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l Cheltuieli: Bugetul pentru sănătate mintală raportat la bugetul
pentru sănătate al guvernului: Indisponibil.
l Povară: Anii de viață ajustați în funcție de dizabilitate (DALYs)
care rezultă ca urmare a tulburărilor psihice și de comportament
comparativ cu numărul de DALYs per ansamblu (estimare a
Organizației Mondiale a Sănătății pentru 2012): 7,2%.

Oportunități

l Stigma: Proporția de oameni cărora le-ar fi greu să discute cu
cineva care suferă de o problemă serioasă de sănătate mintală
(Eurobarometer 2010): 22%.

România termină pe locul 29 din 30 în cadrul Indicelui de
Integrare a Sănătății Mintale prezentat de The Economist
Intelligence Unit, cu punctaje scăzute la toate categoriile.

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale administrează
un sistem paralel de unități de îngrijire pe termen lung, unde
majoritatea celor internați sunt persoane cu tulburări psihice,
unde tratamentele sunt insuficiente sau inexistente, și de unde
cel mai frecvent se pleacă prin deces.

Puncte principale

Asistența medicală în domeniul sănătății mintale are resurse
insuficiente, se bazează pe instituții spitalicești și este
predominant biomedicală mai degrabă decât psihosocială.
Serviciile sociale și de încadrare în muncă din cadrul comunității
lipsesc în mare parte și cele existente sunt rezultatul muncii
unor organizații neguvernamentale (ONG-uri) dependente de
finanțare internațională.

Politicienii nu sunt cu adevărat interesați să schimbe sistemul,
neluând măsuri decât atunci când se fac presiuni internaționale
asupra lor și chiar dând înapoi când presiunea scade.
Progresele care au fost totuși făcute sunt rezultatul activității
ONG-urilor și a unor persoane devotate.

Condițiile din spitalele de psihiatrie ale Ministerului Sănătății sunt
proaste, atrăgând frecvent critici din partea organizațiilor pentru
drepturile omului.
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România se clasează foarte jos în cadrul Indicelui de Integrare
a Sănătății Mintale, situându-se pe locul 29 din 30 de țări.
Deficiențele sunt considerabile la toate capitolele. Țara se
clasează pe locul 24 la categoria „Climat” (care evaluează
măsura în care politicile guvernului facilitează trăirea unei
vieți satisfăcătoare de familie), pe locul 29 în ceea ce privește
„Oportunitățile” (un indicator care reflectă existența unor politici
menite să susțină găsirea și păstrarea unui loc de muncă) și
pe ultimul loc la categoria care măsoară accesul la asistență
medicală. Chiar și poziția cea mai bună, locul 16 la categoria
„Guvernare”, se datorează în parte existenței unor legi bune,
care însă nu se aplică.
Rezultatele României în cadrul Indicelui nu îi surprind pe
niciunul dintre experții intervievați pentru acest raport. După
cum declară Alina Zlati, directoarea Open Minds: Centre for
Mental Health Research, un institut de cercetare din ClujNapoca: „schimbarea de paradigmă dinspre excludere înspre
includere socială n-a avut loc încă”. În schimb, serviciile de
sănătate mintală din România continuă să rămână ancorate în
trecut, un trecut care este, de multe ori, unul întunecat. După
cum arată o examinare mai îndeaproape, asistența oferită celor
care suferă de tulburări psihice în România este un inventar de
deficiențe majore care, uneori, s-au dovedit fatale.

