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 Proiect 

 

 

INFORMAŢIE 

cu privire la realizarea Programului Municipal privind sănătatea mintală  pentru anii  

2013 - 2016, pe  anul 2016. 

 

 

Programul Municipal de sănătate mintală pentru anii 2013-2016, aprobat      prin 

Decizia Consiliului   Municipal  Bălţi  nr. 3/13  din  25.04.2013 „Cu privire la  aprobarea  

Programului  municipal  privind  sănătatea mintală  pentru anii 2013-2016” este  o  parte 

integrantă  a  procesului general de reforme în sistemul de ocrotire a  sănătăţii  şi reflectă  principiile  

de  bază elaborate  în  actele  legislative  şi  documentele strategice  ale  Ministerului  Sănătăţii RM. 

Sănătatea mintală este una din priorităţile sistemului sănătăţii din Republica Moldova şi deja 

s-a început  procesul de reformare a serviciilor de sănătate   mintală,  tranziţia către un sistem 

comunitar de servicii, care corespunde necesităţilor reale ale beneficiarilor. De asemenea sănătatea 

mintală reprezintă o problemă importantă a comunităţii din mun. Bălţi. Cu  părere  de  rău,  

maladiile  psihice  au  rămas  în  permanentă  creştere, ele  lent  afectează  în  prealabil  persoanele  

tinere,  copiii  şi  adolescenţii.  Aceasta  datorită  faptului,  că  premizele  care  duc  la  

dezechilibrarea  psihică  a  populaţiei,  din  an în  an rămîn  aceleaşi,  iar unele  criterii  sau  agravat.   

Acestea  sînt:  şomajul,  baza  economică  a  fiecărei  familii,  care  este  cu  mult  mai  mică  decît  

costul  minim  de  consum,  traumatizmele  grele  căpătate  în  accidente,  problemele  ecologice,  

care  duc  la  dezvoltarea  diferitor  boli  somatice,  asociate  cu  dereglări  psihice. 

          Scopul prezentului Program constă în ameliorarea sănătăţii mintale a  populaţiei prin 

dezvoltarea serviciilor integrate de sănătate mintală şi creşterea funcţionalităţii sistemului de 

acordare a asistenţei psihiatrice, cu apropierea      acestora de comunitate. 

Avînd ca bază Planul  acţiunilor preconizate în Programul municipal  de sănătate mintală 

pentru anii 2013-2016 cu obiectivele specifice, de către       instituţiile medico-sanitare  responsabile  

au  fost  realizate  următoarele  măsuri: 

1. Obiectivul I: Elaborarea către anul 2016 a unui sistem de servicii de sanatate mintală 

adaptat necesităţilor populaţiei şi normelor internaţionale 

 

La momentul actual, sistemul de sănătate mintală în municipiu Bălţi se   bazează pe patru  

sectoare funcţionale: 

 

1. Sectorul de medicină primară, care mai mult se ocupă cu depistarea  precoce a maladiilor în 

cauză cu îndreptarea la specialişti cu scopul de diagnosticare definitivă şi tratament. 

2. Sectorul  ambulator, care se ocupă cu tratamentul pacienţilor primari,  cronici, care au 

necesitatea unui tratament de susţinere sau de bază, cît şi profilaxia acestor maladii. 

3. Sectorul spitalicesc, care tratează stările de urgenţă a maladiilor psihice. 

4. Sectorul comunitar, care pune accent pe reabilitarea psiho-socială. 

5. Sectorul privat, se ocupă de asistenţa consultativă, specializată şi psihoterapeutică. 

Fiecare din aceste sectoare contribuie la ameliorarea stării sănătăţii mintale în municipiu prin 

sarcinile sale funcţionale. 

 

I nivel – Centrul Medicilor de Familie Bălţi 

         Pentru organizarea asistenţei medicale primare, cît şi beneficiarilor  (persoane cu probleme 

mintale) din Centrul Comunitar de Sănătate Mintală au fost determinaţi medicii de familie din 

teritoriul, unde este amplasat, cu asigurarea unui sistem de referinţă privind continuitatea serviciilor 

de sănătate mintală  şi somatică. 

La etapa de ambulatoriu pacienţii cu maladii mintale în remisie sunt supravegheaţi de către 

medicii de familie. Pentru tratamentul maladiilor psihice medicamentele psihotrope, 

anticonvulsivante sînt recepţionate centralizat prin intermediul Ministerului Sănătăţii, cît şi 
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începând cu anul 2010  au  fost incluse        în lista medicamentelor compensate din fondurile 

asigurărilor obligatorii de    asistenţă  medicală  şi sînt prescrise de către medicii psihiatri. 

