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Deşi sunt cunoscuţi factorii psihosociali ce însoţesc detenţia şi problemele de sănătate
mintală ce o însoţesc, în România intervenţiile psihosociale care să se adreseze acestor tipuri de
factori întârzie să apară. Reabilitarea sau intervenţia asupra factorilor de risc îşi propune
îmbunătăţirea calităţii vieţii, reducerea necesităţii procedurilor intervenţionale şi reducerea
numărului recidivelor. Promovarea sănătăţii mintale, după OMS, se desfăşoară la trei niveluri
prin îmbunătăţirea capacităţii individuale de a face faţă situaţiilor emoţionante, prin dezvoltarea
comunităţilor astfel încât fiecare persoană să se simtă inclusă şi prin reducerea barierelor
structurale care împiedică promovarea sănătăţii mintale (WHO, 1999).
Cercetătorii au demonstrat că reabilitarea socială, combinată cu tratamentul medical
îmbunătăţeşte starea de sănătate şi bunăstarea deţinuţilor. Apare, astfel, necesitatea dezvoltării
unor strategii de tip intervenţional însoţite de metodologii de intervenţie specifice fiecărui nivel
de analiză (individual, familial şi/sau relaţional, organizaţional şi/sau comunitar), metodologii
ce-şi propun atât reducerea riscului îmbolnăvirii prin boli psihice, cât şi reducerea riscului
deţinuţilor cu probleme de sănătate mintală şi a familiilor acestora de a ieşi din circuitul social.
Şi, toate acestea se pot subordona unui scop final, acela de a integra acest tip de metodologie în
infrastructura serviciilor medicale şi sociale de la penitenciarelor şi de la nivelul autorităţilor
publice locale, a serviciilor de probaţiune, cu scopul de a preveni marginalizarea deţinuţilor cu
probleme de sănătate mintală şi a familiilor acestora.
Este inevitabil ca închisoarea să nu afecteze negativ sănătatea mintală. Deţinuţii au
potenţialul de fi receptivi la influenţele din închisoare, precum atenţia pe care o acordă îngrijirii
sănătăţii, educaţiei, serviciilor sociale pe care le-ar evita sau care nu sunt disponibile în afara
închisorii, în comunitate. Închisoarea poate şi trebuie să ofere oportunităţi importante de a

îmbunătăţi bunăstarea mentală, emoţională şi socială a unui grup de persoane în mod specific
vulnerabile (WHO, 1999).
Modalităţi practice de dezvoltare a capacităţii individuale de a face faţă emoţiilor, dar şi
de dezvoltare a comunităţii includ: exerciţii fizice practicate constant, participare la educaţie,
muncă şi instruire, acces la cultură şi artă, prevenirea depresiei, dezvoltarea deprinderilor de
viaţă, utilizarea grupurilor de support (WHO, 1999).
Serviciile de sănătate şi cele sociale îşi datorează existenţa utilizatorilor lor şi, în
consecinţă, trebuie să satisfacă, în totalitate, nevoile acestora. Astăzi, în România, atunci când un
un deţinut cu probleme de sănătate mintală ajunge în penitenciar, îi sunt rezolvate problemele
medicale, deseori fiindu-i ignorate problemele din sectorul psihosocial al vieţii. Astfel, aceşti
pacienţi primesc compasiunea şi sprijinul cadrelor medicale, dar nicidecum o terapie completă.
Nevoile lor psiho-sociale care de cele mai multe ori însoţesc pe cele medicale sunt ignorate,
aceasta conducând în multe cazuri chiar la amânarea rezolvării problemei medicale sau, de multe
ori, la agravarea acesteia.
O abordare comprehensivă a prevenţiei primare a bolii psihice solicită intervenţii
medicale, psihologice şi sociale aşa cum sunt cele prezentate în Tabelul nr. 1.
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În multe ţări, majoritatea programelor de reabilitare socială a deţinuţilor îşi încep
derularea în penitenciare. Reabilitarea din penitenciar trebuie să fie comprehensivă şi trebuie
individualizată pentru a îndeplini nevoile fiecărui deţinut.
În cadrul programelor de reabilitare socială sunt furnizate multe tipuri de intervenţii
ceea ce face dificil de evaluat efectele pozive ale fiecărei componente asupra unui pacient.
Astfel, pot fi întâlnite programe psihosociale care variază în funcţie de tehnicile de tratament
adoptate, de considerentele teoretice şi principiile educaţionale ce stau la baza lor, de durata
tratamentului, de profesia specialiştilor din cadrul programului, de participarea familiei
pacientului, precum şi de ţinta tratamentului (pacientul individual, grupuri de pacienţi sau
ambele).
În penitenciar, deţinuţilor cu probleme de sănătate mintală li se poate oferi sprijin
educaţional

şi informaţional, o îndrumare anticipată cu privire la boală şi la procesul de

recuperare putând atenua atât stresul pacientului, cât şi pe cel al familiei. Cu toate acestea, s-a
constatat că pacienţii care primesc multe informaţii medicale au o frecvenţă mai ridicată a
alarmelor şi mai multe complicaţii medicale. În acelaşi timp, pacienţii care neagă existenţa unei
probleme de sănătate mintale nu sunt pregătiţi să primească informaţii adecvate. De aceea, este
importantă evaluarea nevoilor pacientului şi a dorinţei acestuia de a fi informat. Pe de altă parte,
toţi specialiştii se află în poziţia de a oferi suport emoţional. Este ştiut faptul că incarcerarea în
penitenciar provoacă deseori, în rândul deţinutului şi al familiei acestuia, temeri şi frică. A-i da
pacientului oportunitatea de a exprima aceste preocupări şi temeri poate fi benefic atât pentru
deţinut, cât şi pentru familia lui.
În cazul bolnavilor cu probleme de sănătate mintală cronice, viaţa lor socială se schimbă
chiar de la aflarea diagnosticului. Relaţiile familiale se pot schimba din cauza noii situaţii, dacă
membrii nu ştiu cum să reacţioneze în acest caz. În astfel de situaţii pot apărea probleme
financiare din cauza tratamentelor costisitoare, internărilor frecvente în spital şi mai ales dacă
bolnavul este obligat să se pensioneze pe caz de boală. Apar, de asemenea, modificări şi în
activitatea economică a pacientului, acesta fiind obligat fie să-şi ia mai multe concedii medicale,
fie să renunţe la serviciu. Relaţiile cu prietenii se schimbă, de asemenea. Toate aceste probleme
nu pot fi rezolvate doar împreună cu asistentul social. Se cere formarea unei echipe
multidisciplinare care să acorde sevicii atât bolnavului cât şi familiei acestuia. Din această echipă

ar putea face parte medicul clinician, medicul expert în problemele muncii, psihologul, asistentul
social şi de la caz la caz şi asistenta medicală sarcina lor fiind aceea de a reda sănătatea celui
bolnav, de a-l integra din nou în cadrul familiei, în mediul profesional, în societate, în general.
Deci echipa medicală trebuie ajutată de psiholog şi asistent social să descopere şi
celelalte nevoi ale deţinutului cu probleme de sănătate mintală decât cele strict medicale.
Unele beneficii, avantaje pentru sănătatea mintală care stau la dispoziţia deţinuţilor
includ: accesul la facilităţi sportive, oportinităţi de a fi educaţi şi de a obţine anumite calificări,
instruire vocaţională şi ajutor în obşinerea unui loc de muncă după eliberare, alimentaţie
echilibrată, acces la îngrijirea sănătăţii, reducerea dependenţei de substanţe, acces la programe de
reabilitare şi dezintoxicare, practicarea deprinderilor sociale, asistenţă în adaptarea la emoţiile
intense şi distructive precum furia şi vinovăţia, relaţii suportive cu personalul, sfaturi şi instruire
cu privire la relaţiile sociale, inclusive a celor de părinţi-copii, oportunităţi de a reflecta asupra
comportamentului infractional, oportunitati de a reflecta şi de obşine controlul asupra propriei
lor vieţi, cu sprijin în realizarea schimbărilor (WHO, 1999).
Privind în viitor, bunăstarea deţinuţilor şi a societăţii va fi mai bine realizată dacă
publicul, directorii închisorilor, personalul din cadrul închisorii şi deţinuţii pot fi convinşi să
privească spre reintegrarea deţinuţilor în societate. Motivarea şi asistarea prizonierilor pentru a fi
reintegraţi în societate ar trebui să fie principalul scop al penitenciarelor, instutuţii centrate pe
persoană, în care deţinuţilor li se cere să aibă o responsabilitate activă pentru infracţiunile pe care
le-au săvârşit şi pentru acţiunile direcţionate către reabilitare.
Promovarea sănătăţii mintale în penitenciare îşi propune la nivelul persoanei deţinutului
(creşterea bunăstării emoţionale şi fizice, dezvoltarea abilităţii de a conştientiza comportamentul
infracţional, dezvoltarea deprinderilor sociale, abilitatea de folosi eficient timpul şi de a realiza
un plan realist pentru viitor, incluziunea socială şi dezvoltarea măsurilor de reabilitare, reducerea
predispoziţiei de a dezvolta tulburări mentale sau scăderea gradului tulburărilor mentale
experimentate), la nivelul personalului din închisori (îmbunătăţirea satisfacţiei profesionale,
ridicarea moralului, scăderea nivelului de tensiune şi stres, îmbunătăţirea stării de sănătate fizică
şi mintală), la nivelul închisorii ca instituţie (creşterea siguranţei, un mediu mai sigur,
îmbunătăţirea relaţiilor personal-prizonieri, reducerea incidentelor, o eficienţă mai mare), la
nivelul familiei (relaţii mai bune între membrii familiei, un mediu mai sigur pentru copii,

scăderea riscului de a dezvolta boli mintale la membrii familiei) şi la nivelul comunităţii (o
societate mai incluzivă social, o reducere a tuburărilor mintale printre deţinuţii eliberaţi).

