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CUVANT INAINTE 

  

 

 

 

 

 

 Colectivul Spitalului de Psihiatrie „ Sf. Pantelimon „ Braila, isi doreste ca prin 

aceasta revista, cu aparitie bianuala, initial in format electronic, sa vina in sprijinul 

pacientilor, apartinatorilor si tuturor doritorilor, cu informatii utile despre  unitatea 

sanitara ( structura, sevicii oferite, colectiv medical, modalitati de programare la 

consultatii si internare, a pacientilor, documente necesare etc ) si despre afectiunile 

tratate, care reprezinta probleme de sanatate publica . 

 Informatiile medicale cuprinse in paginile revistei, sub forma de articole, sunt 

fie create de specialistii spitalului, fie culese din statisticile si  informatiile medicale 

certe, puse la dispozitie de Institutul National de Sanatate Publica Bucuresti si 

Ministerul Sanatatii. 
 Limbajul folosit in aceasta revista este unul pe intelesul tuturor, foarte explicit, 

astfel incat, omul fara o cultura medicala sa il poata intelege. 

 Va invitam sa parcurgeti paginile revistei si sa nu ezitati a va adresa unitatii 

sanitare, pentru serviciile medicale care va pot fi oferite. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR MEDICAL, 

DR. ANDREIA GAVRILESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIEREA SPITALULUI 

 

         Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Braila este amplasat pe cea mai 

importanta artera a municipiului Braila, respectiv Calea Calarasilor nr.59, fiind cel mai 

vechi spital al comunitatii locale.  

Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Braila a luat fiinta la data de 01 

noiembrie 2002 in baza Ordinului Ministerului Sanatatii nr.801/16.10.2002, prin 

desfiintarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Braila, reorganizarea acestuia si a sectiilor de 

psihiatrie ale Spitalului de Specialitate „Sf. Pantelimon” Braila. 

La data de 14.07.2010 prin Hotararea Consiliului Local Municipal Braila nr. 

231 s-a aprobat preluarea managemenului asistentei medicale, pentru Spitalul de 

Psihiatrie “Sf. Pantelimon” Braila, de catre Consiliul Local Municipal Braila, care va 

exercita ansamblul atributiilor si competentelor transferate de la Ministerul Sanatatii, 

potrivit actelor normative in materie. 

Spitalul este o institutie de interes public judetean, in domeniul public al 

statului, cu personalitate juridica, in administrarea si subordinea Consiliului Local 

Municipal Braila. 

Spitalul de Psihiatrie “Sf. Pantelimon”  Braila este un spital pavilionar  

( functioneaza in doua locatii ),  de monospecialitate -  psihiatrie, pentru adulti si copii, 

fiind singurul spital de acest profil din judetul Braila. 
Unitatea sanitara deserveste populatia intregului judet, atat prin sectiile cu 

paturi, cat si prin ambulatoriul integrat al spitalului si centrul de sanatate mintala pentru 

adulti. 

Institutia asigura servicii spitalicesti de tip spitalizare continua pentru acuti, 

cronici si cronici de lunga durata, servicii spitalicesti de tip spitalizare de zi, dar si servicii 

clinice ( consultatii si recomandari de tratament in specialitatea psihiatrie adulti si copii ), 

servicii conexe actului medical ( evaluari si consilieri psihologice ), prin Ambulatoriul 

integrat cu cabinete in specialitate. 

Prin structura Centrul de sanatate mintala pentru adulti, pe langa consultatiile 

psihiatrice, psihologice, se asigura si participarea pacientilor internati sau din 

Ambulatoriu, la terapii ocupationale diverse, in vederea reinsertiei sociale. 

 

POPULATIA DESERVITA 

 
Populatia care se adreseaza spitalului si structurilor sale este reprezentata atat 

de adulti, cat si de copii, cu afectiuni acute sau cronice psihiatrice, dar si de persoane care 

doresc evaluarea starii de sanatate mintala prin Ambulatoriu sau Centrul de sanatate 

mintala pentru adulti, respectiv reinsertia sociala prin terapii ocupationale desfasurate in 

Centrul de sanatate mintala pentru adulti. 

In general, pacientii spitalului apartin grupurilor populationale in declin 

economic, cu nivel de trai scazut, provenind dintr-o societate suprasaturata cu factori de 
stres, in care exista o expansiune a comportamentelor agresive si violente, cat si a 

abuzurilor si a dependentelor de substante psihoactive. 

 

 



              
 

  STRUCTURA ORGANIZATORICA  
 

 Spitalul de psihiatrie „ Sf. Pantelimon „ Braila, are o structura organizatorica 

aprobata cu 410 paturi, impartite in 4 Sectii 

o Sectia psihiatrie I – 90 paturi din care 30 paturi de cronici si 60 

paturi de acuti, 

o Sectia psihiatrie II – 90 paturi din care 37 paturi de cronici si 53 

paturi de acuti, 

o Sectia psihiatrie III – 90 paturi din care, 75 paturi in compartimentul 

de adulti si 15 paturi in compartimentul de psihiatrie pediatrica, din 

care : 

                                     30 paturi de cronici adulti, 

                                     45 paturi de acuti adulti, 

                                       3 paturi de cronici copii,     

                                    12 paturi de acuti copii, 

o Sectia psihiatrie cronici adulti – 140 paturi ( functioneaza in locatia 

din Soseaua Baldovinesti nr. 53 ) 

 

Spitalul mai dispune de: 
                - camera de garda, 

       - compartiment de prevenire infectii asociate asistentei medicale, 

       - birou statistica si prelucrare date, 

                - laborator propriu de analize medicale, pentru investigarea pacientilor internati, 

dar si pentru persoane din afara spitalului care solicita analize contra cost. 

 laborator de radiologie si imagistica medicala, pentru investigarea 

pacientilor internati, dar si pentru persoane din afara spitalului care 

solicita analize contra cost. Laboratorul este dotate cu instalatii de 

radiologie si radioscopie, putand efectua atat radiografii pulmonare 

cat si osoase, radioscopii digestive, etc. De asemenea exista dotare 

cu 2 ecografe performante. 

