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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. Opiniile exprimate nu neapărat reflectă
punctul de vedere al donatorului
Vizita în instituție a fost inopinată și a avut loc în ziua de 12 noiembrie 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); discutarea
problemelor identificate cu administrația instituției, fotografierea, observarea directă a
spaţiilor în care locuiesc beneficiarii şi a spaţiilor comune de îngrijire şi igienă, analiza
documentelor (dosare personale ale beneficiarilor, registre, cartele medicale, baze 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. Internatului Psihoneurologic din Brînzeni, Edineț, redenumit în Centrul de plasament
temporar pentru persoane cu dizabilităţi Brînzeni, în continuare instituţia rezidenţială
Brînzeni este gestionat de Agenţia Naţională Asistenţă Socială, autoritate
administrativă în subordinea Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.
2. CPTPD Brînzeni este situat în partea vest a satului Brînzeni și are o capacitate maximă
de 300 de locuri, în perioada evaluării fiind prezenți în perioada evaluării (273
persoane). Instituția ocupă astăzi un complex de 11 clădiri, de 1-2 nivele, care au fost
construite în diferite perioade de timp și cu diferite destinații. Un alt grup de clădiri
ocupat de către instituție este de tip foarte vechi, construit de către boierul basarabean
Vasile Stroescu pe moșia sa, în secolul XIX (anul 1874), folosit în prezent de către
administrația instituţiei ca și bloc administrativ. Blocurile locative au fost dat în
exploatare în anul 1974.
3. Actualmente Instituția rezidențială funcţionează în baza la „Regulamentul - Cadru
privind organizarea şi funcţionarea 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. Scopul instituţiei este
oferirea serviciilor de îngrijire şi suport pentru dezvoltarea abilităţilor de autonomie
personală, de autoservire şi socializare a beneficiarilor în vederea facilitării procesului
de incluziune în comunitate.
4. Potrivit Legii serviciilor sociale nr. nr. 123 din 18.06.2010, instituțiile rezidențiale din
subordinea MMPSF prestează servicii sociale cu specializare înaltă, deoarece impun un
şir de intervenţii complexe ce pot include orice combinaţie de servicii sociale
specializate, acordate beneficiarilor cu dependenţă sporită şi care necesită
supraveghere continuă (24/24 ore).
A. Rezidenții Centrului de plasament
5. 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
grupurile de beneficiari. Aplicarea mecanismului de referire al cazului în sistemul de
servicii sociale urmăreşte scopul de soluţionare rapidă şi eficientă a situaţiei
beneficiarului.1
Tabelul nr. 1 Numărul beneficiarilor după sex
Internatul psihoneurologic din satul Brînzeni

1

Fete

102

Bărbați

135

Total

240

Ordin MPSFC nr. 55 din 12.06.2009;

Tabelul nr. 2 Numărul beneficiarilor după vârstă
Bărbați
20 - 30 ani
31 —40 ani
41 - 50 ani
51 - 60 ani

17
34
47
44

61 - 70 ani
dup 70 ani

9
2

20 - 30 ani
31 - 40 ani
41 - 50 ani
51 - 60 ani
61 - 70
dup 70 ani

13
31
18
34
8
3

Femei

7. 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
tutela2.
8. În urma monitorizării s-a depistat faptul că unii beneficiari sunt plasați involuntar în
cadrul unui bloc închis al instituției, din diferite motive, sau că beneficiarii respective
sunt violenți sau nu se supun unor rigori sau după părerea administrației aceștia
trebuiesc izolați de restul beneficiarilor. În cadrul acestui bloc rezidenții instituției sunt
tratați diferențiat față de restul beneficiarilor, pornind de la limitarea libertății
circulației și finisând cu regimul plimbărilor sub supraveghere la ore special stabilite,
ceea ce în final contravine standardelor internaționale și naționale ce vizează libertatea
persoanei.
9. Legal în această instituție conform legii nu poate nimeni să fie privat de libertatea sa,
ori internarea forțată are loc conform legii în staționarul de psihiatrie în baza hotărârii
instanței de judecată, pe când în instituția respectivă internarea se face doar în baza
acordului informat al persoanei. Menționăm că existența în continuare a secțiilor
închise în cadrul Centrului constituie o încălcare a libertății persoanei prevăzut de art.
5 din CEDO, reieșind din statutul instituției și din faptul că în cadrul Centrului forțat nu
pot fi internați pacienții, nici în baza hotărârii judecătorești nici în altă bază.
10. În rezultatul monitorizării s-a constatat că situația din aceste secții închise la capitolul
igienă sanitară este pe alocuri problematică. Situația precară rezultă din numărul
insuficient de personal. Menționăm că beneficiarii din acest bloc sunt practic privați de
libertate, ilegal, sunt scoși la plimbare la ore anumite, beneficiarii nu pot circula liber,
nu pot ieși la plimbare după propria voință sau necesitate, aici menționăm cazul unui
beneficiar cu deficiențe de văz care nu are posibilitatea de sine stătător să-și exercite
dreptul la primblare și este nevoit să apeleze la ajutorul altor beneficiari, cu toate că
aceasta este obligația instituției. Astfel, din discuții cu mai mult beneficiari s-a constatat
faptul că unii beneficiari sunt plasați în cadrul Blocului cu regim închis în calitate de
pedeapsă, pentru comportamentul lor ori la voința sanitarilor cărora nu le place
comportamentul unor beneficiari, care s-ar considera violenți. Menționăm ca astfel de
măsuri și practici sunt ilegale, abuzive și contrar drepturilor omului, ori libertatea
persoanei este garantată atât de normele internaționale cât și de legislația națională.
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
2