La externarea din Spitalul de Psihiatrie  sunt recepţionate trimiterile – extras    şi pacienţii 

sînt luaţi sub monitorizarea medicului de familie cu continuarea tratamentului în condiţii de 

ambulatoriu. 

De la 01.10.2016  IMSP „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălţi” a încheiat contract 

de prestare a serviciilor de asistenţă medicală de sănătate mintală cu Compania Naţională de 

Asigurări în Medicină (CNAM). 

Conform Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411 din 28 martie 1995, Legii fondurilor asigurării 

obligatorii de asistenţă medicală nr. 157 din 01.07.16, Strategiei de dezvoltare a sistemului de 

sănătate în perioada anilor 2008-2017, aprobată prin Hotărârea Guvernului RM nr. 1471 din 24 

decembrie 2007, Programului Naţional de sănătate mintală pentru anii 2012-2016, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1025 din 28 decembrie 2012, Regulamentului – cadru al Centrului 

comunitar de sănătate mintală şi a Standardelor minime de calitate, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 55 din 30 ianuarie 2012, ordinului Ministerului Sănătăţii RM nr. 407 din 16.05.2014 

,,Cu privire la Centrele Comunitare de Sănătate Mintală ”, ordinului comun al MS şi ale CNAM  nr. 

596/404 A din 21.07.2016  ,,Privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului 

unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, ordinului Serviciului Sănătate Nr. 93-b ,,Cu 

privire la crearea Centrului Comunitar de Sănătate Mintală ca subdiviziune a IMSP „Centrul 

Medicilor de Familie Municipal Bălţi” la şedinţa din 07.10.2016 al Consiliului Administrativ a 

IMSP „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălţi” a examinat şi a aprobat propunerea creării 

Centrului  Comunitar de Sănătate Mintală în componenţa  IMSP ,,Centrului Medicilor de Familie 

Municipal Bălţi ” de la 10.10.2016. 

Deasemenea s-a aprobat :  

 Regulamentul Centrului Comunitar de Sănătate Mintală;  

 Indicatorii de monitorizare a Centrului Comunitar de Sănătate Mintală;  

 Transmiterea pentru integrare a medicilor psihiatri  şi asistentelor medicale psihiatrice din 

cadrul Centrului Consultativ al IMSP Spitalului Clinic Municipal Bălţi  în Centrul 

Comunitar de Sănătate Mintală  nou creat; 

 Crearea comisiilor de primire - predare a cartotecii serviciului ambulator psihiatric la 

Centrul  Comunitar de Sănătate Mintală a CMF mun. Bălţi.  

 S-a aprobat statul de personal în număr de 19  unităţi, 

 Au fost elaborate fişele cu obligaţiunile functionale ale angajatilor  Centrului. 

 

IMSP,,Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălţi”  începînd cu data de 10.10.2016 a asigurat 

spaţiile şi dotarea necesară pentru activitate, conform cerinţelor actelor normative în vigoare. 

Comisiile sus nominalizate şi conducătorii instituţiilor medicale au asigurat primirea - predarea 

în cauză cu perfectarea documentelor necesare - Act de primire – predare, conform legislaţiei în 

vigoare pînă la 20.10.2016. Membrii comisiei au respectat procedura de primire conform legislaţiei 

în vigoare şi au respectat confidenţialitatea datelor cu caracter personal. 

Pînă în prezent IMSP„Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălţi” a efectuat aproximativ 80 

% din reparaţia  spaţiilor necesare Centrului Comunitar de Sănătate Mintală şi le-a dotat cu 

mobilierul minim necesar. Fiecare medic psihiatru activeză în biroul său. Graficul de lucru este 

adaptat necesitaţilor beneficiarilor. Persoanele cu probleme de sănătate mintală sunt deservite 

conform legislaţiei  în vigoare. 

Din 01.02.2017 în funcţie de Şef CCSM a fost transferat Psihologul consultant angajat în 

IMSP„Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălţi”, formator naţional în sănătate mintală 

comunitară. 

