
Către: Ministerul Sănătăţii

În atenţia: D-lui Adriean Videanu, ministru interimar al sănătăţii
D-lui Adrian Steinu Cercel, secretar de stat
D-lui Raed Arafat, subsecretar de stat

Subiect: Scrisoare  din  partea  pacienţilor Staţionarului  de Zi  Toxicomani  din cadrul  Centrului  de 
Sănătate Mintală sector 4, Bucureşti

Stimate domnule ministru, stimate domnule subsecretar de stat, 

Noi, cei 290 de pacienţi aflaţi în tratament medical la Staţionarul de Zi Toxicomani, Centrul de Sănătate Mintală 
sector 4, vă adresăm această scrisoare pentru a vă transmite îngrijorarea noastră faţă de decizia conducerii Spitalului 
de psihiatrie Al. Obregia de a închide Staţionarul pe o perioadă nedeterminată, începând cu 1 noiembrie 2009, în 
vederea reorganizării. 

Noi nu avem altă putere decât aceea de a vă semnala această situaţie, precum şi gândurile şi îngrijorările care ne 
încearcă de când ni s-a adus la cunoştinţă acest fapt. 

Mulţi dintre noi suntem angajaţi, trăim în societate, printre ceilalţi oameni, suntem cei care servesc în restaurante, 
acordă  credite  în  bănci,  lucrează  în  construcţii,  ne  câştigăm cinstit  traiul.  Toate  acestea  sunt  posibile  datorită 
tratamentului pe care îl primim de ani de zile. 

Suntem oameni normali, avem familii  şi copii, plătim taxe şi impozite statului român. Prin închiderea centrului 
riscăm să ne întoarcem la viaţa de dinainte: consum de droguri şi comitere de infracţiuni pentru a ne procura doza 
zilnică, lucru care nu ne face bine nici nouă, nici societăţii din care suntem parte. 

Cu toate că mulţi dintre noi avem hepatita C şi nu primim tratament conform legii, acum vedem că ni se refuză şi 
dreptul la tratamentul de substituţie. 

Am suferit ani în şir din cauza dependenţei de heroină. Tratamentul a însemnat pentru noi o ultimă speranţă pentru  a 
duce o viaţă normală. 

Credem că prin închiderea temporară a staţionarului, fără continuarea tratamentului în altă locaţie, se face o greşeală 
imensă, faţă de noi şi faţă de familiile noastre. 

Această măsură reprezintă un regres în tot  ceea ce înseamnă oferirea de servicii  de sănătate şi încalcă flagrant 
drepturile omului. 

Refuzăm să credem că în anul 2009, la doi ani de când suntem membri UE, un centru care se adresează 10 ani 
toxicomanilor ar putea dispărea în mai puţin de o lună. 

Nu suntem drogaţi, suntem bolnavi!
Nu ne interesează de unde ne luăm tratamentul, ne interesează să ni-l luăm!

Nu vrem să ne întoarcem la droguri!
Nu vrem ca copiii noştri să fie luaţi de stat pentru că părinţii s-au reapucat de droguri!

Domnule ministru, domnule subsecretar de stat, nu ne lăsaţi pe drumuri, daţi-ne tratamentul de care avem 
atâta nevoie!

Semnează pacienţii Staţionarului de Zi Toxicomani, Centrul de Sănătate Mintală sector 4 (lista de semnături este 
ataşată). 