11. Conform scrisorii nr. 01-352/ 01353 din 02.05.2018 adresată Institutului pentru
Drepturile Omului, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale a comunicat că va
întreprinde măsuri în vederea închiderii secţiilor de supraveghere riguroasă din cadrul
internatelor psihoneurologice. Totodată, Ministerul a solicitat administraţiei
Internatelor psihoneurologice să întreprindă măsuri în vederea remedierii situaţiei şi
închiderea secţiilor de supraveghere riguroasă, inclusiv reevaluarea beneficiarilor
plasaţi în aceste secţii. Despre măsurile întreprinse, însă, nu am fost informați.
12. 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. În același timp, încăperile sanitare necesită reparație cosmetică.
13. Din rezultatele vizitei de monitorizare IDOM exprimă îngrijorarea cu privire la violarea
dreptului la libertate, prin practica obligării în continuare a personalului instituției de a
reîntoarce în instituție beneficiarii plecați din instituție fără a înștiința
conducerea/medicul instituției. Mai mult ca atât, asemenea acțiuni sunt contrare
garanțiilor oferite prin 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. Mortalitatea (toate cauzele) este în creștere în ultimii 3 ani:
Tabelul nr. 2 Mortalitatea (all cause, abs.)

15. Analiza ratei mortalității arată că ea constituie 38.4 la 1000 populație, ceea ce este mai
mare de aproximativ 4 ori decât rata mortalității în populația generală pentru
Republica Moldova3. De asemenea este semnificativ mai mare decât în alte instituții
3

Numărul decedaţilor în RM în anul 2017 a fost de 36 768 persoane, rata mortalităţii generale constituind 10,4 decedaţi la
1,000 locuitori, conform datelor oferite de Biroul Național de Statistică

similare din țară. Studiile internaționale relevă mortalitatea în populația specială a
persoanelor cu tulburări mintale de cel puțin 2 ori mai mare decât cea a populației
generale (2.24), 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. Trebuie să luăm în considerație că datele sunt
la nivelul a 9 luni a anului curent.
16. Conform datelor prezentate la momentul vizitei internatul găzduia 260 de beneficiari,
dintre care (date aproximative, adaptate, neactualizate luate din registrul general al
rezidenților):
Tabelul nr. 4 Structura beneficiarilor după nozologii (diagnostice) – date la nivelul 2017
calculate la 422 beneficiari la evidența medicului psihiatru
Nr.
ord

Grup nozologic
Sechele ale leziunilor
organice
Epilepsie
Retard mintal

1.
2.
3.

Cod CIM

Numărul de
beneficiari

F07

8

G40..-G41...
F70...

32
151
14
137
69

ușor
Sever
4.

Schizofrenie

F20-F29

17. Maladii infecțioase contagioase nu s-au depistat. Structura maladiilor somatice
concomitente, se află în gestionarea medicului terapeut. Numărul acutizărilor somatice
s-a micșorat în ultimii ani.
Tabelul nr. 5 Structura maladiilor somatice acutizări, Brânzeni
Nr. ord
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Grup nozologic
Număr beneficiari
Patologia Sistemului cardio57
vascular
Patologia Sistemului
26
respirator (bronșite acute si
cronice)
Patologia tractului digestiv
19
Patologia sistemului
29
urogenital
ORL
9
Onco
5
Ciroze
4
Aparatul locomotor
25
Anemie
19
Traumatisme
5
Alte
...

Tabel nr. 6. Dizabilitatea
Dizabilitatea
4

Număr beneficiari

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.

Medie (III)
Accentuată (II)
Severă (I)