În contextul reformei în Sănătate Mintală care a demarat în a. 2014 către Ministerul Sănătăţii şi 

Instituţia Privată Trimbos Moldova a fost facută o solicitare pentru instruirea angajaţilor  CCSM  în 

Sănătate Mintală Comunitară în cadrul proiectului „Suport pentru Reforma Serviciilor de Sănătate 

Mintală din Moldova’’, finanţat de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare în Moldova. 

În scopul sporirii accesibilităţii populaţiei din municipiul Bălţi la servicii foarte calificative de 

sănătate mintală, sporirea calităţii vieţii persoanelor afectate de maladii mintale, sporirea coeziunii 
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sociale a pacienţilor cu defecţiuni mintale şi integrarea lor în societate de către angajatii Centrului s-

au realizat următoarele acţiuni: 

 Au fost efectuate 10 vizite la domiciliu cu consultul medicului specialist şi prescrierea 

medicamentelor compensate. 

 Au beneficiat de tratament  în sala de proceduri 30 pacienţi, în staţionar de zi 20 pacienţi, în 

secţia reabilitare şi fizioterapie au fost referiţi 23 pacienţi. 

 Au fost trimişi pentru internare în staţionar 5 pacienţi, 3 pacienţi trimişi pentru consultaţii şi 

diagnosticare la instituţiile republicane din mun.Chişinău.  

 De către medicii psihiatri au fost prescrise reţete pentru medicamente compensate decembrie 

2016 – 500 reţete,  ianuarie – februarie 2017 – 1600 reţete. 

 La moment se lucrează la planul de activitate a CCSM pentru anul 2017 şi la suplinirea 

statului de personal pînă la normele aprobate. 

 

II nivel – Secţia consultativă a Spitalului Clinic Municipal Bălţi 

La finele anului 2016 s-au aflat la evidenţa Secţiei Consultative a Spitalului Clinic 

Municipal Bălţi cu diferite maladii psihice - 2388  pacienţi, din care – 261 de copii şi adolescenţi.  

Ar părea un factor îmbucurător, dar cu părere de rău, aceste cifre au scăzut din cauza 

deceselor pacienţilor şi schimbarea locului  de trai. Au fost luaţi la evidenţă: în anul 2016 – 89 

pacienţi, din ei copii şi adolescenţi – 47. Au fost transferaţi în grupe consultative de evidenţă  în 

anul  2016 – 232 pacienţi, din care 0 copii.  

 Aceste cazuri  nu pot fi legate cu o ameliorare a stării sănătăţii, dar invers, de înrăutăţirea ei. 

Pacienţii au ajuns în defect şi necesită mai multă îngrijire şi supraveghere decît tratament. Dacă am 

face o retrospectivă asupra datelor  statistice  pe  nozologii,  tabloul  apare  astfel: 

 

Nr. 

d/r 

Denumirea 

nozologiei 

A. 2016 

Maturi Copii şi 

adolescenţi 

1. Schizofrenia şi tulburări 

schizotipale 

435 1 

2. Epilepsia simptomatică 443 35 

3. Psihozele senile şi presenele 

organice 

148 - 

4. Depresiile 95 - 

5. Retard mintal 499 33 

 

 Acest tabloul clinic este foarte nefavorabil, pentru că maladiile psihice         duc la 

excluderea omului din viaţa cotidiană, profesională. Sub acest aspect, maladiile mintale prezintă un 

grad sporit de influenţă negativă asupra capacităţii de a munci şi de a trăi  independent  pentru   

persoanele  cu   vîrstă   aptă  de muncă. În   anul 2016 au  fost  invalidizaţi  primar – 26 de  pacienţi, 

12 - copii, 14 – maturi. 

În Secţia Consultativă a Spitalului Clinic Municipal sînt 3 funcţii de medici-psihiatri 

aprobate şi sint angajaţi  3 medici-psihiatri. 

 

III nivel – IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălţi 

 

      IMSP  Spitalul de  Psihiatrie  Bălţi  acordă  asistenţă  medicală  spitalicească  persoanelor 

asigurate cu  tulburări  mintale şi  stări  menţionate în  Programul Unic  a  persoanelor  neasigurate  

cu  maladii  social  condiţionate  cu  impact  major  asupra  sănătăţii  publice, precum sunt psihozele 

şi alte tulburări mintale şi de comportament în forme acute, alcoolizmul şi narcomania, în caz de 

urgenţă medicală. 

