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Noi direcții în recuperarea și reabilitarea persoanelor cu tuburări de sănătate mintală 
Studiu de caz asupra fermelor de îngrijire 

Cercetările din domeniul sănătății mintale au confirmat de mult faptul că tulburările de 
sănătate mintală se situează printre problemele de sănătate cele mai incapacitante. Mai mult, 
multe țări se confruntă cu dificultăți în a menține accesul la serviciile medicale de sănătate 
mintală din cauza problemelor economice și a priorităților guvernamentale care nu includ 
domeniul sănătății (mintale). De aceea, noi intervenții în domeniul sănătății mintale 
angrenează tot mai frecvent și alte sectoare ale societății, folosindu-se de resurse locale și 
propunându-și să stabilească o legătură mai bună cu comunitățile locale. În acest context, 
teza de față propune o evaluare a contribuției pe care sectorul agricol o poate avea în a facilita 
recuperarea persoanelor cu tulburări de sănătate mintală, folosind ca și studiu de caz 
exemplul fermelor de îngrijire.  

Fermele de îngirijire implică utilizarea fermelor ca „bază pentru promovarea 
sănătății mintale și fizice, prin intermediul activităților agricole normale”. Întâlnite în mai 
multe țări în Europa (de exemplu, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Oalnda, Norvegia, 
Polonia, Slovenia) și în Statele Unite, femele de îngirijire reprezintă o legătură între agricultură și un mod tradițional de a organiza serviciile de sănătate. În pofida extinderii crescânde a 
femelor de îngirijire, nu există cercetări asupra relevanței utilizării acestora pentru persoanele 
cu tulburări de sănătate mintală, în contextul mai larg al serviciilor de sănătate curente. 
Această lacună de informație a fost reclamată în egală măsură de practicieni, cercetători, 
profesioniști de sănătate și de factori de decizie.  

Pentru a oferi mai multă claritate în legătură cu relevanța fermelor de îngrijire și 
luând în considerare provocările complexe în domeniul sănătății mintale, teza de față s-a 
bazat pe următoarea ipoteză de cercetare: 

„În ce fel și în ce măsură pot fermele de îngrijire să joace un rol în recuperarea și 
reabilitarea persoanelor cu tuburări de sănătate mintală?” 

Conceptul de recuperare mintală – posibilitatea ca majoritatea persoanelor să poată 
depăși consecințele tuburărilor de sănătate mintală și să poată duce vieți semnificative în 
comunitate – este tot mai frecvent integrat în domeniul reabilitării psihiatrice. În acest moment 
coexistă mai multe perspective: perspectiva oferită de cercetarea asupra rezultatelor 
recuperării (cu accent pe limitările cu care se confruntă persoanele cu tulburări sănătate 
mintală, impuse de simptome sau determinate de limitarea funcționalității); perspectiva 
personală asupra recuperării (cu accent pe persoană, cu accent pe procesul sau experiența 
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personală a recuperării în viziunea persoanelor afectate de tulburări sănătate mintală); 
perspectiva reformei / transformării sistemului (cu accent pe integrarea conceptului vindecării 
în sistemul de sănătate mintală și pe găsirea celor mai eficiente metode de organizare și 
respectiv de furnizare a acestor servicii); și perspectiva furnizării serviciilor de recuperare (cu 
accent pe operaționalizarea conceptului de recuperare, de exemplu în legătură cu rolurile și 
responsabilitățile profesioniștilor în sănătate mintală).  

Teza de față încorporează cele patru perspective asupra recuperării și reabilitării și 
propune o cercetare aprofundată a acestora, folosind ca și studiu de caz exemplul fermelor 
de îngrijire. Din moment ce recuperarea sănătății mintale este cel mai frecvent discutată în 
legătură cu tulburările de sănătate mintală severe, relevanța conceptului de recuperare în 
studiul tulburărilor de sănătate mintală comune (precum tulburările depresive sau de 
anxietate) rămâne controversată. În lumina acestor argumente și luând în considerare statusul 
actual al cercetării asupra fermelor de îngrijire, teza de față a fost condusă cu următoarele 
obiective: 

  

I. Să contribuie la o mai  bună în țelegere a recuperării în tulburările de sănătate 
mintală comune;  

II. Să ofere o mai bună cunoaștere și înțelegere a conceptului de recuperare a sănătății 
mintale în contextul fermelor de îngrijire; 

III. Să analizeze serviciile și practicile aferente fermelor de îngrijire din punctual de 
vedere al reabilitării psihiatrice. 