2
161
97

18. În grupul de suport (la pat) sunt 25 de persoane.
19. Analizând mișcarea beneficiarilor în/din instituţia rezidențială Brînzeni în perioada
2016-2018, constatăm că pe parcursul a 3 ani s-au înregistrat 15 de ”noi intrări” și
respectiv 42 de ”ieșiri”, din care 22 beneficiari au fost externați și 20 beneficiari
au decedat. Observăm că în perioada 2016 - 2018 mișcarea beneficiarilor a
înregistrat o dinamică negativă (-18 persoane) - în baza limitărilor de plasare în
instituție precum si în baza reintegrărilor în familie și deceselor.
Tabelul nr. 7 Mișcarea beneficiarilor în/din CPTPD Brînzeni 2016-2018
ANUL
2016 2017 2018
Nr. beneficiari
278
262
260
INTRĂRI
TOTAL, din care
1
4
10
din familie
1
4
0
din alte instituții
0
0
0
IEȘIRI
TOTAL, din care
7
14
21
reintegrați în familie
3
8
2
transferați în alte instituții
0
0
9
decedați
4
6
10
servicii sociale
0
0
0
20. Unul dintre lucrurile observate cu referire la studierea dosarelor personale - acestea
conțineau foarte puține informații despre beneficiari, în cele mai dese cazuri
informația necesară cu caracter social (istoricul plasamentului, date despre familie,
studii, ocupație etc.) poate fi găsită doar din cartele medicale. Astfel, în foarte multe
dosarele personale lipsesc: copia de pe actele de identitate (actele originale
păstrându-se separat de dosare), ancheta socială, actele privind situația familială
a beneficiarului, actele privind existența sau inexistența bunurilor mobiliare și
imobiliare ale beneficiarului. În cazul persoanelor plasate în CPTPD Brînzeni cu
peste 10 ani în urmă și mai mult, foarte multe dosare personale sunt practic fără acte,
unicul act disponibil fiind îndreptarea privind instituționalizarea eliberată de MMPSF.
21. Rămân a fi nedocumentate (nu dețin nici un act de identitate) încă 11 cazuri.
Asistentul social a explicat că există probleme de perfectare a buletinului de identitate
din considerentul că persoana nu deține certificatele necesare de stare civilă, iar în
cazul unor beneficiari nu se cunoaște nici data și nici locul nașterii.
22. Constatăm că dosarele personale ale beneficiarilor CPTPD Brînzeni conțin planuri
individualizate de asistență, însă aceste sunt completate pe format tip, fără implicarea
beneficiarilor. La fel, nu sunt realizate alte evaluări decât cele din 2015 de către o
echipă de evaluatori externi.
23. 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 este reevaluată periodic de
către prestatorul de servicii sociale, cel puțin o data la 6 luni (art.19).
24. Din analiza dosarelor personale ale beneficiarilor, remarcăm că informația nu este
reactualizată periodic, nici cu privire la familiile beneficiarilor, nici cu privire la
serviciile prestate acestora în instituție. Nu este posibil de a analiza

progresele/regresele beneficiarilor din CPTPD Brînzeni, în lipsa planurilor
individualizate de asistență revizuite.
B. Personalul Centrului de plasament și relațiile cu alte autorități
25. Deservirea medico-socialä a beneficiarilor se efectuează conform planului complex de
măsuri pentru deservirea medicală a beneficiarilor Centrului de plasament temporar
din s. Brînzeni. Pe parcursului anului 2017 beneficiarii Centrului au fost deserviți de
lucrătorii medicali.
Tabelul nr. 8 Statele de personal
Medici psihiatri
Medici terapeuți
Medic stomatolog
Medic chirug
Medic epidemiolog
A/m superioară
A/m fiz cabinet
A/m farmacistă
Felcer laborant
Asistent social
A/m cabinet de proceduri
A/m masor
A/m dietolog
A/m ginecolog
A/m gardă

2.5
1.5
0.5
0.5
0.5
1
1.0
0.5
0.5
0.5
1.0
0.5
0.5
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26. Perfecționarea lucrătorilor medicali sa efectuat conform planului. Au trecut
perfecționarea în anul 2017
Intre a/m

Intre medici :

A/m de categoria superioară
A/m de categoria I
A/m de categoria 2
A/m fără categorie
Medici de categoria superioară
Medici de categoria 1

12
4
3
4
1

27. Conform rezultatelor vizitei precedente 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 aceste condiții este
imposibil să se asigure asistența și sprijinul necesar beneficiarilor instituțiilor.
28. Din discuțiile cu personalul deducem că calificarea profesională necesită urgent
de a fi sporită, prin încurajarea măsurilor de instruire continuă, cu accent în
domeniul Drepturilor Omului. Programul de lucru al personalului care lucrează
în ture, este de la 17.00-08.00 și de la 08.00-17.00. Regimul de lucru al
personalului administrativ este de la 08.00-17.00.
29. În ceea ce privește incidentele de securitate menționăm faptul că acum există o
practică de a apela poliția pentru orice incident, bătaie între beneficiari în urma
cărora poliția întocmește procese verbale contravenționale beneficiarilor care se
fac vinovați de incidentele în cauză. În urma discuțiilor cu administrația CPTPD,
aceștia relevă că această practică i-a responsabilizat pe beneficiari, deoarece cei
care creează astfel de situații sunt obligați să achite amenda stabilită pentru
încălcările contravenționale. 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
nu au resurse financiare pentru a achita amenzile, și au fost cazuri în instanță că