     IMSP  Spitalul  de  Psihiatrie Bălţi urmăreşte scopul de  îmbunătăţire a calităţii asistenţei 

acordate în domeniul  sănătăţii  mintale prin  depistarea precoce, tratamentul  complex, reabilitarea, 

resocializarea pacienţilor  cu  dereglări psihice, asigurarea măsurilor de psihoigienă, de 

psihocorecţie, prin perfecţionarea continuă a cadrelor în domeniul asistenţei medicale, 
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implementarea noilor metode  de lucru în echipă pentru îngrijirea bolnavilor cu maladii psihice, 

conlucrarea efectivă cu  serviciul extraspitalicesc şi ONG-urile din domeniul sănătăţii mintale. Pe 

parcursul anului 2016 au beneficiat de serviciile medicale spitaliceşti 8303 persoane: 6347 pacienţi 

cu tulburări mentale şi de comportament şi 1956 pacienţi cu alcoolizm şi narcomanie. 

Asistenţa medicală spitalicească se aplică în cazurile, cînd starea sănătăţii pacientului 

necesită supravegherea în condiţii de staţionar şi include în primul rînd tratamentul medicamentos. 

Exista o gamă largă de servicii psihoterapeutice, de reabilitare, fizioterapeutice.  

Pe lînga spital funcţionează Secţia consultativă avînd un şir de specialişti: neurolog, 

internist, fizioterapeut, chirurg, oculist, ORL-ist, ginecolog. Tot pe lîngă Secţia Consultativă 

funcţionează un cabinet de diagnostică funcţională – EEG, ECO-EG, Reovazografia.  

Pentru acordarea asistenţei medicale populaţiei municipiului sunt     preconizate 2 secţii de 

psihiatrie – de femei  şi de bărbaţi; staţionarul de zi; secţia pentru copii cu departamentul pentru 

tratamentul PCI şi un complex de balneoterapie. La  începutul  anului  2013 s-a deschis  Laboratorul  

psihologic. 

    Pentru a presta  servicii performante şi  calitative  persoanelor  cu  probleme  de  sănătate  

mintală, psihiatrii, psihologii, psihoterapeutul în permanenţă îşi ridică nivelul profesional, studiind 

la  diverse  cicluri tematice în  cadrul  catedrelor de  psihiatrie, psihologie şi asistenţă  socială ale  

universităţilor din  ţară şi de peste  hotare. E de menţionat faptul  că peste 70% din  medici  psihiatri  

sunt  apreciaţi cu  categoria superioară, 6 dintre psihologi au  susţinut licenţa  de masterat, au  făcut  

cursuri de  psihoterapie  individuală şi de grup, 2 psihologi au  categoria I de calificare, 2 – 

categoria II de calificare. 

 IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălţi colaborează cu instituţiile omoloage din România (Spitalul 

de Psihiatrie Socola-Iaşi), Franţa (Spitalui „Filippe Pinell”, Amiens) cu care au fost încheiate 

contracte de înfrăţire, cu schimb de stagiu şi experienţă în managementul şi tratamentul psihiatric.  

 

IV nivel – Centrele comunitare de reabilitare 

Centrul Comunitar de Sănătate Mintală mun. Bălti prestează servicii medicale şi sociale care 

pun accentul pe reabilitarea psiho-socială şi are următoarele  departamente:  

 Departamentul Centrului ocupaţional de zi cu 65 locuri pentru copii şi adulţi, 

 departamentul Plasament temporar cu 12 locuri pentru adulţi.  

Centrul are următoarele obiective majore: 

 reabilitarea medico-psiho-socială, menţinerea şi îmbunătăţirea sănătăţii şi stimularea procesului 

de socializare şi resocializare a  copiilor, tinerilor şi adulţilor cu dizabilităţi psihice şi motorii, 

persoanelor cu probleme de sănătate mintală, precum şi integrarea/reintegrare lor în mediul 

familial; 

 prevenirea instituţionalizării, dezinstituţionalizarea/revenirea a copiilor, tinerilor şi adulţilor cu 

dizabilităţi psihice şi motorii persoanelor cu probleme de sănătate mintală din instituţiile 

rezidenţiale în societate şi incluziunea socială a persoanelor cu probleme de sănătate mintală; 

 sporirea accesului populaţiei la asistenţa medico-socială în cazul problemelor de sănătate 

mintală conform principiului multidisciplinarităţii  şi integrităţii serviciilor prestate, în special a 

celor în situaţii de risc sporit şi deosebit de vulnerabili;  