Un sistem cu resurse insuficiente
Ultimul loc pe care îl ocupă România la categoria „Acces”
se datorează în parte lipsei de servicii specializate, cum ar
fi terapia comunitară afirmativă, sprijinul din închisori, sau
proiectele de sprijinire a drepturilor pacienților care utilizează
serviciile de sănătate mintală. Toate aceste servicii sunt atât de
rare, încât Indicele i-a acordat țării zero puncte. Însă problema
cea mai flagrantă, care îngreunează toate celelalte eforturi de a
îmbunătăți serviciile, este dimensiunea foarte redusă a forței de
muncă din domeniul sănătății mintale. Per ansamblu, în cadrul
Indicelui, România a obținut un scor de doar 4,8 din 100 la
acest indicator. Această valoare nu este doar cea mai scăzută
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dintre toate țările evaluate, dar reprezintă mai puțin de jumătate
din cea a următoarei clasate. România are doar 4,1 psihiatri
la 100.000 de locuitori (locul 29) și 8,9 asistente medicale de
psihiatrie la 100.000 de locuitori (locul 26).
Chiar și aceste cifre supraestimează competența forței de
muncă. Dna Zlati afirmă că emigrarea psihiatrilor calificați
este o problemă continuă, mai ales în ceea ce-i privește pe
cei care sunt mai capabili și, prin urmare, își găsesc mai ușor
de lucru în străinătate. „Nu numai că avem puțini psihiatri”,
spune ea, „dar aceștia nu sunt neapărat cei mai în măsură să
încurajeze schimbarea în cadrul sistemului sau a societății.”
Mai mult, marea majoritate a asistentelor medicale de psihiatrie
nu beneficiază de pregătire de specialitate, deoarece aceasta
aproape că nu este disponibilă, cu excepţia unui singur
program susținut de un ONG. În perioada 1993-2008, acest
program nu a avut decât 250 de absolvenți.1
De asemenea, puținii specialiști care există nu sunt răspândiți
uniform în țară. Dr. Alexandru Paziuc, psihiatru și președinte al
Asociației Române de Psihiatrie Socială, spune că majoritatea
acestora se află în orașele mari, cu precădere în centrele
universitare. „În centrele universitare”, spune el, „există un
psihiatru la fiecare 5 sau 10 paturi. În unele orașe din provincie,
este câte unul la fiecare 80 sau 100 de paturi.” La țară situația
este și mai gravă decât în orașele de provincie. „Zonele rurale
și îndepărtate sunt complet uitate, practic fără specialiști în
sănătatea mintală”, afirmă dna Zlati.
Cauzele acestor cifre scăzute sunt ușor de identificat. Ștefan
Bandol, președintele și fondatorul asociației bucureștene
„Aripi”, o organizație a utilizatorilor de servicii psihiatrice,
explică faptul că „psihiatrii sunt cei mai prost plătiți din sistemul
de sănătate. A-i plăti mai bine ar însemna să le fie prețuită
munca la adevărata valoare.” De asemenea, psihoterapeuții
au început să fie plătiți de sistemul național de asigurări de
sănătate abia din 2011 și nici măcar nu sunt plătiți foarte bine.
Dna Zlati adaugă că „este destul de greu să-ți câștigi existența

Cristian Vlădescu et al, Romania: Health System Review, 2008.
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dacă lucrezi în domeniul sănătății mintale”, iar condițiile precare
de muncă îi descurajează și ele pe cei interesați să intre în
acest domeniu sau pe cei pregătiți care vor să rămână în țară.

situația actuală reprezintă o ameliorare: „avem acum câteva
servicii comunitare de sănătate mintală, dar nu sunt suficient
dezvoltate”.

Salariile mici și condițiile precare sunt un simptom al unei
lipse generalizate de fonduri alocate sănătății mintale.
România alocă din start mai puțin pentru sănătate decât mulți
dintre vecinii săi europeni (4% din PIB în 2012). Cifre exacte
referitoare la sumele alocate sănătății mintale sunt greu de
găsit sau sunt depășite, dar majoritatea indică un procent
de 3% din bugetul total pentru sănătate înainte de 2008 și
mai puțin de 0,5% în acel an2, ceea ce ar reprezenta una din
cele mai mici cifre din cadrul Indicelui. Pe scurt, serviciile de
sănătate mintală din România beneficiază, probabil, de cel mai
redus sprijin din Europa, ceea ce face menținerea structurilor
existente foarte dificilă, iar reforma pe scară largă aproape
imposibilă.

România a avut o formă de asistență ambulatorie încă din
anii `70, când guvernul a înființat așa-numitele laboratoare de
sănătate mintală. Foarte puține au fost însă efectiv constituite
înainte de revoluția din 1989, iar în 1996 cele existente au fost
integrate în cadrul spitalelor. În ultimii ani, guvernul a încercat
să le reformeze ca și centre comunitare de sănătate mintală.
În 2013 existau 52 astfel de centre, dar un studiu din 2006 (cea
mai recentă informație disponibilă) arăta că peste jumătate din
ele nu puteau funcționa la capacitate deplină din cauza lipsei
de personal și că asistența oferită consta aproape în întregime
în prescrierea de medicamente de către psihiatri.

