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SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 27.06.2001
Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua
de 27 iunie 2001 între orele 13,00 – 16,00, având ca unic punct al ordinii
de zi continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind Legea
sănătăţii mintale.
Dezbaterile au fost reluate de la art.5, care cuprinde o serie de
definiţii a termenilor medicali folosiţi în cuprinsul legii. S-a avut în
vedere o exprimare clară , înlăturarea confuziilor, precum şi completarea
unor definiţii. De exemplu, prin echipă terapeutică se înţelege totalitatea
profesioniştilor de sănătate mintală implicaţi în asigurarea sănătăţii
mintale, a asistenţei medicale şi în îngrijirea unei persoane cu tulburări
psihice, precum : medic, psihiatru, psiholog, asistent medical specializat,
asistent social, ergoterapeut, personal paramedical. Tot în acest sens, s-a
constatat că problema care prezintă o pondere marcantă, ca importanţă
socială, medicală şi legislativă, este aceea a bolnavilor psihic periculoşi,
la care se referă, în prezent, Decretul nr.313/1980, tratată în propunerea
legislativă sub denumirea de “internare silită” . Comisia a constatat că
acest termen este impropriu şi în consecinţă, a fost înlocuit cu termenul de

“internare obligatorie”, care defineşte acţiunea de internare împotriva
voinţei sau fără consimţământul pacientului.
De asemenea, în cadrul art.7 alin.(1) s-a redefinit acţiunea de
apărare a sănătăţii mintale, de către instituţiile abilitate de lege, prin
adoptarea de măsuri corespunzătoare prin care să se limiteze răspândirea
concepţiilor, aptitudinilor şi comportamentelor nefavorabile pentru
sănătatea mintală, în special abuzul de substanţe psihoactive, violenţa,
comportamentul sexual anormal şi pornografia.
Totodată, Ministerul Sănătăţii şi Familiei elaborează norme pentru
depistarea precoce a tulburărilor psihice şi de restabilire cât mai rapidă a
stabilităţii mintale, exercitând şi controlul respectării acestora ( art.8
alin.(3)).
În cadrul Capitolului III privind “Evaluarea sănătăţii mintale şi
proceduri de diagnostic a tulburărilor psihice”, s-a stabilit că evaluarea
sănătăţii mintale se efectuează prin examinare directă a persoanei în
cauză , numai de către medicul psihiatru. În anumite cazuri, specificate de
lege, evaluarea are ca obiective determinarea capacităţii psihice şi a
discernământului, stabilirea periculozităţii pentru sine sau pentru alte
persoane şi determinarea gradului de incapacitate, invaliditate şi handicap
psihic. Evaluarea capacităţii psihice pentru unele profesii, care necesită
acest fapt, urmează a se stabili prin norme elaborate de către Ministerul
Sănătăţii şi Familiei.
În continuare, în titlul şi în cuprinsul Capitolului IV s-a introdus
termenul de “asistenţă medicală”, deoarece această activitate a fost omisă.
Astfel, îngrijirile de sănătate mintală prestate în reţeaua de asistenţă
medicală şi îngrijiri primare de sănătate trebuie

să corespundă atât

cantitativ şi calitativ prevederilor legale în vigoare.
În cadrul articolului 22 au fost actualizate şi completate denumirile
structurilor specializate prin care se acordă asistenţa medicală şi îngrijirile
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de sănătate mintală, precum : laboratoarele de sănătate mintală,
staţionarele de zi sau centrele de consultanţă privind violenţa în familie.
Dezbaterile asupra propunerii legislative privind Legea sănătăţii
mintale s-au încheiat la art.23, urmând a fi reluate cu ocazia următoarei
şedinţe a comisiei.
Din numărul total al membrilor comisiei ( 14 ) au absentat motivat
(2), după cum urmează: doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul
Parlamentar al PSD) şi domnul dep.dr.Ovidiu Brînzan (Grupul
Parlamentar al PSD).
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