au fost anulate, dar în schimb îi responsabilizează ca să nu mai săvârșească
abateri pe teritoriul CPTPD. La fel menționăm că a fost constatat faptul că nu
există stomatolog, există doar servicii de extragere a dinților, dar lipsesc restul
serviciilor medicale stomatologice, la fel nu există tehnician și utilaj în acest
domeniu. În această ordine de idei este de menționat faptul că din cauza acestor
neajunsuri beneficiarii sunt lipsiți de aceste servicii neîntemeiat și ilegal.
30. Administrația instituției la fel a menționat faptul că nu există o colaborare cu
Oficiul Teritorial Chișinău al CNAJGS, adică nu se practică transmiterea
solicitărilor de asistență juridică în privința unor beneficiari pentru acordarea
asistenței juridice garantate de stat pe cauzele acelor beneficiari. Recomandarea
a fost de a interveni cu solicitări concrete către OTC al CNAJGS pe fiecare
beneficiar care are nevoie de asistență juridică garantată de stat, cu anexarea
tuturor actelor necesare în acest sens și cu monitorizarea procesului de
desemnare a avocatului, preluarea datelor de contact ale avocatului desemnat de
oficiu până la finalul procesului de acordare a asistenței garantate de stat,
inclusiv cu adresarea către șeful oficiului teritorial Chișinău sau chiar cu șeful
Aparatului CNAJGS.
C. Implicarea în muncă a beneficiarilor
31. Circa 50% din persoane se implică frecvent în diferite activități gospodărești precum:
efectuarea curățeniei în grupele în care locuiesc (în odăi, pe coridoare, în grupurile
sanitare) și pe teritoriul instituției, spălatul hainelor (cei care au haine personale),
ducerea gunoiului, munci agricole pe teritoriul instituției, dar și în comunitate,
depozitarea cărbunelui în instituție etc. celelalte persoane nu sunt implicate în
activități gospodărești pentru că starea fizică și/sau intelectuală nu le permite (cazul
persoanelor cu dizabilități locomotorii și a celor cu dizabilități intelectuale severe). Pe
teritoriul CPTPD Brînzeni există activități de muncă organizate precum: ferma de vaci,
sera de legume, atelierul de tâmplărie și atelierul de lucru manual. Un număr
foarte mic de beneficiari sunt implicați în activități de muncă în cadrul atelierelor și
fermei sau serei, atelierul de tâmplărie sau cel de lucru manual.
32. Constatăm că circa 20% din beneficiarii evaluați prestează munci remunerate în
instituție sau în comunitate, dintre care o persoane este angajată în IPN Brînzeni cu
program redus (0,25 unități), în calitate de bibliotecar; 9 beneficiari au menționat că
lucrează la fermă și/sau la sera de legume de pe teritoriul instituției cu un salariu lunar
de 100-120 lei; 2 beneficiari pasc vitele din cireada satului pe toată perioada caldă a
anului, unul din ei fiind remunerat cu 20 de lei pe zi, iar altul cu 30 lei pe zi, ambii
primind inclusiv hrană de la localnici.
33. Unii beneficiari au comunicat că muncesc cu ziua în sat, cele mai frecvente activități
fiind săpatul, prășitul, culesul viței de vie, curățatul porumbului, strânsul
fructelor/legumelor etc., plata pentru o zi de muncă variind între 10 și 50 lei și doar
câțiva beneficiari au menționat că primesc 100 lei pe zi; iar, uneori, în loc de bani
primesc de la localnici mâncare, țigări, haine folosite; o beneficiară realizează lucrări la
comandă cu croșeta sau împletite și le vinde în instituție sau în afara instituției; câțiva
beneficiari au relatat că deseori merg acasă la angajații instituției pentru a efectua
diferite munci prin gospodărie, pentru care uneori sunt remunerați, iar alteori sunt
doar hrăniți.
34. Cei mai mulți beneficiari cu abilități de muncă merg în comunitate și prestează diferite
munci agricole, fiind remunerați de către localnici la discreția acestora. Asistentul
social al instituției nu cunoaște cum sunt remunerați beneficiarii și ce fel de munci
realizează în sat.

