
Centrul de Sănătate Mintală  Adulți  

(CSM Adulți) 

Medic Coordonator: 

Dr. Rotariuc Gabriela Florina – medic primar psihiatrie 

MEDIC PRIMAR PSIHIATRU: 

           Dr.ȘERB VLAD ȘTEFANIA CRISTINA 

PSIHOLOGI: 

           AXINCIUC GABRIELA MARINELA - psiholog clinician principal 

           AIVĂNESEI VIOLETA - psiholog clinician principal 

           CRAUCIUC CRISTINA – psiholog clinician  

           GURGUȚĂ ELENA  - psiholog clinician principal 

           SIMINICEANU CRISTINA - psiholog clinician principal 

           Din echipa multidisciplinara mai fac parte asisțenti sociali, asistenți medicali și 
instructor de ergoterapie. 

DOTARE: 

•  cabinete medicale pentru consultații psihiatrice și psihodiagnostic; 

•  cabinete psihologice 

•  cabinete de asistență socială 

•  cabinet de terapie ocupațională 

•  săli de așteptare 

• birou de informție / recepție 

. fișier/fax 

.vestiare 

.centrală termică 

.grupuri sanitare 

• sisteme informatice computerizate şi bază de date, aparatură audio-video, • materiale 
pentru activităţi recreative şi ocupational-terapeutice (jocuri rummy, sah, table; sevalete 
pentru pictură; bicicletă epiliptică; spaliere si saltele gimnastică; TV). 



 

SERVICII  MEDICALE: 

1. 1. EXAMINARE  PSIHIATRICĂ: 

– psihodiagnostic; 

– indicatii de tratament psihofarmacologic; 

– supraveghere prin consult si control a pacientilor cu tulburari psihice; 

– consult si control al pacientilor cu risc psihotic in vederea indicatiei de internare si ulterior 
supraveghere psihiatrica ambulatorie ; 

– investigatii adiacente în vederea stabilirii diagnosticului diferenţial prin colaborare cu alte 
secţii nepsihiatrice (neurologie, boli interne, cardiologie, investigaţii de laborator, EEG, 
imagistică cerebrală etc.); 

– dispensarizare medicală a bolnavilor cu afectiuni psihice; 

– prescrierea tratamentului psihiatric cu eliberarea retetei medicale aferente; 

– tratamentul  medicamentos personalizat al afecţiunilor psihiatrice, obtinut prin circuit 
deschis; 

– evidente speciale pentru bolnavii încadrati la art. nr. 109 Cod Penal; 

– asistenţă complexă medico-socio-judiciară pentru bolnavii aflati în evidentă în baza art. 
nr. 109 Cod Penal, care se prezintă lunar la tratament sau pentru cazuri speciale 
(nonaderente) pentru care echipa medicala colaboreaza cu apartinatorii,medicii de familie 
si primariile de domiciliu 

– examinari şi evaluări psihiatrice şi psihologice complexe, în vederea aprecierii capacităţii 
de muncă, pentru stabilirea potenţialului psihologic restant în sindroamele psihoorganice 
deteriorative, pentru precizari de diagnostice în expertizele medico-legale etc. 

1. 2. EVALUARE  PSIHOLOGICĂ: 

_reprezinta o etapa complementara diagnosticului psihiatric,ce aduce date legate de 
presonalitatea premorbida si modificarile acesteia in timpul suferintei psihice 

a.psihodiagnosticul si evaluarea clinica presupune investigarea si observatia prin interviu 
clinic,dar si teste psihologice care se refera la evaluarea nivelului intelectual ,la 
investigarea personalitatii prin chestionare si tehnici proiective 

b.consilierea psihologica ce vizeaza schimbarea comportamentala in sensul optimizarii 
sanatatii personale si prevenirea patologiei  

 

 



 

TULBURARI ȘI AFECȚIUNI INVESTIGATE ȘI TRATATE ÎN 
CADRUL  CSM: 

• Schizofrenia şi alte psihoze (tulburările psihotice acute şi tranzitorii, tulburarea 
delirante persistente, tulburarea schizo-afectivă); 

• Tulburările afective periodice (tulburarea drepresivă recurentă şi tulburarea afectivă 
bipolară); 

• Tulburari afective organice 

• Tulburările de personalitate; 

• Demenţele; 

• Somnul şi tulburările de somn ; 

• Tulburările de instinct alimentar; 

• Tulburările reactive (tulburare acută de stres, tulburarea de stres post-traumatic, 
tulburările de adaptare); 

• Tulburările anxios-fobice (tulburarea anxietăţii generaliyate, tulburarea atacturilor de 
panică, fobiile specifice, fobia socială, agorafobia); 

• Tulburarea obsesiv-compulsivă; 

• Tulburările disociativ-conversive şi somatoforme; 

• Intarzieri mentale la adult 

 