Instituții dintr-o altă eră
Asistența medicală pentru cei care suferă de tulburări psihice
în România rămâne profund dominată de spitalele de psihiatrie
și de alt gen. În cadrul Indicelui, România se clasează pe locul
29 din 30 în ceea ce privește politica și succesul în direcția
dezinstituționalizării și este singura țară dintre cele incluse în
Indice căreia îi lipsește până și o strategie de principiu în acest
domeniu.
La prima vedere, această situație poate părea derutantă dacă
ne uităm la numărul de paturi din instituțiile psihiatrice: cu
aproximativ 78 de paturi în spitalele psihiatrice la 100.000 de
locuitori, un număr constant în ultimul deceniu, România se
află acum mai mult sau mai puțin la nivelul mediei europene.
Problema este absența cvasitotală a asistenței ambulatorii care
să întregească aceste servicii spitalicești. Dna Zlati susține că
Cristian Vlădescu et al, Romania: Health System Review, 2008; Emilia
Chiscop, „Ce se ascunde în spatele unor orori”, Ziarul de Iași, 15 decembrie
2008, (traducere în engleză disponibilă la http://www.cartercenter.org/health/
mental_health/archive/documents/romanian_system_chiscop.html). Acest
articol compară valori din bugetul pentru sănătatea mintală pe 2007 și 2008 cu
cheltuielile naționale de sănătate disponibile prin Eurostat.
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Pentru numărul de paturi, a se vedea Adriana Mihai și Ileana BotezatAntonesc, “Romania”, în Chiara Samele et al, Mental Health Systems in the
European Union Member States, 2013; Veronica Junjan et al, “The Provision
of Psychiatric Care in Romania—Need for Change or Change of Needs?”
3
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Astfel, asistența medicală pentru cei care suferă de tulburări
psihice este de departe dominată de tratamentul spitalicesc.
Dintr-un număr de aproximativ 17.000 de paturi disponibile,
majoritatea sunt în unități specializate de psihiatrie. Toate
paturile din secțiile de psihiatrie ale spitalelor generale aproape o treime - sunt pentru tratamentul acut, la fel ca și
jumătate din cele din spitalele de psihiatrie.3
Îngrijirea din aceste instituții este predominant medicalizată.
Psihiatrii sunt mult mai numeroși decât psihologii și asistenții
sociali, și numai 72% din aceste spitale efectuează evaluări
psihosociale, în timp ce toate oferă medicamente psihotrope.4
Această situație corespunde culturii instituționale care
predomină în spitale. Un mic sondaj din 2011 a arătat că peste
80% dintre doctori nici măcar nu cunoșteau un model de
asistență integrată pentru sănătatea mintală propus de OMS.5
Dl Bandol afirmă că clinicienii „sunt instruiţi să îngrijească
pacienții în cadrul sistemului spitalicesc”. Povestește că l-a
întrebat pe un profesor dintr-o clinică universitară despre
dezinstituționalizare și psihiatria socială, iar acesta i-a răspuns:
Transylvanian Review of Administrative Sciences, 2009; Cristian Vlădescu et
al, Romania: Health System Review, 2008.
Veronica Junjan et al, “The Provision of Psychiatric Care in Romania—Need
for Change or Change of Needs?” Transylvanian Review of Administrative
Sciences, 2009.
4

Violeta Manasi and Daniela Vâlcean, “Survey on the Need for Developing and
Implementing an Optimal Care Model Based on An Integrated Mental Health
Services in a Romanian Psychiatric Medical Ward”, Management in Health,
2012.
5
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„ca psihiatru, nu văd de ce-ar trebui să fug pe stradă ca să dau
oamenilor medicamente” — o atitudine care, din păcate, i se
pare foarte frecventă.

unui anchetator de la Agenția Europeană pentru Drepturi
Fundamentale, „să fii internat într-un spital și să îți imaginezi că
poți beneficia de asistență juridică este absolut utopic”.9

Condițiile din aceste spitale sunt și mai alarmante. Dna Zlati
le descrie drept „foarte degradate. Tavanele se prăbușesc;
țevile plesnesc.” Date ale Ministerului Sănătății din 2007
arată că, în medie, existau 5 paturi pe salon și 13 paturi la o
toaletă.6 Media ascunde o seamă de cazuri extreme. În 2012,
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat câștig de cauză
plângerii unui pacient care susținea că a fost supus unor
condiții „inumane și degradante” când a fost internat împotriva
voinței sale într-un salon ticsit, unde erau păduchi peste
tot, doi sau trei pacienți într-un pat și toți cei 70 de pacienți
aveau la dispoziție două, trei dușuri în intervale limitate de
timp.7 Mult mai grav este binecunoscutul caz al Spitalului de
Psihiatrie Poiana Mare, unde, în 2004, 17 pacienți au murit în
circumstanțe dubioase, aparent de malnutriție și hipotermie.