                       -    farmacie cu circuit inchis, 

              -  2 blocuri alimentare proprii, in care se prepara hrana pentru pacientii 

spitalizati, tinandu-se cont de necesarul caloric si tipul de regim alimentar pentru fiecare 

patologie in parte, 

           -  camera primire lenjerie murdara si camera eliberare lenjerie curata, 

deoarece serviciile de spalatorie sunt externalizate, 

       - depozit central deseuri medicale periculoase si contract cu firma 

specializata in preluarea si incinerarea acestora. 

              - servicii  de suport ( contabilitate, administrativ, tehnic, informatica, 

achizitii, juridic, managementul calitatii, etc )  

  Sectiile, laboratoarele si serviciile sunt deservite de personal medico-sanitar, 

auxiliar si de suport, calificat, cu multiple competente, empatic si dedicat pacientului. 

  In centrul activitatii spitalului este pacientul si nevoile acestuia. 

  Activitatile desfasurate in spital urmaresc asigurarea calitatii serviciilor 

medicale si de ingrijire, siguranta pacientului si cresterea satisfactiei pacientilor si 

angajatilor. 



In luna iulie 2016, Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Braila a obtinut 

Certificatul de acreditare de la ANMCS, valabil pana in 2021, care confirma „Nivelul 

acreditat” al spitalului, pentru ciclul I de acreditare. 

 
 

SERVICII MEDICALE ACORDATE IN SPITAL 

  

- servicii medicale spitalicesti prin spitalizare continua in sectiile de acuti, 

cronici si cronici de lunga durata, 

- servicii medicale spitalicesti prin spitalizarea de zi, 

- servicii medicale si conexe ( evaluari si consilieri psihologice ) in ambulatoriul 

integrat al spitalului, 

- servicii medicale, conexe, terapii ocupationale in Centrul de Sanatate Mintala 

pentru adulti (CSM), 

- servicii medicale in cadrul Programului national de sanatate mintala si 

profilaxie in patologia psihiatrica. 

 

 



PN IV. 2 -  PROGRAMUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE MINTALĂ ŞI 
PROFILAXIE ÎN PATOLOGIA PSIHIATRICĂ  

Se desfasoara la nivelul Spitalului, avand ca si Coordonator judetean de 
Program pe Dr. Spataru Costel Catalin – medic specialist psihiatrie 

A. Obiective Program la nivelul judetului : 
 

1. promovarea sănătăţii mintale la locurile de muncă;  

  

B. Unitatea naţională de asistenţă tehnică şi management: Centrul Naţional de 

Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog Bucuresti 

 

C. Activităţi derulate la nivelul judetului:  
 

 1.  Promovarea sănătăţii mintale la locurile de muncă:  
-  prin dezvoltarea activităţilor de terapie ocupaţională în vederea favorizării măsurilor de 

recrutare, menţinere sau reabilitare şi reinserţia profesională a persoanelor cu tulburări de 

sănătate mintală;  

 

 In scopul derularii activitatilor de terapii ocupationale ( gradinarit, 

meloterapie, pictura, sport, etc ), au fost si vor fi achizitionate echipamente si 

materiale pentru activitati de gradinarit, sportive, pentru confectionarea obiectelor 

decorative, pentru activitati de meloterapie si echipamente de tehnica de calcul 

destinate pacientilor. 

 

 

DOTARI  
 

In  decursul anilor, spitalul, din fondurile proprii dar si din sumele alocate de 

la bugetul local si bugetul de stat a achizitionat bunuri necesare desfasurarii in conditii 

optime a activitatii, respectiv – aparatura medicala pentru laboratorul de analize medicale 

si de radiologie si imagistica medicala, pentru camera de garda, sectii, utilaje pentru 

blocul alimentar, sistem informatic integrat, sistem de supraveghere video. 

        De asemenea au fost efectuate lucrari de redimensionare a instalatiei electrice, 

lucrari partiale de igienizare pentru ambele locatii ale spitalului, lucrari de ignifugare. 

                  Spitalul a beneficiat de fonduri structurale pentru reabilitarea, modernizarea si 

dotarea ambulatoriului .  

         Au fost efectuate lucrari de inlocuire a rezervorului tampon de apa potabila, 

din locatia principala a spitalului. 

        Pana la sfarsitul anului 2020 sunt prevazute lucrari de reparatii capitale in 

Pavilionul central, Corp A (Sectia Psihiatrie 1), Corp B (Laborator radiologie si 

imagistica medicala) si curte spital. 

   

 

 



      

RESURSE UMANE 

 

 

 

Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” dispune de personal medico-sanitar 

si auxiliar calificat,  preocupat de educatia medicala continua, dobandirea competentelor 

noi,  empatic cu pacientul, care realizeaza o buna comunicare cu acesta si cu apartinatorii. 

  De asemenea prin Cabinetul de asistenta sociala se mediaza relatia 

pacientului cu institutiile de asistenta sociala, dar si alte institutii (Politie, Parchet, 

Judecatorie, Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate, UAT -uri, ONG – uri, etc) in 

vederea rezolvarii problemelor existentiale ale acestora. 

  Prin structura de internari si statistica medicala, se introduc informatii 

legate de pacienti, in sistemul informatic utilizat, cu pastrarea confidentialitatii, in vederea 

intocmirii situatiilor si analizelor statistice, atat de importante pentru previzionarea 

serviciilor de sanatate necesare populatiei,  cu care spitalul doreste sa intre in contract cu 

Casa Judeteana a Asigurarilor de Sanatate.  

  Prin personalul Compartimentului de prevenire infectii asociate 

asistentei medicale se intervine in vederea asigurarii unui mediu spitalicesc igienic si a 

sigurantei pacientului. 

  Prin personalul Compartimentului de managementul calitatii sanitare se 

actioneaza astfel incat activitatile din spital sa se desfasoare standardizat, in baza unor 

proceduri, protocoale, etc, sa fie monitorizate prin indicatori, auditate si 

corectate/imbunatatite acolo unde este cazul. 

