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1. Introducere 

 

Acest produs face parte din ID-ul rezultat 2 al Proiectului „IENE 11 Împuternicirea asistentelor 

medicale și a profesioniștilor din domeniul sănătății pentru a promova vaccinarea și a combate 

ezitarea la vaccin (PROVAC)”. 

 

Organizația coordonatoare  pentru acest  rezultat a fost  Universitatea de Tehnologie din Cipru 

(CUT). Sub coordonarea CUT, partenerii au adaptat Modelul PPT/IENE și au definit cadrul de 

competențe, care formează dezvoltarea curriculum-ului de formare. Folosind metoda Delphi, un 

grup de experți din toate țările partenere a identificat constructele/enunțurile cheie utilizate pentru 

descrierea competențelor. Metodologia și rezultatele sunt descrise în acest document. 

Metodologia 

Metodologia a inclus: a) revizuirea literaturii naționale (CY, EL, ES, RO) și internațională (așa 

cum este raportată în ID rezultat 1 ( https://iene11.eu/project/results/) și a b) studiu Delphi. 

2.1. Metoda Delphi - Dezvoltarea enunţurilor 

Elaborarea enunturilor  care au fost incluse în studiul Delphi s-a bazat pe recenziile literaturii 

internaționale și naționale ale partenerilor pe patru domenii tematice: a) Politici, strategii și 

legislație referitoare la programele de vaccinare și imunizare b) Informații despre vaccin și 

vaccinare, c ) Comportament și atitudini față de vaccinare, d) Intervenții pentru promovarea 

vaccinării și combaterea ezitării la vaccin (Rezultat 1). Studiul Delphi a constat din două 

runde. 

 

2.2. StudiulDelphi  – Runda 1 

 

Pentru studiul Delphi runda 1 (Anexa I), enunturile  au fost elaborate în urma discuțiilor consorțiului 

și impatite   în patru categorii principale bazate pe modelul PPT (Papadopoulos, Tilki și Taylor 1998, 

Papadopoulos 2006) și modelul Papadopoulos Compassionate Care (Papadopoulos, 2014). 

• Prima sectiune „Conștientizarea culturală” a inclus 17 enunțuri. 

• A doua sectiune „Cunoașterea culturală”, a inclus 16 enunțuri. 

• A treia sectiune „Sensibilitatea culturală”, a inclus 12 enunțuri. 

• A patra sectiune „competență culturală” a inclus 13 enunțuri. 

În urma acordului cu partenerii, documentul final al rundei 1 a studiului Delphi a fost trimis 

experților (6 din Spania, 6 din Cipru, 6 din România și 5 din Grecia). 

https://iene11.eu/project/results/)
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Experților li s-a solicitat să-și raporteze opinia cu privire la care dintre enunturi sunt cele mai 

importante și ar trebui incluse în conținutul/modelul curriculumului. Ei au reușit să facă acest lucru, 

acordând prioritate enunturilor în funcție de importanța lor fiind ghidați de următoarele întrebări:  

A) Este afirmația un indicator util al conștientizării vaccinării din punct de vedere cultural sau al 

cunoștințelor despre vaccinare culturală sau al sensibilității la vaccinare culturală sau al vaccinării 

cultural competent așa cum este definit mai sus ?  

B) Este afirmația suficient de clară pentru a menține ambiguitatea la minimum?  

C) Lista de enunturi din fiecare secțiune conține atât indicatori relevanți universali (vaccinare, ezitare 

la vaccinare etc.) și/sau enunturi specifice/conexe culturii despre vaccinare și ezitare la vaccinare? 

De asemenea, au fost invitați să-și ofere propriile enunturi, dacă doreau, pe baza expertizei lor, să fie 

adăugate în runda următoare pentru evaluare. În plus, li s-a cerut să reflecteze asupra clarității 

enunturilor și asupra enunturile ce ar trebui să fie omise și din ce motiv. 

2.3. Rezultatele studiului Delphi – runda 1 

 

Douăzeci și unu (21) din douăzeci și trei (23) de experți au răspuns la studiul Delphi Runda 1. 

Rezultatele au fost analizate ca punctaj mediu al fiecărei enunturi, pentru a identifica enunturile care 

au considerat cele mai importante (Anexa II). În plus, au fost calculate procentele enunțurilor cotate 

pe primele trei locuri și pe ultimele trei locuri pe fiecare etapă. Acest lucru a fost făcut pentru a 

verifica existența unor dezacorduri majore cu privire fiecare declarație. 

Pe baza acestei analize, s-a decis transmiterea către studiul Delphi Runda 2, a enunturilor  care: 

• Au avut un scor mediu apropiat sau mai mic decât 50% din cel mai mare. 

• Au  fost incluse cel puțin 50% din numărul total de enunturi în fiecare dintre cele patru 

sectiuni. 

• Au fost  incluse  în continuare orice enunt  care, bazat pe procentele dintre cele mai mici și 

cele mai înalte poziții, au indicat un mare dezacord. 

În plus, pe baza analizei calitative reflectate de comentariile și sugestiile experților, unii itemi au fost 

fie combinați, fie reformulați. 

Această strategie a fost decisă, deoarece s-a considerat că, pe baza opiniilor experților, toate aceste 

elemente sunt potrivite pentru dezvoltare ulterioară. 

2.3.1 Analiza secțiunii „Conștientizare culturală”. 

 Numărul total de enunturi = 17 

 Numărul total de enunturi transmise rundei 2 = 9 

 8 enunturi (5,2,3,1,14,11,12,13) au avut un scor mediu de până la 8,67 

 1 declarație (4) a avut un punctaj mediu de 8,95, dar 7 experți l-au clasat în primele 3 

locuri și 8 experți pe ultimele 3 locuri, deci este trimis în runda următoare 
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2.3.2 Analiza secțiunii „Cunoștințe culturale”. 

 Numărul total de enunturi = 16 

 Numărul total de enunturi  transmise rundei 2 = 7 

 Cele 7 enunturi selectate (6,7,11,13,3,9,12) au avut un scor mediu de până la 8,10 

2.3.3 Analiza secțiunii „Sensibilitatea culturală”. 

 Numărul total de enunturi = 12 

 Numărul total de enunturi  transmise rundei 2 = 8 

 Cele 8 enunturi selectate (11,1,8,6,12,7,5,4) au avut un scor mediu de până la 6,29 

2.3.4 Analiza secțiunii „Competență culturală”. 

 Numărul total de enunturi = 13 

 Numărul total de enunturi transmise rundei 2 = 9 

 6 enunturi (6,10,1,7,11,4) au avut un scor mediu de până la 6,33 

 3 enunturi (3,8,2) au avut un punctaj mediu între 7,19 – 7,55, dar un număr de 

experți i-au clasat atât în primele 3 locuri, cât și pe ultimele 3 locuri, astfel că au fost 

înaintate în runda următoare. 