Însă în ciuda deficiențelor lor, spitalele tradiționale de
psihiatrie nu sunt principalele vinovate pentru calitatea
scăzută a asistenței disponibile în România. Dr. Paziuc
afirmă că guvernul a redus treptat numărul pe paturi pentru
tratamentul psihiatric acut, astfel că, ironic pe undeva, nu
există suficiente astfel de paturi pentru a face față nevoilor
actuale, mai ales având în vedere nivelul scăzut de servicii
comunitare. În același timp, a mărit numărul de paturi din
sistemul paralel administrat de Ministerul Muncii, Familiei
și Protecției Sociale. Deși denumite centre de recuperare
și reabilitare psihosocială, aceste spații sunt, de fapt, niște
cămine mari pentru cei considerați incapabili să trăiască pe
cont propriu în societate - deseori cei care suferă de tulburări
sau dizabilități mintale, dar, uneori, pur și simplu persoane
fără adăpost. Conform datelor furnizate Consiliului Europei,
în aceste centre se află în jur de 17.123 de oameni, un număr
ceva mai mare decât cel al paturilor din spitalele de psihiatrie
din țară.10 Mulți au fost internați nevoluntar. Dacă două treimi11
din numărul acestor persoane se află în centre de recuperare
și reabilitare ca urmare a tulburărilor psihice de care suferă și
dacă adunăm acest număr cu cel al paturilor din unitățile de
psihiatrie subordonate Ministerului Sănătății, ne dăm seama
că România se află pe locul trei în Europa în privința numărului
mare de astfel de paturi, ceea ce reflectă mai fidel gradul de
instituționalizare existent.

Într-adevăr, instituțiile de psihiatrie din România sunt des
criticate de organizațiile pentru drepturile omului, cel mai recent
exemplu fiind un raport al Consiliului Europei care, printre
altele, enumeră câteva procese pe care țara le-a pierdut.8 Acest
aspect pare să contrazică notele maxime obținute de România
în cadrul Indicelui pentru legislația sa referitoare la internarea
nevoluntară, precum și punctajul de 67 din 100 pentru
adeziunea la tratatele relevante referitoare la drepturile omului,
care explică într-o oarecare măsură clasarea relativ bună
la categoria „Guvernare”. Explicația este că țara a întârziat
adoptarea legislației care să permită punerea în aplicare a
prevederilor tratatelor, iar legea internării nevoluntare nu este
bine înțeleasă de pacienți și deseori ignorată de instituții. După
cum îi declara un utilizator de servicii medicale psihiatrice
Veronica Junjan et al, “The Provision of Psychiatric Care in Romania—Need
for Change or Change of Needs?” Transylvanian Review of Administrative
Sciences, 2009.
6

Affaire Parascineti contre Roumanie, Arrêt Définitif, June 2012, European
Court of Human Rights.
7

Nils Muižnieks, “Report by Commissioner for Human Rights of the Council of
Europe Following His Visit to Romania From 31 March to 4 April 2014”, Council
of Europe CommDH(2014)14, July 2014.
8

Mihaela Dumitrescu and Maria Ladea, “Mental Health Law in Romania—Its
Awareness Among the Population”, Romanian Journal of Psychiatry, 2011,
European Agency for Fundamental Rights, Involuntary placement and
involuntary treatment of persons with mental health problems, 2012.
9
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Ce este și mai grav, persoanele care trăiesc în centrele de
recuperare și reabilitare și care sunt denumite „cazuri sociale”
nu beneficiază, conform spuselor domnului Dr. Paziuc, de
Pentru informații referitoare la aceste instituții, a se vedea Nils Muižnieks,
“Report by Commissioner for Human Rights of the Council of Europe Following
His Visit to Romania From 31 March to 4 April 2014”, Council of Europe
CommDH(2014)14, July 2014, and Institute for Public Policy (IPP) Bucharest,
Monitoring report on Romania’s readiness to enforce the UN Convention on the
Rights of Persons with Disabilities Third edition: Article 9, Article 13, Article 19,
Article 24, Article 27, 2013.
10

