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Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Jibou, județul Sălaj, a 

înlăturat deficiențele constatate de Avocatul Poporului 
 
 
 

                Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Jibou a răspuns 

Recomandărilor formulate de către Avocatul Poporului, în urma vizitei inopinate, din 

20 octombrie 2015.  

                În documentul remis Avocatului Poporului, conducerea Centrului a 

comunicat următoarele:  

1.Pentru realizarea serviciului de pază permanent s-a solicitat Direcției Genereale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj şi Consiliului Judeţean Sălaj 

externalizarea serviciului începând cu data de 1 aprilie 2016. Programul de vizite în 

unitate s-a stabilit între orele 8,00 -20,00 fiind afişat la loc vizibil la loc vizibil în 

ambele clădiri; 

 

2.Au fost afişate Regulamentul de organizare şi funcţionare, Regulamentul de  ordine 

interioară, Carta drepturilor beneficiarilor, Ghidul beneficiarului; 

 

3.A fost amplasată o cutie pentru depunerea reclamaţiilor în corpul B, la care au acces 

toţi beneficiarii, reclamaţii ce vor fi analizate periodic de către echipa 

multidisciplinară; 

 

4.S-a încheiat contract de prestări servicii cu un medic psihiatru, iar pentru 

suplimentarea personalului medico-sanitar s-a solicitat scoaterea la concurs a unui post 

de asistent medical; 
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5.Oglinda din izolator a fost înlăturată imediat şi s-au luat măsuri de siguranţă pentru 

deschiderea ferestrelor din izolator; 

 

6.Asistentul social a început demersurile pentru înscrierea în Colegiul Asistenţilor 

Sociali; 

 

7.A fost întocmită procedura pentru contenţionarea şi izolarea pacientului conform 

legislaţiei în vigoare; 

 

8.A fost întocmit Registrul de informare al beneficiarilor; 

 

9.A fost întocmit Registrul privind perfecţionarea continuă a personalului; 

 

10.A fost întocmit Registrul de evidenţă zilnică a programului de 

recuperare/reabilitare, a unui program zilnic de activităţi pentru fiecare specialist şi 

Registrul pentru înregistrarea abuzurilor, neglijării şi discriminării; 

 

11.Au fost întocmite proceduri în caz de: infecţii nozocomiale, fuga din unitate, 

evacuarea beneficiarilor în caz de incendiu, învoirea în familie, deces. 

 

                Documentul ce cuprinde Recomandările Avocatului Poporului și răspunsul 

conducerii Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Jibou, poate fi 

consultat pe site-ul instituției Avocatul Poporului, la secțiunea MNP-Recomandari. 

 
 
 
 
Matei Vîrtosu                                                                     7 martie 2016       
Purtător de cuvânt, 
AVOCATUL POPORULUI 
 

 


