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Introducere
Practica socială bazată pe dovezi este definită ca o
practică asistenţială bazată pe facilitarea proceselor de luare de
decizii în scopul eficientizării serviciilor sociale oferite şi a
rezultatelor obţinute de beneficiari (Drisko & Grady, 2015).
Asistenţa socială bazată pe dovezi s-a dezvoltat în ultimii 20 de
ani urmărindu-se o adecvare a practicii asistenţiale bazate pe
experienţa şi competenţele profesionistului, pe specificul
cazului aflat în lucru, dar mai ales pe rezultatele cercetărilor
ştiinţifice în domeniu (Drisko & Grady, 2012), concretizate în
ghiduri şi protocoale de practică, ce sunt realizate în
conformitate cu cadrul normativ în vigoare şi pe politicile
publice agreate la nivelul comunităţii în care se prestează
serviciile sociale în discuţie.
Practica bazată pe dovezi în profesiile asistenţiale are la
bază modelul medicinei bazate pe dovezi (evidence based
medicine). Medicina bazată pe dovezi este definită ca o
integrare a celor mai noi rezultate obţinute în cercetarea
medicală avansată în practica medicală curentă ţinând cont de
experienţa clinicianului şi de situaţia concretă şi particularităţile
cazului, dar şi de valorile pacientului (Sackett, Straus,
Richardson, Rosenberg, & Haynes, 2000).
Deşi literatura de specialitate arată că asistenţa socială
bazată pe dovezi, s-a format ca practică socială prin analogie cu
practica medicală şi cu asistenţa medicală bazată pe evidenţe,
profesionalizarea asistenţei sociale a fost, încă de la debutul
acesteia, bazată pe diagnoza socială, formă de cercetare cu
pronunţat caracter sociologic, care perie asistentului social să
cunoasc indivizii şi comunităţile şi să proiecteze intervenţia
socială. În acceaşi perioadă cu elaborarea metodologiei
diagnozei sociale (Richmond, 1917), în România, Dimitrie
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Gusti aplică metoda monografică în studiul comunităţilor, dar
şi în fundamentarea practicii asistenţilor sociali.
Practica asistenţei sociale bazată pe dovezi vizează
abordarea unor metodologii şi strategii de intervenţie validate
prin cercetări empirice, riguroase şi sistematice, depăşindu-se
astfel abordarea caritabil umanitară, către una instituţionalizată
şi profesionalizată. Pentru ca practica asistenţială să se poata
baza pe dovezi, este necesară pe de o parte existenţa unui
număr suficient de cercetări ştiinţifice valide în problematica
vizată, iar pe de altă parte formarea unei culturi profesionale
care să pună accentul pe calitatea serviciilor şi profesionismul cu
care sunt oferite, să respingă diletantismul şi superficialitatea în
practică. Practica bazată pe dovezi, indiferent dacă este vorba
de cea asistenţială, medicală, psihologică etc, solicită abilităţi de
gândire critică, care să faciliteze adecvarea construcţiilor
teoretice identificate în literatura de specialitate la cazul concret
aflat în lucru, la nivelul maxim de profesionalism şi calitate
posibil. Expertiza profesională a asistentului social este cea care
reuneşte experienţa acestuia, nevoile şi dorinţele clientului cu
cele mai bune modele de practică rezultate din cercetare
(Drisko & Grady, 2015).
Atitudinea
anti-teoretică,
exprimată
de
unii
profesionişti, care reclamă neadecvarea teoriilor studiate la
situaţia de teren poate fi explicată parţial prin contextul
particular în care cercetările care au dus la o anumită
construcţie teoretică au fost realizate, medii sociale, culturi,
cadre normative diferite, etc, schimbările sociale rapide din
lumea contemporană, care fac ca anumite modele teoretice să
nu mai fie aplicabile după o anumită perioadă, dar şi prin lipsa
capacităţii unora dintre profesionişti de a adecva teoria la
specificul practicii. Practica bazată pe dovezi trebuie
fundamentată pe teorii consistente, cu un grad suficient de
generalitate ca să poată genera o metodologie particulară de
intervenţie. Experienţa şi competenţele asistentului social ar
Extras din volumul:
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trebui să-i permită acestuia să construiască modele aplicative
valabile în situaţiile doncrete în care intervine, derivate din
modelele considerate valabile din perspectiva teoretică avută în
vedere. Paradigmele teoretice existente, duc la modele de
intervenţie particularizată diferite, în funcţie de particularităţile
epistemologice, axiologice, şi metodologice care decurg din
construcţiile cu caracter axiomatic care stau la baza teoriei
respective. Drisko şi Grady (2015) atrag atenţia asupra faptuui
că în practica bazata pe dovezi profesionistul este cel care
utilizează rezultatele ceretărilor ştiinţifice la care are acces, în
conformitate cu propria judecată profesională, ţinând cont de
valorile şi dorinţele beneficiarului.
În opinia noastră ideea de a se ţine cont de valorile şi
dorinţele beneficiarului ar trebui extinsă abordarea bazată pe
beneficiarul expert, cel care în urma unor procese succesive de
împuternicire, (empowerment) devine elementul central al
managementului auto-îngrijirii, fiind considerat a avea cea mai
bună expertiză asupra propriei sale condiţii sociale, de sănătate,
a fi agent moral, capabil să ia decizii autonome, şi să
implementeze strategiile de auto-dezvoltare cele mai eficiente
pentru a ajunge la funcţionalitatea socială maximă. Modelul
beneficiarului expert reprezintă o extindere a celui al
pacientului expert din domeniul îngrijirilor cronice (Oprea,
Cojocaru, Sandu, & Bulgaru-Iliescu, 2013). Pacientul expert
este un concept cheie în paradigma terapeutică intitulată
Modeluul îngrijirii Cronice (Chronic Care model) care porneşte de la
presupoziţia (Tattersall, 2002) că mulţi pacienţi sunt de fapt
experţi în managementul propriei condiţii de sănătate, fiind
pentru ei înşişi decidenţii cheie în procesul terapeutic, devenind
un sprijin pentru alţi pacienţi în a-şi exercita aderenţa la terapie,
şi propria capacitate de agent - de a acţiona în conformitate cu
propriile decizii informate. Modelul îngrijirii cronice, transferat
în practica asistenţială s-ar putea baza astfel pe beneficiarii experţi
care ar contribui prin propriile experienţe la îmbunătăţirea
Extras din volumul:
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