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Σκοπός και 
στόχοι  

 

 Το έργο IENE 11 PROVAC αποτελεί μια δυναμική  απάντηση στη 
σημαντική ευρωπαϊκή απαίτηση της   Στρατηγικής της ΕΕ για τα 
εμβόλια COVID-19, με σκοπό να προετοιμάσει τους 
επαγγελματίες υγείας ώστε να αποτελούν  αξιόπιστες πηγές 
πληροφοριών για θέματα εμβολιασμού και να τους δώσει τη 
δυνατότητα να διαχειριστούν την εμβολιαστική διστακτικότητα, 
να αντιμετωπίσουν την παραπληροφόρηση και  να  
διασφαλίσουν την ξεκάθαρη επικοινωνία  σχετικά με τα οφέλη, 
τους κινδύνους και τη σημασία των εμβολίων κατά του SARS-
COV-19 και να χτίσουν την εμπιστοσύνη  του πληθυσμού  για τα 
εμβόλια. 
 
Το έργο στοχεύει να υποστηρίξει και να εκπαιδεύσει τους 
επαγγελματίες υγείας στην προώθηση   του εμβολιασμού και 
στη  διαχείριση της  διστακτικότητας του, στη βελτίωση των 
γνώσεων σχετικά με τον εμβολιασμό και την ανάπτυξη 
πολιτισμικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων επικοινωνίας, 
ενδυναμώνοντάς την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, 
και  την αντιμετώπιση της  εμβολιαστικής διστακτικότητας, και 
βελτιώνοντας την εμπιστοσύνη στο εμβόλιο για τα  άτομα που 
είναι πιο διστακτικά ή ανήκουν σε ευπαθείς   ομάδες. 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
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ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

Να αυξηθεί το επίπεδο γνώσης των επαγγελματιών 
υγείας σχετικά με τον εμβολιασμό και να 
υποστηριχθεί η προώθηση του εμβολιασμού και η  
αντιμετώπιση της εμβολιαστικής διστακτικότητας   

Να ενισχυθούν οι πτυχές που σχετίζονται με τον 
εμβολιασμό και την ανοσοποίηση, στα προγράμματα 
σπουδών εκπαίδευσης των  επαγγελματιών υγείας 

Να βελτιωθεί η ποιότητα στη συνεχιζόμενη 
εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας που 
συμμετέχουν στον εμβολιασμό 

EDUNET 
Οργανισμός, 

Ρουμανία 

Πανεπιστήμιο 
της Αλμερίας , 

Ισπανία  

Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιου 
Κύπρου, Κύπρος 

Εθνκό και  
Καποδιστριακό  
Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, Ελλάδα 

Βάση δεδομένων 
αξιόπιστων πηγών, 

πληροφοριών και εργαλείων 
για τον εμβολιασμό 

Ενημερωτικό υλικό  20 
φύλλων πληροφοριών 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών 

20 Σύντομες εκπαιδευτικές 
ενότητες   

Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά 
Μαθήματα για την εκπαίδευση 

των επαγγελαμτιών  υγείας στον 
εμβολιασμό 

Erasmus +  VET Strategic Partnerships  
IENE 11 PROVAC   Ενδυνάμωση Νοσηλευτών και Επαγγελματιών Υγείας 

για την προώθηση του Εμβολιασμού και τη διαχείριση  της  
Διστακτικότητας  του  

Project ID: 2021-1-RO01-KA220-VET-000033055 
 

Ενημερωτικό 
Δελτίο  

ν. 1 
Μάιος  2022  
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  Το πρώτο 
αποτέλεσμα 

του έργου  

 Στόχος του Αποτελέσματος αρ. 1  του έργου ήταν η δημιουργία μιας συλλογής πολύτιμων και αξιόπιστων 
ενημερωτικών πηγών για διάφορα θέματα εμβολιασμού και ανοσοποίησης, η προώθηση του εμβολιασμού 
και η διαχείριση της εμβολιαστικής διστακτικότητας.  
 
Οι εταίροι συγκέντρωσαν  δεδομένα για  τις τρέχουσες   γνώσεις   σχετικά με τον εμβολιασμό του γενικού 
πληθυσμού  και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να υποστηριχθούν οι επαγγελματίες υγείας για την 
προώθηση του εμβολιασμού και την αντιμετώπιση της εμβολιαστικής διστακτικότητας, με την παροχή 
αξιόπιστων και ενημερωμένων πηγών πληροφοριών για το εμβόλιο και τον εμβολιασμό γενικότερα.  
 
Ο  οδηγός πληροφοριών περιλαμβάνει πληροφορίες   σε τέσσερις γλώσσες (ΕΛ, ΑΓ, ΙΣ, ΡΟ), που 
αναφέρονται σε όλους τους τύπους εμβολίων. Πρόκειται για  ένα εργαλείο που μπορεί  να χρησιμοποιείται 
όχι μόνο από τον γενικό πληθυσμό, αλλά και από τους  επαγγελματίες υγείας, καθώς οι πληροφορίες  του  
είναι πολύ σημαντικές συνολικά για όλους τους ανθρώπους ώστε  να αποφασίσουν εάν θα εμβολιαστούν. 
 

 
 

 
 

Εναρκτήριος 
συνάντηση, 

Αθήνα,   
28 – 29 

Απριλίου  2022 
 
 
 

  
Οι εταίροι εξοικειώθηκαν με όλες τις πτυχές του έργου, 
ενέκριναν το σχέδιο εργασίας, τη στρατηγική 
αξιολόγησης και το σχέδιο διάδοσης του. 
 
Επίσης, όρισαν τις διαδικασίες επικοινωνίας, 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων και συζήτησαν 
σχετικά με τους οικονομικούς κανόνες. 
 
Τέλος, οι εταίροι  συζήτησαν το  αποτέλεσμα  Ο1 
λεπτομερώς και σχεδίασαν τα φύλλα πληροφοριών  
καθώς και την ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Μοντέλου.  
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