35. Unii beneficiari cu abilități de muncă sunt luați frecvenți de către lucrători, însă nicăieri
nu există înregistrări despre acest lucru.
D. Rele tratamente
36. Circa 40 % din persoane nu prezintă probleme de comportament, în timp ce ceilalți
154 beneficiari prezintă cel puțin un comportament problematic de diferită
gravitate/intensitate și care se manifestă cu o periodicitate diferită. Aproximativ 32%
din beneficiarii evaluați manifestă agresivitate fizică față de alte persoane, din care 25
inclusiv distrug obiecte).
37. Abuzul de alcool al beneficiarilor este un factor declanșator al agresivității ceea ce
constituie un factor de agitație și nervozitate pentru ceilalți beneficiari din odaie și din
grupă. Incidentele și crizele comportamentale sunt înregistrate în Registrul de
evidență a conflictelor între beneficiari, unde se descriu pe scurt incidentele și
măsurile aplicate. Din conținutul acestui Registru poate fi determinată că cel mai
frecvent mod de aplanare a incidentelor este faptul că “Sanitarul i-a liniștit”.
Înscrierile în registru sunt vagi, nu reflectă tactica aplicată de angajai pentru
remedierea conflictelor. De asemenea, în registru nu sunt reflectat situațiile în
care este chemată poliția.
E. Condiții de viață
38. Beneficiarii CPTPD Brînzeni sunt cazați în 3 blocuri locative a câte 2 etaje fiecare, pe
fiecare etaj fiind amplasată una sau două grupe de beneficiari. Numărul de beneficiari
dintr-o grupă variază între 20-25 persoane. Pe fiecare etaj există grupuri sanitare cu 24 unități duș, 2-4 unități WC și 2-4 unități lavoare, care sunt utilizate în comun de toți
beneficiarii cazați pe etajul respectiv. Un bloc, denumit de către beneficiari ”Europa” a
fost recent renovat, respectiv beneficiarii cazați în acest bloc au condiții mai bune de
trai, au spații mai decente destinate igienei personale. În celelalte două blocuri,
grupurile sanitare sunt într-o stare deplorabilă, deși odăile beneficiarilor și holurile
sunt menținute curate.
39. Repartizarea beneficiarilor în grupe se face după gen: sunt grupe de femei și respectiv
grupe de bărbați. Pe același etaj locuiesc doar femei sau doar bărbați. În ceea ce
privește repartizarea în odăi, se ține cont de necesitatea de îngrijire și gradul de
autonomie personală: într-o odaie sunt cazate persoane cu autonomie personală mai
înaltă, care îngrijesc de persoanele dependente de îngrijirea altei persoane (beneficiari
imobilizați la pat, utilizatori de scaune rulante, beneficiari cu dizabilități profunde).
Persoane utilizatoare de scaun rulant sau imobilizate sunt cazate în blocul 3, care a fost
recent renovat.
40. La fiecare etaj există postul personalului îngrijitor, un depozit pentru haine
curate/murdare, un spațiu comun pentru odihnă cu televizor și bănci lungi de lemn sau
scaune, canapea și fotolii. “Saloanele” beneficiarilor sunt dotate cu paturi și noptiere. În
majoritatea odăilor nu există mese și scaune.
41. În instituția există cantină, unde iau masa majoritatea beneficiarilor, cu excepția celor
care prezintă probleme de mobilitate sau starea psihică nu le permite să se
autoservească și care mănâncă în grupe.
42. Pereții exteriori și interiori ai grupurilor sanitare din dormitoare în Blocul 2 sunt foarte
deteriorați. La intrări la etajul întâi, în blocurile de cazare sunt construite pante din
beton cu înclinaţia foarte mare, ceea ce face imposibil accesul utilizatorilor de scaun
rulant fără persoană de suport. Lipsesc în totalitate condițiile de acces a persoanelor
cu dizabilităţi fizice în clădirea blocului administrativ și în atelier.

43. De asemenea, grupurile sanitare sunt inaccesibile persoanelor cu dizabilități fizice, iar
cele din blocul 2, unde locuiesc bărbați, inclusiv utilizatori de scaune rulante – au trei
trepte pentru a ajunge la vasele de WC. La momentul monitorizării vasele de WC erau
foarte murdare, pe podea erau băltoace de urină, ușile foarte înguste. Pentru ca un
utilizator de scaun rulant să poată accesa WC-ul, el trebuie să lase scaunul la intrarea in
WC, apoi să se deplaseze pe podeaua foarte murdară, până ajunge la vasul de WC!!!
44. Nu există separatoare între vasele de WC nici chiar în blocurile renovate,. Același lucru
este valabil si pentru dușuri – fiecare baie are 4 dușuri fără separatoare intre ele.

F. Îngrijirea sănătății
45. În aproximativ 15 cazuri persoanele nu au stabilit gradul de dizabilitate.
46. Aproximativ 50 de persoane au dizabilitate locomotorie dintre care 15 sunt utilizatori
de scaun rulante, aprox. 4 persoane sunt imobilizate la pat. Constatăm că beneficiarii cu
Infirmitate Motorie Cerebrală, tetrapareză spastică nu beneficiază de încălţăminte
ortopedică adecvată. De asemenea, sunt necesare fotolii rulante adaptate la
nevoile beneficiarilor pentru prevenirea progresării contracturilor musculare şi
complicaţiilor pe deformări scheletale articulare şi de coloană.
47. Dizabilitatea intelectuală a fost identificată în circa 150 de cazuri, inclusiv Autism şi
sindromul Down.
48. În cazul a 40 de beneficiari este diagnosticată epilepsie cărora le este administrat
tratament anticonvulsivant şi monitorizarea acceselor în vederea revizuirii periodice a
deciziilor privind tactica de tratament este luată de către medicul psihiatru.
49. Circa 70 beneficiari sunt diagnosticați cu Schizofrenii predominant paranoice dintre
care 42 persoane prezintă labilitate emoțională afectivă de intensitate severă. În ultimi
ani au fost înregistrate cazuri în care 4 beneficiari care în decompensări au comis
omor.
50. Conform fișelor medicale, beneficiarii cu schizofrenie primesc tratament permanent,
cei mai mulți dintre ei fiind conștienți de propria maladie, îndeplinesc indicațiile
medicului psihiatru.
Afecțiunile somatice cu risc mediu și ușor sunt tratate
ambulatoriu, urgențele sunt preluate de către spitalul raional Edineț. Medicul a anunțat
că este uneori foarte dificilă internarea persoanelor în staționar, spitalele îi refuză din
motivul că nu sunt asigurați medical. Din spusele medicului – foarte multe persoane din
instituții medicale nu se regăsesc în sistemul de asigurări medicale din considerente că
acestea sunt plasate în servicii sociale cu specializare înaltă, care oferă inclusiv și
serviciu medicale
51. Observăm că în cazul unor beneficiari care prezintă probleme de vedere este
necesară prescripția de ochelari.
52. Disponibilitatea medicamentelor se estimează ca bună. Analiza listei preparatelor din
farmacie și planificarea lor elucidează că sunt prezente majoritatea medicamentelor
din grupurile necesare pentru tratarea maladiilor mentale și de comportament dar și
condițiilor somatice. În așa fel în anul 2017 instituția a cheltuit pentru procurarea
medicamentelor 991.5 mii lei ceea ce constituie 9.3% din bugetul total al instituției (în
anexă lista preparatelor procurate).
53. Nu sunt disponibile servicii de asistență psihologică și programe de reabilitare
psihosocială. Aceste programe fac parte din protocoalele naționale și se arată ca
semnificative în tratamentul și recuperarea persoanelor cu tulburări mintale și de
comportament (rezultat de sănătate, inclus în conținutul normativ al dreptului la
ocrotirea sănătății).