Prin urmare, numărul de enunturi  care au fost selectate pentru a fi transmise rundei 2 au 

fost: 

• „Conștientizarea culturală” 8 din 17 enunturi. 

• „Cunoașterea culturală”, 7 din 16 enunturi. 

• „Sensibilitatea culturală”, 8 din 12 enunturi. 

• „Competență culturală” 6 din 13 enunturi. 

 

2.4. Studiul  Delphi – Runda 2 

Secțiunile studiului Delphi runda 2 (Anexa III) au fost modificate pe baza comentariilor și analizei 

rezultatelor rundei 1: 

• „Conștientizarea culturală” (8 enunturi) 

• „Cunoștințe culturale” (7 enunturi) 

• „Sensibilitate culturală” (8 enunturi) 

• „Competență culturală” (6 enunturi) 

Cu acordul partenerilor, documentul final al rundei 2 de studiu Delphi a fost retrimis celor 21 de 

experți, care au răspuns la runda 1 (Spania=6, Grecia=5, România=6, Cipru=5). 

Experții au fost rugați să-și raporteze opinia experților cu privire la care dintre enunturile enumerate 

sunt cele mai importante și ar trebui incluse în conținutul/modelul curriculumului. Aceștia au fost 

informați, de asemenea, că unele enunturi din Runda I au fost șterse sau revizuite în funcție de 
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opinia grupului de experți la care participă. Pentru studiul Delphi runda 2, ei au trebuit să evalueze 

toate enunturile folosind scala Likert 5. 

De asemenea, li s-a cerut să evalueze, dacă este necesar, valoarea fiecărei enunturi, luând în 

considerare următoarele întrebări: 

1) Este enuntul un indicator util al conștientizării vaccinării din punct de vedere cultural sau al 

cunoștințelor despre vaccinare culturală sau al sensibilității la vaccinare culturală sau al vaccinării 

cultural competente așa cum este definit mai sus? 

2) Este afirmația suficient de clară pentru a menține ambiguitatea la minimum? 

3) Lista de enunturi din fiecare secțiune conține atât indicatori universali relevanți (vaccinare, ezitare 

la vaccinare etc.) cât și/sau enunturi specifice/conexe culturii despre vaccinare și ezitare la 

vaccinare? 

2.5. Rezultatele studiului Delphi – Runda 2 

 

Douăzeci (20) din douăzeci și unu (21) de experți au răspuns la studiul Delphi – Runda 2. 

Rezultatele au fost analizate ca pentru scorul mediu, intervalul și mediana fiecărei enunturi (Anexa 

IV). 

Pe baza analizei, rezultatele arată că toate enunturile au primit scoruri mari. Aproape toate 

enunturile au avut un scor mediu peste 4, ceea ce indică faptul că toate enunturile incluse în studiul 

Delphi au fost de mare importanță. 

Prin urmare, s-a decis selectarea a 5 enunturi din fiecare categorie, pe baza în principal pe scorul lor 

mediu, dar și dacă au demonstrat consistență în ceea ce privește intervalul (peste 3) și scorul median 

ridicat (între 4 și 5). 

2.5.1. Evaluarea enunturilor finale selectate în fiecare secțiune: 

• „Conștientizarea culturală” - 5 enunturi, cu scor mediu între 4,4-4,9 din 5, interval între 3 și 5 

și median 5. 

• „Cunoștințe culturale” - 5 enunturi, cu Scorul mediu între 4,55-4,85 din 5, Interval între 3 și 5 

și Median 5. 

• „Sensibilitate culturală” - 5 enunturi, cu Scorul mediu între 4,1-4,8 din 5, Interval între 3 și 5 

și Median 4 sau 5. 

• „Competență culturală” - 5 enunturi, cu Scorul mediu între 4,55-4,8 din 5, Interval între 3 și 5 

și Median 5. 

Prin urmare, conform aprecierilor experților, toate aceste elemente și valoarea pe care au exprimat-

o sunt potrivite pentru a fi incluse în model. 

Curriculum-ul de formare 2.2 va ghida crearea Unităților de învățare de dimensiunea mica 

(Rezultatul 3) și metodologia de formare a cursului de formare (Rezultatul 4). 
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2. Model de instruire cultural competenta IENE 11- Promovarea 

vaccinării și combaterea ezitării la vaccinare -PROVAC   
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ANEXA I – Studiul Delphi Runda 1 

                                                                                                                                                                   

Erasmus + Parteneriate strategice VET 

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

                         
 

Împuternicirea asistentelor medicale și a profesioniștilor din domeniul sănătății să promoveze 

vaccinarea și să abordeze ezitarea la vaccin-PROVAC (IENE11) 

 

Studiu Delphi: Dezvoltarea unui curriculum de formare pentru profesioniștii din domeniul sănătății 

pentru a promova vaccinarea, a aborda ezitarea la vaccin și pentru a îmbunătăți încrederea în vaccin 

pentru persoanele care sunt mai ezitante 

 

Runda 1 

 

Vă mulțumim că ați acceptat să participați în calitate de expert la acest studiu Delphi, care își 

propune să ajute la identificarea nevoilor profesioniștilor din domeniul sănătății,  a promova 

vaccinarea și  a aborda ezitarea la vaccin pentru dezvoltarea unui curriculum de formare. 

Ne propunem să dezvoltăm curriculumul de formare și harta conținutului pe baza modelului 

Papadopoulos (2014) de compasiune cultural competentă, care este compus din patru constructe 

cheie: 

 

1. Conștientizarea culturală (CA) 

2. Cunoștințe culturale (CK) 

3. Sensibilitatea culturală (CS) 

4. Competență culturală (CC) 

(https://www.youtube.com/watch?v=zjKzO94TevA) 

 

În acest proiect definim: 

Conștientizarea culturală: gradul de conștientizare pe care îl avem despre propriul nostru fundal 

cultural și identitate culturală. Acest lucru ne ajută să înțelegem importanța moștenirii noastre 

culturale și a celorlalți și ne face să apreciem pericolele etnocentrismului. 

Competență culturală: Capacitatea de a oferi asistență medicală eficientă, luând în considerare 

convingerile culturale, comportamentele și nevoile oamenilor. Competența culturală este sinteza 

multor cunoștințe și abilități pe care le dobândim în timpul vieții noastre personale și profesionale și 

la care adăugăm constant. 