 crearea unor servicii complexe cost - eficiente orientate spre îmbunătăţirea sănătăţii mintale a 

populaţiei şi asigurarea continuităţii serviciilor de sănătate mintală în comunitate; 

 asigurarea suportului consultativ – metodic şi informaţional în sănătatea mintală prin sporirea 

nivelului de cunoştinţe, sensibilizarea opiniei publice, formarea atitudinilor şi practicilor sigure 

la populaţie, ce ţin de propria lor sănătate, sănătate mintală şi dezvoltare; 

 implicarea nemijlocită a comunităţii în reabilitarea psiho-socială a persoanelor cu probleme de 

sănătate mintală, precum şi în prevenirea şi promovarea sănătăţii mintale în societate; 

 dezvoltarea abilităţilor primare, de autodeservire şi educaţionale a persoanelor cu probleme de 

sănătate mintală şi sporirea nivelului general de conştientizare asupra importanţei menţinerii 

persoanei cu necesităţi speciale în familie şi în comunitate.  

 

V nivel - ÎŞP “INCOMED” SRL (Centrul de Terapie Lazer) 
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Bolnavii cu maladii psihiatrice, care se adresează la ÎŞP “INCOMED” SRL    sînt consultaţi 

de către medicul psihoterapeut al instituţiei, dar în caz de necesitate,   de tratament staţionar, sînt 

îndreptaţi la IMSP Spitalul de Psihiatrie mun. Bălţi          în concordanţă cu medicii specialişti din 

instituţia medicală dată. In afara consultaţiilor  se efectuează  serviciul de psihoterapie în unele 

nozologii – neuroze, stări  de  dependenţă alcoolică. 

 

Obiectivul II: Extinderea reţelei de servicii comunitare de sănătate mintală cu acoperirea 

a minimum 50% din populaţia generală cu optimizarea activităţii serviciului de ambulator 

     Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia  Familiei prestează  servicii  speciale primare şi 

specializate: compensaţie pentru călătorie în transportul urban, suburban şi interurban (cu excepţia 

taxi),  acordă sprijin financiar din mijloacele FMSSP, plata compensaţiei nominative în sezonul de 

încălzire din contul bugetului municipal, stabileşte ajutorul social, ajutorul pentru perioada rece a 

anului, repartizează bilete de tratament balneo-sanatorial  în  centre de reabilitare or. Vadul-lui-

Vodă (Republica Moldova) şi  or. Sergeevka (Republica  Ukraina),  deasemenea  prestează servicii 

de consultare şi referire spre servicii integrate la nivel de municipiu. 

 Conform deciziei Consiliului Municipal Bălţi nr. 7/14 din 27.07. 2016 „Cu privire la 

iniţierea procedurii de reorganizare a Serviciilor integrate de sănătate mintală la nivel de municipiu” 

a fost instituit grupul de lucru referitor la examinarea, perfectare şi prezentarea materialelor 

necesare Consiliului Municipal Bălţi privind reorganizarea Serviciului comunitar de sănătate 

mintală la nivel municipal, care va prezenta propunerile sale pe întrebarea dată la următoarea 

şedinţă a Consiliului municipal Bălţi. 

 

La obiectivul III: Asigurarea respectării drepturilor omului şi demnităţii  

umane în cadrul acordării serviciilor de asistentă medicală  

în domeniul sănătăţii mintale 

 

Lucrătorii medicali ai Centrului Medicilor de Familie mun. Bălţi pe parcursul anului 2016 

au distribuit materiale informative şi ilustrative,              buclete privind promovarea modului 

sănătos de viaţă,  au petrecut 5 prelegeri în instituţiile de învăţământ,  5888 - convorbiri individuale.  

 

     IMSP  Spitalul de  Psihiatrie  Bălţi  acordă  asistenţă  medicală  spitalicească  persoanelor 

asigurate şi neasigurate acordînd:  

 asistenţă  psihiatrică  diferenţiată  bolnavilor  psihici  în  funcţie  de  etapa  evolutivă a  bolii,  cu  

posibilităţi   variate  de  tratament, ergoterapie, psihoterapie  şi socioterapie; 

 asigurînd  cu  medicamente  şi  consumabile  necesare; 

 asigurînd  condiţii  hoteliere  în  corespundere  cu  normele  sanitare  în  vigoare; 

 asigurînd  alimentaţia; 

 organizînd efectuarea oportună  şi  în  volum  deplin  a manoperelor medicale; specifice, 

investigaţiilor instrumentale şi de laborator, consultaţiilor  specialiştilor; 

 respectînd drepturile omului şi  legea  privind  sănătatea mintală. 

