Portalul institutului www.socola.eu oferă posibilitatea unei informări complete despre serviciile
spitaliceşti şi ambulatorii oferite de institut. Este autorizat sanitar, iar serviciile acordate corespund
normelor sanitare elaborate de Ministerul Sănătăţii pentru tratament, diagnostic, investigaţie
paraclinică şi îngrijire.

-- Imagini din spital -Bucătărie

Sala de mese

Salon

Grup sanitar

Farmacia

Curte exterioră

Adresa spitalului:
Şoseaua Bucium nr. 36 Iasi cod 700282

Consultații și programări:
 Telefon: 0232-430920; 0232-430921


Fax: 0232-230990



E-mail: secretariat@socola.eu
Pentru orice informaţie privind serviciile Institutului de Psihiatrie
”SOCOLA” Iași vă invităm să accesaţi pagina de internet:

www.socola.eu
https://www.facebook.com/Institutul de Psihiatrie ”Socola”

Institutul de Psihiatrie “SOCOLA” Iaşi este un institut de monospecialitate – de interes naţional şi asigură asistenţă medicală de înaltă specialitate bolnavilor din teritoriul arondat cât şi a celor din
întreaga ţară, în profilul psihiatrie. De asemeni, efectuează îndrumarea metodologică în
specialitate, a unităţilor sanitare din teritoriul arondat, sprijină acordarea asistenţei medicale de profil
din policlinici, dispensare şi cabinetele medicilor de familie.
Efectuează studii şi cercetări medicale în legătură cu aplicarea de metode noi de investigaţii şi
tratament şi asigură desfăşuarea practică a învăţământului medical superior (avand studenţi, rezidenti
si stagiari în pregătirea de specialitate cât şi doctoranzi.
Comitetul director:
 MANAGER – DR. OPRIŞANU OVIDIU-GABRIEL
 DIRECTOR MEDICAL – PROF.DR. CHIRIȚĂ ROXANA
 DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL – EC. ALINA AȘTEFĂNOAEI
 DIRECTOR ÎNGRIJIRI – AS. MED. AMALIA IURAȘCU
În prezent se acordă servicii medicale pentru:
 Psihiatrie acuţi – spitalizare continuă pe un
număr de 487 paturi din care:
 Psihiatrie toxidependență – spitalizare +
continuă pe un număr de 30 paturi
 Psihiatrie pediatrică – spitalizare
continuă pe un număr de 22 paturi
 Psihiatrie cronici- spitalizare continuă pe un
număr de 260 paturi din care:
 Spital centru – spitalizare continuă pe
un număr de 50 de paturi
 Secţia exterioară Şipote – spitalizare
continuă pe un număr de 150 de paturi
 Secţia exterioară Bârnova – spitalizare
continuă pe un număr de 60 de paturi
 Psihiatrie îngrijiri paliative – spitalizare
continua pe un număr de 123 de paturi din
care:
 Spital centru – spitalizare continuă pe
un număr 30 de paturi
 Secţia exterioară Bârnova – spitalizare
continuă pe un număr de 93 de paturi
 Spitalizare de zi pe un număr de 440 locuri
psihiatrie adulţi şi copii în staționar de zi







Camera de gardă
Ambulatoriul Integrat
Laborator radiologie și imagistică medicală
Farmacie cu circuit închis
Laborator analize
Laborator explorări funcționale

Program de vizită pacienţi

L-V 15-20

S-D 10-20

 Laborator recuperare, medicină fizică și
balneologie
 Cabinet stomatologie
 Centre de sănătate mintală adulți și copii
 Nucleu de cercetare în psihiatrie

Institutul de Psihiatrie ”SOCOLA” Iași dispune de personal medical specializat și
competent. Medicii, șefi de secții care își desfășoară activitatea în cadrul spitalului:
 Secția clinică psihiatrie I acuți - Dr. Dorina Donciu – Medic primar psihiatru
 Secţia clinică psihiatrie ÎI acuţi - Dr. Șerban Turliuc – Medic primar psihiatru
 Secţia clinică psihiatrie III acuţi - Dr. Nedelciuc Gheorghe – Medic primar psihiatru
 Secţia clinică psihiatrie IV acuţi - Dr. Mihalache Ioan – Medic primar psihiatru
 Secţia clinică psihiatrie V acuţi - Dr. Ştefănescu Cristinel – Medic primar psihiatru
 Secţia clinică psihiatrie VI acuţi - Dr. Szalontay Andreea Silvana – Medic primar psihiatru
 Secţia clinică psihiatrie VII acuţi - Prof. Dr. Boloș Alexandra – Medic primar psihiatru
 Secţia psihiatrie VIII acuţi – toxicodependenta - Dr. Andrei Radu – Medic primar psihiatru
 Secţia exterioară psihiatrie Şipote - Dr. Lupu Dan – George - Medic specialist psihiatru
 Secţia exterioară psihiatrie cronici Bârnova - Dr. Burlacu Victor – Medic primar psihiatru
Servicii medicale acordate de echipa medicală
Diagnosticul și tratamentul tulburărilor psihiatrice acute, subacute, cronice
Examinare şi evaluare psihologică
Investigaţii adiacente pentru stabilirea diagnosticului diferenţial împreună cu alte specializări neurologia, medicina internă, investigaţii de laborator, EEG, radiologia şi imagistica medicală
 Tratamentul biologic medicamentos al afecţiunilor psihiatrice, asistență psihiatrică de urgenţă
 Consiliere şi psihoeducatie cu pacienţii şi familiile acestora
 Psihoterapie suportiva şi ocupaţională
 Psihoterapie individuală şi de grup
 Evaluare psihologică
 Psihiatrie pediatrică
 Evaluare neurologică
 Evaluare somatică





Drepturile persoanelor cu tulburări psihice
 Orice persoană cu tulburări psihice are dreptul la cele mai bune servicii medicale şi îngrijiri de
sănătate mintală disponibile.
 Orice persoană care suferă de o tulburare psihică are dreptul să exercite toate drepturile civile,
politice, economice, sociale şi culturale recunoscute în Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului, precum şi în alte convenţii şi tratate internaţionale în materie, la care România a aderat
sau este parte, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
 Orice persoană care suferă de o tulburare psihică are dreptul, în măsura posibilului, să trăiască
şi să lucreze în mijlocul societăţii.
 Orice persoană cu tulburare psihică are dreptul la:

recunoaşterea de drept ca persoană;

viaţă particulară;

libertatea de comunicare

libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase.
 Mediul şi condiţiile de viaţă în serviciile de sănătate mintală trebuie să fie pe cât posibil cât
mai apropiate de viaţa normală a persoanelor de vârstă corespunzătoare.
 Pentru petrecerea timpului liber orice pacient cu tulburări psihice are dreptul la:

mijloace de educaţie;

posibilităţi de a cumpăra sau de a primi articolele necesare vieţii zilnice, distracţiilor
sau comunicării;

mijloace care să permită pacientului să se consacre unor ocupaţii active
 Pacientul nu poate fi obligat să presteze o muncă forţată.
 Activitatea efectuată de către un pacient într-un serviciu de sănătate mintală nu trebuie să
permită exploatarea fizică sau psihică a acestuia.

