
                                                              

 

 
 

Comunicat de presa 
 
 
Persoanele cu dizabilităţi mintale spitalizate trăiesc în condiţii de igienă precare şi beneficiază în mică măsură  

de drepturile lor 
 
Spitalele de psihiatrie şi unităţile medico-sociale pentru persoanele cu dizabilităţi mintale sunt departe de a îndeplini 
condiţiile decente de viaţă şi tratament pentru aceaştia, iar personalul spitalelor le cunoaşte într-o mică măsură 
drepturile, arată “Raportul privind respectarea depturilor şi libertăţilor persoanelor aflate în instituţii medico-sociale 
pentru persoane cu dizabilităţi mintale”, elaborat de Centrul de Resurse Juridice şi Liga Română pentru Sănătate 
Mintală. Raportul va fi lansat în cadrul conferinţei internaţionale “Monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu 
dizabilităţi mintale din spitalele de psihiatrie”, ce va avea loc în data de 22 octombrie, ora 9.30, la Hotel Novotel, 
(sala Paris ) din Bucureşti.  
 
Potrivit raportului, există instutuţii care se confruntă cu probleme de supraaglomerare (cum ar fi spitalele din  
Turceni, Drăgoeşti, Târnăveni), cu precaritatea condiţiilor igienico-sanitare (unitatea socio-medicală din Găneşti, 
spitalul municipal din Sighetu Marmaţiei, secţia exterioară de psihiatrie din Gura Văii – Mehedinţi), menţinerea 
secţiilor închise şi oferirea unei alimentaţii săracăcioase (Spitalele din Brăila, Găneşti,  Dumbrăveni). Raportul a mai 
constatat că încă există o rata crescută a deceselor în unele dintre spitalele de psihiatrie monitorizate şi că nu sunt 
respectate procedurile cu privire la decesele apărute în instituţiile în care se află persoane private de libertate. CRJ 
consideră că este necesară o procedură unitară de înregistrare şi investigare a cazurilor de decese la nivelul tuturor 
instituţiilor medico-sociale pentru persoanele cu dizabilităţi mintale.  
 
În ceea ce priveşte cunoaşterea şi respectarea drepturilor acestor pacienţi de către personalul medical, mai sunt încă 
multe lucruri de făcut. Astfel, în multe unităţi, dreptul pacienţilor de a formula plângeri este tratat cu superficialitate, 
neexistând proceduri clare şi aduse la cunoştinţa pacienţilor atunci când aceştia doresc sa reclame tratamentele la care 
sunt supuşi. Acest drept este prevăzut în art. 51 din Constituţie,  în Ordonanţa Guvernului privind reglementarea 
activităţii de soluţionare a petiţiilor, precum şi în Norma de aplicarea Legii sanataţii mintale. De asemenea, sunt puţin 
cunoscute procedurile internării nevoluntare a pacienţilor cu tulburări psihice, ce implică obţinerea de la aceştia a 
acordului la internare, diagnostic şi tratament. Şi în privinţa măsurilor de contenţionare (legare) sau de izolare a 
pacienţilor, responsabililii instituţiilor medico-sanitare au dat dovadă de necunoaştere sau ignorare a prevederilor 
legale. Foarte puţine eforturi sunt realizate în sensul implicării pacienţilor în servicii de ergoterapie şi terapie 
ocupaţională. Au fost ridicate semne de întrebare cu privire la tratamentul medicamentos utilizat şi aplicarea terapiei 
prin electroşocuri în unele dintre institutiile vizitate.  În plus, unele spitale se confruntă şi cu deficit de personal.  
 
Raportul CRJ a fost realizat în urma a peste 30 de vizite neanunţate în 16 instituţii medico-sociale pentru persoane cu 
probleme de sănătate mintală şi dizabilităţi intelectuale din 15 judeţe, în perioada martie-septembrie 2009. 
Participanţii la conferinţa internaţionala, manageri ai spitalelor monitorizate, ai direcţiilor judeţene de sănătate 
publică, ai direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, împreună cu reprezentanţi ai societăţii civile, 
vor dezbate acest raport şi vor propune soluţii pentru îmbunătăţirea situaţiei persoanelor cu dizabilităţi mintale din 
spitalele de psihiatrie de la nivel naţional.  
 
Monitorizarea instituţiilor a fost făcută în cadrul proiectului “Dezvoltarea şi aplicarea mecanismelor de monitorizare 
a acţiunilor guvernului în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi mintale din instituţiile medicale 
şi de asistenţă socială din România”, finanţat de Uniunea Europenă prin Programul Phare 2006, Componenta 2 - 
Democraţie, protecţia mediului, protecţia consumatorului, dialog social, aspecte de gen şi ocuparea forţei de muncă.  
 
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele PHARE  contactaţi cfcu.phare@mfinante.ro 
Persoana de contact: Georgiana Pascu, coordonatoare de program, tel: 021212 0520  mobil: 0729 881 159, E-mail: gpascu@crj.ro
    Sorina Buzatu, coordonator Relaţii Publice, tel: 021212 0520  mobil: 0748 486 236 E-mail: sorina@crj.ro  

 
Proiect finanţat de 

UNIUNEA EUROPEANĂ 

 
 
Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări. Statele 
Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să 
construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, 
toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi 
valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei. 
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