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Dlui ihail COTOROBAtr,
ocat al Poporului,

Pregedinte al Consiliului pentru
Fr enirea Torfurii,
mun. Chiqindu,

str. Sfatul drii, nr. L6,

D - 2012

Stimate Domnule Avocat al Poporului,

efectuatd in Institulia medico - sanitard publicd Siiitalul Clinie, de Psihiatrie gi Vd
co nicd urmdtoarele.

Pentru examinarea Rapo lui privind yLzita de monitorizare efectuatb in
Institulia medico - sanitard publica Spitalul Clinic de Psihiatrie, s-a convocat o
qedin!6la c-are auparticipat Viceminfstru al-SinfiFgfr, dl-O1bg-Cf'eciun, C'olabbiatori ai
Direcfiei asistenld medicalS spitaliceascd gi administraliaI SP spitalelor de psihiatrie
din Republica Moldova. La gedinfd s-a discutat ortul privind vizita de
monitorizare efectuatd in Insti ,ia medico - sanitard publicd Spitalul Clinic de
Psihiatrie gi problemeie cu care se con ntd aceste institutii medicale. Astfel. s-au
constatat urmdtoarele :

. Avizul do lui Mihail Cotorobai, Avocat al Poporului, Pregedinte aI
Co i pentru Prevenirea Torturii din 30 martie 2017 a fost examinat gi discutat

Este necesar a stabiii, cd in secfia 13 se afld, la tratament prin constldngere cu

In cazul cAnd pacienfii prezintd stdri psihotice acute in a acutizdrii maladiei
psihice, ei se plaseazd, in saloane de s raveghere intensivd. Decizia de plasare in
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f,r luatd doar pe motive clinice a rnaladiei psihice qi nu in scop de ameninlale sau

intimidare a bolnavilor. Aceste prevederi sunt respectate in cadrul Institufiei medico -
sanitare publice Spitalul Clinic de Psihi ie.

Pe parcursul ultimului timp fost luate un gir de mdsuri pentru a imbundtdli
starea lucrurilor in secliile 11 gi 13. Au fost acumulate mijloace financiare gi la
sfhrgitul anului 2016 a fost reparat capital acoperigul secliei 13, ceea ce permite in
anul curent de incepe reparalii induntrul secliei. A fost procurat mobilier, in prezent se

schimbd paturile din secfie, iar pe parcursul anului 2017 se vor efectua lucrdri de

reparalie, ce esenlial va schimba aspectul interior al secfiei.
In prezent a fost interzisd i licarea pacienlilor in procesele ergoterapeutice, ce

tin de efectuarea curdteniei in sectie.',,
In seclia 13 este prezentd sa15 pentru activitali sportive, bibliotecd gi sal6 pentru

vizionarca programelor televizate. Toate activitalile de reabilitare, inclusiv
ergoterapeutice vor fi rnonitorizate gi inregistrate in registre speciale.

La moment, dupd ce teritoriul secliilor menlionate in raport a fost delimitat, se

organizeazd sector aparte pentru pacienlii din secfia 13, destinat pentru plimbdri
zilnice. Plimbdrile zilnice vor fi monitorizate gi inregistrate in registru special

De asemenea, se incearcd delimitarea pacienlilor fumdtori de cei nefumdtori, insd
acest lucru este fo e complicat din lipsa de incdperi gi personalului pentru
supravegherea pacienfilor in grupuri dispersate. Sunt planificate pentru procurare
ventilatoare de fereastrd pentru evacuarea fumului de ligard, ceea ce va ameliora intr-
o careva mdsurd situalia. Totodatd, linem sd menliondm cd Legislalia in vigoare,
privind controlul tutunului contravine cu cerinlele inaintate de Consiliul de prevenire
a torturii.

Cel mai complicat este respectarea cerinlelor Consiliului pentru Prevenirea
+ r- ^I OrTUnl ln veoerea mTlmlmllt paclenlllor m Dale $r veceu. In ca I cand paclenrul va

dispirea din cdmpul de vedere a infirmierului cregte major riscul violenlei intre
pacienli gi a suicidelor intraspitalicegti. Legislafia in vigoare nu prevede normative
privind normele de amenaj ate a bdilor gi veceurilor in secliile pentru pacienli afla\iIa
tratament prin constrdngere.

Inprezent se elibereazdin cantitdlile necesare pacienlilor atdt hdrtie igienicd, cdt
gi sdpun.

Chestiunea privind comercializarea bduturilor alcoolice pacienlilor de cdtre
personal trezegte multd neincredere, deoarece personalul medicallarntrareain sectie

a procura ceva.
Personalul medical gi nemedical este sistematic instruit privind excluderea

de conter,tionare" A fost aprobat Codul deontologic al lucrdtorului medical gi

instituliei contra semn rd.



corespunde protocoalelor clinice gi st dardelor institulionale, cdt 9i nafionale.

Degeurile medicale sunt evacuate in strictd corespundere cu cerinlele in vigoare,

institufia avAnd contract de utilizare a degeurilor medicale cu intreprinderea ,,Ecostat

SRL", specializati in domeniu.
Alimentalia pacienlilor in prezent este mai ieftind co arutiv cu anii precedenli,

insd scdderea prelului nu este in detrimentul calitdlii gi a calorajului zilnic, ci achitdrii

acestora la un pre! mai antajos. Alimentalia de 5 ori pe zi a dus la micaorarea

maximald a termenului intre mese de la 14 ore pAnd la 10 ore.

in ceea ce line de condiliile de introlinere a persoanelor expertizate, linute sub

arest, incepAnd cu 01 aprilie 20!7, seclia 11 a trecut s jurisdiclia Centrului de

Medicind Legald. Anterior in aceastd sec{ie a fost fdcutd reparalie. Seclia a fost dotatd

cu necesarul pentru funcfionare.

ameliorarea situaliei in ceea ce line de prevenirea torturii, insd un impediment major

in aceastd cale este lipsa de fin are in acest scop.

Cu respect,

Viceministru