  Personalul de suport al spitalului din structurile –financiar-contabilitate, 

achizitii publice, administrativ, aprovizionare transport, tehnic, RUNOS, informatica, 

juridic, SSM, secretariat, arhiva, etc, colaboreaza cu personalul de specialitate, in vederea 

asigurarii cu medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, biocide, hrana, 

cazarmament de spital, etc, necesare actului medical dar si pentru asigurarea  conditiilor 

igienico-sanitare si a climatului sanatos in spital. 

  Toate activitatile unitatii sanitare au in centrul lor pacientul si siguranta 

acestuia. 
 

 

  COMITETUL DIRECTOR AL SPITALULUI 

 

 MANAGER – EC. CRITA BOGDAN MARIAN 

 DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL – EC. DOBRESCU BEATRICE 

 DIRECTOR MEDICAL – DR. GAVRILESCU ANDREIA – MEDIC PRIMAR 

EPIDEMIOLOGIE 

 DIRECTOR DE INGRIJIRI – AS. LICENTIAT PUIA ANGELICA 

 



 

         COLECTIVUL DE SPECIALITATE MEDICO-SANITAR 
 
                           SECTIA PSIHIATRIE 1  

 
  

DR. ARGHIR DIANA LACRAMIOARA – MEDIC PRIMAR PSIHIATRIE – 

SEF SECTIE 
 DR. DOBRE MIHAI -  MEDIC PRIMAR PSIHIATRIE 

 DR. MOROIANU VERONICA - MEDIC PRIMAR PSIHIATRIE 

 AS. SEF SECTIE LICENTIAT – MUTH GABRIEL 

 INLOCUITOR AS. SEF SECTIE – SFETCU VICTORITA 



 

                         SECTIA PSIHIATRIE 2 

 
 DR. CHIRULESCU ALINA – MEDIC PRIMAR PSIHIATRIE – SEF SECTIE 

 DR. VADEANU – DUMITRIU ADRIANA -  MEDIC SPECIALIST 

PSIHIATRIE 

 AS. SEF SECTIE  LICENTIAT– BACIU MARGARETA 

 INLOCUITOR AS. SEF SECTIE LICENTIAT  – AGATINEI VALI 

                           



 

      SECTIA PSIHIATRIE 3  

 
 DR. SORESCU IRINA VETURIA   – MEDIC PRIMAR PSIHIATRIE – SEF 

SECTIE 
 DR. MACARIE EDGARD -  MEDIC SPECIALIST  PSIHIATRIE  

 DR. NIMERINCU DANIELA MIRELA  - MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE 

 AS. SEF SECTIE  – MARIN CORINA IULIANA 

 INLOCUITOR AS. SEF SECTIE – FRATILA LACRAMIOARA 
 

 

          COMPARTIMENT PSIHIATRIE PEDIATRICA  
 

 DR. IOSIF MARIANA -  MEDIC SPECIALIST  NEURO - PSIHIATRIE 

INFANTILA 

 DR. BOBOCESCU STEFAN - MEDIC SPECIALIST NEURO - PSIHIATRIE 

INFANTILA 

 DR. SCHULER IULIAN - MEDIC SPECIALIST NEURO - PSIHIATRIE 

INFANTILA 

 

 

          SECTIA PSIHIATRIE CRONICI ADULTI 

 

 DR. BADIC MIHAI ALIN -  MEDIC SPECIALIST  PSIHIATRIE  

 AS. SEF SECTIE  – MARCULESCU VILE  

  

 

 

 

 

 



AMBULATORIU INTEGRAT 

 
 DR. ARGHIR DIANA LACRAMIOARA – MEDIC PRIMAR PSIHIATRIE – 

SEF SECTIE 
 DR. DOBRE MIHAI -  MEDIC PRIMAR PSIHIATRIE 

 DR. MOROIANU VERONICA - MEDIC PRIMAR PSIHIATRIE 

 DR. CHIRULESCU ALINA – MEDIC PRIMAR PSIHIATRIE – SEF SECTIE 

 DR. VADEANU – DUMITRIU ADRIANA -  MEDIC SPECIALIST 

PSIHIATRIE 

 DR. SORESCU IRINA VETURIA   – MEDIC PRIMAR PSIHIATRIE – SEF 

SECTIE 
 DR. MACARIE EDGARD -  MEDIC SPECIALIST  PSIHIATRIE  

 DR. NIMERINCU DANIELA MIRELA  - MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE 

 DR. BADIC MIHAI ALIN -  MEDIC SPECIALIST  PSIHIATRIE  

 DR. DOBRESCU TIBERIU – MEDIC PRIMAR PSIHIATRIE 

 DR. IOSIF MARIANA -  MEDIC SPECIALIST  NEURO - PSIHIATRIE 

INFANTILA 

 DR. BOBOCESCU STEFAN - MEDIC SPECIALIST NEURO - PSIHIATRIE 

INFANTILA 

 DR. SCHULER IULIAN - MEDIC SPECIALIST NEURO - PSIHIATRIE 

INFANTILA 

 PSIHOLOG SPECIALIST – MUTH IRINA GINA 



 

 

 

       CENTRUL DE SANATATE MINTALA PENTRU ADULTI  
 

 
 DR. SPATARU COSTEL CATALIN -  MEDIC SPECIALIST  PSIHIATRIE – 

COORDONATOR JUDETEAN AL PROGRAMULUI DE SANATATE MINTALA SI 

PROFILAXIE IN PATOLOGIA PSIHIATRICA  

 PSIHOLOG PRINCIPAL  – MARIN ANGELICA DANIELA 

 PSIHOLOG PRINCIPAL  – PREDA MIOARA 

 PSIHOLOG PRINCIPAL  – BUCURESTEANU EDUARD 

 

                LABORATOR ANALIZE MEDICALE  
 

 DR. TOMA IRINA MARILENA -  MEDIC PRIMAR LABORATOR  

 BIOLOG PRINCIPAL  – RUSEN FELICIA 

 BIOLOG PRINCIPAL  – STOINESCU MANUEL FLORIN 

 AS. SEF LABORATOR  – IANCU MARITA 

 

 

 LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA  
  

 DR. POPESCU IONUT LUCIAN  -  MEDIC PRIMAR RADIOLOGIE SI 

IMAGISTICA MEDICALA 



 

 

