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Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a efectuat o anchetă în cazul
unei bătrâne de la Centrul de Recuperare Neuropsihică Zvoriștea, județul
Suceava, care a încercat să se sinucidă

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a efectuat o anchetă în cazul
unei bătrâne de la Centrul de Recuperare Neuropsihică Zvoriștea, județul Suceava,
care a încercat să se sinucidă. Sesizarea din oficiu și ancheta vizează posibila
încălcare a art. 50 din Constituția României privind protecția persoanelor cu
handicap.

Cotidianele Obiectiv de Suceava și Monitorul de Suceava au publicat, în
7 mai 2018, articolele intitulate „O bolnavă internată la Centrul de Recuperare
Neeuropsihică Zvoriștea a încercat să se sinucidă, aruncânu-se în gol de la etajul
I al clădirii ” şi „Anchetă la Centrul de recuperarea Zvoriștea, după ce o
asistentă a reclamat la 112 că o pacientă a căzut de la etaj”, în care se relatează
despre faptul că lipsa de supraveghere a beneficiarilor a condus la încercarea de suicid
a uneia dintre paciente. În materialele de presă se relatează faptul că ” în timp ce
beneficiarii centrului se aflau la cină, femeia în vârstă de 56 de ani, s-a aruncat în gol
de la etajul I al clădirii. Se pare că angajaţii instituţiei au lăsat acele geamuri deschise
pentru a aerisi încăperea, convinşi fiind că toţi pacienţii sunt la cantina unităţii.
Femeia a fost găsită pe postamentul din beton din faţa clădirii, în stare de inconştienţă,
de către o asistentă care a sunat la 112 şi a solicitat ajutor. Un echipaj al Ambulanţei sa prezentat la faţa locului, de unde a preluat-o pe femeia de 56 de ani şi a transportat-o
la Unitatea de Primire Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean Suceava. După o evaluare a medicilor urgentişti, pacienta a fost diagnosticată cu fractură de umăr,
traumatism cranio-cerebral şi contuzie lombară, fiind internată pentru investigaţii şi
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tratament de specialitate. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili cu
exactitate circumstanţele în care s-a întâmplat totul. Aceasta nu este prima tentativă
de suicid petrecută într-un centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică
din judeţ. La începutul anului, mai exact în luna ianuarie, un bărbat internat la
Căminul de bătrâni din Valea Putnei s-a aruncat de la mansarda clădirii, decedând din
cauza traumatismelor suferite. In acest caz, poliţiştii au concluzionat că pe fondul
depresiei, bărbatul în vârstă de 56 de ani, din comuna Iacobeni, a decis să-şi încheie
socotelile cu viaţa. După ce administratorii centrului au fost acuzaţi că nu
supraveghează atent pacienţii internaţi acolo, au ieşit la iveală mai multe nereguli”.
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