 
Teza este structurată în trei părţi, reflectând cele trei obiective menţionate mai sus. 

Având în vedere perspectivele diferite asupra recuperării şi reabilitării psihiatrice, care 
necesită abordări de cercetare diferite, studiile efectuate pentru această teză au utilizat o 
combinaţie de metode de cercetare calitative şi cantitative, abordare cunoscută şi ca 
„cercetare prin metode mixte”. 

Prima parte a tezei se referă la recuperarea persoanelor cu tulburări de sănătate 
mintală comune (precum tulburările de anxietate) şi pregăteşte terenul pentru cercetări 
ulterioare asupra fermelor de îngrijire. Utilizând date din Studiul Olandez asupra Depresiei şi 
Anxietăţii (the Netherlands Study of Depression and Anxiety - NESDA), studiul prezentat în 
Capitolul 4 urmăreşte evoluţia funcţionalităţii participanţilor cu tulburări de anxietate cronice 
(n=586) şi in remisie (n=385) prin comparație cu persoane sănătoase (n=585). La începutul 
studiului, participanţii cu tulburări de anxietate in remisie au funcţionat semnificativ mai bine 
decât cei cu tulburări de anxietate cronice, dar semnificativ mai prost decât persoanele 
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sănătoase. În ambele grupuri cu tulburări de anxietate, funcţionalitatea socială, ocupaţională şi congniţia au fost cele mai afectate. Pe parcursul studiului, funcţionalitatea s-a ameliorat în 
ambele grupuri, probabil datorită tratamentelor primite. La participanţii cu tulburări de 
anxietate in remisie s-a înregistrat o ameliorare moderată a funcţionalităţii sociale şi a 
cogniţiei, dar nu a funcţionalităţii ocupaţionale. În rândul acestor participanţi, 45,8% au avut 
scoruri de funcţionalitate similare cu cele ale persoanelor sănătoase, în timp ce 28,5% au 
continuat să funcţioneze la nivelul participanţilor cu tulburări de anxietate cronice. Factorii 
de risc pentru un nivel mai scăzut de funcţionalitate au fost tulburările de anxietate severe, 
necesitatea tratamentului de specialitate, tulburările depresive asociate şi trăsăturile de 
personalitate maladaptative. Aceste rezultate sugerează că funcţionalitatea de zi cu zi poate fi 
semnificativ alterată în tulburările de anxietate, în special când acestea sunt asociate cu co-
morbidităţi mentale şi somatice. În plus, s-a constatat faptul că această afectare poate persista 
în pofida remisiei simptomelor. De aceea, intervenţiile psihosociale cu scopul de ameliorare a 
funcţionalităţii sociale şi ocupaţionale şi de îmbunătăţire a participării sociale pot fi utile 
măcar pentru unele dintre persoanele cu tulburări de anxietate curente sau în antecedente. 