Rolul echipei multidisciplinare în furnizarea serviciilor în spital
Reabilitarea socială implică, în fiecare din fazele sale, un număr de discipline
profesionale ce au roluri în îmbunătăţirea bunăstării pacientului, coordonarea şi lucrul în echipă
fiind esenţiale pentru aceasta. La asigurarea unor servicii de reabilitare socială comprehensive
contribuie cunoştinţele şi abilităţile specifice unor discipline precum: medicina, psihiatria,
medicina nutriţionistă, asistenţa medicală, fiziologie şi kinetoterapie, terapie ocupaţională,
fizioterapie, psihologie şi asistenţă socială. Nu există foarte multe date care să indice care dintre
aceste discipline este esenţială pentru echipă. Modelul de echipă selectat va depinde de resursele
existente şi de modalitatea în care programul de reabilitare socială se potriveşte pentru deţinuţii
dintr-o anumită regiune. De exemplu, date fiind întâlnite nevoile sociale în rândul deţinuţilor cu
probleme de sănătate mintală din România, asistentul social ar trebui să fie un membru al
echipei cu rol extrem de important. OMS definea în 1993 reabilitarea ca fiind suma activităţilor
necesare pentru a influenţa favorabil cauzele comiterii infracţiunii, ca şi asigurarea celor mai
bune condiţii fizice, mentale şi sociale, astfel încât deţinuţii să-şi poată păstra sau recupera
prin propriile lor eforturi rolurile ce le asigură integritatea în comunitate (OMS, 1994).
Echipa multidisciplinară este condusă, de regulă, de un coordonator al programului de reabilitare
socială, specializarea acestuia putând fi în oricare dintre disciplinele enumerate mai sus.
Coordonatorul programului este necesar să aibă abilităţi eficiente de management, calităţi
puternice de lider, abilităţi de management al proiectului şi să aibă o viziune cu privire la
program. Coordonatorul de program poate stabili abilităţile altor membri ai echipei.
În cadrul echipei multidisciplinare, psihologul şi asistentul social au roluri importante în
evaluarea şi rezolvarea problemelor psihosociale asociate detenţiei. Astfel, psihologul conduce
tratamentul problemelor psihosociale ce acompaniază detenţia şi promovează adoptarea de către
pacient a comportamentelor specifice unui stil de viaţă sănătos. De asemenea, psihologul face
evaluări psihologice ale pacienţilor trimişi de alţi specialişti şi iniţiază tratamente psihologice cu
pacientul, cu familia acestuia şi cu grupuri de pacienţi. El poate avea şi un rol indirect în
îngrijirea pacienţilor prin promovarea în rândul personalului medical a unui climat centrat pe

pacient şi pe nevoile acestuia şi pe dezvoltarea abilităţilor celor implicaţi în promovarea
schimbărilor stilului de viaţă la pacienţi.
Programele de reabilitare socială îşi propun să îmbunătăţească situaţia profesională şi
psihosocială a deţinuţilor. Aceasta implică, acolo unde este posibil reîntoarcerea acestora la
rolurile ocupate înainte de încarcerare. Asistentul social este cel mai bine calificat să asiste acest
proces şi poate juca un rol important în multe cazuri individuale.
Continuitatea îngrijirii deţinutului cu probleme de sănătate mintală poate fi realizată şi
menţinută doar prin colaborarea dintre serviciile de consiliere şi asistenţă socială din penitenciar,
servicii sociale specializate

şi serviciile medico-sociale de la nivel comunitar, considerate

servicii primare. Din cauza costurilor ridicate asociate încarcerării, aceasta pare a avea unicul rol
de a asigura detenţia celor ce comit infracţiuni şi de a-i retrimite în comunitate (Orford, 1998).
Nu se ţine cont, însă, de faptul că, deseori, comiterea de infracţiuni şi recidiva sunt precipitate de
disfuncţionalităţi apărute în cadrul acestui mediu social (familial, profesional, comunitar).
Incarcerarea exacerbează sentimentul de neputinţă şi lipsă de control a deţinutului. Asistentul
social din penitenciar ar trebui să fie printre primii specialişti care iau contact cu deţinutul. Dacă
acesta se află la prima încarcerare, el poate fi foarte confuz şi înspăimântat.
Asistentul social din penitenciar planifică, organizează şi implementează servicii de
asistenţă socială pentru deţinuţi; planifică eliberarea din pnitenciar şi îngrijirea de după; menţine
legatura cu familia deţinutului, cu persoanele de contact ale acestuia şi cu resursele comunităţii
folosite pentru transferuri; supervizează membrii echipei de lucru aflaţi în subordinea sa;
facilitează dezvoltarea programelor sociale. Printre activităţile sale esenţiale pot fi amintite:
intervievarea deţinutului în scopul obţinerii de informaţii cu privire la condiţiile de locuit,
relaţiile din familie, istoricul stării de sănătate şi caracteristicile de personalitate ale deţinutului;
evaluează datele obţinute în relaţie cu termenii planului de tratament medical, programele de
servicii sociale disponibile şi planifică un program de sprijin potrivit, care să ofere maximum de
beneficii pentru fiecare deţinut; asistarea deţinuţilor şi a familiilor acestora să înţeleagă, accepte
şi să urmeze recomandările medicale; realizeze o varietate de servicii cum ar fi sfătuirea cu
privire la problemele sociale, pregătirea pentru eliberare sau pentru îngrijirea în comunitate sau
în instituţii; utilizarea resurselor pentru a asista deţinutul să se integreze în comunitate sau să
înveţe să trăiască cu problema de sănătate mintală; pregătească şi să actualizeze fişele pentru
fiecare deţinut; să pregătească documentaţia solicitată pentru fiecare caz; să respecte

regulamentul, procedurile, obiectivele şi programul de asigurare a calităţii, siguranţa
departamentului.
Asistenţii sociali din penitenciar, în scopul realizării consilierii pentru sănătatea mintală,
mobilizează serviciile sociale pentru deţinuţi. Asistarea deţinuţilor pentru a utiliza serviciile
disponibile poate juca un rol extrem de important în reintegrarea socială a deţinuţilor şi în
prevenirea recidivelor. De asemenea, asistenţii sociali se pot implica în furnizarea de servicii
clinice (terapie individuală şi de grup). O componentă importantă a intervenţiei asistenţilor
sociali este evaluarea funcţionării familiei deţinutului, precum şi identificarea căilor de acces
către sistemele de sprijin comunitare.
Şi, deoarece oamenii cu puţine relaţii sociale şi sprijin social structural redus au un
prognostic semnificativ mai prost decât cei cu reţele sociale complexe, asistentul social va evalua
reţeaua socială a pacientului. Dacă pacientul locuieşte singur, el ar trebui întrebat dacă are pe
cineva care să îi ofere sprijin (să-i ducă la doctor dacă au nevoie etc). Întrebări precum “cu câte
rude te întâlneşti sau vorbeşti la telefon cel puţin o dată la 2 săptămâni?” pot oferi informaţii
cheie pentru evaluarea suportului social. Pentru deţinuţii cu puţine legături sociale trimiterea
către programe de reabilitare socială poate determina creşterea contactelor comunitare.
În concluzie, rolul asistentului social se centrează pe evaluarea aspectelor psihosociale ale
deţinutului cu probleme de sănătate mintală şi implică minimizarea impactului negativ al bolii
asupra deţinutului şi familiei acestuia. Aceasta se poate realiza facilitând mobilizarea resurselor
personale şi relaţionarea deţinutului cu resursele disponibile în comunitate. În acelaşi timp,
asistentul social menţine un rol suportiv, care respectă unicitatea fiecărui individ, urmăreşte să
meargă dincolo de cauza îmbolnăvirii sau încarcerării şi se centrează pe cele mai bune rezultate
ale îngrijirii.

Managementul de caz
Managementul de caz în domeniul asistenţei psihosociale este o metodă de furnizare a
serviciilor psihosociale după ce, în prealabil, un asistent social profesionist sau psiholog
evaluează nevoile deţinutului şi a familiei acestuia, dupa caz (NASW, 2006).
Managerul de caz pregăteşte, coordonează, monitorizează, evaluează şi promovează un
pachet de servicii multiple în scopul satisfacerii nevoilor complexe ale anumitor clienţi. Ceea ce

este diferit faţă de alte forme ale managementului de caz, managementul de caz în domeniul
asistenţei psihosociale a deţinuţilor se adresează atât stării biopsihosociale a acestuia, cât şi stării
sistemului social în care de desfăşoară managementul de caz.
Managementul de caz are două scopuri principale:
1.relaţionarea clientului cu serviciile din comunitate în scopul păstrării/redobândirii autonomiei
acestuia
2.scăderea riscului recidivei şi a spitalizării psihiatrice.
Scopul principal al managementului de caz în asistenţa psihosocială a deţinuţilor este
acela de a furniza servicii eficiente, de calitate şi de a optimiza funcţionarea indivizilor cu nevoi
complexe multiple.
Managementul de caz combină, în mod obişnuit, următoarele componente:
1. identificarea şi evaluarea
2. planificarea tratamentului
3. relaţionarea cu alte servicii
4. trimiterea către aceste servicii
5. monitorizarea si promovarea drepturilor clientului (Healey, 1999)
Managementul de caz poate include, de asemenea, elemente de consiliere, terapie sau sprijin
social.