 

     La internarea pacientului în spital se ia acordul semnat de internare, la fel  după aranjarea 

pacientului în secţia curativă se ia acordul semnat la metoda de tratament şi investigaţii. Toate 

acordurile sînt păstrate în fişa de boala a pacientului. 

     În spital funcţionează ombudsmanul – persoana, care comunică nemijlocit cu pacienţi şi 

colectează de la ei plîngerile referitor la condiţiile de trai, de deservire, etc., în spital. Pe baza 

analizei plîngerilor colectate ombutsmanul negociază cu  administraţia  spitalului  în  privinţa 

măsurilor necesare de la caz la caz. 

    La fel în spital funcţionează unitatea de asistent social, care identifică cazuri   de probleme 

sociale şi le soluţionează sau refera unele cazuri, care nu sunt în competenţă, în alte organe sau 

instituţii sociale în dependenţă de domiciliul pacientului cu problemă. 

Pacienţii  cu  dezabilităţi  mintale  beneficiază  nu  numai de  servicii  calitative, dar  şi li se  

creează  condiţii  hoteliere  bune.  Problemei  de  îmbunătăţire a condiţiilor hoteliere se acordă 

atenţie  permanentă  şi  la acest compartiment se poate de menţionat următoarele: au  fost   

reconstruite  saloanele  în  secţiile 1, 2, 3, 4,  5, 6, 7 secţia  pedopsihiatrie, divizîndu-le  în mai  
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multe  încăperi  cu un     număr mai mic de  paturi. În  secţiile 1, 2, 4, secţia  de copii s-a  efectuat  

reparaţie  capitală cu ajustarea teracotei în coridoare, schimbarea geamurilor. În  secţia de copii s-a  

deschis:  o sală  bine amenajată  cu  mobilier, frigider,   aragaz  pentru  deservirea mamelor  ce  

îngrijesc  de  copiii  cu  Paralizie  Cerebrală  Infantilă  asociată  cu  tulburări  mintale şi de 

comportament, sala psihosenzorială, sala  de  calculatoare,  a fost amenajată grădiniţa. De asemenea 

s-a efectuat reparaţia  sălilor de  chinetoterapie şi a fost  procurat  aparataj:  biciclete  Stepler - 2, 

cărăruşe  de fugă - 2, veloergometru - 1 aparat  pentru  masaj ”Body”, complex  de  gimnastică  

multifuncţional. 

        Pentru  fiecare  salon  de  chinetoterapie au  fost  deschise  cîte  2  state de  asistenţă  de  masaj.  

Scopul principal al  activităţilor lor constă  în dezvoltarea  motorică  şi  stimulare a  copiilor cu  

PCI.  

        Cu ajutorul ONG Fundaţia „Izvoare” fondată de către colaboratorii Spitalului de Psihiatrie, 

instituţiei donatoare din Belgia, reprezentanţa lor Child Care Moldova, ONG Conterpart 

Internaţional spitalul a fost dotat cu: laminat,  mobilier     (mese, dulapuri,  noptiere), veselă pentru 

cantină şi sufragerii, paturi şi lingerie de pat, îmbrăcăminte   nouă, cărucioare  pentru  invalizi etc. 

 

Centrele comunitare de reabilitare 

 

În cadrul Centrului Comunitar de Sănătate Mintală mun. Bălţi au fost realizate următoarele 

activităţi  pe parcursul anului 2016: 

Evaluări  iniţale ale beneficiarilor primari: se referă la investigarea prin metode specifice a 

situaţiei actuale a persoanei cu dizabilităţi. Procesul de evaluare multidisciplinară, în care intervin 

mai mulţi profesionişti, de formare diferită, se realizează respectînd un şir de acţiuni obligatorii: 

indentificare, clasificare, diagnosticare, stabilirea nivelui de performanţe, ca urmarea stabilindu-se 

parametrii PII. 

Informarea şi sensibilizarea tinerilor din mun. Bălţi cu privire la conceptul de Sănătate 

Mintală: Începînd cu luna septembrie 2016 s-a realizat informarea studenţilor de la Universitatea  

“Aleccu Russo” din Bălţi şi Colegiul de Medicină, despre oportunitatea de a face voluntariat în 

cadrul Centrului Comunitar de Sănătate Mintală. 