Cunoștințe culturale: derivă dintr-o serie de discipline precum antropologia, sociologia, psihologia, 

biologia, îngrijirea medicală, medicina și artele și poate fi dobândită în mai multe moduri. Contactul 

semnificativ cu oameni din diferite grupuri etnice poate spori cunoștințele despre credințele și 

comportamentele lor de sănătate, precum și creșterea înțelegerii problemelor cu care se confruntă. 
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Sensibilitate culturală: Sensibilitatea culturală implică dezvoltarea crucială a relațiilor interpersonale 

adecvate cu clienții noștri. Un element important în atingerea sensibilității culturale este modul în 

care profesioniștii văd oamenii în grija lor. Cu excepția cazului în care clienții sunt considerați 

parteneri adevărați, îngrijirea sensibilă din punct de vedere cultural nu este realizată (Papadopoulos, 

2006). 

Această primă rundă Delphi vă solicită să vă exprimati  opinia ca expert cu privire la care dintre 

afirmațiile enumerate mai jos sunt cele mai importante și ar trebui incluse în conținutul/modelul 

curriculumului. Aceste declarații au fost identificate, în primul rând, prin revizuirea literaturii de 

specialitate internaționale și naționale ale partenerilor (CY, EL, ES, RO) și dezvoltarea declarațiilor, în 

urma discuțiilor consorțiului. 

Această rundă Delphi este prima dintre cele două runde. Vă rugăm să evaluați toate afirmațiile. Veți 

avea ocazia să vă revizuiți ratingul în runda 2. În această primă rundă, vă invităm și să oferiți propriile 

declarații, dacă doriți, pe baza expertizei dumneavoastră, care vor fi adăugate în runda următoare 

pentru evaluare. 

Dorim să ne exprimăm recunoștința sinceră pentru că ați acceptat să participați la acest Delphi 

 

 

Mai jos este o listă de afirmații care reflectă literatura existentă privind promovarea vaccinării și 

legate de ezitarea la vaccinare. Enunturile  sunt împărțite în următoarele patru grupuri principale: 

Conștientizarea vaccinării din punct de vedere cultural (CA), Cunoștințe privind vaccinarea culturală 

(CK), Sensibilitatea la vaccinare culturală (CS), Competența la vaccinare culturală (CC). Declarațiile 

din fiecare grupă sunt numerotate după cum urmează: 

CA………1- 17,             CK …….. 1- 16,                CS……… 1- 12,           CC……… 1- 13  

Vă rugăm să ordonati fiecare afirmație în funcție de modul în care îi evaluați importanța. 

De exemplu, dacă credeți că această declarație din grupul CA „Nr. 4 – Vaccinurile ar trebui să fie 

obligatorii în rândul populației sugarilor și copiilor” este prioritatea dumneavoastră principală, atunci 

scrieți „1” în coloana intitulată „Număr prioritar”. 

Apoi identificați afirmația pe care o considerați ca fiind a doua prioritate și marcați „2” în coloana 

„Număr de prioritate”. Continuați până când clasați toate cele 17 declarații din grupul CA. Urmați 

aceeași procedură pentru a clasifica enunțurile în CK, CS, CC. 

 

Următoarele întrebări ar putea ajuta la evaluarea valorii fiecărei afirmații: 

• Este declarația un indicator util al conștientizării vaccinării din punct de vedere cultural sau al 

cunoștințelor despre vaccinare culturală sau al sensibilității la vaccinare culturală sau al vaccinării 

cultural competente așa cum este definit mai sus? 

• Este afirmația suficient de clară pentru a menține ambiguitatea la minimum? 

• Lista de afirmații din fiecare secțiune conține atât indicatori relevanți universali (vaccinare, ezitare 

la vaccinare etc.) cât și/sau declarații specifice/legate de cultură despre vaccinare și ezitare la 

vaccinare? 
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OONSTIENTIZARE CULTURALA  

 Proritatea 
numarul  

Comentarii 

1. Un profesionist din domeniul sănătății care are conștiință 

de sine ar trebui să promoveze vaccinarea. 

  

2. Ezitarea la vaccinare este o amenințare pentru sănătatea 

publică. 

  

3. Vaccinurile contribuie la scăderea morbidității și 

mortalității în ceea ce privește diferitele boli infecțioase. 

  

4. Vaccinurile ar trebui să fie obligatorii în rândul sugarilor și 

copiilor. 

  

5. Un program de vaccinare bine organizat și bazat pe dovezi 

pentru copii și adulți este un element cheie pentru sănătatea 

publică într-un sistem național de sănătate. 

  

6. Consolidarea legilor privind vaccinarea obligatorie în unele 

țări europene (de exemplu, Italia și Franța) a condus la o 

creștere a acoperirii vaccinării. 

  

7. Ezitarea oamenilor și refuzul vaccinurilor sunt atribuite 

fricii determinate de posibilele efecte secundare ale 

vaccinurilor. 

  

8. Atitudini anti-vaccinare, includ teorii ale conspirației și/sau 

neîncredere față de oameni de știință și guverne. 

  

9. Atitudinile și ezitarea împotriva vaccinării sunt influențate 

de libertatea de alegere și/sau de credințele culturale. 

  

10. Preocupările legate de vaccinul COVID-19 includ viteza de 

producție a acestuia și faptul că efectele secundare nu sunt 

bine cunoscute. 

  

11. Preocupările unei persoane cu privire la vaccinare sunt 

modelate de cultura sa, religia, statutul socioeconomic și 

sursele de informații la care are acces. 

  

12. Dezinformarea, informațiile complexe, îndrumările 

contradictorii și în schimbare, cantitățile copleșitoare de 

material și contradicția de informații între diferite surse de 

informații contribuie la lipsa de încredere, confuzie și, în cele 

din urmă, la ezitarea la vaccin. 

  

13. Factorii politici și oficialii din domeniul sănătății publice 

trebuie să recunoască și să respecte diverse perspective 
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sociale și culturale față de politicile de imunizare, pentru a 

sprijini acceptarea acestora. 

14. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) clasifică reticența 

sau refuzul vaccinului drept una dintre primele 10 amenințări 

la adresa sănătății globale. 

  

15. Implicarea asistenței medicale primare în campania de 

vaccinare împotriva COVID-19 a fost neuniformă de la o țară 

la alta. 

  

16. Femeile însărcinate au îngrijorări cu privire la siguranța și 

eficacitatea vaccinului. 

  

17. O preocupare principală cu privire la vaccinare în rândul 

celor de vârstă reproductivă este efectul advers potențial 

asupra fertilității și avorturilor spontane. 

  

CUNOAȘTERE CULTURALE 

 Prioritatea 
Numarul 

Comentarii 

1. Unii oameni cred că vaccinurile pot provoca boli.   

2. Ezitarea la vaccinare este întârzierea în acceptarea sau 

refuzul vaccinării atunci când serviciile de vaccinare sunt 

disponibile. Se caracterizează prin incertitudine și 

ambivalență și este un răspuns legitim la temerile de 

siguranță, îngrijorările cu privire la eficacitatea vaccinului și 

problemele de neîncredere față de serviciile formale. 