1. Identificarea şi evaluarea iniţială
Scop:


individualizarea regimului de executare a pedepsei



determinarea modului în care deţinutul, ca rezultat al sănătăţii sale mintale, poate fi
periculos pentru el sau pentru alţii



evaluarea situaţiei în care deţinutul este într-o stare gravă a sănătăţii sale mintale şi
necesită trimitere imediată către o evaluare de specialitate



furnizarea de recomandări pentru un tratament specific în timpul procesului penal

În perioada de carantină şi observare se studiază comportamentul şi personalitatea
persoanelor private de libertate, se efectuează examene medicale, activităţi de educaţie
sanitară, examene psihologice, se evaluează necesităţile educaţionale, mediul sociocultural
de provenienţă, în scopul formulării diagnosticului şi gradul de adaptabilitate la privarea de

libertate (Ministerul Justiţiei, 1999).
Evaluarea stării de sănătate mintală se realizează imediat intrării în perioada de carantină sau
în penitenciar. Ea include atât observarea deţinutului, cât şi aplicarea unui interviu structurat
privind istoria sănătăţii mentale a deţinutului. De asemenea, include în mod obişnuit întrebări
referitoare la riscul suicidar, la spitalizări şi tratamente psihiatrice anterioare şi medicaţie actuală
şi trecută.
Evaluarea iniţială, ca activitate, are următoarele părţi componente:
a) întocmirea şi înregistrarea documentelor
- completarea formularului de solicitare a serviciului de asistenţă psihosocială (anexa1)
- completarea detaliată a formularului de evaluare a clientului (anexa 2); dacă situaţia este
complexă sau dacă clientul este stresat se notează nevoile urgent/critice
- rezolvarea imediată a nevoilor urgente
- explicarea clientului privind modul de desfăşurare a serviciilor, precum şi drepturile şi
responsabilităţile acestuia (Gevers, 1997)
b) demersurile evaluative din perspectiva psiho-socială
c) stabilirea, individualizată a nevoilor de intervenţie educativă şi de asistenţăpsihosocială pentru fiecare persoană privată de libertate (Ministerul Justiţiei, 1999).

2. Planificarea şi furnizarea serviciilor şi intervenţiilor de asistenţă psihosocială
-dezvoltarea unui plan de sprijin utilizând formularul Planului de sprijin (vezi anexa 3) care
presupune:
a. asistarea clientului în a-şi fixa anumite obiective realizabile
b. furnizarea unor explicaţii cu privire la tipul de servicii pe care le poate oferi clientului
în scopul atingerii obiectivelor
c. ajutarea clientului sa identifice ce anume poate face pentru el şi încurajarea acestuia în
a face aceste lucruri
d. ajutarea clientului sa identifice persoanele suport din trecutul său
e. scrierea planului de suport şi furnizarea unei copii a planului clientului
f. îndosarierea unei copii a planului de sprijin în dosarul clientului (Gevers, 1997)

Proceduri:


Managerul de caz din penitenciar care oferă un serviciu unui deţinut, notează data şi
durata serviciului oferit (în minute).



Managerii de caz din comunitate (din diferite agentii) înregistrează acelasi tip de
informaţie.



Fiecare agentie oferă apoi un rezumat al serviciilor managementului de caz, incluzând
numele clientului, data oferirii serviciului si durata serviciului pentru fiecare intalnire
dintre managerul de caz şi client.



Aceste servicii se păstrează şi se înregistrează într-un dosar electronic (Ventura, 1998)

-

servicii terapeutice esenţiale


Consilierea psihologică a persoanelor private de libertate
Scop: Dezvoltare personală, autocunoaştere, prevenţia şi remiterea problemelor
emoţionale, cognitive şi de comportament.
Consilierea psihologică se poate realiza în regim individual, în grup sau de grup.
Componentele unui proces de consiliere psihologică sunt:
o evaluarea cerinţelor (problemelor) persoanei
o conceptualizarea psihologică a problemelor persoanei private de libertate
o relaţia de consiliere
o intervenţii psihologice individuale şi de grup
o evaluare a procesului de consiliere psihologică şi a rezultatelor acestuia
(Ministerul Justiţiei, 1999).

O intervenţie intensivă nu poate fi derulată în mediul penitenciar din cauza facilităţilor care sunt
rareori construite pentru sesiuni de consiliere în grup sau pentru interviuri confidenţiale.


Consilierea socială a persoanelor private de libertate

Scop: Acordarea de sprijin calificat în vederea soluţionării problemelor sociale cu care se
confruntă persoanele private de libertate şi pregătirea acestora pentru reintegrarea în comunitate.
Consilierea socială se poate realiza în regim individual, în grup sau de grup. Componentele unui
process de consiliere socială sunt:
o evaluarea cerinţelor (problemelor) persoanei
o relaţia de consiliere
o intervenţii specifice

o evaluarea procesului de consiliere socială şi a rezultatelor acestuia (Ministerul
Justiţiei, 1999).
-

programe terapeutice integrate


Desfăşurarea activităţilor de asistenţă psihosocială în colaborare cu instituţiile
statului şi organizaţiile neguvernamentale

Scop: Demersurile de asistenţă psihosocială desfăşurate în colaborare cu instituţiile
statului şi organizaţiile neguvernamentale se realizează pentru a răspunde unei game cât mai
largi de nevoi a persoanelor private de libertate, în condiţiile existenţei unui nivel limitat de
resurse umane şi material ce pot fi alocate direct şi sunt condiţionate de stabilirea bunelor
practici pentru activităţile derulate în comun (Ministerul Justiţiei, 1999).
-proceduri utilizate atunci când se fac trimiteri către alte agenţii/organizaţii:
a. se utilizează un formular de trimitere (vezi anexa 3) şi se trimite prin fax imediat ce a fost
convenită trimiterea
b. întotdeauna se verifică dacă deţinutul înţelege de ce se face trimiterea lui către alt serviciu şi i
se dau informaţii despre serviciul pe care trebuie sa-l primească.
c. dacă este necesar deţinutul va fi acompaniat la alt serviciu şi i se vor promova drepturile în
acest serviciu (Gevers, 1997).


Iniţierea

programelor de asistenţă psihosocială pentru persoanele private de

libertate
Scop: Intervenţia, prin utilizarea metodelor şi tehnicilor specifice pentru lucrul în grup, în
vederea optimizării şi dezvoltării personale, a autocunoaşterii şi a formării deprinderilor de
gestionare a situaţiilor de criză pentru persoanele private de libertate (Ministerul Justiţiei, 1999).
Principalele categorii de persoane private de libertate cărora li se adresează programele de
asistenţă psihosocială sunt:
-persoanele cu antecedente la consumul de droguri,
-persoanele cu afecţiuni psihice,
-persoanele cu risc de suicid,
-agresorii sexuali,
-persoanele condamnate la executarea unei pedepse privative de libertate de lungă durată,
-persoanele private de libertate cu comportament agresiv,
-persoanele private de libertate vârstnice (Scott, 2005).

Proceduri:
-

managerii de caz din centrele comunitare de sănătate mintală care lucrează în penitenciar
contactează deţinuţii cu probleme de sănătate mintală şi încep un plan de reintegrare
comunitară.

-

managerii de caz instruiesc şi ajută deţinuţii să înţeleagă structura sistemului judiciar şi să
folosească serviciile de sănătate mintală.

-

managerii de caz instruiesc personalul din penitenciar şi pe cel din sălile de judecată în
legătură cu nevoile şi deficienţele deţinuţilor.

-

managerii de caz fac legatura între clienţi şi serviciile din comunitate şi pregătesc planuri
terapeutice adecvate ce includ găsirea unei locuinţe, tratamentul medicamentos si vizitele
ulterioare.

-

atunci când clienţii sunt eliberaţi din închisoare, ei sunt trimişi către managerii de caz din
comunitate care-i ajută să urmeze planurile terapeutice, inclusiv menţinerea tratamentului
medicamentos şi accesul la serviciile de sprijin comunitar necesare.

-

managerii de caz asistă clienţii în tranziţia către centrul de sănătate mintală comunitar şi
trimiterea către un psihatru sau alt specialist şi oferă curţii de justiţie o monitorizare, dacă
i se cere (US Department of Health and Human Services, 2006).

3. Monitorizarea şi controlul activităţilor de asistenţă psihosocială
Scop: Asigurarea consistenţei şi continuităţii activităţilor de educaţie şi asistenţă
psihosocială prin stabilirea bunelor practici în monitorizarea şi controlul activităţilor de
educaţie şi asistenţă psihosocială, în conformitate cu un etalon unic, care să asigure
standardele calitative ale acestora, utilizând indicatori relevanţi (Ministerul Justiţiei, 2008)
Proceduri:
a. Cel puţin o dată pe lună va avea loc o întâlnire cu clientul pentru a evalua situaţia
sa (se lucrează împreună cu clientul asupra planului de servicii şi se evaluează
progresul privind anumite sarcini)
b. Pentru sarcinile care au fost îndeplinite, notaţi orice progrese şi verificaţi dacă au
existat probleme şi, dacă sunt necesare se vor nota sarcini noi.
c. Identificarea barierelor care stau în calea rezolvării sarcinilor.

d. Clientul este întrebat în legatură cu reţeaua sa de sprijin informal.
e. Dacă este necesar, obiectivele pot fi schimbate şi acţiunile pot fi trecute în planul
de sprijin (Gevers, 1997)
f. Evaluarea periodică a persoanelor private de libertate în scopul actualizării
planului individulizat de evaluare

terapeutică şi a asigurării regimului

progresiv de executare a pedepsei (Ministerul Justiţiei, 2008).