54. Deși formal rezidenții instituției nu sunt la evidența medicului de familie comunitar și a
psihiatrului Centrului Comunitar de Sănătate Mintală raional, există o colaborare cu
sectorul sanitar medical.
55. Situația pe Tuberculoză – în mai 2017 au fost examinați angajații și toți beneficiarii. A
fost depistat un caz nou, 16 persoane în faza de menținere au dat recidive, 2 peroane în
faza de tratament și la alți 3 a progresat procesul. Toți pacienții în forma contagioasă au
fost internați în SCP secția 7. În octombrie 2017 a fost repetată examinarea totală a
lucrătorilor și beneficiarilor cu următoarele rezultate: Caz nou – 1, recidiv 1, faza de
continuare fără dinamică – 12.
56. La ziua de azi 4 pacienți primesc tratamentul în staționarul de psihiatrie Chișinău și
ambulatoriu în incinta instituției – 12. În anul 2017 au fost spitalizați beneficiarii
internatului de 68 de ori, dintre care majoritatea în spitalul de psihiatrie Chișinău,
secția ftiziopneumologie (34). Restul în spitalul raional Edineț, Spitalul de psihiatrie
Bălți, ș.a.
57. S-au petrecut vaccinări la toți beneficiarii și lucrătorii. S-au efectuat investigaţii de
laborator (analizele generale a sângelui şi urinei, analiza biochimică a sângelui la toţi
beneficiarii conform programului unic). În laboratorul clinic s-au efectuat 1901
hemograme, 1910 examene sumare de urină, examine biochimice și altele.
58. Medicamentele sunt accesate prin procurări directe prin Centrul Comun din 2018, iar
mecanismul prescrierilor din lista preparatelor compensate de către CNAM nu este
folosit în linii generale, ceea ce speculativ ar putea duce la micșorarea accesului la
varietatea medicamentelor specializate psihotrope și somatice accesibile populației
care trăiește în comunitate. Comparativ se utilizează substanțial mai puține
antidepresante și timostabilizatoare necesare pentru tulburări afective.
59. Accesibilitatea economică – bună, toate serviciile de sănătate sunt prestate gratuit.
Accesul la informația despre sănătate este insuficient. Din discuțiile cu beneficiarii
majoritatea nu cunosc esența maladiei sale, alternativele de tratament, efectele și
reacțiile adverse ale medicamentelor. Informația privind sănătatea reproductivă și
informația pentru decizii de sănătate limitată.
60. Majoritatea pacienților nu sunt informați formal și nu dau acordul în scris în
documentația medicală la diferite metode și scheme de tratament. Situația sanitară în
unele săli de baie trebuie îmbunătățită, inclusiv pentru asigurarea intimității. De
asemenea un număr foarte limitat (spre deosebire de rezidenții locuințelor protejate și
odăilor individuale) se bucură de spații individualizate de trai cu mobilă și
vestimentație individuală bună pentru promovarea igienei și sănătății personale.
61. După evaluarea documentației medicale, indicatorilor generali de sănătate În farmacie
pe lângă psihotrope sunt preparate foarte utile, inclusiv vitamine, nootrope și
metabolice, ceea ce atestă un nivel ridicat de atenție medicală.
62. Lucrătorii medicali cunosc algoritmurile de prim ajutor, au trusele antișoc și alte
urgențe disponibile. Instituția bugetează în mod regulat resurse financiare pentru
formarea profesională a specialiștilor, în așa fel asistente medicale cu categoria
superioară – 12, categoria I – 4, categoria II – 3, fără categorie – 3; medici cu categorie
superioară -4 categorie I – 1. În anul 2017 au trecut specializarea 1 medic și 3 asistente
medicale.
63. Nu sunt disponibile pe suport de hârtie protocoalele naționale de tratament al
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.
64. Înscrisurile în documentația medicală pe partea sănătății mintale atestă o monitorizare
insuficientă a progresului tratamentelor prescrise (zilnice?). Nu se face reevaluarea
complexă periodică a planurilor de tratament și alte intervenții.