  

3. Vaccinarea este dreptul inalienabil al fiecărei persoane de a 

se proteja de bolile infecțioase și nimeni nu poate exclude un 

copil/sugar din schema de vaccinare decât dacă există 

contraindicații serioase. 

  

4. Ratele de vaccinare rămân mai scăzute în grupurile etnice 

minoritare, inclusiv în grupurile de vârstă mai tânără. 

  

5. Este mai bine să te îmbolnăvești, decât să te vaccinezi.   

6. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt susținători 

esențiali ai deciziilor de vaccinare ale populației. 

  

7. Vaccinarea protejează persoanele care au fost vaccinate și 

pe cei din jurul lor care sunt vulnerabili la boli. 

  

8. Reprezentanții comunităților religioase pot fi unul dintre 

factorii cheie de influență pentru a aborda preocupările cu 
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privire la ezitarea la vaccin și sănătatea publică. 

9. Guvernele trebuie să recunoască și să monitorizeze 

inechitatea în imunizare și să adapteze abordările de 

comunicare la nevoile diverselor comunități. 

  

10. În cele mai multe subculturi anti-vaccin, suspiciunile sunt 

înrădăcinate în ceea ce – în general – se poate numi gândire 

și experiență spirituală, magică sau extra-rațională. 

  

11. Accesibilitatea și vaccinurile gratuite sunt o bună practică 

pentru sistemele de sănătate în promovarea vaccinării. 

  

12. Efectele adverse ale vaccinurilor sunt în mod clar 

inferioare beneficiilor lor individuale și colective. 

  

13. Vaccinurile sunt una dintre cele mai importante 

intervenții de sănătate care a prevenit multe boli și decese. 

  

14. Profesioniștii din domeniul sănătății ar trebui să ia în 

considerare faptul că cunoștințele în materie de 

sănătate/vaccin ale oamenilor exclud diferențierea între 

știrile științifice de încredere și afirmațiile pseudoștiințifice 

sau neștiințifice. 

  

15. Nu există dovezi că vaccinurile pot provoca autism sau 

care sunt toxice. 

  

16. Este necesară o supraveghere eficientă pentru a identifica 

populațiile insuficient vaccinate și pentru a îmbunătăți 

absorbția acestora la vaccinare. 

  

SENSIBILITATE CULTURALĂ 

 Numărul 
prioritar  

Comentarii 

1. Dorința de a se vaccina este legată de simțul de 

responsabilitate colectivă pentru „binele mai mare”. 

  

2. Pentru a maximiza eficacitatea unui program de vaccinare, 

profesioniștii din domeniul sănătății trebuie să înțeleagă 

motivele disparităților, astfel încât să sprijine diverse 

comunități și să dezvolte strategii eficiente de mesaje de 

sănătate publică. 

  

3. Profesioniștii din domeniul sănătății au nevoie de sprijin în 

îmbunătățirea și implementarea unei comunicări eficiente. 

  

4. Organizațiile de îngrijire a sănătății pot numi lideri de   
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implicare a comunității pentru a ajuta la înțelegerea culturii 

comunității (de exemplu, cum sunt organizate comunitățile, 

cine sunt principalii influenți/lideri etc.). 

5. Religia poate influența unii profesioniști din domeniul 

sănătății în modul în care își desfășoară rolul în ceea ce 

privește vaccinarea. 

  

6. Credibilitatea personală a profesioniștilor din domeniul 

sănătății și relațiile lor de încredere cu pacienții/clienții îi 

plasează într-o poziție unică pentru a-i ajuta să înțeleagă 

beneficiile vaccinării. 

  

7. Profesioniștii din domeniul sănătății trebuie să înțeleagă 

nevoile și preocupările pacienților/clienților cu privire la 

vaccinare. 

  

8. Unii oameni exprimă dileme etice asociate cu utilizarea 

celulelor țesuturilor umane sau a oricărui țesut animal pentru 

a crea vaccinuri. 

  

9. Populațiile minoritare sunt mai conforme cu reglementările 

în domeniul sănătății legate de vaccinare, atunci când sunt 

explicate/sprijinite de un furnizor al propriei culturi sau 

comunități. 

  

10. Mai multe informații despre vaccin, inclusiv informații 

despre eficacitate, efecte secundare, componente etc., sunt 

câțiva factori care pot reduce ezitarea și pot crește 

acceptarea. 

  

11. Timpul pentru ascultare, empatia și transmiterea de 

informații adecvate sunt elemente cheie într-o vizită de 

consiliere privind vaccinul. 

  

12. Mesajele privind vaccinarea sunt mai bine acceptate 

atunci când sunt clare, credibile, adaptate nevoilor 

comunității și sunt adecvate din punct de vedere cultural și 

lingvistic. 

  

COMPETENȚĂ CULTURALĂ   

 Numărul 
prioritar 

Comentarii 

1. Organizațiile de îngrijire a sănătății sunt responsabile să 

protejeze pacienții/clienții și personalul acestora prin 

promovarea vaccinării. 
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Dacă ar fi să limităm numărul de afirmații, pe care ați alege să le omiteți? Vă rugăm să indicați aici 

numărul declarației și grupul căruia îi aparține acesta, în felul acesta: de ex. Conștientizarea culturală 

(afirmația 18 este aceeași cu afirmația 1) 

Declarație nr …………………………….. 

De asemenea, vă este oferit un spațiu pentru a explica pe scurt motivul clasamentului dvs., dacă 

doriți. Aceste informații suplimentare sunt opționale, dar ne-ar putea ajuta să înțelegem motivele 

pentru care unele afirmații sunt apreciate față de altele. 

de exemplu. Declarație nr ……CA18…………… 

Motiv: „... După cum am explicat în secțiunea de comentarii a acestui articol, nu pot vedea sensul 

acestei declarații. Ar trebui reformulat sau omis...” 

Declarație nr …………………………….. 

Motiv: _________________________________________________________ 

Adăugați mai multe dacă doriți. 

2. Îndoielile oamenilor cu privire la siguranța vaccinului sunt 

un factor de influență al ezitării la vaccin. 

  

3. Promovarea informațiilor legitime prin rețele de încredere 

(cum ar fi lideri, profesori) poate minimiza ezitarea la 

vaccinare. 

  

4. Profesioniștii din domeniul sănătății ar trebui să răspundă 

la vulnerabilitățile pacienților/clienților cu înțelegere, 

sensibilitate și acțiuni adecvate. 

