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Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, face verificări și solicită informații
de la toate Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, în
legătură cu informațiile apărute în presă, conform cărora mii de copii din
centre de plasament ar fi fost sedați fără să aibă probleme psihice

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, face verificări și solicită
informații de la toate Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului, în legătură cu informațiile apărute în presă, conform cărora mii de
copii din centre de plasament ar fi fost sedați fără să aibă probleme psihice.
Sesizarea din oficiu vizează posibila încălcare a art. 22, art. 34 și art. 49 din
Constituția României privind dreptul la viață și la integritate fizică și
psihică, dreptul la ocrotirea sănătății și protecția copiilor și a tinerilor.

Postul de televiziune PROTV, în cadrul emisiunii ”România, te
iubesc!” a difuzat reportajul ”Copilărie sub anestezie”, în care a fost prezentată
situația a mii de copii din centre de plasament care sunt sedați fără să aibă
probleme psihice. Astfel, se menționa că ar fi o practică în sistem, utilizată
pentru a face față lipsei de personal. Totodată, pe site-ul Centrului de Resurse
Juridice (organizaţie non-guvernamentală) a fost postată o scrisoare deschisă,
intitulată Eșecul Guvernului de a-și ocroti copiii, adresată Prim-Ministrului
României, Ministrului Sănătății, Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Președintelui Colegiului Medicilor
din România, Președintelui Colegiului Psihologilor din România, și
Preşedintelui Colegiului Asistenţilor Sociali din România. În această scrisoare
deshisă sunt ridicate următoarele probleme: privarea arbitrară de libertate a
copiilor în spitale de psihiatrie, contenţionarea chimică a copiilor cu dizabilităţi,

cu episod depresiv, autism, ADHD sau cu tulburări de conduită, supravegherea
de către directorii de D.G.A.S.P.C.-uri, în calitate de reprezentanţi legali, a
măsurilor dispuse cu privire la copiii cărora li s-au prescris neuroleptice, faptul
că medicii pedopsihiatrii au prescris medicaţie psihotropă în cote alarmante
copiilor din sistemul de protecţie specială şi de cele mai multe ori la cererea
îngrijitorilor acestora şi nu a reprezentantului lor legal.
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