   CABINET ASISTENTA SOCIALA  
 

  ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL – DINU ELENA IONELA 

  ASISTENT SOCIAL – ILIE JANETA 

 

   FARMACIE CU CIRCUIT INCHIS 
            
 FARMACIST SEF- RUSU CORNELIA CRISTINA 

           FARMACIST – CHIRILOV ANA MARIA 
 

 

FINANTARE SPITAL 

 

 Sursele de finantare ale Spitalului de Psihiatrie „Sf.Pantelimon” Braila : 

- de la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Braila, pentru contractele incheiate pentru 

servicii spitalicesti, clinice si conexe, 

- de la Ministerul Sanatatii, prin DSP Braila, pentru activitatile desfasurate in CSM, 

pentru activitatile din Programul national de sanatate mintala si profilaxie in patologia 

psihiatrica,  pentru plata drepturilor salariale si a burselor medicilor rezidenti,  

- de  la bugetul local - fonduri pentru cheltuieli de investitii, 

- din donatii, sponsorizari precum si din veniturile proprii pentru investigatii la cerere 

(analize de laborator, investigatii radiologice si ecografice, eliberarea anumitor certificate 

in ambulatoriul integrat al spitalului ). 



 

 

CENTRUL DE SANATATE MINTALA PENTRU ADULTI 

 
  PROGRAM ZILNIC :  7,00-14,00 

  CONTACT : IN INTERVALUL ORAR MENTIONAT              

           TELEFON 0239/694200 – INT. 559 SAU 

                        0239/624365  - INT 559 SAU 
          0761100912 

 

FUNCTIONEAZA IN INCINTA  

SPITALUL DE PSIHIATRIE „SF. PANTELIMON”  

 

                         BRAILA, CALEA CALARASILOR NR. 59 

   

   

 

 CENTRUL DE SANATATE MINTALA PENTRU ADULTI este o unitate 
fara personalitate juridica care functioneaza in structura Spitalului de Psihiatrie „ 
Sf. Pantelimon „ Braila, din Calea Calarasilor nr. 59. 
 Centrul este coordonat de Dr. Spataru Costel Catalin, medic specialist 
Psihiatrie, coordonator judetean al Programului National de Sanatate Mintala 
si Profilaxie in Patologia Psihiatrica. 



 Centrul dispune de personal calificat in vederea abordarii 
multidisciplinare a cazurilor care se adreseaza structurii ( medic specialist 
psihiatru, psihologi, asistenti sociali, asistenti medicali si in viitorul 
apropiat instructori de ergoterapie si kinetoterapeuti ) si are dotarile 
necesare  desfasurarii activitatilor specifice. 
 
 ACTIVITATI DESFASURATE IN CENTRUL DE SANATATE MINTALA 
PENTRU ADULTI : 
 
a)  evaluarea persoanelor care se adresează direct ; 
b) depistarea activă şi precoce a tulburărilor mintale şi instituirea măsurilor 
corespunzătoare în vederea tratării lor şi prevenirii unor evoluţii nefavorabile; 
c) furnizarea intervenţiilor în criză pentru prevenirea dezvoltării episoadelor acute 
de boală şi deteriorarea celor preexistente; 
d) asigurarea asistenţei medicale curative, inclusiv pacienţilor încadraţi la art. 113 
din Codul penal; 
e) asigurarea serviciilor de reabilitare psihosocială; 
f) asigurarea serviciilor de psihoterapie; 
g) asigurarea serviciilor de terapie ocupaţională pentru reinserţia socială a 
pacienţilor cu tulburări psihotice; 
h) asigurarea asistenţei la domiciliu, atunci când este necesar; 
i) evaluarea pacienţilor cu tulburări mintale în vederea orientării către locuinţe 
temporare sau protejate, ateliere protejate, comisii de expertiză a capacităţii de 
muncă, unităţi de ajutor social, învăţământ şi alte unităţi sanitare; 
j) îndrumarea metodologică a medicilor de familie în acordarea de îngrijiri de 
sănătate mintală în baza unor protocoale de colaborare; 
k) evaluarea mediului de viaţă al pacientului; 
l ) monitorizarea familiilor la risc; 
 
    SERVICII OFERITE DE CENTRUL DE SANATATE MINTALA PENTRU 
ADULTI : 
 
a) servicii psihiatrice si psihologice ambulatorii ( consultatii psihiatrice si evaluari 
psihologice ), pentru pacienti, INDIFERENT DE STATUTUL DE ASIGURAT SAU 
NEASIGURAT ; 
b) servicii de asistenţă mobilă, pentru pacienţii dificil de tratat sau care refuză să 
frecventeze structurile medicale, dar care acceptă tratamentul sau pentru 
acoperirea unor nevoi psihosociale variate, care necesită deplasarea unor 
membri ai echipei terapeutice; 
c) servicii psihiatrice de zi: TERAPIE OCUPATIONALA, PSIHOTERAPIE 
INDIVIDUALA SI DE GRUP, PRECUM SI PROGRAME SPECIALE DE 
REABILITARE; 
d) servicii de reabilitare: programe de terapie ocupaţională ( artterapie, 
meloterapie, gradinarit ), programe de reabilitare vocaţională, programe de 
petrecere a timpului liber, programe de psihoeducaţie, după caz, în funcţie de 
specificităţile locale; 
e) servicii de intervenţie în criză 
  



 Pentru programari, evaluare, recomandari si  informatii suplimentare se 
poate contacta Centrul de sanatate mintala pentru adulti, la numerele de telefon 
mentionate. 
 Reamintim ca prezentarea in Centrul de sanatate mintala poate fi 
directa, fara bilet de trimitere de la medicul de familie sau specialist sau cu 
bilet de trimitere simplu. 
 Acordarea serviciilor medicale in Centru se face GRATUIT, atat pentru 
persoane asigurate cat si neasigurate, cu respectarea confidentialitatii 
diagnosticului, tratamentului si a datelor cu caracter personal. 
 Prezentandu-te la Centrul de sanatate mintala pentru adulti, in vederea 
evaluarii, INSEAMNA CA ESTI PREOCUPAT DE SANATATEA PSIHICA, DE 
PREVENIREA TULBURARILOR PSIHICE SI DE INTEGRAREA IN FAMILIE SI 
COLECTIVITATE. 
 In viitorul apropiat intentionam sa organizam un Centru de sanatate 
mintala pentru copii. 
 Va asteptam! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PRINCIPALELE AFECTIUNI TRATATE PRIN SERVICII SPITALICESTI, 
AMBULATORII SI CONEXE, CARE REPREZINTA PROBLEME DE 