Nu există informații referitoare la cauzele precise care au dus la internarea
în aceste instituții, dar raportul comisarului citat mai sus remarcă faptul că
„majoritatea” celor care trăiesc în cadrul acestui sistem au fost descriși de către
guvern ca suferind de „dizabilități intelectuale și psihosociale”. Cifra de două
treimi este utilizată pentru a ilustra consecințele pe care le-ar avea asupra
nivelului oficial de instituționalizare din România includerea unui număr incert,
dar mare, de oameni care suferă de tulburări psihice.
11
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niciun tratament medical adecvat. Datele arată că, într-adevăr,
în ciuda numelui acestor instituții, nivelul de recuperare este
foarte scăzut. Dintre cei care părăsesc diferitele centre, două
treimi o fac ca urmare a decesului și alți 15% sunt transferați
la instituții similare din cadrul aceluiași sistem. Numai 14%
sunt reintegrați în cadrul familiilor din care provin.12 Dna Zlati
își amintește o discuție cu o persoană internată într-o astfel
de instituție. „Mi-a spus că se simte ca și cum ar aștepta în
anticamera morții. Este foarte deprimant. Se oferă un pat și
trei mese calde pe zi și cam atât - numai minimul și nici măcar
acesta nu este de bună calitate.”

Serviciile nemedicale sunt absente
Pe lângă calitatea scăzută a asistenței medicale pentru cei care
suferă de tulburări psihice în România, Indicele a constatat
că și alte servicii au deficiențe serioase. Datele disponibile
arată că programele menite să ajute aceste persoane să-și
găsească și să-și păstreze locurile de muncă sunt aproape
inexistente, România fiind una din doar patru țări care nu au
primit niciun punctaj la indicatorii referitori la proiectele de
orientare profesională și reintegrare în câmpul muncii. Conform
dlui Bandol, „Există câteva inițiative promovate de două sau
trei ONG-uri, dar sunt ca o picătură de apă într-un ocean.
Programe guvernamentale nu există.” Chiar și aceste eforturi
sunt ineficiente, adaugă Dr. Paziuc: „nimeni nu se întoarce cu
adevărat în câmpul muncii.”
Legea română privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap le cere întreprinderilor cu mai mult
de 50 de angajați să aibă în cadrul personalului un procent
de 4% de persoane cu handicap - un grup care îi include pe
cei cu tulburări psihice. Dna Zlati descrie această măsură ca
fiind „singurul pas făcut în țară în ceea ce privește includerea
socială”. Însă, adaugă ea, „nu funcționează cu adevărat”. Un
sondaj în rândul companiilor arată că aproximativ jumătate
preferă să plătească o amendă decât să angajeze persoane
cu handicap, majoritatea celorlalte angajează mult sub cota
Institute for Public Policy (IPP) Bucharest, Monitoring report on Romania’s
readiness to enforce the UN Convention on the Rights of Persons with
Disabilities Third edition: Article 9, Article 13, Article 19, Article 24, Article 27,
2013.
12

stabilită (media este de 1% din forța de muncă), iar 7% ignoră
legea complet.13
Cifrele reflectă reticența profundă pe care o manifestă
angajatorii față de încadrarea de persoane cu probleme de
sănătate mintală. Dr. Paziuc relatează că a stat de vorbă cu
un grup de mici întreprinzători pentru a-i încuraja să angajeze
personal cu probleme de sănătate mintală, dar i s-a spus:
„Uitați cum stau lucrurile, avem mulți șomeri [din care să
alegem], așa că preferăm să angajăm oameni fără dizabilități
mintale”. În același timp, cei care suferă de tulburări psihice
sunt reticenți să-și caute de lucru sau să candideze pentru
anumite slujbe, deoarece nu există nici o formă de sprijin care
să-i ajute să-și păstreze locul de muncă în caz că îl primesc,
iar angajarea ar putea duce la pierderea indemnizațiilor de
handicap, spune dna Zlati. Lipsa unor povești de succes
încurajează atitudinile de dependență și teama de a risca,
adaugă dr. Paziuc: „Am încercat să înființăm o întreprindere
socială, dar lumea preferă să primească bani de la stat.”
Alte servicii sociale sunt rare sau inexistente. Comisarul
european pentru drepturile omului a raportat că, la sfârșitul
anului 2013, numai 1.669 de persoane cu handicap - inclusiv
cei cu handicap mintal și tulburări mintale grave - beneficiau
de îngrijire comunitară neinstituționalizată pe termen lung.14
Acest număr reprezintă aproximativ o zecime din numărul de
paturi din spitalele de psihiatrie. De asemenea, pentru toate
dizabilitățile, nu existau decât în jur de 100 de locuințe mici
protejate.15 După cum arată dl Bandol însă, acelea pentru
persoanele cu tulburări psihice sunt oferite doar de ONG-uri,
care se bazează pe bani primiți de la Uniunea Europeană
și nu de la guvernul român. Conform dlui Bandol: „Nu există
nici măcar o singură casă pentru persoane cu probleme de
sănătate mintală finanțată de stat.”
În plus, puțina asistență disponibilă nu este deloc ușor de
accesat de către cei care suferă de tulburări psihice. Dna
Zlati explică faptul că „serviciile medicale și sociale nu sunt
Nils Muižnieks, “Report by Commissioner for Human Rights of the Council of
Europe Following His Visit to Romania From 31 March to 4 April 2014”, Council
of Europe CommDH(2014)14, July 2014.
14