65. Instituția nu este acreditată în conformitate cu prevederile legislației ca prestator de
servicii medicale de către Consiliul Național de Acreditare în Sănătate, nici în calitate de
prestator de servicii sociale de către organul omolog competent în domeniul social, de
aceea compararea concretă cu toate standardele minime de calitate a serviciilor
medicale și sociale nu le putem estima. Această situație trebuie remediată din moment
ce conform actelor normative (vezi raportul general cu referința la legislație) instituția
prestează servicii „de specializare înaltă” – inclusiv medicale și sociale conform
regulamentului cadru.
G. Sănătatea Reproductivă și Viața Privată a Beneficiarelor
66. În instituție există câteva cupluri stabile, însă acestea categoric nu pot locui împreună,
cu excepția unui singur cuplu, de la etajul 1. Beneficiarii au menționat că nu există
spații pentru intimitate, aceștia fiind nevoiți să facă sex pe teritoriul din spatele
instituției (în livadă sau în încăperi părăsite).
67. La întrebare despre utilizarea mijloacelor de contracepție, medicul psihiatru a anunțat
că toate registrele se află la moașă, care la momentul monitorizării nu era la serviciu,
iar registrele nu au putut fi verificate. Nu a fost posibil de verificat și registru de
evidentă a ciclului menstrual. Din discuții cu beneficiarele, ele nu primesc absorbante
de la farmacie (așa cum a menționat medicul psihiatru), în schimb ne-au demonstrat
fășiile de cearșafuri pe care le utilizează în loc de absorbante.

III. Concluzii și Recomandări























Îngrijirile medicale pentru beneficiarii CPTPD Brînzeni în linii generale sunt mai
inferioare (atât psihiatrice cât și somatice) decât în alte instituții similare confirmat prin
rata mortalității la indicatorul populației generale la nivel național și internațional.
Se constată o situație relativ bună în accesul la serviciile specializate și generale de
sănătate disponibile populației generale din teritorii (care trăiesc în comunitate)
Beneficiarii nu sunt la evidența medicului de familie și a psihiatrului de la Centrul de
Sănătate Mintală din raion
Asigurarea cu medicamente bună.
Se atestă lipsa tratamentului psihologic și psihoeducativ, care este esențial pentru
reabilitarea și incluziunea persoanelor cu dizabilități psihosociale și intelectuale
Accesul la asistența medicală de urgență bună
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.
Rămân a fi nedocumentate (nu dețin nici un act de identitate) încă 11 cazuri.
Planurile individualizate de asistență, sunt completate pe format tip, fără implicarea
beneficiarilor. La fel, nu sunt realizate alte evaluări decât cele din 2015 de către o
echipă de evaluatori externi.
Din analiza dosarelor personale ale beneficiarilor, remarcăm că informația nu este
reactualizată periodic, nici cu privire la familiile beneficiarilor, nici cu privire la
serviciile prestate acestora în instituție. Nu este posibil de a analiza
progresele/regresele beneficiarilor din CPTPD Brînzeni, în lipsa planurilor
individualizate de asistență revizuite.
Doar beneficiari blocului recent renovat, au condiții mai bune de trai și spații mai
decente destinate igienei personale. În celelalte două blocuri, grupurile sanitare sunt
într-o stare deplorabilă.
persoane cu autonomie personală mai înaltă îngrijesc beneficiari imobilizați la pat,
utilizatori de scaune rulante, beneficiari cu dizabilități profunde.
În majoritatea odăilor nu există mese și scaune, doar o parte dintre beneficiari dispun
de spații personale pentru depozitare (dulapuri sau noptiere)
Pereții exteriori și interiori ai grupurilor sanitare din dormitoare în Blocul 2 sunt foarte
deteriorați.
La intrări la etajul întâi, în blocurile de cazare sunt construite pante din beton cu
înclinaţia foarte mare, ceea ce face imposibil accesul utilizatorilor de scaun rulant fără
persoană de suport. Lipsesc în totalitate condițiile de acces a persoanelor cu
dizabilităţi fizice în clădirea blocului administrativ, ateliere sau sala de sport.
De asemenea, grupurile sanitare sunt inaccesibile persoanelor cu dizabilități fizice, iar
cele din blocul 2, unde locuiesc bărbați, inclusiv utilizatori de scaune rulante – au trei
trepte pentru a ajunge la vasele de WC. La momentul monitorizării vasele de WC erau
foarte murdare, pe podea erau băltoace de urină, ușile foarte înguste. Pentru ca un



