SANATATE PUBLICA IN ROMANIA 
 
 
 

 DEPRESIA SI SUICIDUL 

 CONSUMUL/DEPENDENTA DE ALCOOL, MAI ALES LA COPII SI TINERI  

 CONSUMUL/DEPENDENTA DE SUBSTANTE PSIHOACTIVE(DROGURI) 
 
 
                  
       DEPRESIA 
 

 
    Depresia este o boală caracterizată prin tristeţe persistentă şi pierderea 
interesului pentru activitățile pe care în mod normal le făceai cu plăcere, asociate 
cu incapacitatea de a realiza sarcinile cotidiene, timp de cel puțin două 
săptămâni.  
    Depresia constituie o provocare redutabilă la adresa sistemelor de 
sănătate din Europa. Costurile personale, sociale şi economice ale acestei 
maladii, precum şi faptul că peste 50% dintre persoanele afectate nu beneficiază 
de tratament, deşi acesta este ieftin şi disponibil, fac din depresie o problemă 
de sănătate publică majoră, cu atât mai mult cu cât afecţiunea este un 
puternic factor de risc pentru suicid. Femeile prezintă un risc de două ori mai 
mare de a traversa un episod depresiv, comparativ cu bărbaţii.  
 Organizatia Mondiala a Sanatatii estimează că, la nivel mondial, există mai 
mult de 300 de milioane de persoane afectate (reprezentând 4,4% din populaţia 
globului). Pe continentul european, peste 40 de milioane de persoane suferă de 
tulburări depresive, iar în România, prevalenţa este estimată la 5% din populaţia 
generală (931000 de cazuri).  
  Este evident că una dintre priorităţile actuale în lupta împotriva depresiei 
este să ne asigurăm că populaţia, politicienii şi furnizorii de servicii medicale 
înţeleg pe deplin atât dramatismul acestei patologii, cât şi beneficiile depistării în 
timp util a tulburărilor depresive.  
    Depresia poate afecta oameni de toate vârstele, de orice profesie, din 
toate ţările.  
      Produce tulburări psihice şi are impact pe abilitatea persoanelor afectate 
de a executa chiar şi cele mai uşoare sarcini zilnice.  



     Deseori are efecte devastatoare asupra relaţiilor cu familia, cu prietenii şi 
asupra abilităţii de a îţi câştiga existenţa.  
      În cel mai rău caz, depresia poate duce la suicid, acum a doua cauză 
de deces în rândul populaţiei de 15-29 de ani.  
 

SEMNE SI SIMPTOME • pierderea energiei;  
                                      • schimbarea apetitului ( poftei de mancare );  
                                      • tulburări de somn; 
                                      • anxietate ( senzatia de frica );  
     • reducerea concentrării;  
     • indecizie; neliniște;  
     • sentimente de inutilitate, vinovăție, disperare;  
     • gânduri de auto-vătămare sau sinucidere.  
 
FACTORI DE RISC      • istoric de depresie sau tulburare afectivă în familie  
    • evenimente traumatice (deces în familie, abuz, 
abandon,divorţ, violenţă)  
    • genul: este de 2 până la de 3 ori mai frecventă la femei 
decât la barbaţi  
    • divorţul sau lipsa unei relaţii interpersonale apropiate  
    • şomajul; dezavantaje socio-economice: nivel scăzut al 
educaţiei, sărăcia • boli cronice, etc  
 
STATISTICA IN DEPRESIE 
 La nivel mondial, există mai mult de 300 de milioane de persoane afectate 
(4,4% din populaţia globului).  
  La nivel mondial, aproape 800.000 de persoane se sinucid anual, suicidul 
fiind a doua cauză de deces în rândul persoanelor din grupa de vârstă 15-29 de 
ani.  
  Pe continentul european, peste 40 de milioane de persoane suferă de 
tulburări depresive.  
  În România, prevalenţa este estimată la 5% din populaţia generală 
(931.842 de cazuri), 163.836 ani de viață trăiți cu dizabilitate – YLD - 7,9% din 
totatul anilor de viață trăiți cu dizabilități la nivelul populației.  
 
MĂSURI DE PREVENIRE  
  Stigmatizarea din jurul bolilor psihice, inclusiv depresia, rămâne o barieră 
pentru oamenii care caută ajutor în întreaga lume.  
  A vorbi despre depresie, cu cineva din familie, un prieten sau un cadru 
medical; în grup, de exemplu la școală, la locul de muncă sau în comunitate; în 
domeniul public, în mass-media, pe blog-uri sau pe canalele de socializare 
reprezintă metoda optimă de prevenire, alaturi de : 
 - Programe desfășurate în școli pentru stimularea unor modele de gândire 
pozitivă în rândul copiilor și a adolescenților.  
 -  Intervenții adresate părinților cu copii care au probleme comportamentale. 
 - Programe care includ exerciții fizice pentru vârstnici sau programe de 
socializare pentru persoanele singure. 
 



 
 
 

      DE ACEEA, IN DEPRESIE, RECOMANDARILE SUNT : 
       RUPE BARIERA TĂCERII, CERE AJUTOR !  
             DEPRESIA : TREBUIE SA VORBIM!  
 
 
 
  TEST RAPID PENTRU IDENTIFICAREA DEPRESIEI 
 
 Acest chestionar conţine mai multe afirmaţii. Pentru fiecare serie citiţi cele 
patru variante. Alegeţi pe cele care exprimă cel mai bine ce aţi simţit în ultima 
săptămână, inclusiv astăzi. Încercuiţi numărul corespunzător variantei alese. 
Dacă în aceeaşi serie mai multe răspunsuri vi se par potrivite, încercuiţi numărul 
corespunzător fiecăruia. Înainte de a alege, citiţi toate variantele din fiecare 
serie. 
 