Institute for Public Policy (IPP) Bucharest, Monitoring report on Romania’s
readiness to enforce the UN Convention on the Rights of Persons with
Disabilities Third edition: Article 9, Article 13, Article 19, Article 24, Article 27,
2013.
15

Veronica Junjan et al, “Labor Integration of Persons with Disabilities in Public
Institutions in Romania”, Transylvanian Review of Administrative Sciences,
2011.
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deloc integrate”. Ea dă ca exemplu municipiul Cluj-Napoca,
al doilea oraș ca mărime al României, cu o populație de peste
400.000 de locuitori. Spitalul de psihiatrie, care este mai bun
decât majoritatea din țară, nu are decât un psiholog și nici un
asistent social, iar la centrul de sănătate mintală al orașului nu
se găsește decât un asistent social. „Nu au fondurile necesare
ca să angajeze psihologi sau asistenți sociali”, explică ea. La
rândul său, lipsa de psihologi și asistenți sociali îngreunează
accesul la servicii care le sunt conferite prin lege persoanelor
afectate. Dr. Paziuc spune că, prin lege, „persoanele cu
tulburări psihice au dreptul la locuințe protejate și locuri de
muncă ocrotite, dar dacă îi întrebați pe cei care ar trebui să
beneficieze de aceste servicii sau pe specialiștii din domeniul
sănătății mintale, veți afla că nu se poate spune că legislația a
fost pusă în practică de către autorități.”

de implementare, în ciuda rapoartelor repetate semnalând
încălcări ale drepturilor omului. În cele din urmă, în raportul
pre-aderare din 2006, Comisia Europeană a indicat sănătatea
mintală drept un domeniu care necesită reforme, forțând
guvernul să acționeze și să publice un program național de
sănătate mintală.16 În 2007, România a aderat la UE, moment
în care toate progresele au încetat. Deși per ansamblu,
bugetul pentru sănătate a crescut în 2008, finanțarea pentru
sănătatea mintală a scăzut de la 23 de milioane de euro la doar
3 milioane, făcând imposibilă orice schimbare reală în sistemul
existent.17

Calitatea scăzută a sistemului de sănătate și servicii sociale
pentru cei care suferă de tulburări psihice, precum și continua
incapacitate de a face progrese în aceste domenii, reflectă
nu doar o lipsă de resurse, spune dl Bandol: „Resursele pot fi
redirecționate. Principalul neajuns este lipsa voinței politice,
care se datorează faptului că problema este înțeleasă greșit,
sau nu se percepe gravitatea sa.”

Chiar și progresul ce pare să se fi înregistrat în chestiuni
nebugetare este lipsit de consistență. Dl Bandol spune că
organizația sa pentru utilizatorii de servicii de psihiatrie a lucrat
cu guvernul la elaborarea unor amendamente importante la
legea sănătății mintale din 2002, care, printre altele, confereau
mai multe drepturi celor supuși tratamentului nevoluntar
și impuneau limite mai stricte în folosirea contenționării
forțate. Deși legea care a rezultat a fost aprobată în 2012,
ea rămâne inaplicabilă, la fel cum s-a întâmplat și cu actul
inițial în perioada 2002-2006, pentru că guvernul nu a publicat
normele de aplicare cerute de legislația română. „Deci legea
nu se aplică”, spune dl Bandol, „dar dacă întreabă cineva din
străinătate, autoritățile pot să spună ca avem o lege a sănătății
mintale bună.”

