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Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și efectuează o anchetă în cazul unui 

pacient internat la Spitalul Clinic de Urgențe “Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași, care a fost legat de 

pat. Sesizarea din oficiu și ancheta vizează posibila încălcare a art. 22 și art. 34 din Constituția 

României privind dreptul la viață și la integritate fizică și psihică și dreptul la ocrotirea 

sănătății. 

 

Ziarul de Iași a publicat, în 3 septembrie 2018, un articol, intitulat „Familia acuză 

tratamentul de la Neuro: L-au răstignit pe tata”, în care familia unui bărbat în vârstă de 78 de 

ani, reclama modul în care a fost tratat acesta de către personalul medical al spitalului, după ce l-

au găsit legat de mâini şi de picioare de pat, cu răni produse de strânsoare. Reprezentanţii unităţii 

medicale au motivat că, probabil, bărbatul era agitat, şi aceasta era singura soluţie. Familia 

pacientului susţine însă că a fost efectiv „răstignit şi tratat ca un beţiv“, asta deşi bărbatul nu a mai 

pus gura pe alcool de zeci de ani, având o apartenenţă religioasă care nu permite astfel de vicii. Cu 

toate acestea, inclusiv în fişa de externare este menţionat printre diagnostice „fenomen de sevraj 

etanolic“, se mai susține în articolul sus-menționat. Fiica pacientului mai spunea că, atunci când a 

ajuns la spital, tatăl său nu se putea opri din plâns, susţinând că nici măcar o gură de apă nu a 

primit, deşi a stat legat de pat ore întregi. Reprezentanţii Spitalului de Neurochirurgie au afirmat 

că această imobilizare a pacienţilor se face conform unui protocol, practicându-se în cazul 

persoanelor agitate, care şi-ar putea face rău singure.  
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