A nu mă simt trist 0 

 mă simt trist 1 

 mă simt trist tot timpul şi nu îmi trece  2 

 sunt atât de trist şi de nefericit, că nu mai suport 3 

   
B nu sunt descurajat în ceea ce priveşte viitorul 0 

 sunt descurajat în ceea ce priveşte viitorul 1 

 nu am nici o speranţă în ceea ce priveşte viitorul meu 2 

 simt că viitorul este fără speranţă şi că nu mă pot aştepta 
la nimic bun 

3 

   
C nu mă simt un ratat 0 

 am impresia că am eşuat în viaţa mea mai mult decât 
majoritatea oamenilor 

1 

 când mă uit înapoi în viaţa mea, nu văd decât eşecuri 2 

 am sentimentul unui eşec complet în toată viaţa mea 
personală 

3 

   
D mă simt la fel de bine ca de obicei 0 

 nu mă mai bucur ca altădată 1 

 nimic nu-mi mai face plăcere 2 

 sunt nemulţumit sau plictisit de toate 3 

   
E nu mă simt vinovat 0 

 mă simt vinovat o mare parte a timpului 1 

 mă simt vinovat cea mai mare parte a timpului 2 

 mă simt vinovat tot timpul 3 

  
 

 



F nu mă simt dezamăgit de mine însumi/însămi 0 

 mă simt dezamăgit de mine însumi/însămi 1 

 mă simt dezgustat de mine 2 

 mă urăsc 3 

   
G nu mă gândesc să-mi fac rău 0 

 cred că moartea m-ar elibera 1 

 am planuri precise pentru a mă sinucide 2 

 dacă am ocazia, mă omor 3 

   
H nu mi-am pierdut interesul faţă de ceilalţi 0 

 sunt mai puţin interesat de ceilalţi 1 

 mi-am pierdut interesul faţă de ceilalţi 2 

 mi-am pierdut tot interesul faţă de ceilalţi, care îmi sunt 
total indiferenţi 

3 

   
I iau hotărâri la fel de uşor ca şi altădată 0 

 încerc să evit să iau hotărâri 1 

 am dificultăţi în a lua hotărâri 2 

 nu mai sunt în stare să iau o hotărâre cât de mică 3 

   
J nu arăt mai rău decât altădată 0 

 mi-e frică că arăt bătrân/bătrână şi 
neatrăgător/neatrăgătoare 

1 

 am impresia că s-a schimbat ceva în înfăţişarea mea şi 
că arăt respingător 

2 

 am impresia că sunt urât/urâtă şi 
respingător/respingătoare 

3 

   
K lucrez la fel de bine ca şi altădată 0 

 trebuie să fac un efort ca să încep să lucrez ceva 1 

 trebuie să fac un efort uriaş ca să fac ceva 2 

 sunt incapabil să mai lucrez 3 

   
L nu sunt mai obosit ca de obicei 0 

 obosesc mai uşor ca de obicei 1 

 orice fac mă oboseşte 2 

 sunt prea obosit ca să fac cea mai neînsemnată activitate 3 

   
M pofta mea de mâncare este ca de obicei 0 

 pofta mea de mâncare nu mai este ca de obicei 1 

 pofta mea de mâncare este mult mai mare decât de 
obicei 

2 

 mi-am pierdut complet pofta de mâncare 3 

 
SCOR :  EGAL SAU PESTE 10 IMPUNE PREZENTAREA IN CENTRUL DE SANATATE 

MINTALA PENTRU ADULTI IN VEDEREA EVALUARII.  

 

 



 

  CONSUMUL DE ALCOOL LA COPII SI TINERI 

             DEPENDENTA DE ALCOOL 

 

 

 

GENERALITATI PRIVIND CONSUMUL DE ALCOOL LA COPII,  SI 

TINERI 

 
       Populaţia europeană în vârstă de 15-29 ani 

 conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, tinerii şi adulţii tineri sunt o 

populaţie în mod particular la risc pentru consecințele consumului de alcool 

 se inregistreaza  mortalitate de peste 10% la sexul feminin şi 25% la sexul 

masculin (cauzată de alcool)  

Riscurile consumului de alcool  

  populaţia tânără are o percepție inadecvată asupra riscurilor deoarece multe 

dintre efectele alcoolului apar în timp (dependență de alcool, boli cronice, 

tulburări psihice, marginalizare socială)  

  tinerii sunt expuși în mod special efectelor pe termen scurt ale abuzului de 

alcool (violență, probleme cu legea, deces accidental, accidente rutiere)  

Motive pentru consumul de alcool  

  ca mijloc de distracție (64%)  

  pentru a uita de probleme (48%)  

  consumul de alcool în familie (modelul parental) este un factor decisiv în 

comportamentul adolescentului față de alcool  

 Grupuri vulnerabile   

 copii în situație de risc ridicat (sărăcie, dezagregare familială, delicvență 

juvenilă, copii aflați în sistemul de protecție de stat, copiii străzii),  

 tineri de peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecție de stat,  

 tineri cu dizabilități fizice sau mentale, dependenți de alcool sau droguri,  

 etnie romă;  

 șomeri,  

 tineri cu venituri reduse, fără adăpost, nivel scăzut de educație,  

 comunități rurale la risc  

 



  

 Consumul de alcool în lume este de  6,2 litri alcool pur /an/persoană de 15 ani 

și peste. 

 

 Cele mai înalte nivele ale consumului de alcool în EUROPA  
 

 BELARUS – 17,5 litri alcool pur /an/persoană de 15 ani și peste. 

 REPUBLICA MOLDOVA – 16,8 litri alcool pur /an/persoană de 15 ani și 

peste. 

 LITUANIA – 15,4 litri alcool pur /an/persoană de 15 ani și peste. 

 RUSIA – 15,1 litri alcool pur /an/persoană de 15 ani și peste. 

 ROMANIA – 14,4 litri alcool pur /an/persoană de 15 ani și peste. 

 UCRAINA – 13,9  litri alcool pur /an/persoană de 15 ani și peste. 

 ANDORA – 13,8 litri alcool pur /an/persoană de 15 ani și peste. 