Servicii de consiliere şi terapie individuală

Consilierea şi suportul acordat indivizilor ce experimentează adaptarea la dificultăţile
determinate de încarcerare pot îmbunătăţi funcţionarea sănătăţii mentale a acestora, calitatea
vieţii lor, a familiilor şi, nu în ultimul rând, pot avea efecte directe asupra evoluţiei problemelor
de sănătate mintală. Aşadar, printre obiectivele consilierii persoanelor afectate de tulburări
mintale sunt vizate, printre altele, adaptarea la boală, îmbunătăţirea aderenţei la schemele de
tratament, precum şi reducerea riscului cu privire la adoptarea unor comportamente nesănătoase.
Se ştie că, încă de la debutul bolii pacienţii devin interesaţi de subiecte privind starea de
boală, cauze, complicaţii, tratamente etc. De aceea, penitenciarului şi serviciilor de consiliere şi
asistenţă psihosocială le revine un rol fundamental în oferirea unei percepţii adecvate asupra
problemelor de sănătate mintală, în asigurarea cadrului în care pacienţii pot discuta liber despre
starea lor de sănătate. În acelaşi timp, pacienţii au nevoie să fie implicaţi în deciziile care-i
afectează. Una dintre aceste decizii priveşte aderenţa la tratamentul medicamentos, un proces, în
primul rând, psihosocial. În anumite specialităţi medicale, în mod obişnuit, pentru a îmbunătăţi
aderenţa pacientului la tratament, se recomandă pacienţilor care se află la riscul cel mai mare
privind problemele de aderenţă anumite intervenţii psihosociale. Pacienţii cu probleme de
sănătate mintală au nevoie, în asumarea autoîngrijirii medicale, de sprijinul serviciilor medicosociale. Sarcinile pe care trebuie să le înveţe vizează modul în care urmează să gestioneze
administrarea medicaţiei, programările şi vizitele la clinică precum şi discutarea cu specialiştii
despre preocupările cu privire la starea lor de sănătate.
Specialiştii din domeniul medical sau social şi-au pus deseori întrebarea: Care sunt factorii ce
pot contribui la sporirea aderenţei pacienţilor la tratamentele medicamentoase? Încercând să

răspundă la această întrebare, aceştia au concluzionat că, doar strategiile educaţionale, nu sunt
suficiente pentru majoritatea pacienţilor. Şi, acest lucru apare din cauza faptului că mulţi pacienţi
trăiesc în medii sociale haotice ce implică stresori multipli, incluzând abuzul de substanţe, boala
mentală sau sărăcia. Aceşti stresori multipli, adăugaţi regimului de tratament cerut de natura
tulburărilor mintale sugerează o abordare multidisciplinară ce vizează îmbunătăţirea aderenţei la
tratament. Multe persoane care trăiesc cu tulburări mintale cer sprijin şi în alte domenii ale vieţii
lor. Astfel, specialiştii trebuie instruiţi să recunoască şi să abordeze domeniile vieţii care interferă
cu aderenţa la tratament. Astfel, aderenţa la tratament devine o preocupare comună tuturor
specialiştilor, ea având o importanţă considerabilă în domeniul îngrijirii problemelor de sănătate
mintală din cauza faptului că deviaţiile, fie ele chiar minore, de la regimurile prescrise, pot fi
asociate cu efecte foarte grave asupra stării de sănătate a pacientului. Pentru a îmbunătăţi
aderenţa la medicaţie, se recomandă ca specialiştii în îngrijirea sănătăţii să ţină cont şi de costul
medicamentelor. Aderenţa la tratament poate fi îmbunătăţită şi prin pregătirea specialiştilor, prin
formarea la aceştia a abilităţilor de a comunica eficient în scopul îmbunătăţirii aderenţei, prin
dezvoltarea unor echipe multidisciplinare care să fie accesibile pacienţilor, prin încurajarea
specialiştilor să ofere pacienţilor scheme flexibile şi uşor de înţeles, întrucât factori precum
experienţa anterioară privind medicaţia, etapa de evoluţie a bolii sau momentul iniţierii
tratamentului pot contribui la un răspuns slab al tratamentului.

Aspectele interpersonale ale relaţiei profesionist-deţinut cu probleme de sănătate mintală

O altă preocupare a psihologilor sociali care încearcă să explice cauzalitatea şi efectele
îmbolnăvirilor o reprezintă eficienţa pe care cei ce oferă servicii de sănătate o au în relaţia cu
deţinuţii cu probleme de sănătate mintală. Această eficienţă devine necesară, atingerea scopului
de a-i convinge pe pacienţi să adere la sugestiile lor depinzând de deprinderile specifice pe care
le au profesioniştii.
Relaţia dintre cadrul medical şi pacient, care defineşte, în esenţă, conţinutul activităţii
medicale, este foarte complexă şi implică, pe lângă dimensiunile psihologice individuale ale
pacienţilor, pe de o parte, şi ale personalului medical pe de altă parte, un complex de aspecte de
ordin social şi cultural. Ea poate fi la fel de bine considerată ca o relaţie socială (între doi
membri ai unor grupuri sociale distincte), o relaţie psihologică (ce pune faţă în faţă psihologii

diferite), ca o relaţie culturală (care face să se confrunte în mod specific tipuri diferite de opinii,
de valori, de atitudini şi comportamente) (Rădulescu, 2000).
Deţinuţii cu probleme de sănătate mintală sunt obligaţi să petreacă mult timp în
închisoare şi ajung să simtă că pierd controlul asupra vieţii lor. În primul rând viaţa din
penitenciar este foarte diferită de cea de acasă. De cele mai multe ori ei nu pot decide când să
mănânce, cu ce să se îmbrace, când să doarmă, când pot primi vizite şi, mai dificil, este că în
aceeaşi celulă sunt încarceraţi mai mulţi deţiuţi. O altă problemă cu care se confruntă deţinutul
este aceea legată de izolarea de familie şi de cei dragi. Personalul din închisoare ar trebui să
acorde mai mult timp întrebărilor puse de pacienţi. Aceasta ar duce la scăderea stresului din
timpul detenţiei care nu face decât să înrăutăţească starea deţinutului cu probleme de sănătate
mintală.
Complianţa cu sfaturile medicului este o problemă majoră a îngrijirii medicale
contemporane, care estimează că noncomplianţa a crescut de la 4 la 92% dintre toţi pacienţii.
Stone (1979) afirmă că între o treime şi o jumătate dintre pacienţi nu urmează regimurile
medicale prescrise de medicii lor. Câteva studii arată că modul în care medicul prezintă
informaţia pacientului are un impact evident asupra complianţei pacientului (Ley, 1982 apud
Feldman 1985). De exemplu, reţetele sau alte documente scrise pot fi vagi şi pot conduce la o
complianţă slabă. De asemenea, modul în care este transmisă informaţia poate avea un efect
asupra cooperării pacientului. Medicii care sunt percepuţi ca fiind aroganţi, lipsiţi de amabilitate
sau

insensibili la nevoile pacientului sunt predispuşi să determine rate mai reduse ale

complianţei, comparativ cu medicii care sunt văzuţi ca fiind interesaţi de bunăstarea psihologică
a pacientului şi de sănătatea sa fizică (Davis, 1968 apud Feldman, 1985).
Într-o cercetare privind cunoaşterea problemelor psihosociale ale pacienţilor, realizată în
1995, pe un eşantion de 1401 de pacienţi adulţi şi 89 de medici, Pal Gulbrandsen şi colaboratorii
săi au constatat că există un evantai larg de probleme psiho-sociale cu impact asupra stării de
sănătate a pacienţilor, probleme ce rămân în mare măsură nesesizate de către medici. Astfel,
starea de tristeţe a pacientului, conflictul grav cu o persoană apropiată, singuratatea, familia
dezorganizată, condiţiile de muncă stresante sunt probleme care, deşi influenţează starea de
sănătate a pacienţilor, nu au fost sesizate de cadrele medicale. În acelaşi timp, un simptom sau o
procedură pot induce o stare de “alarmă” dacă sunt percepute şi interpretate ca ameninţări.
Reinterpretarea simptomelor, explicarea efectuării anumitor proceduri, redirecţionarea atenţiei

către idei pozitive sau către relaxare, ca urmare a unei bune comunicări cu personalul medical şi
de îngrijire, permit pacientului un control mai mare asupra propriei condiţii fizice şi psihice. De
asemenea, există studii care arată că satisfacţia pacientului cu cantitatea de informaţii primită
este puternic asociată cu respectarea indicaţiilor recomandate de medic (Locker, 1986 apud Nezu
et al., 2003). Alte studii realizate în rândul pacienţilor mulţumiţi de îngrijirea medicală primită,
menţionează faptul că pacienţii au tendinţa de a aprecia mai mult calităţile personale ale cadrelor
medicale decât abilităţile lor tehnice sau profesionale. În acest sens, disponibilitatea personalului
medical şi de îngrijire de a furniza informaţii, de a acorda pacienţilor o parte din timpul lor şi de
a le oferi explicaţii detalitate cu privire la diagnostic şi tratament, e considerată ca indicator al
grijii generale faţă de pacienţi şi faţă de bunăstarea lor.