În cadrul Centrului Comunitar de Sănătate Mintală, s-a format o echipă de voluntari, în  

număr de  25 de studenţi, care au fost instruiţi de specialiştii centrului, despre specificul lucrului cu 

beneficiarii şi reabilitatea psiho-socială a acestora. Întîlnirile cu voluntarii au avut loc cu frecvenţa 

de doua ori pe săptămînă de la orele 17.00- 19.00. 

Voluntarii CCSM, au  fost implicaţi în mai multe manifestări din cadrul centrului:  

 Activităţi  sportive; 

 Colectarea de fonduri; 

 Participarea la manifestarea dedicată ,,Zilei Internaţionale a Sănătăţii Mintale”; 

 În perioada 13 iulie - 3 august s-a desfăşurat training-ul ,,Puterea Supremă a cuvintelor” 

cu scopul dezvoltării abilităţilor de gîndire pozivită, la care au participat specialiştii CCSM, 

„Evrica”, „Drumul spre Casă”, „Sotis”, „Respiraţia 2”  în urma căruia s-au înmînat 

certificate de participare. 

 Pe parcusul lunilor septembrie 2016 - martie 2017, specialiştii CCSM au participat la 

Programul de instruire ,,Optimizarea serviciilor în domeniul Sănătăţii Mintale”, desfăşurat 

în incinta Spitalului  de Psihiatrie mun. Bălţi. 

 Participarea în cadrul  masei rotunde Cualiţia Naţională “Viaţă fără violenţă în familie”, 

organizat de centrul  “Sotis”. 

Manifestările promovate în legătură cu zile semnificative: 

 Ziua îndrăgostiţilor - 16.02.2016 

 Ziua Mărţişorului -  02.03.2016 

 8 martie - 06.03.2016 

 Ziua Internaţională a umorului - 01.04.2016 

 Ziua internaţională ,,Lupta pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi”- 05.05.2016 

 Ziua de naştere CCSM-01.09.2016 
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      În cadrul zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi CCSM sa organizat ,,Ziua uşilor 

deschise”  la data de - 02.12.2016. 

 

Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport cu  ocazia Zilei mondiale a persoanelor  cu 

dezabilităţi, în cadrul instituţiilor de învăţămînt preuniversitare a organizat acţiuni de caritate cu 

genericul: “Eliminarea barierelor pentru a crea o societate   incluzivă  şi   accesibilă  pentru  toţi”.  

Inspectoratul de poliţie Bălţi pe parcursul anului 2016 a realizat instruirea angajaţilor în 

cadrul orelor de pregătire profesională referitor la  modul de asigurare a internării de urgenţă a 

persoanelor aflate în stare de psihoză.  

Plângeri privind încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului  din  partea  

persoanelor  cu  probleme  psihice nu au fost depistate. 

 

Obiectivul IV: Organizarea acţiunilor de incluziune socio-profesională a persoanelor cu  

disabilităţi  mintale, prin dezvoltarea către anul 2016 la nivel de comunitate  a serviciilor 

integrate de suport medico-social 

 

În IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălţi funcţionează 7 cabinete de terapie ocupaţională, unde 

pacienţii pot petrece timpul liber şi pot alege o ocupaţie după interesul lor. La fel beneficiază şi de 

unele instruiri în orientarea profesională.  

Sînt aprobate funcţiile de asistent medical – ergoterapeut, care organizează activităţile în 

cabinetele date. 

 

Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport a  organizat acţiuni social-culturale  şi expoziţii de 

lucrări confecţionate  de copii, inclusiv şi  de copii cu necesităţi  speciale, cu genericul „Să avem 

grijă de cei mai trişti ca noi” în Centrele  municipale pentru  minori şi tineret.  

 

Prin Decizia Consiliului municipal Bălţi  nr. 11/17 din 28.11.2013 „Cu privire la instituirea 

Serviciului municipal de asistenţă psihopedagogică a fost aprobat Regulamentul  de activitate a 

acestuia”, scopul căruia este  asigurarea  dreptului la educaţie de calitate a tuturor copiilor din 

municipiu, inclusiv  a celor cu probleme  de sănătate mintală.   

 

 

Şeful   

Serviciului  Sănătate                                          Feodora  Rodiucova 

 

 

 

Coordonat: 

Viceprimarul mun. Bălţi                                        Lilia Sava 


