări din partea rudelor pentru a institui protecție judiciară, pentru protecția
dreptului de moștenire a bunurilor și/sau a imobilelor.

 Revizuirea modalităților de completare a registrelor, evitarea formulelor „Am
dat/Am primit 45 de băieți, fete”;
 Identificarea posibilităților de perfectare a actelor de identitate pentru persoanele
care n dețin aceste acte.
 Revizuirea anuală a planurilor individuale de dezvoltare, implicarea beneficiarilor în
activități de dezvoltare a autonomiei personale și pregătire pentru trai independent
– menaj, bucătărie, socializare
3) Asigurarea accesului fizic pentru persoane cu dizabilitate fizică
 Accesibilizarea grupurilor sanitare, dotarea acestora cu bare de suport, vase de WC
posibil de utilizat pentru persoane cu dizabilitate locomotorie, spațiu pentru baie
adaptat etc.
 Realizarea lucrărilor de renovare și igienizare a grupurilor sanitare în situație
deteriorare (pereți cu mucegai, vopseaua cojita de la umezeală).
 Asigurarea accesului la etajul II – la asistent social, directoare sau bibliotecă, pentru
persoanele care au dizabilitate locomotorie și locuiesc la etajul I.
4) Asigurarea dreptului la intimitate și obiecte personale pentru beneficiari
 Identificarea posibilităților de a oferi beneficiarilor obiecte personale, inclusiv haine,
încălțăminte - depozitarea acestora în siguranță în dulapurile din dulapurile din
odăi care la moment sunt goale, asigurarea persoanelor cu mobilierul necesar masă și scaunele.
 Asigurarea persoanelor cu produse de igienă - șampon, săpun, detergent, pastă și
periuțe de dinți, absorbante.
 Elaborarea unei politici în acord cu legislația cu privire la utilizarea măsurilor de
constrângere.
 Echiparea și amenajarea adecvată a odăii matrimoniale, care să ofere siguranță și
dreptul persoanelor la intimitate. Realizarea instruirilor în limbaj ușor de înțeles
pentru utilizarea contraceptivelor
 Identificarea posibilităților ca fiecare beneficiar să-și țină banii și lucrurile personale
în siguranță. Monitorizarea „rudelor binevoitoare ” care vizitează beneficiarii în
zilele de recepționare a pensiilor pentru a le lua banii.
 De a oferi suport pentru gestionarea banilor, în același timp de a oferi posibilitatea
ca fiecare beneficiar să aibă control asupra banilor.
 Oferirea posibilităților pentru cupluri de a locui împreună.
5) Asigurarea dreptului la protecție împotriva torturii, tratamentului inuman și
degradant
 Identificarea strategiilor de a opri plasarea beneficiarilor în spații cu regim închis, în
special izolatorul, grupele de la etajul III și așa zisul “Parc/Țarc”
 Elaborarea politicilor de a utilizarea măsurilor de constrângere în acord cu
legislația.
 Instruirea angajații pentru utilizarea tehnicilor non-agresive de reducere a
comportamentului problematic (de exemplu, sistemul MANDT).
 Încetarea practicilor aplicarea tratament medicamentos fără consimțământul liber
și informat al persoanei.
 Monitorizarea legalității instituirii amenzilor instituite de polițistul de sector.

6)

Asigurarea dreptului la sănătate și la mijloacelor asistive
 Identificarea posibilităților pentru asigurarea beneficiarilor cu scaune rulante
conform necesităților, încălțăminte ortopedică conform necesităților.
 Aplicarea procedurilor de prevenire a escarelor pentru persoanele cu mobilitate
redusă.
 Realizarea activităţilor individualizate privind revendicarea dreptului la sănătate
sexuală şi reproductivă, cu subiecte care ar include educaţie sexuală, relaţii, sex
sigur /protejat, protecție împotriva violenței și abuzurilor etc. în limbaj ușor de
înțeles, în acord cu necesitățile beneficiarilor
 Evaluarea si identificarea posibilităţilor de acordare a asistenţei psihologice,
inclusiv acordarea suport comportamental pozitiv
 Aplicarea principiului consimțământului informat/utilizare rea tehnicilor de psihoeducație pentru persoanele cu schizofrenie care refuză tratamentul. Monitorizarea,
prevenirea și documentarea cazuri de deteriorare a stării de sănătate.
 Asigurarea persoanelor cu ochelari și aparte auditive.
 De îmbunătățit accesul la serviciile disponibile în comunitate – medicul de familie,
serviciile specializate de ambalator (cardiolog, neurolog, endocrinolog, dermatologi,
etc.). De dorit de instruit lucrătorii medicali în particularitățile de referire în
sistemul sanitar și de dezvoltat procedurile de accesare a serviciilor, cu suport
juridic la necesitate pentru a exclude disciminarea de către alți prestatori de servicii
de sănătate.
 De identificat posibilitatea de accesare mai largă a medicamentelor psihotrope și
generale din lista medicamentelor compensate disponibile populației generale în
comunitate prin prescrierea de către medicii de familie și medicii specialiști, inclusiv
psihiatrii de la CCSM raional.
 Instruirea personalului în materie de rele tratamente și protocoalele clinice
naționale de urgență pentru argumentarea necesității utilizării medicamentelor în
cazuri de urgențe psihiatrice și neurologice cu garanția excluderii utilizării
psihotropelor ca pedeapsă, educație sau în alte scopuri în afara indicațiilor medicale.
 Adoptarea documentației unice standardizate pentru asistența medicală și
includerea în raportarea statistică de ramură pentru considerarea politicilor de
sănătate
 Pregătirea și trecerea procedurii de acreditare în sănătate și în domeniul social
(obligații legale) pentru stimularea respectării standardelor de calitate în ambele
domenii – ale serviciilor sociale și medicale.
 Pledoarie față de Agenție și Minister să includă obligator în statele de personal
psihologi cu o curiculă bine determinată bazată pe metode psihoterapeutice
științifice moderne.
7) Asigurarea dreptului la libera circulație, dreptului la participare la activităţi pe
interese
 Identificarea mecanismelor legale de a asigura dreptul la libera circulaţie, anularea
pedepselor pentru ieşire de pe teritoriul instituţiei

 Identificarea posibilităţilor de amenajare atelierelor de lucru sau activități
planificate și diferențiate, în care să poată fi implicați beneficiarii, în funcție de
interese și abilități.

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.