Restul lucrării explorează potențialul fermelor de îngrijire în recuperarea și 
reabilitarea persoanelor de tulburări de sănătate mintală, având ca bază un număr de 125 
interviuri și o bază de date pentru 214 ferme. Partea a 2-a se referă la utilizatorii serviciilor și 
abordează recuperarea sănătății mintale prin intermediul fermelor de îngrijire din două 
perspective: cea a perspectivei oferite de cercetarea asupra rezultatelor recuperării și cea a 
perspectivei personale asupra recuperării. Capitolul 5 pune bazele studiul asupra fermelor de 
îngrijire printr-o analiză sistematică a literaturii privind intervențiile bazate pe ferme pentru 
persoanele adulte cu tulburări de sănătate mintală. Studiul a foste efectuat in conformitate cu 
standardul PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) și a vizat literatura de limbă engleză publicată anterior lunii mai 2012. Cele trei baze de date 
electronice utilizate au identificat 753 articole, dintre care 11 au întrunit criteriile de eligibilitate. 
Cele 11 articole au raportat rezultatele a cinci studii efectuate în 3 țări, studii ce abordează 
activitatea fermelor de îngrijire din perspective teoretice diferite. Efecte favorabile au fost 
evidențiate în legătură cu statusul clinic al pacienților cu tulburare depresivă rezistentă la 
tratament și al pacienților cu schizofrenie. Evaluarea rezultatelor funcționale a fost limitată și 
a dus la rezultate contradictorii. Cu toate acestea, participanții au resimțit îmbunătățiri în 
domeniul contactului social și în cel al abilităților sociale și ocupaționale. Din rezultatele 
calitative a rezultat, de asemenea, că la fermele de îngrijire participanții au obținut un nou 
sens, au dezvoltat un sentiment de identitate pozitiv, au învățat să facă față dizabilității și au 
descoperit noi moduri de a vedea viața și pe sine. 
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Studiul calitativ prezentat în Capitolul 6 explorează experiențele procesului de 
recuperare la fermele de îngrijire și centrele de zi din Olanda, pe bază de interviuri 
semistructurate cu 26 de utilizatori ale acestor servicii. S-a observat că fermele de îngrijire, 
atelierele de lucru și atelierele creative stimulează utilizatorii să depășească un stil de viață 
inactiv, izolat sau dezorganizat. Utilizatorii au redat motive diferite pentru aceste schimbări. În 
cadrul atelierelor de lucru, utilizatorii s-au concentrat pe abilitățile ocupaționale și au privit 
activitățile ca pe cele aferente unui loc de muncă. Cu toate acestea, unii au avut dificultăți 
legate de statutul de pacient într-o comunitate închisă cu membri cu același tip de probleme, și au simțit lipsa unor legături mai strânse cu societatea. Utilizatorii atelierelor creative nu s-au 
referit la scopuri legate de lumea exterioară (cum ar fi de exemplu integrarea în comunitate 
sau performanțele ocupaționale), au părut sa necesite în mai mare măsură sprijin emoțional și s-au concentrat pe autocunoaștere și dezvoltare personală. Prin contrast, utilizatorii fermelor 
de îngrijire au manifestat interes pentru găsirea unor ocupații de petrecere a zilei și pentru 
stabilirea unui contact mai strâns cu societatea. Aceștia au privit fermele de îngrijire ca pe 
niște locuri de muncă reale, într-o comunitate deschisă, unde au stabilit legături cu persoane 
cu sau fără dizabilități, s-au simțit direct responsabili pentru munca depusă și au fost motivați 
să continue în pofida dificultăților determinate de dizabilitățile aferente tulburărilor de 
sănătate mintală.  

