Esec in protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati mintale din institutiile
medicale si sociale din Romania
- Comunicat de presa -

Bucuresti, 28 iunie 2007 – Centrul de Resurse Juridice monitorizeaza din anul 2003, prin
vizite neanuntate, modul in care sunt respectate drepturile fundamentale ale omului in
spitalele de psihiatrie si in centrele de recuperare si reabilitare a persoanelor cu dizabilitati
mintale din Romania.
Numeroasele rapoarte (ultimul raport publicat la data de 2 aprilie 2007 / Monitorizarea
drepturilor copiilor si tinerilor cu dizabilitati mintale din institutiile publice/CRJ-UNICEF)
referitoarele la conditiile de trai, lipsa ingrijirilor adecvate si a tratamentului necesar,
internarea si aplicarea unor masuri abuzive de contentionare fizica si izolare ca urmare a lipsei
personalului precum si agresarea fizica a unora dintre rezidentii acestor institutii, sunt in
masura sa arate ca Romania nu respecta standardele internationale in materia drepturilor
omului si nici codurile de conduita profesionala din domeniu.
Ignorarea prevederilor legale privind internarea/admiterea si ingrijirea persoanelor cu
dizabilitati mintale in institutiile de profil dar si lipsa de vointa politica pentru inceperea
reformei in domeniul ingrijirii persoanelor cu dizabilitati mintale in comunitate si nu in astfel
de institutii inchise si departe de ochii societatii, au condus la aparitia unor situatii de natura
sa incalce drepturile fundamentale ale omului precum cele observate si in Centrul de
Recuperare si Reabilitare Neuropsihica din Bolintinul din Vale, judetul Giurgiu.
Centrul de Resurse Juridice a vizitat in data de 27 iunie 2007 centrul din Bolintinul din Vale
si aduce la cunostinta opiniei publice urmatoarele:
Fata de cele constatate in vizita efecuata in anul 2003, situatia este neschimbata. La orele
amiezii aproape toti cei 107 rezidenti erau in curte asezati pe jos sau pe scaune de metal,
imbracati sumar sau dezbracati, cu hainele murdare si rupte. Nici unul din membrii
personalului nu desfasura activitati de reabilitare cu acesti rezidenti cu toate ca standardele
romanesti in domeniu prevad implicarea rezidentilor in activitati psiho-sociale in functie de
nivelul de dezvoltare psihomotorie al fiecarui rezident.
Lipsa hranei constituie in continuare o problema in CRRN Bolintinul din Vale, rezidentii
urmand sa imparta la masa de seara o conserva de pate de 200gr la 3 rezidenti. Asigurarea
aportului caloric necesar unei persoane adulte va ramâne in continuare o problema atat timp
cat alocatia zilnica de hrana pentru un rezident este de 7 ROL/zi.
Conditii de viata improprii au fost observate si in dormitoarele rezidentilor unde nu existau
mese sau noptiere pentru ca acestia sa-si poata pastra obiectele personale, usile de la camere
erau in mare parte distruse iar mirosul de urina si fecale se facea simtit in toata institutia ca
urmare a lipsei de saltele curate si de produse de igiena adecvate. Datorita infectiilor
parazitare aproape toti rezidentii aveau parul tuns foarte scurt, chiar daca un asemenea
tratament contravine normelor internationale in vigoare.
CRJ reaminteste Guvernului Romaniei ca obligatia de a asigura conditii de viata si tratament
decente pentru persoanele cu dizabilitati mintale au fost stabilite si prin al VIII-lea raport
anual al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii (CPT), organism care a vizitat
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institutiile de profil din Romania de sapte ori, ultima vizita având loc in iunie 2006. In opinia
CPT, „Scopul trebuie sa fie oferirea unor conditii materiale care sa contribuie la tratamentul si
buna-starea pacientilor; in termeni psihiatrici, un mediu terapeutic pozitiv...Calitatea
conditiilor de trai si de tratament ale pacientilor depinde in mod inevitabil intr-o considerabila
masura de resursele disponibile. CPT recunoaste ca in cazul unor dificultati economice grave,
sacrificii trebuie facute inclusiv in institutii de sanatate. Cu toate acestea, in lumina faptelor
descoperite de-a lungul unor vizite, Comitetul doreste sa sublinieze ca satisfacerea unor nevoi
elementare de viata trebuie intotdeauna garantata in institutiile unde Statul are persoane in
ingrijirea si/sau custodia sa. Acestea includ alimenatia suficienta, caldura si imbracamintea,
iar in cazul institutiilor de sanatate – si medicatia adecvata”.
Deoarece situatia observata in CRRN Bolintinul din Vale nu este una singulara, CRJ atrage
atentia Gurvernului Romaniei cu privire la respectarea articolul 12 din Rezolutia
Parlamentului European (2006/2115 (INI)) prin care Comitetul de Afaceri Externe
„Urgenteaza Guvernul Romaniei sa consolideze reforma care a fost inceputa si urgenteaza
autoritatile romane sa avanseze eforturile, in particular in domeniul protectiei copilului, (...) si
tratamentului persoanelor cu handicap mintal; cu privire la acest aspect, face apel la Romania
sa adopte imediat masurile pentru remedierea intarzierilor prin indeplinirea cerintelor din
Rapoartele de monitorizare ale Comisiei din 2005 si 2006 si Rezolutiile adoptate de
Parlamentul European in 2004 si 2005”.
CRJ adreseaza un apel Guvernului Romaniei sa trateze cu maxima seriozitate respectarea
drepturilor fundamentale ale omului in institutiile destinate persoanelor cu dizabilitati mintale
si sa urgenteze reforma cuprinzatoare si unitara atat la nivelul sistemului de asistenta
psihiatrica cat si la nivelul sistemului de asistenta sociala a copiilor si adultilor cu dizabilitati
mintale.
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