 UNGARIA – 13,3 litri alcool pur /an/persoană de 15 ani și peste. 

 

Modele de consum 

              ţările central, vest și sud europene (cu excepţia Franţei) 

 - bere  

- consum de tip mediteranean = cantități reduse/moderate zilnic  

- toleranţă socială scăzută pentru ebrietate (cu excepția Marii Britanii şi Irlandei) 

                ţările central-estice şi est europene  
- băuturi spirtoase, bere  

- consum ridicat de alcool neînregistrat  

- consum peste media UE  

- consum de tip excesiv  

- toleranţă socială crescută pentru ebrietate 

- morbiditate și mortalitate înaltă 

                ţările nordice şi nord-est europene  

- băuturi spirtoase  

- consum sub media UE  

- consum de tip nordic = consum episodic excesiv  

- consum redus faţă de media UE  

- toleranţă socială crescută pentru ebrietate  

 

Consumul de alcool în populaţia generală în ROMÂNIA  

 14,4 l alcool/an raportat la populația generală de 15 ani și peste 

 24,48 l alcool/an raportat exclusiv la populația băutoare  

 consum regulat = 70% din români 

 consum excesiv = locul III în UE  

 consum episodic excesiv = locul II în Europa (1 din 4 români consumă cel puţin 

5 porții de alcool la o ocazie, cel puţin o dată pe săpt)  

 mortalitate crescută la ambele sexe (peste 17.000 decese/an)  

 la femei = locul I în Europa, la decese consecutive consumului de alcool, 

 la bărbați = locul IV în Europa,  la decese consecutive consumului de alcool 

 decese prin accidente = 3 x media UE  

 decese prin boli ale inimii și vaselor de sânge = 3 x media UE  



 decese prin ciroză = 2 x media UE  

 victime ale agresiunilor fizice = mai mult de 53% din români  

 costul pacienților spitalizați pentru boli cauzate de alcool = 25 milioane €, 

la se adaugă costurile asistenței primare, de urgenţă și ambulatorii, ale 

concediilor medicale și costurile induse de accidente rutiere  

 

Consumul de alcool la adolescenţii şi tinerii din ROMÂNIA 

 84% din băieți și 12% dintre fete au consumat cel puțin o dată în viață o 

băutură alcoolică 

  5% dintre adolescenți îndeplinesc criteriile pentru dependență de alcool la 

sfârșitul adolescenței  

  vârsta medie la care începe consumul de alcool = 14 ani  
 

O unitate (porție /doză) de băutură =    350 ml bere 3-5% (o doză mică) ,  

                                                         120 ml vin 9-14% (un pahar de vin umplut pe trei 

sferturi),   

                                                                   50 ml tărie 40-50% (1 păhărel)  
 

Efectul nociv al alcoolului 

 crește riscul cardiovascular și scade efectul protector la mai mult de 20 grame 

de alcool = 2 doze de băutură  

 

Consum moderat  
1 porție pe zi pentru femei  

2 porții pe zi pentru bărbaţi  

 

Consum dăunător (excesiv, nociv, periculos, de risc) pentru sănătate  

 - consum crescut la femei 3 porții/zi sau 7 porții/săpt, la bărbați 4 porții/zi sau 14 

porții/săpt  

 - consum excesiv regulat cu o ocazie, mai mult de 4 porții la femei 5 porții la 

bărbați  

 - dependență de alcool (alcoolism) consum zilnic/aproape zilnic de cantități mari de 

alcool neputință de a se opri din băut dorință intensă de a bea în ciuda consecințelor  

 - consum episodic excesiv perioade de consum excesiv mai lungi de o zi, 

intercalate cu perioade de abstinență sau consum redus  
 

Efectele abuzului de alcool asupra sistemului nervos  

 Prima dată este afectat lobul frontal - scade coordonarea mișcărilor scade 

capacitatea de a lua decizii, 

 Apoi este afectat creierul mijlociu (mezencefalul) - scade capacitatea de control 

a emoțiilor,  

 În final, este afectat trunchiul cerebral - apar tulburări ale funcțiilor vitale ale 

corpului, cu risc fatal - ritm cardiac temperatură corporală stare de conștiență. 
 

Consecințe sociale ale consumului dăunător de alcool  
 -Deteriorarea relațiilor familiale (conflicte, divorț, abuz, neglijarea copiilor) și 

sociale (pierderea prietenilor, excludere socială)  

 -Accidente (de trafic, la domiciliu, la locul de muncă)  



 -Alcoolism la vârsta adultă  

 -Probleme sexuale (sex neprotejat, viol, boli cu transmitere sexuală, sarcină 

nedorită)  
 -Pierderea locuinței  

 -Rezultate școlare slabe, absenteism, abandonarea studiilor, pierderea locului de 

muncă  

 

 -Comportamente antisociale (scandaluri, bătăi, omor, furt, tâlhărie, distrugeri de 

bunuri)  

 -Probleme cu legea (amenzi, închisoare, plata daunelor)  

 -Consum de alte substanțe de abuz (tutun, droguri ilegale)  

 -Moarte (intoxicație etanolică acută, violență, căderi, sinucidere, omucidere, înec)  

 -Dificultăți financiare  

 

Consecințele consumului de alcool asupra sănătății  

 -Piele (înroșirea pielii, pete, aspect îmbătrânit, buhăit)  

 -Inima și vase de sânge (cardiopatie ischemică, infarct miocardic, accidente 

vasculare cerebrale urmate de paralizii,)  

 -  Mușchi (slăbiciune musculară)  

 Oase (osteoporoză) 

 Sistem nervos (încetinirea gândirii, scăderea memoriei, încetinirea reflexelor, 

insomnie, nervozitate, depresie, sinucidere, demenţă, epilepsie, dureri şi 

tremurături ale mâinior şi picioarelor)  

 Aparat respirator (pneumonie, tuberculoză, HIV/SIDA)  

 Sistem digestiv (scăderea absorbţiei de vitamine și nutrienți, hepatită, ciroză, 

pancreatită, cancere)  

 Aparat reproducător (bărbați: impotență, femei: scăderea fertilităţii, avort 

spontan, pierderea dorinței sexuale)  

 

 

   „Alcoolul nu este o rezolvare!”  