Studiile prezentate în Partea a 3-a  a tezei se concentrează pe furnizorii de servicii 
(profesioniști și/sau organizații) și au fost efectuate la interfața între organizațiile de sănătate 
mintală și fermele de îngrijire. Studiul prezentat în Capitolul 7, bazat pe atât metode 
cantitative, cât și calitative, analizează caracteristicile serviciilor oferite de către fermele de 
îngrijire persoanelor cu tulburări de sănătate mintală din Olanda. Au fost analizate organizarea 
acestora, procesul de reabilitare și legăturile cu familiile participanților și cu comunitățile 
locale. Analiza a 214 ferme de îngrijire a arătat că fermele de îngrijire instituționale (incluzând 
88,8% dintre toate fermele de îngrijire) au o capacitate semnificativ mai mare și sunt 
semnificativ mai vechi decât cele private (reprezentând 11,2% dintre toate fermele de îngrijire). 
În plus, cele cinci studii de caz (selectate din 34 de interviuri) au sugerat că, din punctul de 
vedere al reabilitării psihiatrice, colaborarea dintre fermele de îngrijire și organizațiile de 
sănătate mintală reprezintă un model promițător. Această concluzie se bazează pe faptul că 
aceasta combină avantajele fermelor de îngrijire mai vechi (unde este disponibilă o asistență 
profesionistă pentru a ajuta utilizatorii să dezvolte abilități de muncă și sociale și să facă 
tranziția spre piața muncii) cu oportunitățile unor servicii de dimensiuni reduse aflate în 
strânsă legătură cu comunitățile locale. În plus, din moment ce folosesc resurse deja prezente 
în ferme, colaborarea cu fermele de îngrijire private ar putea facilita reducerea costurilor 
organizațiilor de sănătate mintală. 
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Studiul calitativ prezentat în Capitolul 8 explorează beneficiile și provocările rezultate 
din colaborarea între profesioniști și non-profesioniști în reabilitare. Analiza a 28 de interviuri 
semistructurate efectuate cu profesioniști în reabilitare și fermieri de la fermele de îngrijire au 
identificat două motive esențiale care au stat la baza colaborării acestora. Profesioniștii în 
reabilitare au fost motivați de atenția sporită care se acordă la ora actuală aspectelor legate de 
integrărea ocupațională și socială a persoanelor cu tulburări de sănătate mintală, aspecte care 
nu sunt ușor de pus în practică în cadrul serviciilor de sănătate mintală. La rândul lor, fermieri 
s-au confruntat cu o serie de dificultăți economice în sectorul agricol, care au pus în pericol 
continuarea activităților agricole ale fermei. În aceste condiții, colaborarea a adus avantaje 
ambelor părți. Pentru profesioniștii în reabilitare, colaborarea cu fermele de îngrijire a dus la 
posibilitatea de a oferi servicii complementare celor disponibile in organizațiile lor și a produs 
oportunități de muncă necalificată într-un mediu natural, în comunități rurale, în care 
stigmatizarea și discriminarea par a fi reduse. Pentru fermieri, colaborarea cu serviciile de 
sănătate mintală a stabilit rute oficiale către fermele lor, creând surse suplementare de venit, și le-a permis să se profesionalizeze într-un nou domeniu. Dificultăție în aceste colaborări au 
rezultat din perspectivele diferite asupra ceea ce constituie modul ideal de a furniza servicii în 
cadrul fermelor de îngrijire și din diferențele de opinie legate de aspecte financiare.  

Abordarea integrativă, bazată atât pe metode calitative, cât și pe cele cantitative, 
folosită în această teză a evidențiat faptul că serviciile oferite în fermele de îngrijire private pot 
aduce un plus de valoare serviciilor de reabilitare existente la ora actuală în Olanda. Cele 
două studii efectuate asupra utilizatorilor au sugerat că în fermele de îngrijire funcționează în 
medii naturale, deschise, unde persoanele cu tulburări de sănătate mintală pot deveni 
inspirate, motivate și responsabilizate pentru munca lor. Cele două studii efectuate asupra 
serviciilor au relevat că fermele de îngriijire private în colaborare cu organizațiile de sănătate 
mintală pot furniza servicii de dimensiuni reduse, care să favorizeze integrarea în comunitate. 
În plus, acestea oferă asistență profesionistă și beneficiază de prezența fermierilor autentici, 
poate ajuta persoanele cu tulburări de sănătate mintală să obțină abilități sociale și 
profesionale de bază și să facă tranziția spre alte intervenții de reabilitare vocațională sau 
direct către piața muncii. Cu toate acestea, multe întrebări persistă, cum ar fi cele legate de 
măsura în care fermele reușesc să contribuie la ameliorarea funcționalității utilizatorilor lor, 
precum cele legate de tranziția acestora spre piața muncii. În lumina concluziilor pozitive 
asupra potențialului fermelor de îngrijire prezentate în această teză, este recomandabil ca 
servicii alternative de asistență, integrate în comunități să continue să fie dezvoltate, studiate, 
înțelese mai bine și incluse în agenda de cercetare. 