  

5. Inovațiile în furnizarea de servicii, cum ar fi sfaturile de 

sănătate traduse folosind platforme online care traduc 

resurse și oferă sfaturi specifice limbii și utilizarea mai multor 

canale de comunicare, cum ar fi text, e-mail, afișe în centrele 

comunității locale, pot depăși obstacolele (de exemplu, 

accesibilitatea, concepțiile greșite). ). 

  

6. Profesioniștii din domeniul sănătății ar trebui să fie 

competenți să furnizeze informații corecte într-un mod 

relevant și sensibil din punct de vedere cultural. 

  

7. Profesioniștii din domeniul sănătății ar trebui să fie instruiți 

și practicați în conformitate cu ghidurile naționale în ceea ce 

privește politicile și procedurile de vaccinare. 

  

8. Comunicarea competentă din punct de vedere cultural este 

importantă pentru a înlătura barierele din calea adoptării 

vaccinului. 
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Dacă aveți alte sugestii pentru afirmații care credeți că ar trebui incluse, enumerați mai jos, indicând 

motivele pentru care credeți că acestea sunt importante (opțional): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

SFÂRȘITUL RUNDEI 1 DELPHI 

Vă mulțumim pentru timpul și contribuția acordată! 

Structura acestui document se bazează pe cea utilizată de proiectul COMMUNAID (https://lahers.hmu.gr/commun-aid-en/) 
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ANEXA II – Studiul Delphi Runda 1 – Analiza rezultatelor 
 

Erasmus + Parteneriate strategice VET 

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

                         
 

Împuternicirea asistentelor medicale și a profesioniștilor din domeniul sănătății să  promoveze 

vaccinarea și să abordeze ezitarea la vaccin-PROVAC (IENE11) 

 

Studiu Delphi: Dezvoltarea unui curriculum de formare pentru profesioniștii din domeniul sănătății 

pentru a promova vaccinarea, a aborda ezitarea la vaccin și pentru a îmbunătăți încrederea în vaccin 

pentru persoanele care sunt mai ezitante 

 

Runda 1 

Mai jos este o listă de afirmații care reflectă literatura existentă privind promovarea vaccinării și 

legate de ezitarea la vaccinare. Declarațiile sunt împărțite în următoarele patru grupuri principale: 

Conștientizarea vaccinării din punct de vedere cultural (CA), Cunoștințe privind vaccinarea culturală 

(CK), Sensibilitatea la vaccinare culturală (CS), Competența la vaccinare culturală (CC). Declarațiile 

din fiecare grupă sunt numerotate după cum urmează: 

CA………1- 17,             CK …….. 1- 16,                CS……… 1- 12,           CC……… 1- 13  

Vă rugăm să evaluați fiecare afirmație în funcție de modul în care îi evaluați importanța. 

De exemplu, dacă credeți că această declarație din grupul CA „Nr. 4 – Vaccinurile ar trebui să fie 

obligatorii în rândul populației sugarilor și copiilor” este prioritatea dumneavoastră principală, atunci 

scrieți „1” în coloana intitulată „Număr prioritar”. „Număr de prioritate”. Continuați până când 

clasați toate cele 17 declarații din grupul CA. Urmați aceeași procedură pentru a clasifica enunțurile 

în CK, CS, CC. 
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CULTURAL AWARENESS 
Enuntul nr.   Scor 

mediu 

Rang 

N= Scor 

1 

3 % 

scor 1  

 3 N= Scor 

ultimele 3 

% scor în 

ultimele 3 

Scor 

mediu 

Rang N= 

Scor 1 

3 % scor 

1  

 3 N= Scor 

ultimele 3 

% scor în 

ultimele 3 

5 Un program de vaccinare bine organizat și 

bazat pe dovezi pentru copii și adulți este un 

element cheie pentru sănătatea publică într-

un sistem național de sănătate. 

3.10 1 17 80.95 0 0.00 

2 Ezitarea la vaccinare este o amenințare pentru 

sănătatea publică. 

4.05 2 12 57.14 1 4.76 

3 Vaccinurile contribuie la scăderea morbidității 

și mortalității în ceea ce privește diferitele boli 

infecțioase. 

5.05 3 9 42.86 1 4.76 

1 Un profesionist din domeniul sănătății care 

are conștiință de sine ar trebui să promoveze 

vaccinarea. 

5.76 4 6 28.57 0 0.00 

14 Organizația Mondială a Sănătății (OMS) 

clasifică reticența sau refuzul vaccinului drept 

una dintre primele 10 amenințări la adresa 

sănătății globale. 

6.90 5 2 9.52 1 4.76 

11 Preocupările unei persoane cu privire la 

vaccinare sunt modelate de cultura sa, religia, 

statutul socioeconomic și sursele de informații 

la care are acces. 

7.86 6 0 0.00 0 0.00 

12 Dezinformarea, informațiile complexe, 

îndrumările contradictorii și în schimbare, 

cantitățile copleșitoare de material și 

contradicția de informații între diferite surse 

de informații contribuie la lipsa de încredere, 

confuzie și, în cele din urmă, la ezitarea la 

vaccin. 

8.33 7 6 28.57 1 4.76 

13 Factorii politici și oficialii de sănătate publică 

trebuie să recunoască și să respecte diverse 

perspective sociale și culturale față de 

politicile de imunizare, pentru a sprijini 

acceptarea acestora. 

8.67 8 2 9.52 1 4.76 
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4 Vaccinurile ar trebui să fie obligatorii în rândul 

sugarilor și copiilor. 

8.95 9 7 33.33 8 40.00 

6 Întărirea legilor privind vaccinarea obligatorie 

în unele țări europene (de exemplu, Italia și 

Franța) a condus la o creștere a acoperirii 

vaccinării. 

9.38  2 9.52 3 14.29 

7 Ezitarea oamenilor și refuzul vaccinurilor sunt 

atribuite fricii determinate de posibilele 

efecte secundare ale vaccinurilor. 

9.38  1 4.76 1 4.76 

16 Femeile însărcinate au îngrijorări cu privire la 

siguranța și eficacitatea vaccinului. 

11.50  0 0.00 6 30.00 

15 Implicarea asistenței medicale primare în 

campania de vaccinare împotriva COVID-19 a 

fost neuniformă de la o țară la alta. 

11.57  0 0.00 9 42.86 

10 Preocupările legate de vaccinul COVID-19 

includ viteza de producție a acestuia și faptul 

că efectele secundare nu sunt bine cunoscute. 

11.67  0 0.00 3 14.29 

8 Atitudini anti-vaccinare, includ teorii ale 

conspirației și/sau neîncredere față de oameni 

de știință și guverne. 