Metode şi tehnici de adaptare la stres

Diferite modele explicative ale stresului permit diferenţierea strategiilor de răspuns
pentru gestionarea efectelor stresului. Una dintre ele vizează binomul apărare versus coping. O
distincţie importantă pe care Selye o face atunci când descrie SGA este făcută între apărare şi
coping. Cineva se poate apăra prin ascunderea din faţa stresorului sau amânând confruntarea cu
el. De exemplu, dacă are durere de cap, cineva poate lua o tabletă pentru a reduce simptomul. În
contrast, coping-ul implică eliminarea sursei stresului şi nu doar a simptomelor. De exemplu,
dacă persoana suspectează că durerile de cap sunt relaţionate cu foamea, poate mânca ceva.
Coping-ul este o formă mai eficientă a rezistenţei. Evitarea temporară reduce simptomele dar,
deseori, permite ca stresorul să reapară într-o formă mai puternică (Weber, 1992).
Printre strategiile de coping cele mai întâlnite sunt prevenţia şi creşterea rezistenţei.
Prevenţia reprezintă reducerea experienţei stresorului înainte ca un stresor să fie interpretat. Cum
tipul A de personalitate interpretează prea multe evenimente ca fiind stresante, o contramăsură ar
implica învăţarea indivizilor să interpreteze mai puţine evenimente ca fiind stresante. A-i învăţa
strategii eficiente de rezolvare a problemelor şi de formare a abilităţilor sociale presupune ca
anumite evenimente să poată fi văzute mai curând ca probleme sau provocări decât ca traume
imposibil de rezolvat. Creşterea rezistenţei este o altă strategie de coping. Rezistenţa fizică poate
fi îmbunătăţită prin măsuri de promovare a sănătăţii care includ dieta sănătoasă, exerciţiile fizice,

somnul şi relaxarea, în timp ce rezistenţa psihologică şi cea comportamentală pot fi întărite prin
educarea abilităţilor şi mobilizarea suportului social (Weber, 1992).
În general, strategiile şi metodele de gestionare a stresului au unul dintre următoarele
obiective: identificarea, evitarea sau eliminarea stresorilor; recunoaşterea şi minimizarea
emoţiilor negative, reducerea intensităţii emoţiilor şi construirea unor rezerve emoţionale;
producerea unui răspuns de relaxare la nivelul corpului şi reducerea expunerii la stresori;
sugerarea unor schimbări la nivelul stilului de viaţă şi construirea unor rezerve la nivelul
organismului.
Printre tehnicile ce-şi propun identificarea, evitarea sau eliminarea stresorilor pot fi
menţionate tehnica rezolvării problemelor şi organizarea şi managementul timpului (planificarea
şi prioritizarea activităţilor, stabilirea sau menţinerea graniţelor sau a învăţa să spui “nu”,
organizarea spaţiului, realizarea bugetului, delegarea responsabilităţilor etc.). Tehnicile care-şi
propun recunoaşterea şi minimizarea

emoţiilor negative, reducerea intensităţii emoţiilor şi

construirea unor rezerve emoţionale pot fi recunoaşterea şi abordarea emoţiilor negative (furia,
frica, anxietatea, depresia), de exprimare a emoţiilor (asertivitatea); jurnalul scris; terapia prin
umor; terapia prin artă; terapia prin muzică; abilităţi de comunicare interpersonală; dezvoltarea
relaţiilor suportive; restructurarea cognitivă şi anticiparea emoţiilor negative. Stresul poate fi
abordat şi pentru a produce un răspuns de relaxare la nivelul corpului şi reducerea expunerii la
stresori. Pentru atingerea acestui obiectiv printre tehnicile propuse pot fi menţionate relaxarea
progresivă, exerciţiile de respiraţie diafragmatică, imageria creativă, terapiile prin atingere
(masajul, hidroterapia, aromaterapia etc.), biofeedback-ul, meditaţia, yoga etc. În sfârşit, pentru
realizarea unor schimbări la nivelul stilului de viaţă şi construirea unor rezerve la nivelul
organismului, sunt utilizate ca tehnici educaţia privind alimentaţia adecvată, menţinerea greutăţii
ideale; exerciţiile fizice regulate şi activitate fizică, eliminarea comportamentelor deficitare de
coping la stres (fumat, alcool, droguri); odihna; activităţile relaxante/plăcute (realizarea unui
echilibru între muncă şi relaxare) sau mobilizarea suportului social.

Servicii de educaţie pentru sănătate
Educaţia este un complex de experienţe de învăţare planificată sau neplanificată care
influenţează autopercepţia unei persoane în relaţie cu mediul său social, psihologic şi fizic.

Educaţia pentru sănătate include toate acele experienţe planificate şi realizate deliberat
sau cele neplanificate, incidentale, directe sau indirecte ce afectează modul în care oamenii
gândesc, simt şi acţionează în raport cu starea lor de sănătate şi starea de sănătate a societăţii în
care trăiesc.

Fig. 1 Educaţia pentru sănătate- numitorul comun pentru toate abordările din
domeniul îngrijirii sănătăţii

Numitor
comun

Sursa: Bedworth A. şi Bedworth D., The Profession and Practice of Health Education, 1992, 38

Dar unde poate fi oferită educaţia pentru sănătate deţinuţilor cu problem de sănătate
mintală? Dacă ne propunem ca obiective promovarea sănătăţii, aceasta se poate realiza prin
informarea publicului aflat într-o anumită comunitate. În comunitate, autorităţile locale pot
planifica şi furniza strategii educaţionale pentru sănătate pentru întreaga comunitate sau pentru

anumite grupuri din comunitate (deţinuţi, tineri, părinţi). Aceste strategii pot fi diseminate prin
utilizarea mass-media şi a altor tehnici care pot trezi interesul şi atenţia acestor grupuri largi de
populaţie. De asemenea, aceste strategii educaţionale privind promovarea sănătăţii pot fi incluse
şi la nivelul serviciilor de consiliere şi asistenţă socială adresate copiilor, tinerilor şi familiilor
din comunitatea respectivă. Dacă obiectivele educaţiei pentru sănătate vizează menţinerea
sănătăţii şi recuperarea şi reintegrarea socială în contextul existenţei bolii cronice, atunci
educaţia pentru sănătate poate fi furnizată în aşezămintele de îngrijire a sănătăţii. Educaţia pentru
sănătate realizată în şcoli, licee, universităţi, penitenciare şi alte instituţi educaţionale publice şi
private se adresează, de obicei, unor grupuri mai mici limitate la colectivul unei grupe, existând,
în permanenţă o relaţionare periodică între educatori şi elevi/studenţi.
Printre calităţile unor asistenţi sociali/educatori eficienţi pot fi enumerate: recunoaşterea
naturii holistice a învăţării, cunoaşterea existenţei mai multor modalităţi de a învăţa, a stilurilor
de învăţare eficiente, a faptului că toţi oamenii învaţă, aprecierea calităţilor şi abilităţilor
oamenilor, empatia, acordarea unui timp adecvat şi a încurajărilor, aprecierea nivelurile ridicate
de anxietate ce pot afecta eforturile de învăţare.
Venind în sprijinul preocupărilor privind dificultatea de a măsura starea de sănătate, OMS
a elaborat în anul 2001 Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii (CIF)
în scopul de a asigura o bază ştiinţifică pentru înţelegerea şi analiza stării de sănătate, a
efectelor şi a factorilor determinanţi implicaţi şi pentru îmbunătăţirea comunicării dintre
specialiştii din domeniul medical, cercetători, specialiştii din domeniul social, persoanele
bolnave şi familiile acestora (OMS, 2004).
Având ca repere dimensiunile cuprinse în CIF, evaluarea stării de sănătate vizează:
1. aspecte problematice legate de funcţiile şi structurile diferitelor sisteme ale organismului
2. aspecte legate de dificultăţile pe care bolnavul le poate avea în realiza anumite activităţi,
probleme pe care bolnavul le poate întâmpina prin implicarea în diferite situaţii de viaţă.
3. factorii ce ţin de mediul fizic, social şi atitudinal specific pacientului şi celor din jurul
său.
Aplicaţiile CIF, aşa cum a stabilit OMS (2001), sunt următoarele:


instrument statistic (pentru colectarea şi înregistrarea de date)



instrument de cercetare (pentru evaluarea şi măsurarea calităţii vieţii etc.)



instrument de investigaţie clinică (în evaluarea nevoilor, evaluarea profesională,
reabilitare etc.)



instrument de politică socială (în conceperea şi implementarea politicilor sociale)



instrument de educaţie (în sensibilizarea opiniei publice etc.)

Componentele CIF (OMS, 2001,10):
a. Funcţiile organismului (funcţii fiziologice ale sistemelor organismului)
b. Structurile corpului (părţile anatomice ale organismului: organe, membre,componente)
c. Afectări (probleme ale funcţiilor sau structurilor organismului:pierderi,deficienţe)
d. Activitatea (executarea unei sarcini/acţiuni de către un individ)
e. Participarea (implicarea în situaţii de viaţă)
f. Limitarea activităţii (dificultăţi pe care un individ le poate avea în a executa activităţi)
g. Restricţii de participare (probleme pe care un individ le poate întâmpina prin implicarea
în situaţii de viaţă)
h. Factori de mediu (constituie mediul fizic, social şi atitudinal în care oamenii trăiesc şi îşi
duc propria existenţă)
Încercând să identifice obiectivele unui proces de consiliere, cu rol în menţinerea sănătăţii,
Băban şi Petrovai (2003) identifică următoarele obiective stabilite de programele eficiente de
educaţie pentru sănătate: formarea de convingeri, valori şi atitudini despre sine şi ceilalţi, ce
presupune delimitarea unui cadru adecvat în care pacienţii să aibă posibilitatea să îşi exploreze
propria persoană şi să-şi evalueze atitudinile sociale cu scopul dezvoltării propriilor valori;
dezvoltarea abilităţilor de relaţionare interpersonală, ce presupune oferirea unui cadru adecvat
pentru dezvoltarea deprinderilor de comunicare şi relaţionare pozitivă, dezvoltarea deprinderilor
de exprimare a afectivităţii şi iubirii conform propriilor valori, de a se opune relaţiilor stresogene,
precum şi formarea deprinderilor de a negocia, de aspune „nu” şi de a stabili limite; dezvoltarea
responsabilităţii faţă de sine şi faţă de ceilalţi prin formarea de atitudini şi comportamente
responsabile faţă de propria sănătate, prin diferenţierea între comportamentele cu risc crescut faţă
de cele cu risc redus, prin încurajarea utilizării metodelor de relaxare şi a metodelor de protejare
a sănătăţii, prin respectarea deciziei celuilalt şi a confidenţialităţii, prin planificarea viitorului;
informarea, ce presupune transmiterea unor cunoştinţe despre anatomia şi fiziologia inimii,
despre comportamentul sănătos asociat problemelor de sănătate mintală, despre anumite

