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Spitalul de 
Psihiatrie Eftimie 
Di a mandescu, 
Bălăceanca este 
cu adevărat un 
loc de vindecare. 
Oricât de delicate 
ar fi problemele 
care le macină 
sufletul, mintea și 
trupul, majoritatea 
pacienților care 
caută sprijin aici 
reușesc să înfrunte 
obstacolele 
cu ajutorul 
personalului care 
este atent, amabil 
și determinat să-i 
asculte și să le 
întindă o mână. 

Ionela ChIrCu

Sub aripa ocrotitoa-
re a specialiștilor, dinco-
lo de zidurile anoste, cei 
ce luptă cu depresia, an-
xietatea, schizofrenia sau 
alcoolismul au șanse rea-
le de a se reintegra în so-
cietate și de a trăi abso-
lut normal, în deplină co-
muniune cu familia și cu 
 restul lumii. Dar asta pen-
tru că blândețea medici-
lor, a asistenților și a psi-
hologilor îi împiedică să 
se adâncească în gânduri 
care să-i înfunde și mai 
mult în robia bolii. Iar te-
rapiile care vin în comple-
tarea tratamentului me-
dicamentos îi ajută să se 
descopere pe sine și să se 
bucure, din nou, de liber-
tatea și frumusețea vieții. 

Atelier de creație 
în spital   

Spitalul Bălăcean-
ca, așa cum este re-
cunoscut de majorita-
tea conaționalilor, se 
mândrește acum cu un 
veritabil atelier de creație, 
unde bolnavii internați 

pentru tratament își spo-
resc energiile poziti-
ve, exprimându-se ar-
tistic. Cu doar câteva zi-
le înaintea Sfintelor Săr-
bători de Paști, i-am gă-
sit pe unii dintre ei lu-
crând, bucuroși, în ateli-
erul de creație. Un grup 
de pacienți care luptau de 
ani buni cu dependența 
de alcool își ocupa locu-
rile la masa creației și re-
aliza mici opere de ar-
tă pe care le expunea în 
sala transformată în sa-
lă de expoziție. Desene, 
picturi, decorațiuni, feli-
citări, mărțișoare super-
be, realizate impecabil ne 

arată că trecerea anilor și 
suferințele psiho-afecti-
ve nu și-au pus ampren-
ta pe capacitatea lor de 
a crea. Desigur, pe acest 
drum al cunoașterii de si-
ne și al relaționării prin ar-
tă, sunt conduși de o echi-
pă terapeutică comple-
xă formată din psihologi, 
medici, asistent social, și 
artiști plastici și numeroși 
voluntari, studenți – viitori 
absolvenți ai facultăților 
cu profil terapeutic. Lăca-
șul  de cult închinat Sfân-
tului Ioan Rusul – hramul 
pe care cu mare cinste și 
evlavie îl sărbătorim la da-
ta de 27 mai, cunoscut ca 

mare făcător de minuni al 
lumii, vindecător al bolna-
vilor este păstorit de către 
preotul Daniel Ilinca, cel 
care are tot timpul des-
chidere către cei cu nevoi 
sufletești, internați sau 
nu din cadrul Spitalului 
de Psihiatrie „Eftimie Di-
amandescu „Bălăceanca 
cu sufletul aproape de ei, 
ajutându-i cu cele mai bu-
ne sfaturi la nevoie. 

Terapie de grup 
I-am surprins în timp 

ce se pregăteau asiduu 
pentru Sărbători. Așa 
că în programul celor 
apăsați de o boală men-
tală, joi, pe 18 aprilie, fu-
sese inclusă pictarea și în-
condeierea tradiționalelor 
ouă de Paști. Este uimi-
tor ce a ieșit din mâinile 
lor! Cu materialele speci-
ale puse la dispoziție de 
conducerea unității sani-
tare, au realizat cele mai 
frumoase ouă decorative. 
Un bărbat în vârstă de 
peste 40 de ani, diagnos-
ticat cu alcoolism, boală 

care multă vreme l-a lă-
sat indiferent, ajungând 
să-și piardă slujba, fami-
lia, să se îndepărteze de 
prieteni și cunoscuți și să 
dezvolte probleme severe 
de sănătate fizică și psi-
hică, ne prezintă o mică 
parte dintre minunile pe-
trecute la acest spital, ca-
re i-au salvat viața. „Lupt 
de zece ani cu aceas-
tă dependență care m-a 
distrus ca om. Terapia de 
grup pe care o fac, de la o 
vreme, m-a ajutat foarte 
mult în ceea ce privește 
consumul de alcool. Am 
avut multe de învățat de 
la terapeuți, dar și de la 
ceilalți participanți. Am 
legat prietenii aici, am 
încurajat și m-au încu-
rajat alții ca mine. Ușor, 
ușor, sunt pe cale de a 
reuși să reduc în totali-
tate consumul de alcool. 
Dar am rămas cu proble-
me de sănătate. Am sufe-
rit o intervenție chirurgi-
cală la picioare și mă de-
plasez mai greu. Aici îmi 
place cel mai mult per-
sonalul. Le mulțumesc 

specialiștilor care lucrea-
ză cu blândețe în acest 
mediu dificil. Ei au me-
reu un zâmbet pe buze 
și o vorbă bună de spus”, 
ne-a mărturisit un paci-
ent căruia nu-i prezen-
tăm numele din motive 
de protecție.