12.24  1 4.76 9 42.86 

17 O preocupare principală cu privire la vaccinare 

în rândul celor de vârstă reproductivă este 

efectul advers potențial asupra fertilității și 

avorturilor spontane. 

12.65  0 0.00 6 30.00 

9 Atitudinile și ezitarea împotriva vaccinării sunt 

influențate de libertatea de alegere și/sau de 

credințele culturale. 

13.80  0 0.00 9 45.00 
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 CUNOSTINTE CULTURALE 
Enuntul 
nr. 

 Scor 

mediu 

Rang 

N= 

Scor 1 

3 % 

scor 

1  

 3 N= 

Scor 

ultimele 

3 % 

scor în 

ultimele 

3 

Scor 

mediu 

Rang N= 

Scor 1 

3 % 

scor 1  

 3 N= 

Scor 

ultimele 

3 % scor 

în 

ultimele 

3 

6 Profesioniștii din domeniul sănătății sunt susținători 

esențiali ai deciziilor de vaccinare ale populației. 3.95 
1 12 

57.14 0 0.00 

7 Vaccinarea protejează persoanele care au fost vaccinate 

și pe cei din jurul lor care sunt vulnerabili la boli. 4.62 
2 13 

61.90 
2 

9.52 

11 Accesibilitatea și vaccinurile gratuite sunt o bună 

practică pentru sistemele de sănătate în promovarea 

vaccinării. 4.86 

3 8 

38.10 

0 

0.00 

13 Vaccinurile sunt una dintre cele mai importante 

intervenții de sănătate care a prevenit multe boli și 

decese. 5.24 

4 9 

42.86 1 4.76 

3 Vaccinarea este dreptul inalienabil al fiecărei persoane 

de a se proteja de boli infecțioase și nimeni nu poate 

exclude un copil/sugar din schema de vaccinare decât 

dacă există contraindicații serioase. 5.33 

5 

9 42.86 2 9.52 

9 Guvernele trebuie să recunoască și să monitorizeze 

inechitatea în imunizare și să adapteze abordările de 

comunicare la nevoile diverselor comunități. 
6.43 

6 2 

9.52 0 0.00 

12 Efectele adverse ale vaccinurilor sunt în mod clar 

inferioare beneficiilor lor individuale și colective. 8.10 
7 1 

4.76 
2 

9.52 

2 Ezitarea la vaccinare este întârzierea în acceptarea sau 

refuzul vaccinării atunci când serviciile de vaccinare sunt 

disponibile. Se caracterizează prin incertitudine și 

ambivalență și este un răspuns legitim la temerile de 

siguranță, îngrijorările cu privire la eficacitatea vaccinului 

și problemele de neîncredere față de serviciile formale. 9.19  3 14.29 6 28.57 

16 Este necesară o supraveghere eficientă pentru a 

identifica populațiile insuficient vaccinate și pentru a 

îmbunătăți absorbția vaccinării acestora. 9.52  0 0.00 0 0.00 

1 Unii oameni cred că vaccinurile pot provoca boli. 9.67  2 9.52 5 23.81 
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4 Ratele de vaccinare rămân mai scăzute în grupurile 

etnice minoritare, inclusiv grupurile de vârstă mai 

tânără. 9.67  3 14.29 4 19.05 

14 Profesioniștii din domeniul sănătății ar trebui să ia în 

considerare faptul că cunoștințele în materie de 

sănătate/vaccin ale oamenilor exclud diferențierea între 

știrile științifice de încredere și afirmațiile 

pseudoștiințifice sau neștiințifice. 9.71  1 4.76 2 9.52 

 Reprezentanții comunităților religioase pot fi unul dintre 

factorii de influență cheie pentru a aborda preocupările 

cu privire la ezitarea la vaccin și sănătatea publică. 11.43  0 0.00 5 23.81 

 Nu există nicio dovadă că vaccinurile pot provoca autism 

sau că sunt toxice. 11.75  0 0.00 7 33.33 

 În cele mai multe subculturi anti-vaccin, suspiciunile sunt 

înrădăcinate în ceea ce – în general – se poate numi 

gândire și experiență spirituală, magică sau extra-

rațională. 12.48  0 0.00 8 38.10 

 Este mai bine să te îmbolnăvești decât să te vaccinezi. 13.57  1 4.76 17 80.95 
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 SEZITIVITATEA CULTURALA  
Enuntul nr.   Scor 

mediu 

Rang 

N= Scor 

1 

3 % 

scor 1  

 3 N= 

Scor 

ultimele 

3 % scor 

în 

ultimele 

3 

Scor 

mediu 

Rang N= 

Scor 1 

3 % scor 

1  

 3 N= 

Scor 

ultimele 3 

% scor în 

ultimele 3 

11 Timpul pentru ascultare, empatia și 

transmiterea de informații adecvate sunt 

elemente cheie într-o vizită de consiliere 

privind vaccinul. 3.90 

1 

10 47.62 1 4.76 

1 Dorința de a se vaccina este legată de 

simțul responsabilității colective pentru 

„binele mai mare”. 4.19 

2 

11 52.38 1 4.76 

8 Unii oameni exprimă dileme etice asociate 

cu utilizarea celulelor țesuturilor umane sau 

a oricărui țesut animal pentru a crea 

vaccinuri. 4.52 

3 

9 42.86 1 4.76 

6 Credibilitatea personală a profesioniștilor 

din domeniul sănătății și relațiile lor de 

încredere cu pacienții/clienții îi plasează 

într-o poziție unică pentru a-i ajuta să 

înțeleagă beneficiile vaccinării. 4.90 

4 8 

38.10 2 9.52 

12 Mesajele privind vaccinarea sunt mai bine 

acceptate atunci când sunt clare, credibile, 

adaptate nevoilor comunității și sunt 

adecvate din punct de vedere cultural și 

lingvistic. 5.33 

5 6 

28.57 

1 

4.76 

7 Profesioniștii din domeniul sănătății trebuie 

să înțeleagă nevoile și preocupările 

pacienților/clienților cu privire la vaccinare. 
5.81 

6 

6 28.57 2 9.52 

5 Religia poate influența unii profesioniști din 

domeniul sănătății în modul în care își 

desfășoară rolul în ceea ce privește 

vaccinarea. 6.15 

7 3 

14.29 4 20.00 

4 Organizațiile de îngrijire a sănătății pot 

numi lideri de implicare a comunității 

pentru a ajuta la înțelegerea culturii 

comunității (de exemplu, cum sunt 

organizate comunitățile, cine sunt 
6.29 

8 

4 19.05 4 19.05 
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principalii influenți/lideri etc.). 