afecţiuni, simptome, semne, tulburarea mintală, servicii medicale şi psihosociale, instituţii şi
organizaţii din comunitate care asistă pacienţii şi familiile acestora în acest domeniu.
Cercetătorii includ în programele de educaţie pentru sănătate pentru deţinuţii cu probleme
de sănătate mintală următoarele intervenţii: intervenţii psihosociale (educarea deţinutului,
consiliere şi aplicarea tehnicilor cognitiv-comportamentale), evaluarea suportului social perceput
de deţinut, intervievarea deţinutului cu privire la percepţia sa asociată bolii, la abilităţile sale de
coping şi la sprijinul extern, implicarea familiei care trebuie încurajată în toate fazele
programului de educaţie pentru sănătate, trimiterea tinerilor care au un nivel înalt al tulburărilor
mintale către un profesionist practician pentru evaluarea şi tratamentul tulburării, consiliere
profesională pentru facilitarea unei reintegrări adecvate şi realiste la şcoală sau la locul de
muncă, discuţii privind activitatea sexuală purtate într-o manieră deschisă şi empatică.

Fazele programului de educaţie pentru sănătate adresate deţinuţilor cu probleme de sănătate
mintală

Serviciile tradiţionale de educaţie pentru sănătate sunt coordonate, de obicei, de o echipă
multidisciplinară şi se derulează în cadrul a trei faze ale educaţiei pentru sănătate: faza
intraorganizaţională, faza ambulatorie şi faza menţinerii de durată.
Faza educaţiei pentru sănătate în penitenciar include promovarea sănătăţi la deţinuţi şi
educaţia adresată deţinuţilor şi familiei acestora pentru a începe să înţeleagă riscul îmbolnăvirii.
Ea se centrează pe autoîngrijire, recuperare fizică şi psihologică, oferind unele informaţii despre
cum pot fi modificaţi factorii de risc şi urmărind să crească sentimentul controlului. Iniţierea
acestei prime faze a programului de educaţie pentru sănătate poate fi realizată de personalul
medical sau de profesionişti în educaţia pentru sănătate, ţinându-se cont de nevoi precum:
siguranţa, informarea, evaluarea factorilor de risc, educaţie, stresori şi reacţii psihologice la stres,
mobilizare, implicarea şi sprijinul familiei.

Informaţiile necesare deţinutului trebuie să vizeze realizarea unui plan cu activităţile
fizice, planificarea renunţării la comportamentele de risc şi acordarea sprijinului (dacă e nevoie),
planificarea gestionării simptomelor bolii, medicaţia (doze şi posibile efecte adverse), emoţii şi
relaţii interpersonale, activitatea şcolară şi profesională, alimentaţia etc.
Durata programului de educaţie pentru sănătate depinde de nevoile specifice ale
deţinuţilor şi variază semnificativ la nivel naţional şi internaţional. De obicei, programul include
o componentă privind activitatea fizică, şedinţe educaţionale ce au ca obiectiv înţelegerea
procesului îmbolnăvirii, a tratamentului, a factorilor de risc, alimentaţiei şi ghidare în
recuperarea activităţilor fizice, sexuală şi a activităţilor cotidiene, inclusiv sprijinul psihosocial.
În această fază motivaţia deţinutului de a realiza schimbări ale stilului său de viaţă este cea mai
puternică. Temele abordate în cadrul educaţiei pentru sănătate includ factorii de risc modificabili
şi nemodificabili, alimentaţia (planificarea meselor, a cumpărăturilor şi a bugetului), activitatea
fizică şi exerciţiile fizice, managementul stresului, aspecte psihologice, sprijinul familiei,
reîntoarcerea la şcoală sau la locul de muncă, reluarea activităţii intime şi sexuale, medicaţia,
managementul bolii ce include investigaţiile şi tratamentul medicamentos. Înainte de admiterea
deţinutului în program este necesar un interviu personal cu un specialist în educaţia pentru
sănătate pentru a adecva intervenţiile la nevoile individuale şi pentru a stabili obiective realiste.
Adaptarea programului la nevoile pacientului poate creşte implicarea acestuia şi poate îmbunătăţi
aderenţa la program .
Faza a 3 a a programului se referă la menţinerea pe o durată cât mai mare a deprinderilor
şi comportamentelor învăţate în fazele 1 şi 2. În unele ţări, această fază intră în atribuţia
asociaţiilor şi fundaţiilor ce promovează starea de bunăstare a deţinuţilor şi a familiilor acestora
de la nivel comunitar. Aceasta este etapa în care activitatea fizică, schimbările pozitive la nivelul
stilului de viaţă şi schimbările de ordin psihosocial sunt realizate cu supraveghere minimă sau se
pot desfăşura în locaţii fără supervizare. Grupurile de sprijin pentru pacienţi sunt

foarte

răspândite în alte ţări, ceea ce nu se poate afirma şi despre România. Membrii acestor grupuri de
suport oferă sprijin emoţional unii altora, învaţă noi strategii de coping şi descoperă modalităţi de
a-şi îmbunătăţi starea fizică, psihologică şi socială, ajutându-i pe alţii în timp ce se ajută pe sine.
S-a constatat că persoanele care participă la astfel de grupuri sunt mai compliante la tratamentul
medicamentos, menţin schimbările stilului de viaţă şi suferă mai puţin de anxietate şi depresie.

Servicii de asistenţă socială adresate deţinuţilor cu problem de sănătate mintală şi familiilor
acestora

În perioada ce urmează diagnosticării deţinutului cu probleme de sănătate mintală,
asistenţii sociali au multe oportunităţi de a facilita şi furniza intervenţii psihosociale. În timpul
îngrijirii persoanei cu problem de sănătate mintală, este important să fie evaluate sursele de
suport social ale pacientului, la fel de bine ca şi prezenţa unor nivele ridicate ale stărilor
emoţionale negative, incluzând anxietatea şi depresia. Au fost elaborate ghiduri de evaluare
care să poată face posibilă identificarea persoanelor cu risc psihosocial. În timpul acestui proces
de evaluare, poate fi potrivit să fie consultat un psiholog sau un psihiatru pentru a evalua pe
deplin gradul de risc psihosocial.
În

penitenciar, scopul principal al asistentului social vizează realizarea planului de

eliberare. Din cauza constrângerilor de timp, planul de eliberare este văzut deseori ca un plan de
intervenţie de scurtă durată. Astfel, asistentului social, încă de la incarcerare şi pe toata perioada
evaluării, începe să dezvolte un plan de intervenţie care să se adreseze nevoilor specifice
deţinutului. Planul de intervenţie trebuie să cuprindă răspunsuri la următoarele întrebări: De ce
tip de intervenţie are nevoie deţinutul şi ce opţiuni există pentru a oferi acea intervenţie?, Are
deţinutull discernământ?, Poate deţinutul să ia decizii proprii?, Are nevoie deţinutul de asistenţă
de reabilitare după încarcerare? etc.
Asistenţii sociali, deseori, sunt nevoiţi să ajute deţinuţii să-şi păstreze un grad al
autonomiei cât mai ridicat, indiferent de diagnostic sau tratament, pe măsura resurselor ce le pot
permite acest fapt. Aceasta se poate realiza prin încurajarea şi sprijinirea eforturilor deţinutlui de
a comunica cu specialiştii din echipa de intervenţie. De asemenea, asistentul social, prin
facilitarea unor discuţii, pe teme sensibile, cu specialiştii, poate ajuta deţinutul, îi poate uşura
temerile, prin crearea unei punţi de legătură între deţinut şi personalul medical şi prin furnizarea
de informaţii atât deţinutului, cât şi familiei acestuia. Toate acestea au ca scop câştigarea la
deţinut şi familia acestuia a unui sentiment al controlului cât mai profund în ceea ce priveşte
deciziile medicale.
Dacă încarcerarea are o durată mai mare sau este mai frecventă, deţinutul poate avea
nevoie de acces la o varietate de servicii de asistenţă socială cum ar fi asistenţă financiară,
servicii juridice, adăpost, îngrijire la domiciliu, îngrijire pe termen lung, centru de îngrijire,

ajutor în creşterea copilului, transport, consiliere suportivă. Deseori, asistentul social este nevoit
să faciliteze accesul deţinutului la aceste servicii şi, uneori să solicite, în numele deţinutului, un
prim contact cu aceste servicii. Pentru asistentul social care lucrează cu deţinuţii cu probleme de
sănătate mintală este esenţial să cunoască care sunt serviciile din comunitate, să ştie care sunt
programele ce oferă sprijin şi să fie creativ în a găsi soluţii la problemele deţinutului cu probleme
de sănătate mintală. Babcock (1998) subliniază că asistenţii sociali au nevoie să cunoască tipurile
de sevicii de bază concrete care pot ajuta deţinutul cu probleme de sănătate mintală, şi să poată
răspundă la întrebări precum: Ce resurse sunt disponibile în comunitate pentru furnizarea unui
anumit tip de sprijin?, Unde este cea mai apropiată organizaţie ce oferă servicii persoanelor cu
probleme de sănătate mintală şi ce resurse se pot oferi unui membru al comunităţii?, Care sunt
măsurile legislative de care beneficiază sau pe care sunt nevoite să le respecte persoanele cu
probleme de sănătate mintală?, Care sunt centrele de îngrijire locale?, Ce tip de asistenţă
financiară poate fi acordată acestora? În activitatea sa de sprijin, asistentul social aplică
valorile de bază ale asistentului social: respect pentru demnitatea fiecărui individ, acceptarea
acestuia fără a-l judeca etc.
Orice act terapeutic trebuie să-şi propună ca finalitate reintegrarea socio-familială a
deţinutului, prelungirea nu numai a vieţii biologice, ci şi a celei sociale. Pe plan profesional, de
foarte multe ori, foştii deţinuţi nu sunt preferaţi de angajatori. Dincolo de faptul că oferă venituri,
munca este o importantă sursă a stimei de sine. Reîntoarcerea la muncă este asociată şi cu o
îmbunătăţire a bunăstării emoţionale. Consilierea vocaţională ca parte a programului de
reabilitare a deţinuţilor cu probleme de sănătate mintală va permite acestora să ţină cont de
momentul în care e potrivit să se întoarcă la muncă sau dacă este indicată o modificare a tipului
de muncă realizat până în prezent.
Nevoile de prevenire a îmbolnăvirii, de tratare a problematicii asociată cu boala mintală,
precum şi cele de adaptare după îmbolnăvire, nevoi medicale şi psihosociale deopotrivă, stau la
baza programelor, măsurilor şi activităţilor profesioniştilor ce activează în domeniul îngrijirii
sănătăţii.