 

 

 
 

 

 



 

RETINETI : 

 

Alcoolul este  
 al 3-lea factor de risc pentru boală și moarte prematură pentru populația generală 

  cel mai important facor de risc pentru populația de 12-24 ani  

  produce peste 200 de boli diferite si 

  un sfert din morțile la tinerii de 15-19 ani  
 

 Adolescenții sub 18 ani nu ar trebui să bea deloc.  
 Cele mai mari riscuri le au adolescenții care încep să consume alcool înainte de a 

împlini 15 ani.  

 Consumul de alcool al părinților este cel mai important factor care determină 

atitudinea  

 Tinerii sunt influențați de: ● familie (părinți 84%, rude 24%) ● profesori (37%) ● 

prieteni (33%) ● reclame/TV (17%)  

 

 Consumul de alcool la vârste timpurii se asociază cu:  
 ● dependență de alcool la vârsta adultă (de 4 ori mai mare pentru cei care încep să 

bea la 15 ani; de 7 ori mai mare pentru cei care încep să bea la 13 ani)  

 ● consum de tutun și droguri  

 ● consecințe mai severe asupra sănătății și vieții  

 

 La copii și adolescenți chiar și dozele mici de alcool pot avea efecte 

nocive.  
 Alcoolul poate produce:  

 ● tulburări de comportament (violență, sinucidere, crimă)  

 ● tulburări în dezvoltarea creierului  

 ● performanțe școlare sau profesionale scăzute, pierderea oportunităților în carieră  

 ● conflicte cu familia și prietenii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONSUMUL DE SUBSTANTE PSIHOACTIVE 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Consumul şi traficul ilicit de droguri reprezintă una din problemele majore 
ale societăţii şi continuă să creeze enorme prejudicii pentru sanătatea şi 
bunăstarea persoanelor. Drogurile sunt substante chimice care altereaza sau 
afecteaza functionarea organismului.  

Drogurile ilicite ameninţă sănătatea şi bunăstarea oamenilor. 200.000 de oameni 

mor în fiecare an din cauza drogurilor ilegale; drogurile nu afectează doar consumatorii; 

acestea provoacă familiilor şi celor dragi dificultăţi enorme şi suferinţă. Tulburările 

cauzate de consumul de droguri subminează relaţiile cu persoanele apropiate, deteriorează 

viaţa familială, inclusiv cea a copiilor, şi pot ruina oportunităţile de educaţie şi angajare. 

Impactul acestora se resimte în comunităţi, sistemele de justiţie penală şi în întreaga 

societate.  

Drogurile ilegale sunt atât de dăunătoare, încât ţările din întreaga lume au decis să 

le controleze. Ţările au adoptat mai multe legi internaţionale, sub formă de convenţii 

ONU, care specifică drogurile controlate. În general, deţinerea, consumul sau vânzarea 

acestor droguri sunt împotriva legii, în întreaga lume. Toate drogurile ilegale au efecte 

fizice imediate. Drogurile împiedică dezvoltarea psihică şi emoţională, în special în 

rândul tinerilor. Drogurile suprimă un potenţial pe care utilizatorii nu îl vor recupera, 

deoarece drogurile schimbă dezvoltarea unor mecanisme naturale de adaptare.  

Ziua Internațională de Luptă împotriva Abuzului și Traficului Ilicit de Droguri 26 

iunie a fiecarui an.  

 Sloganul -  ”În primul rând, ASCULTĂ”  - Să îi asculţi pe copii şi tineri este 

primul pas pentru a-i ajuta să crească sănătoşi şi în siguranţă”,  este o iniţiativă de creștere 

a sprijinului pentru prevenirea, pe baze ştiinţifice, a consumului de droguri, fiind astfel o 

investiţie eficientă în starea de bine a copiilor și tinerilor, a familiilor şi a comunităţilor.  
  

 



 

 

ANALIZĂ DE SITUAŢIE 

 

CONSUMUL DE DROGURI LA NIVEL MONDIAL 

 

 

 Se estimează că, un sfert de miliard de persoane, sau aproximativ 5% din 

populația adultă a globului, au consumat droguri cel puțin o dată în anul 2015, 

 Aproximativ 29,5 milioane de consumatori de droguri, respectiv 0,6% din 

populația adultă a globului, suferă de tulburări cauzate de consumul de droguri, 

  La nivel global, există un minim estimat de 190.000 de decese premature din 

cauza consumului de droguri, majoritatea atribuite utilizării opioidelor,  

 Impactul teribil al consumului de droguri asupra sănătății poate fi observat și în 

cazurile legate de HIV, hepatite și tuberculoză,  

 Opioidele, inclusiv heroina, rămân cel mai dăunător tip de drog din punct de 

vedere al sănătății, 

 Utilizarea opioidelor este asociată cu riscul supradozelor fatale și non-fatale, 

riscul de a dobândi boli infecțioase (cum ar fi HIV sau hepatita C) prin practici 

nesigure de injectare și riscul altor comorbidități medicale și psihiatrice,   

 Amfetamina este pe locul doi, după  utilizarea opioidelor. Datele disponibile 

arată că, dintre amfetamine, metamfetamina reprezintă cea mai mare amenințare 

la adresa sănătății la nivel mondial, 

 Cocaina este un alt drog uzitat si deși numărul utilizatorilor de cocaină scade 

sau se stabilizează în unele părți ale Europei, analiza apelor reziduale sugerează 

posibilitatea creșterii consumului de cocaină în această regiune,  

 Canabisul este un alt drog utilizat de consumatori, a carui prevalența de consum  

este de aproximativ cinci ori mai mare decât cea a altor substanțe, 

  În rândul consumatorilor de droguri, policonsumul este ceva obișnuit, iar 

modelele individuale de consum variază de la consumul experimental la cel 

regulat și dependent, 

  Consumul de orice drog este, în general, mai mare în rândul bărbaților, iar 

această diferență este adesea și mai pronunțată în cazul modelelor de consum 

mai intensiv sau regulat.  

 In Romania, tara cu cel mai mic consum de droguri din Europa,   cel mai uzitat 

drog este canabisul.       
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