  
Prin artă, bolnavii 
își recapătă 
funcționalitatea 

„Ceea ce vedeți dvs. 
acum aici, este un pro-
gram de reabilitare care in-
clude mai multe tipuri de 
terapii concretizate în niște 
ateliere, unele dintre ele 
ocupaționale, altele se re-
feră la terapii suportive sau 
terapii de grup. Acestea ur-
măresc adevăratele proble-
me ale pacientului, nevoile 
sale reale și posibilitățile de 
a-l reabilita și de a-l face 
mai funcțional. Scopul es-
te de a-i reda lui, în funcție 
de problemele cu care vi-
ne aici, funcționalitatea 
sau, a-l face să-și acti-
veze părțile încă nea-
fectate de boala psihică. 

Prin activitățile pe care le 
desfășurăm în acest ate-
lier, pacienții intră în con-
tact cu emoțiile lor, de-
vin mai conștienți de ei, își 
activează partea cogniti-
vă, atenția, gândirea. Toa-
te lucrurile acestea îi aju-
tă să facă lucruri pe care 
nu le mai făceau la venirea 
lor în spital. Desfășurăm 
activități pentru afecțiuni 
dintre cele mai complexe 
și dintre cele mai diverse, 
de la dependență de alco-
ol, până la tulburări afec-
tive, tulburări legate de 
controlul impulsului, tulbu-
rări de personalitate, schi-
zofrenie, o gamă foarte 
largă de afecțiuni psihice. 
Sunt foarte multe cazuri, și 
fiecare pacient necesită o 
atenție aparte, atenție pe 
care i-o acordăm din clipa 
în care intră în spitalul nos-
tru până când se externea-
ză și pleacă mulțumindu-
ne pentru ajutor. Aici se 
descoperă sinele, laturi 
de personalitate, precum 
și alte resurse persona-
le până atunci neutilizate”, 
ne-a spus psihologul Cor-
nelia Crăciun din cadrul 
Staționarului de zi al Spi-
talului de Psihiatrie” Efti-
mie Diamandescu” Bălă-
ceanca. 

„În momentul de față, 
gradul de ocupare al spi-
talului este cam de 75%. 
Avem 274 de paturi, din 
care în relația contractua-
lă cu Casa de Asigurări de 
Sănătate sunt 221. Tera-
pia ocupațională este un 
program continuu care se 
desfășoară aici de câțiva 

ani și în care aș putea spu-
ne că s-au atins niște roa-
de atât ale profesionalis-
mului cadrelor medicale 
care-și fac datoria la cele 
mai înalte standarde față 
de acești oameni. Pe viitor, 
vrem să extindem aceas-
tă zonă de creație. Psiho-

logii desfășoară o mun-
că susținută, care vine în 
compensația actului medi-
cal. Cei pe care i-ați văzut 
astăzi aici, sunt doar o par-
te dintre specialiștii care-și 
desfășoară activitatea aici. 
Eu am grijă, zilnic, ca aces-
te activități să funcționeze 
și pe viitor. Avem și o cola-
borare foarte bună cu cen-
trul alăturat, Centrul de re-
cuperare și reabilitare ne-
uropsihiatrică Bălăcean-
ca, pentru afecțiuni psihi-
atrice, prin care pacienții 
de acolo pot să vină să 
relaționeze cu cei de aici, 
noi fiind foarte deschiși la 
schimbul de experiență. 
Vrem  să-i ajutăm și pe ei 
să-și diversifice tipurile 
de terapii. Pot să găseas-
că ceva nou la noi, îi im-
plicăm și pe ei. Mulțumim 
Consiliului Județean Ilfov 
pentru toată susținerea pe 

care ne-o oferă ori de câ-
te ori avem nevoie”, ne-
a spus dr. Cătălin Ovidiu 
Cristea, managerul Spita-
lului de Psihiatrie „Eftimie 
Diamandescu” Bălăcean-
ca, din Cernica. 

Se caută 
parteneri pentru 
dezvoltarea 
programelor de 
reabilitare

Pacienții necesită și 
mai multă susținere. De 
aceea, se caută parte-
neri pentru extinderea și 
dezvoltarea programe-
lor de reabilitare. „O par-
te dintre activitățile ca-
re se desfășoară în ca-
drul staționarului sunt 
susținute de Asociația 
„Sfânta Sofia și Sfântul 
Ioan Rusul”, asociație ca-
re a fost înființată cu sco-
pul de a veni în întâmpi-
narea nevoilor acestor oa-
meni. Ne dorim să schim-
băm imaginea bolnavi-

lor cu acest tip de pato-
logie. Organizăm  excursii, 
inclusiv la mănăstiri, ieșiri 
în parcuri, organizăm zi-
ua pacientului, sărbăto-
rim pacienții născuți în lu-
na respectivă. Ne strădu-
im ca la fiecare eveniment 
să-i sărbătorim cum se cu-
vine, respectând indicațiile 
terapeutice ale medici-
lor curanți. Tot pentru pa-
cienți încercăm să amena-
jăm o GRĂDINĂ TERAPE-
UTICĂ, urmând ca o par-
te dintre activități să se 
desfășoare în aer liber. Ca 
să putem să-i ajutăm tot 
mai mult, așteptăm să vi-
nă alături de noi și alte 
asociații și fundații, atât 
pentru a ne cunoaște cât 
și pentru a ne susține pro-
iectele". Conducerea spi-
talului este deschisă că-
tre parteneriate și cola-
borări, deci nu ne lipsește 
motivația”,  ne-a spus Va-
lentina Petrache, asistent 
social în cadrul Spitalului 
de Psihiatrie „Eftimie Dia-
mandescu” Bălăceanca. 

Cernica Pacienţii îşi găsesc 
vindecarea

Minunile de la Spitalul Eftimie Diamandescu 

cu ajutorul artei şi meşteşugului 

Ne dorim să 
extindem și să 
modernizăm 
zona de 
creație”

managerul 
Spitalului Eftimie 
Diamandescu:

Dr. Ovidiu Cristea
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