Servicii comunitare de îngrijire medico-socială

Pentru a diminua efectele marginalizării sociale a deţinuţilor cu probleme de sănătate
mintală este necesară înfiinţarea şi dezvoltarea sistemelor de sprijin social. Aici sunt avute în
vedere două tipuri de sisteme de sprijin: sistemul informal, care se referă la legăturile cu
prietenii, rudele, colegii, cu persoanele cu care sunt împărtăşite unele idei şi concepţii de viaţă,
sentimente şi interese şi sistemul formal ce cuprinde organisme instituţionale şi categorii
profesionale care oferă îngrijire. Alături de acestea există şi alte grupuri care acordă tipuri
specifice de sprijin, cum sunt grupurile de suport şi voluntarii.
Reabilitarea persoanelor ce suferă de boli mintale îşi propune restabilirea sau ameliorarea
stării lor de sănătate, reintegrarea lor în societate şi în mod particular în viaţa profesională. Se
pune accent pe dezvoltarea capacităţii lor de a se reîntoarce într-o poziţie potrivită în societate,
atât de mult cât e posibil şi fără asistenţă sau îngrijire pe termen lung. În multe ţări europene
serviciile de îngrijire pe termen lung au fost reorganizate, ele propunându-şi în perioada actuală
să capaciteze oamenii ce au nevoie de astfel de îngrijire, conducându-i la o viaţă independentă şi
împlinită în ciuda limitărilor lor. Printre principiile care urmează a ghida acţiunile în acest sector
pot fi incluse independenţa, centrarea pe nevoi, integrarea şi normalizarea, acordarea de servicii
în propriul lor mediu de viaţă, dreptul de a primi îngrijire în acord cu nevoile, asigurarea calităţii
şi profesionalismului, eficienţa economică.
În statele europene, astfel de servicii sunt finanţate atât de la bugetul local prin intermediul
consiliilor locale, cât şi de la bugetul de stat, iar furnizarea unor astfel de servicii implică
deopotrivă, atât sectorul public, cât şi cel privat. Asistenţa persoanelor cu probleme de sănătate
mintală include îngrijire în instituţii, sprijin material, servicii de orientare profesională, servicii
de reabilitare, îngrijire personalizată etc. Politica este, deci, de a menţine persoanele cu probleme
de sănătate mintală cât mai mult posibil în comunitate, de a promova independenţa şi de a
preveni sau reduce dependenţa, de a promova accesul şi implicarea acestor persoane ca membri
ai comunităţii. Deşi numărul serviciilor oferite acestor persoane în comunitate este în creştere,
îngrijirea instituţională joacă încă un rol important, în special în cazul persoanelor aflate în faze
avansate ale bolii mintale.

În ţările est-europene, familiile reprezintă principalul factor responsabil pentru îngrijirea
membrilor de familie dependenţi. În schimb, în ţările vest-europene, serviciile de îngrijire
comunitară sunt organizate pe două nivele fundamentale: o îngrijire bazată pe instituţionalizare şi
o îngrijire bazată pe rămânerea la domiciliu, în comunitate. Îngrijirea comunitară rezidenţială
este centrată pe furnizarea de îngrijire de lungă durată şi a îngrijirii bolilor cronice, precum boala
mintală. Aceste instituţii se pot întinde de la aşezăminte de îngrijire rezidenţială ce oferă o gamă
limitată de servicii de sănătate la aşezăminte de îngrijire intensivă a bolilor cronice unde sunt
îngrijiţi bolnavii cu nevoi complexe, medico-sociale. Accesul la serviciile de îngrijire pe termen
lung poate fi realizat prin sistemul de îngrijire a sănătăţii clasic sau prin adresare directă.
Îngrijirea cronică este în mod obişnuit accesată prin sistemul de îngrijire a sănătăţii după o fază
de îngrijire acută. Astăzi, îngrijirea comunitară trebuie să facă faţă unei serii de provocări şi
schimbări. Cum resursele economice pentru spitale se reduc şi durata de spitalizare scade,
utilizarea serviciilor comunitare va creşte proporţional.
Profesorul Wiehn, de la Universitatea din Konstanz este convins de faptul că, o societate,
cu cât e mai puternic împărţită în domenii relativ independente unul faţă de altul, ca orientare şi
acţiune (de exemplu, educaţia, medicina, asistenţa socială etc), cu atât creşte şansa apariţiei unor
grupuri marginale parţiale. Lipsa unei reforme a asistenţei sociale concomitentă cu reforma
medicală poate juca un rol important în accentuarea diferenţelor în curs de apariţie, în crearea
unor separări nete între domeniul „medical” şi cel „social”, între rolurile profesionale legate de
un serviciu sau altul şi poate impune chei de lectură opuse pentru aceeaşi situaţie problematică
(Zani şi Palmonari, 2003, p. 296).

Servicii de consiliere şi terapie familială

Un factor psihosocial esenţial în abordarea bolii, cu rol important în menţinerea sănătăţii
fizice şi psihologice a individului este reprezentat de suportul social. Cine poate oferi suport
social? Principalele surse ale suportului social sunt fie informale, reprezentate de familie,
prieteni, colegi, vecini, fie formale sub forma unor grupuri şi organizaţiile de suport comunitare.
Oamenii care au legături sociale puternice (familiale, de prietenie, de vecinătate şi colegiale) tind
să facă faţă stresului mai bine. Ei tind de asemenea să fie mai fericiţi, mai sănătoşi şi să trăiască
mai mult.

Lucrul cu familia persoanei cu probleme de sănătate mintală poate fi la fel de important
ca lucrul direct cu persoana bolnavă. În cele mai multe cazuri, sprijinul familiei este esenţial
pentru traiectoria pe care o va lua boala pentru pacient. Uneori, intervenţia asistentului social
este necesară pentru a mobiliza familia, pentru a o face capabilă să ofere ajutor pacientului. De
asemenea, asistentul social e necesar să ajute familia să identifice conflictele emoţionale şi să
înceapă să stabilească un anumit control asupra situaţiei. În anumite limite, conflictele din
familie sunt normale, dar în cazul bolii mintale, o boală care are atât de multe emoţii ascunse,
conflictele şi stresul pot exploda. Familiile au nevoie de încurajare şi sprijin pentru a exprima
furia, durerea, frica. Familiile pot oferi un suport emoţional imens, în special în momentele de
criză şi pentru că familiile se află întotdeauna în schimbare, dezvoltare şi evoluţie, toate
experimentează stresul la un moment dat, iar schimbări majore în dinamica familiei cum ar fi
boala, încarcerarea, moartea, divorţul sau schimbarea domiciliului pot slăbi coeziunea unei
familii şi pot transforma familia dintr-o familie funcţională într-una disfuncţională.
O altă situaţie este aceea când membrii familiei care se văd în situaţia de a reintegra în
familie un bolnav pot experimenta tensiune şi furie. Odată cu diagnosticarea bolii şi apariţia
complicaţiilor, nevoile pacientului cresc pe măsură ce boala devine din ce în ce mai gravă.
Apariţia problemelor de sănătate mintală este marcată de o serie de schimbări la care
pacientul şi familia sa e necesar să se adapteze. Perspectiva abordării familiei pacientului şi a
reţelei sale sociale devine importantă dacă ne propunem să înţelegem şi să rezolvăm problemele
emoţionale sau comportamentale ce însoţesc boala.
În ţările dezvoltate, în cadrul sistemului de servicii publice adresate familiei, s-au înfiinţat
şi dezvoltat servicii de terapie de familie. Ulterior, în multe state ele au cunoscut o extindere şi în
sistemul public (Mihăilescu, 1995). Aceste servicii pun astăzi accentul din ce în ce mai pregnant
pe o abordare completă bio-psiho-socială a problemelor, pe modul în care aceste probleme
afectează relaţiile şi comportamentele din interiorul familiilor. Această abordare a problematicii
familiei poate fi realizată prin servicii complexe furnizate de echipe multidisciplinare constituite
din terapeuţi de familie, medici, asistenţi sociali, psihologi, jurişti etc.