9 Populațiile minoritare sunt mai conforme 

cu reglementările de asistență medicală 

legate de vaccinare, atunci când sunt 

explicate/sprijinite de un furnizor al 

propriei culturi sau comunități. 7.76 

 

0 0.00 7 33.33 

2 Pentru a maximiza eficacitatea unui 

program de vaccinare, profesioniștii din 

domeniul sănătății trebuie să înțeleagă 

motivele disparităților, astfel încât să 

sprijine diverse comunități și să dezvolte 

strategii eficiente de mesaje de sănătate 

publică. 8.29  1 4.76 9 42.86 

3 Profesioniștii din domeniul sănătății au 

nevoie de sprijin în îmbunătățirea și 

implementarea comunicării eficiente. 9.10  3 14.29 10 47.62 

10 Mai multe informații despre vaccin, inclusiv 

informații despre eficacitate, efecte 

secundare, componente etc., sunt câțiva 

factori care pot reduce ezitarea și pot 

crește acceptarea. 10.90  0 0.00 18 85.71 
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 COMPETENTA CULTURALA 

Enuntul nr.  Scor 

mediu 

Rang 

N= Scor 

1 

3 % 

scor 1  

 3 N= 

Scor 

ultimele 

3 % scor 

în 

ultimele 

3 

Scor 

mediu 

Rang N= 

Scor 1 

3 % scor 

1  

 3 N= Scor 

ultimele 3 

% scor în 

ultimele 3 

6 Profesioniștii din domeniul sănătății ar trebui să 

fie competenți să furnizeze informații corecte într-

un mod relevant și sensibil din punct de vedere 

cultural. 3.76 

1 

11 52.38 0 0.00 

10 Profesioniștii din domeniul sănătății ar trebui să 

dezvolte strategii bine structurate, cu participarea 

comunității ca principală axă pentru promovarea 

vaccinării. 3.86 

2 

11 52.38 1 4.76 

1 Organizațiile de îngrijire a sănătății sunt 

responsabile să protejeze pacienții/clienții și 

personalul acestora prin promovarea vaccinării. 4.81 

3 

10 47.62 2 9.52 

7 Profesioniștii din domeniul sănătății ar trebui să 

fie instruiți și practicați în conformitate cu 

ghidurile naționale în ceea ce privește politicile și 

procedurile de vaccinare. 5.15 

4 

6 28.57 0 0.00 

11 Abordările care combină educația, accesul și 

discuțiile competente din punct de vedere cultural 

cu profesioniștii din domeniul sănătății pot 

maximiza impactul politicilor de vaccinare. 5.25 

5 

6 30.00 1 5.00 

4 Profesioniștii din domeniul sănătății ar trebui să 

răspundă vulnerabilităților pacienților/clienților cu 

înțelegere, sensibilitate și acțiuni adecvate. 
6.33 

6 

2 9.52 4 19.05 

3 Promovarea informațiilor legitime prin rețele de 

încredere (cum ar fi lideri, profesori) poate 

minimiza ezitarea la vaccinare. 7.19 

7 

5 23.81 4 19.05 

8 Comunicarea competentă din punct de vedere 

cultural este importantă pentru a distruge 

barierele în calea adoptării vaccinului. 7.33 

8 

3 14.29 2 9.52 

2 Îndoielile oamenilor cu privire la siguranța 

vaccinurilor sunt un factor de influență al ezitării 

la vaccin. 7.55 

9 

4 19.05 5 23.81 
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5 Inovațiile în furnizarea de servicii, cum ar fi 

consilierea tradusă în domeniul sănătății folosind 

platforme online care traduc resurse și oferă 

sfaturi specifice limbii și utilizarea mai multor 

canale de comunicare, cum ar fi text, e-mail, afișe 

în centrele comunității locale, pot depăși 

obstacolele (de exemplu, accesibilitatea, 

concepțiile greșite). 8.81 

 

2 9.52 7 33.33 

9 Monitorizarea rețelelor sociale și a site-urilor web 

ale grupurilor și comunităților care reprezintă 

păreri ezitante și sceptice asupra vaccinului, 

permite monitorizarea continuă și identificarea 

timpurie a potențialelor schimbări în credințe și 

dezvoltarea de noi determinanți ai refuzului 

vaccinării. 9.67 

 

0 0.00 9 42.86 

13 Adoptarea vaccinurilor în comunitățile vulnerabile 

poate fi promovată prin implicarea organizațiilor 

comunitare de încredere și competente din punct 

de vedere cultural și a proceselor socioculturale 

locale. 9.71 

 

2 9.52 12 57.14 

12 Bariere precum limba, teama de deportare și 

accesul limitat limitează accesul migranților la 

vaccinuri. 10.71 

 

1 4.76 12 57.14 
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ANEXA III – Studiul Delphi  RUNDA 2 
 

                                                                                                                                                                   

Erasmus + Parteneriate strategice VET 

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

                         
 

Împuternicirea asistentelor medicale și a profesioniștilor din domeniul sănătății să promoveze 

vaccinarea și să abordeze ezitarea la vaccin-PROVAC (IENE11) 

 

Studiu Delphi: Dezvoltarea unui curriculum de formare pentru profesioniștii din domeniul sănătății 

pentru a promova vaccinarea, a aborda ezitarea la vaccin și pentru a îmbunătăți încrederea în vaccin 

pentru persoanele care sunt mai ezitante 

 

 

 

Runda 2 

Vă mulțumim pentru participarea în calitate de expert la acest studiu Delphi - Runda 1. Opinia 

dumneavoastră a fost foarte valoroasă, pentru a putea continua, acum, cu Runda 2. 

Vă reamintim doar că ne propunem să dezvoltăm curriculumul de formare și harta conținutului 

bazat pe modelul Papadopoulos (2014) de compasiune cultural competentă, care este compus din 

patru constructe cheie: 

1. Conștientizarea culturală (CA) 

2. Cunoștințe culturale (CK) 

3. Sensibilitatea culturală (CS) 

4. Competență culturală (CC) 

(https://www.youtube.com/watch?v=zjKzO94TevA) 

În acest proiect definim: 

Conștientizarea culturală: gradul de conștientizare pe care îl avem despre propriul nostru fundal 

cultural și identitate culturală. Acest lucru ne ajută să înțelegem importanța moștenirii noastre 

culturale și a celorlalți și ne face să apreciem pericolele etnocentrismului. 

Competență culturală: Capacitatea de a oferi asistență medicală eficientă, luând în considerare 

convingerile culturale, comportamentele și nevoile oamenilor. Competența culturală este sinteza 

multor cunoștințe și abilități pe care le dobândim în timpul vieții noastre personale și profesionale și 

la care adăugăm constant. 