utilizator de scaun rulant să poată accesa WC-ul, el trebuie să lase scaunul la intrarea in
WC, apoi să se deplaseze pe podeaua foarte murdară, până ajunge la vasul de WC
amplasat pe 3 trepte !!!
Nu există separatoare între vasele de WC nici chiar în blocurile renovate,. Același lucru
este valabil si pentru dușuri – fiecare baie are 4 dușuri fără separatoare intre ele.
Incidentele și crizele comportamentale sunt înregistrate în Registrul de evidență a
conflictelor între beneficiari conține însemnări vagi, care nu reflectă tactica aplicată de
angajați pentru remedierea conflictelor. De asemenea, în registru nu sunt reflectat
situațiile în care este chemată poliția.
Cei mai mulți beneficiari cu abilități de muncă merg în comunitate și prestează diferite
munci agricole, fiind remunerați de către localnici la discreția acestora. Asistentul social
al instituției nu cunoaște cum sunt remunerați beneficiarii și ce fel de munci realizează
în sat. Uni beneficiari au menționat că muncesc și la angajații instituției, de cele mai
edse ori doar pentru mâncare.
Unii beneficiari sunt nevoiți să stea afară sau pe hol, ziua uneori dorm pe pământ
întrucât în cursul zilei nu au acces la odăile lor, acestea fiind încuiate de îngrijitori.
Sala de sport renovată și dotată cu echipament de cele mai multe ori este închisă.
Beneficiarii cu Infirmitate Motorie Cerebrală, tetrapareză spastică nu beneficiază de
încălţăminte ortopedică adecvată. De asemenea, sunt necesare fotolii rulante adaptate
la nevoile beneficiarilor pentru prevenirea progresării contracturilor musculare şi
complicațiilor pe deformări scheletale articulare şi de coloană.
Este dificilă internarea persoanelor în staționar, spitalele îi refuză din motivul că nu
sunt asigurați medical. Din spusele medicului – foarte multe persoane din instituții
medicale nu se regăsesc în sistemul de asigurări medicale din considerente că acestea
sunt plasate în servicii sociale cu specializare înaltă, care oferă inclusiv și serviciu
medicale
Unii beneficiari care prezintă probleme de vedere este necesară prescripția de ochelari.
Cupluri nu au posibilitatea de a locui împreună. Beneficiarii au menționat că nu există
spații pentru intimitate, aceștia fiind nevoiți să facă sex pe teritoriul din spatele
instituției (în livadă sau în încăperi părăsite).
Beneficiarele au menționat că nu primesc absorbante de la farmacie (așa cum a
menționat medicul psihiatru), în schimb ne-au demonstrat fășiile de cearșafuri pe care
le utilizează în loc de absorbante.
În cazul persoanelor fără abilități de gestionare a banilor, pensia este ținută în plic la
asistenta socială, iar banii se eliberează la necesitate.

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);
 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
 Perfectarea actelor de identitate în cele 11 cazuri.
3) Asigurarea accesului fizic pentru persoane cu dizabilitate fizică
 Construirea pantelor de acces conform standardelor, cu unghiul de înclinație
adecvat. Accesibilizarea clădirii blocului administrativ, atelierelor și a sălii de sport.
 Renovarea grupurile sanitare, în special din blocul 2, ținându-se cont de lățimea
corectă a ușilor, eliminarea treptelor, instalarea separatoarelor și a ușilor pentru
intimitate
 Asigurarea accesului în odăile proprii pentru beneficiari pe parcursul zilei (pentru a
nu sta pe hol sau afară atunci când au nevoie de odihnă)
4) Asigurarea dreptului la condiții decente de trai, 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.
 Acordarea suportului pentru gestionarea banilor.
 Realizarea lucrărilor de renovare condiții mai bune de trai și spații mai decente
destinate igienei personale. În celelalte două blocuri, grupurile sanitare sunt într-o
stare deplorabilă.
 Realizarea lucrărilor de renovare în grupurilor sanitare și dormitoare în celelalte 2
blocuri locative.
 Asigurarea igienei și curățeniei în WC-ul din blocul 2
 Instalarea separatoarelor între vasele de WC, pentru dușuri, de asemenea a ușilor
pentru a asigura intimitatea beneficiarilor
5) Asigurarea dreptului la protecție împotriva torturii, tratamentului inuman și
degradant, violenței și exploatării
 Elaborarea politicilor de a utilizarea măsurilor de constrângere în acord cu legislația.
 Instruirea angajații pentru utilizarea tehnicilor non-agresive de reducere a
comportamentului problematic
 Eliminarea practicilor de a utiliza persoane cu autonomie personală mai înaltă de a
îngriji de beneficiari imobilizați la pat, utilizatori de scaune rulante, beneficiari cu
dizabilități profunde.
 Elaborarea și implementarea politicilor de aplicare a procedurilor de constrângere
în conformitate cu legislația RM .

 Monitorizarea și documentarea activității de muncă a beneficiarilor pentru
prevenirea cazurilor de exploatare.
 Încetarea practicilor aplicarea tratament medicamentos fără consimțământul liber
și informat al persoanei.
6) Asigurarea dreptului la sănătate și la mijloacelor asistive
 Identificarea posibilităților pentru asigurarea beneficiarilor cu scaune rulante
conform necesităților, încălțăminte ortopedică conform necesităților.
 Asigurarea accesul beneficiarilor la servicii de asistență medicală primară,
paraclinică și de urgență
 Identificarea posibilităților pentru cupluri de a locui împreună. Asigurarea
drepturilor sexuale și reproductive, inclusiv activități de informare și educare.
 Asigurarea cu absorbante în cantități suficiente.
 De făcut o analiză minuțioasă per caz (studiu focusat) privind factorii mortalității
ridicate și de întreprins un plan de măsuri
 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 discriminarea 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.
 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.
 Îmbunătățirea accesului la informația privind sănătatea
 Îmbunătățirea condițiilor pentru asigurarea intimității, inclusiv în scopul promovării
igienei și sănătății personale.
 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.
 Monitorizarea continuă a situației privind factorii de risc pentru TBC și alte maladii
infecțioase.

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.