Tabel 2. Modele de intervenţii centrate pe familie
I. Intervenţii psihoeducaţionale la nivel individual, cu membrii familiei,

în scopul

facilitării procesului de adaptare la boală:
* Psihoeducaţia cu privire la:
- cauzele, evoluţia şi tratamentul bolii,
- modul în care boala afectează în timp individul şi relaţiile familiale,
- accesarea sistemului de îngrijire a sănătăţii şi a altor resurse comunitare,
* Metode cognitive şi/sau comportamentale de rezolvare a problemelor asociate îmbolnăvirii
II. Intervenţii ce afectează calitatea şi funcţionalitatea relaţiilor familiale:
- intervenţii psihosociale la nivel individual cu membrii familiei sau la nivel psihosocial cu
familia, pentru a consolida relaţiile într-o manieră preventivă,
- grupuri multifamiliale ce oferă psihoeducaţie şi întărirea relaţiilor familiale ca intervenţie
preventivă,
- screen-ing continuu pentru pacienţi şi membrii familiei pentru a depista anxietatea excesivă,
conflictul în familie şi izolarea socială,
- grupuri de suport pentru familie, incluzând autoajutorarea şi întrajutorarea pentru prevenţia
primară şi grupuri de suport conduse de profesionişti pentru prevenţia secundară şi terţiară.
III. Terapie de familie pentru familiile disfuncţionale
Sursa: adaptare după Institute of Medicine, 2001.

În tabelul 2 apar câteva tipuri de intervenţii focalizate pe familie, intervenţii ce pot fi
realizate în cadrul serviciilor existente la nivel comunitar.
Specialiştii ce-şi propun să trateze persoana bolnavă trebuie să ia în considerare sistemul
familial al acesteia, precum şi gama de relaţii a acesteia. Cum este afectat pacientul de boală? Ce
semnificaţie are boala pentru familia acestuia? sunt întrebări la care terapia de familie e necesar
să răspundă. De aici se desprinde ideea că familia pacientului trebuie ţinută sub observaţie, cel
puţin la fel de mult ca şi bolnavul.
Specialiştii trebuie să fie conştienţi atât de impactul unei intruziuni cum este aceea pe
care tulburarea mintală o are în structura şi funcţionarea familiilor, cât şi de rolul pe care familia
îl are în cauzalitatea, agravarea sau menţinerea bolii. Multe cercetări ce au vizat legătura dintre

boală şi relaţiile interpersonale s-au concentrat pe interacţiunile din interiorul familiilor
(Bentovim et al., 1989).
Consilierea familială

reprezintă sprijinul social acordat familiilor care traversează o

situaţie de criză ce reclamă mobilizarea resurselor individuale şi sociale în scopul favorizării
adaptării familiei la schimbare. Printre obiectivele consilierii familiale pot fi menţionate
următoarele: rezolvarea eficientă a unor probleme cu care se confruntă familia, în viaţa de zi cu
zi; confruntarea cu situaţiile de tranziţie din ciclul de viaţă al familiei şi facilitarea adaptării la
schimbările impuse de acestea; sprijinul acordat indivizilor pentru a conştientiza anumite nevoi,
emoţii, gânduri negative, comportamente şi situaţii problematice; ascultarea, înţelegerea şi
acceptarea sentimentelor de inadecvare a persoanelor implicate în procesul de consiliere;
identificarea cauzelor situaţiilor problematice, precum şi a soluţiilor alternative; promovarea
bunăstării membrilor familiei în armonie cu nevoile lor; ameliorarea climatului familial, a
comunicării perturbate, abordării şi executării sarcinilor de rol, a funcţionalităţii sistemului;
ameliorarea problemelor ce afectează membrii familiei şi care cer un efort de grup concertat
pentru a fi rezolvate.
Boala mintală, fiind

o boală care afectează atât individul, cât şi familia acestuia,

determină o serie de schimbări pentru cei implicaţi. Aceste schimbări au loc în sferele
emoţională, cognitivă şi comportamentală. Emoţional, familia trebuie să se familiarizeze cu
diagnosticul pacientului. Aceasta include suferinţa determinată de pierderea sănătăţii cuiva drag,
dar şi blamarea, supărarea sau furia. Schimbarea la nivel cognitiv apare în contextul educaţiei
familiei şi a pacientului cu privire la boala, incluzând aici informaţii cu privire la cauze, la
evoluţia bolii şi la tratamentul ce trebuie urmat. Membrii familiei au nevoie să înţeleagă cum va
fi afectată viaţa pacientului. De asemenea, familia trebuie consiliată cu privire la
simptomatologia evoluţiei bolii şi a posibilelor efecte adverse ale medicamentelor. În acest mod
familia va şti unde şi la cine să caute sprijin în situaţia în care pacientul se îmbolnăveşte sau
dezvoltă noi simptome. Schimbările la nivel comportamental constau în încorporarea bolii
cronice a pacientului în viaţa de zi cu zi a familiei. Admiţând schimbarea comportamentului ca
fiind necesară, membrii familiei care-l îngrijesc pe pacient trebuie, de asemenea, să încerce să
menţină un sens al normalităţii pentru pacient. Medicaţia şi vizitele la clinică ale pacientului e
necesar să se constituie într-o parte a traiului cotidian, cu toate că, pentru realizarea acestora sunt

necesare adaptări majore şi că, nu de puţine ori, acestea generează un stres major asupra relaţiilor
şi obiceiurillor din familie.
Derularea demersurilor terapeutice are un rol extrem de important în sprijinirea
pacienţilor şi familiilor acestora să se adapteze la boală. Spitalele şi instituţiile intermediare de
îngrijire a sănătăţii apreciează capacitatea terapeuţilor de familie de a se adresa şi a rezolva
problemele familiale în relaţie cu boala, acestea fiind oportunităţi care pot sublinia modul în
care perspectiva familiei poate fi inclusă în deciziile economice şi clinice. Acest suport poate fi
acordat, acolo unde reţeaua de sprijin informală nu există sau nu funcţionează, prin servicii
orientate pe diferitele nevoi, servicii dezvoltate atât la nivel comunitar, cât şi la nivel
instituţional. Numai, astfel, poate fi asigurată continuitatea acordării unei îngrijiri de tip integrat,
care să vină atât în sprijinul nevoilor celor aflaţi în suferinţă, cât şi în sprijinul celor din jurul
acestora.
Terapeuţii de familie pot participa şi contribui la definirea modelelor de sănătate biopsiho-socială şi a sistemelor de prestare a serviciilor de sănătate. O astfel de abordare a
problemei ar putea să ajute la salvarea unui sistem de sănătate care se prăbuşeşte şi care ar putea
să ofere îngrijiri mai eficiente pacienţilor şi familiilor acestora.
În concluzie, atât consilierea sau terapia individuală, cât şi cea de familie oferă, fiecare,
un mod de abordare a problematicii asociată sănătăţii mintale şi un mod de înţelegere a
comportamentului uman. Ca moduri de abordare terapeutică, ambele modalităţi de intervenţie au
valorile lor speciale.

Grupurile de suport ca strategie de adaptare la boală

Grupul de suport este o metodă indispensabilă de a-i ajuta pe pacienţi să se confrunte cu
sarcini de adaptare la situaţii noi şi neprevăzute (Malekoff, 2004). Grupul de suport poate fi
definit ca fiind un proces educaţional, ce se centrează pe dezvoltarea şi adaptarea socială a unui
individ, prin asocierea voluntară în grup şi prin utilizarea acestei asocieri ca având semnificaţia
altor finalităţi dezirabile din punct de vedere social. Grupul de suport este un instrument care
contribuie la pregătirea persoanelor cu probleme de sănătate mintală pentru reintegrarea şi
participarea la viaţa comunitară. Pentru pacienţii cu comportamente de risc, grupul de suport se
realizează întotdeauna pentru a veni în întâmpinarea nevoilor specifice şi pentru a-i determina pe

membrii grupului capabili să găsească modalităţi eficiente de a rezolva problemele ce afectează
vieţile lor.
Printre principiile la care aderă specialiştii ce formează şi moderează grupurile de suport
cu persoane cu probleme de sănătate mintală pot fi enunţate următoarele: formarea unor grupuri
bazate pe nevoile resimţite sau pe dorinţele participanţilor şi nu pe diagnosticul acestora;
structurarea grupurilor realizată astfel încât să fie abordată persoana ca întreg şi nu doar anumite
părţi ale acesteia; integrarea activităţilor verbale cu cele nonverbale; dezvoltarea alianţei cu alte
persoane relevante din grup; descentralizarea autorităţii şi reîntoarcerea controlului la membrii
de grup; menţinerea unei focalizări duale asupra schimbării individuale şi reformării sociale;
înţelegerea şi respectarea dezvoltării de grup ca fiind o cheie de promovare a schimbării.
Scopul grupului poate fi descris plecând de la următoarele dimensiuni: specificarea
problemelor, simptomelor, preocupărilor prezente; aspecte ale dezvoltării normale a pacientului,
un scop al tuturor grupurilor pentru pacienţi fiind acela de a deveni bine informaţi şi de a preveni
comportamentele problematice prin achiziţionarea de informaţii clare, prin învăţarea rezolvării
de probleme. Lucrând cu pacienţii în grupuri, specialiştii au oportunitatea de a provoca la aceştia
creşterea toleranţei la incetitudine şi toleranţa în faţa ambiguităţii.
Datorită faptului că nevoile şi preocupările pacienţilor sunt interrelaţionate şi că soluţiile
trebuie să ia în considerare pacientul ca întreg, grupurile de intervenţie trebuie să fie structurate
astfel încât să implice persoana ca întreg şi nu doar părţile problematice ale acesteia. Pentru a
avea succes, programele de intervenţie trebuie să acorde atenţie acelor aspecte ce stimulează
dezvoltarea legăturilor sociale de sprijin (Heller, Price şi Hogg, 1990 apud Zani, 2003).
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