Este o situație care durează de mult, lipsa totală de acțiune
pe planul politicilor necesare nefiind decât rareori punctată
de presiunea internațională. În anii de după revoluția română,
problemele de sănătate mintală nu au primit decât puțină
atenție. Un proiect de lege a sănătății mintale a existat din
1996, dar nu a fost ratificat de parlament decât în 2002. De
asemenea, un proiect de politică națională în privința sănătății
mintale a fost promulgat în 1998, dar n-a fost adoptat decât
în 2004. În ambele cazuri, s-a acționat în cele din urmă ca
urmare a presiunii UE în timpul procesului de aderare. Cu toate
acestea, nici legea, nici politica nu au avut parte de niciun fel

O problemă și mai gravă, explică dna Zlati, este că „procesul
de aplicare a legii este și mai deficitar decât legislația. Nu se
transpune în practica de fiecare zi.” Această afirmație este
valabilă și în cazul politicilor din domeniul sănătății mintale.
Deși în mod oficial se sprijină serviciile comunitare integrate
orientate pe recuperare, o mai bună utilizare a centrelor de
sănătate mintală și chiar crearea de unități mobile de tratament,
pentru a schimba sistemul actual, deficitar în resurse și bazat
pe abordarea instituțională, biomedicală, s-a făcut prea puțin,
sau chiar nimic. Dl Bandol afirmă că „autoritățile au oprit
programul de reformă; acesta nu există decât pe hârtie”. Dr.

Politicienilor le pasă prea puțin de asistența limitată
care este disponibilă

Programul Național de Sănătate Mintală, 2007, http://www.ms.ro/
documente/7_51_328_b.htm.
16

Emilia Chiscop, „Ce se ascunde în spatele unor orori”, Ziarul de Iași, 15
decembrie 2008, (traducere în engleză disponibilă la http://www.cartercenter.
org/health/mental_health/archive/documents/romanian_system_chiscop.html).
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Paziuc adaugă că „în momentul în care am aderat la UE, am
semnat multe hârtii, dar nimeni nu le pune în practică. Avem
ceva legi bune, dar totul rămâne la nivel teoretic și în realitate
nu îi ajută cu nimic pe cei cu tulburări psihice.”
Problema este parțial de natură administrativă: în ultimul
deceniu, România a avut nouă miniștri ai sănătății, unul dintre
ei, Eugen Nicolaescu, ocupând funcţia de două ori, la câțiva
ani distanță. „În ceea ce privește sănătatea mintală, trebuie să
avem politici clare și consecvente”, se plânge Dr. Paziuc, „și
nu o schimbare de strategie cu fiecare nou guvern.” Problema
mai mare, însă, este lipsa de interes din cercurile oficiale.
Dna Zlati spune că „pentru a putea merge înainte, factorii de
decizie trebuie să recunoască rolul pe care sănătatea mintală
îl ocupă în contextul general, dar ideea conform căreia «nu
există sănătate fără sănătate mintală» nu este acceptată aici”.
Dl Bandol este de acord. Povestește cum l-a întrebat odată
pe un demnitar de rang înalt de ce sănătatea mintală este
„întotdeauna Cenușăreasa bugetului. Individul a răspuns: «Știți
vreun ministru al sănătății care să fie psihiatru? Până nu se va
întâmpla așa ceva, nu veți avea finanțare adecvată».”
Între timp, nu sunt mari șanse ca opinia publică să îi forțeze
pe politicieni să se schimbe. În rândul populației, „stigma
și discriminarea sunt destul de pronunțate și domină toate
aspectele vieții celor care suferă de tulburări psihice”,
spune dna Zlati. Aceste sentimente sunt atât de puternice și
răspândite, încât oamenii sunt reticenți să caute tratament, sau
familiile și cei care-i îngrijesc să formeze asociații. Presa este
și ea ostilă în general, în majoritatea cazurilor prezentându-i ca
periculoși pe cei cu tulburări psihice.18 Dl Bandol este de părere
că mai ales acest aspect a redus compasiunea pentru cei care
suferă de aceste tulburări în zonele rurale. „Oamenii [din acele
zone] au fost foarte toleranți înainte. Îi vedeau pe cei afectați ca
pe «nebunul satului» și îi ajutau cu hrană și să-și găsească de
lucru. Acum și această percepție s-a schimbat din cauza presei
de scandal.”

Lumânări în întuneric
Efectele accesului limitat, stigmatizării pe scară largă și lipsei
de direcție sunt previzibile. În România există nu doar lacune
însemnate în ceea ce privește tratamentul tulburărilor psihice,
ci și un interval median dintre declanșarea bolii și primul contact
cu sistemul medical ce se măsoară, pentru majoritatea acestor
tulburări, în decenii, nu în ani.19 Se pot găsi, însă, și câteva
puncte luminoase în întuneric, reprezentate de un număr de
ONG-uri care se luptă să ofere o varietate de servicii medicale,
sociale și de locuințe pentru persoanele care suferă de tulburări
psihice.
Chiar și în cadrul sistemului de sănătate, persoanele inovatoare
și dedicate pot înfăptui multe, chiar dacă recurgând uneori
la metode neortodoxe. Dr. Paziuc lucrează în Câmpulung
Moldovenesc, un orășel din nordul României. Inițial a fost șeful
secției de psihiatrie din cadrul spitalului municipal, dar s-a luptat
cu condițiile proaste și puținele resurse disponibile. Ca urmare,
în 1999 a obținut aprobarea de a muta serviciile de spitalizare
într-un spital de psihiatrie nou creat, separat, cu conducere
independentă.
În loc de a fi un pas către un grad mai mare de
instituționalizare, această mutare a devenit o ocazie de
transformare. Noul spital de 80 de paturi a reușit să angajeze
doi psihologi, doi asistenți sociali și doi terapeuți ocupaționali,
precum și să înlocuiască un număr de angajați insuficient
calificați. De atunci au mai fost înființate un staționar de zi și o
unitate mobilă care oferă tratament la domiciliu în completarea
serviciilor din spital. Una din măsurile cele mai neobișnuite
luate de Dr. Paziuc a fost să înființeze o capelă și să angajeze
un preot ca asistent social. Acesta se implică în relațiile cu
comunitatea și, în cadrul unui ONG numit Horizons, lucrează
alături de beneficiarii de servicii psihiatrice la o revistă a cărei
producție și publicare fac parte din terapie; aceasta le oferă
pacienților o modalitate de exprimare și le permite să afle mai
multe despre procesul de recuperare și despre drepturile pe
care le au. De asemenea, preotul oficiază slujbe religioase

Alina Beldie et al, “Fighting stigma of mental illness in midsize European
countries”, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2012.
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Silvia Florescu, “The Romanian Mental Health Study: Main aspects of
lifetime prevalence and service use of DSM-IV disorders”, Management in
Health, 2009.
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care, mai ales cu ocazia sărbătorilor importante, îi pot include
nu doar pe cei care sunt asociați spitalului, ci și alți membri
ai comunității. Dr. Paziuc spune că asta îi ajută pe cei care
beneficiază de servicii psihiatrice să se simtă mai conectați cu
restul societății și mai puțin stigmatizați.
Aceste eforturi, printre altele, demonstrează cum s-ar putea

8

face progrese, dar sunt mult prea puține pentru a soluționa în
mod adecvat problemele foarte serioase pe care le are sistemul
de sănătate mintală. În cele din urmă, ca să se poată înregistra
progrese, guvernul român va trebui să-și asume sarcina de a
pune la dispoziția celor care suferă de tulburări psihice servicii
și îngrijiri medicale adecvate.

© The Economist Intelligence Unit Limited 2014

Sănătate mintală și integrare
Servicii pentru sprijinirea persoanelor cu tulburări psihice:
Studiu comparativ a 30 de țări europene

Despre această cercetare
Acest studiu, unul din cele douăsprezece care vizează țări
individuale și evaluează gradul de integrare în societate și în
sistemul convențional de sănătate a celor cu tulburări psihice,
se bazează pe Indicele de Integrare a Sănătății Mintale
prezentat de The Economist Intelligence Unit, care compară
politicile și condițiile din 30 de state europene. Informații
suplimentare sunt oferite de trei interviuri — cu Ștefan Bandol,
președinte și fondator al asociației Aripi, o organizație din

9

București a utilizatorilor de servicii de psihiatrie; Dr. Alexandru
Paziuc, psihiatru și președinte al Asociației de Psihiatrie Socială
din România; și Alina Zlati, directoarea Open Minds: Centre
for Mental Health Research, un institut de cercetare din ClujNapoca—, precum și de o substanțială cercetare documentară.
Studiul a fost sponsorizat de Janssen. The Economist
Intelligence Unit își asumă întreaga responsabilitate pentru
cercetare și concluziile acesteia.
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