Cunoștințe culturale: derivă dintr-o serie de discipline precum antropologia, sociologia, psihologia, 

biologia, îngrijirea medicală, medicina și artele și poate fi dobândită în mai multe moduri. Contactul 

semnificativ cu oameni din diferite grupuri etnice poate spori cunoștințele despre credințele și 

comportamentele lor de sănătate, precum și creșterea înțelegerii problemelor cu care se confruntă. 
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CULTURAL AWARENESS 

CONSTIENTIZARE CULTURALA  

 1 
(lowest) 

2 3 4 5 
(highest) 

Comentarii 

1. Un profesionist din domeniul sănătății care 

are conștiință de sine ar trebui să promoveze 

vaccinarea. 

      

2. Ezitarea la vaccinare este o amenințare 

pentru sănătatea publică. 

      

3. Vaccinurile contribuie la scăderea 

morbidității și mortalității în ceea ce privește 

diferitele boli infecțioase. 

      

4. Un program de vaccinare bine organizat și 

bazat pe dovezi pentru copii și adulți este un 

element cheie pentru sănătatea publică într-

un sistem național de sănătate. 

      

5. Preocupările unei persoane cu privire la 

vaccinare sunt modelate de cultura, religia, 

statutul socio-economic și sursele de 

informații la care are acces. 

      

6. Dezinformarea, informațiile complexe, 

îndrumările contradictorii și în schimbare, 

cantitățile copleșitoare de materiale și 

contradicția de informații între diferite surse 

de informații contribuie la lipsa de încredere, 

confuzie și, în cele din urmă, la ezitarea la 

vaccin. 

      

7. Factorii politici și oficialii din domeniul 

sănătății publice trebuie să recunoască și să 

respecte diverse perspective sociale și 

culturale față de politicile de imunizare, 

pentru a sprijini acceptarea acestora. 

      

8. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) 

clasifică reticența sau refuzul vaccinului drept 

una dintre primele 10 amenințări la adresa 

sănătății globale. 

      

CUNOSTINTE CULTURALE     

 1 2 3 4 5 Comentarii 

1. Vaccinarea este dreptul inalienabil al       
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fiecărei persoane de a se proteja de bolile 

infecțioase și nimeni nu poate exclude un 

copil/sugar din schema de vaccinare decât 

dacă există contraindicații serioase. 

2. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt 

avocaţi esenţiali ai deciziilor de vaccinare ale 

populaţiei. 

      

3. Vaccinarea protejează persoanele care au 

fost vaccinate și pe cei din jurul lor care sunt 

vulnerabili la boli. 

      

4. Guvernele trebuie să recunoască și să 

monitorizeze inechitatea în imunizare și să 

adapteze abordările de comunicare la nevoile 

diverselor comunități. 

      

5. Accesibilitatea și vaccinurile gratuite sunt o 

bună practică pentru sistemele de sănătate 

în promovarea vaccinării. 

      

6. Efectele adverse ale vaccinurilor sunt în 

mod clar inferioare beneficiilor lor 

individuale și colective. 

      

7. Vaccinurile sunt una dintre cele mai 

importante intervenții de sănătate care a 

prevenit multe boli și decese. 

      

SENZITIVITATE CULTURALA     

 1 2 3 4 5 Comentarii 

1. Dorința de a se vaccina este legată de 

simțul de responsabilitate colectivă pentru 

„binele mai mare”. 

      

2. Organizațiile de îngrijire a sănătății pot 

numi lideri de implicare a comunității pentru 

a ajuta la înțelegerea culturii comunității (de 

exemplu, cum sunt organizate comunitățile, 

cine sunt principalii influenți/lideri etc.). 

      

3. Religia poate influența unii profesioniști 

din domeniul sănătății în modul în care își 

desfășoară rolul în ceea ce privește 

vaccinarea. 

      

4. Credibilitatea personală a profesioniștilor       
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din domeniul sănătății și relațiile lor de 

încredere cu pacienții/clienții îi plasează într-

o poziție unică pentru a-i ajuta să înțeleagă 

beneficiile vaccinării. 

5. Profesioniștii din domeniul sănătății 

trebuie să înțeleagă nevoile și preocupările 

pacienților/clienților cu privire la vaccinare. 

      

6. Unii oameni exprimă dileme etice asociate 

cu utilizarea celulelor țesuturilor umane sau 

a oricărui țesut animal pentru a crea 

vaccinuri. 

      

7. Timpul pentru ascultare, empatia și 

transmiterea de informații adecvate sunt 

elemente cheie într-o vizită de consiliere 

privind vaccinul. 

      

8. Mesajele privind vaccinarea sunt mai bine 

acceptate atunci când sunt clare, credibile, 

adaptate nevoilor comunității și sunt 

adecvate din punct de vedere cultural și 

lingvistic. 

      

COMPETENTE CULTURALE     

 1 2 3 4 5 Comentarii 

1. Organizațiile de îngrijire a sănătății sunt 

responsabile să protejeze pacienții/clienții și 

personalul acestora prin promovarea 

vaccinării. 

      

2. Profesioniștii din domeniul sănătății ar 

trebui să răspundă vulnerabilităților 

pacienților/clienților cu înțelegere, 

sensibilitate și acțiuni adecvate. 

      

3. Profesioniștii din domeniul sănătății ar 

trebui să fie competenți să furnizeze 

informații corecte într-un mod relevant și 

sensibil din punct de vedere cultural. 

      

4. Profesioniștii din domeniul sănătății ar 

trebui să fie instruiți și practicați în 

conformitate cu ghidurile naționale în ceea 

ce privește politicile și procedurile de 

vaccinare. 
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Dacă aveți alte sugestii pentru afirmații care credeți că ar trebui incluse, enumerați mai jos, 

indicând motivele pentru care credeți că acestea sunt importante (opțional): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

SFÂRȘITUL RUNDEI 2 DELPHI 

 

Vă mulțumim pentru timpul și contribuția acordată! 

Structura acestui document se bazează pe cea utilizată de proiectul COMMUNAID (https://lahers.hmu.gr/commun-aid-en/) 

  

5. Profesioniștii din domeniul sănătății ar 

trebui să dezvolte strategii bine structurate, 

cu participarea comunității ca axă principală 

pentru promovarea vaccinării. 

      

6. Abordările care combină educația, accesul 

și discuțiile competente din punct de vedere 

cultural cu profesioniștii din domeniul 

sănătății pot maximiza impactul politicilor de 

vaccinare. 
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ANEXA IV – Studiul Delphi Runda 2 – Analiza rezultatelor×                                                                                                                                                                   

        

Erasmus + Parteneriate strategice VET 

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

                         
 

Împuternicirea asistentelor medicale și a profesioniștilor din domeniul sănătății să promoveze 

vaccinarea și să abordeze ezitarea la vaccin-PROVAC (IENE11) 

 

Studiu Delphi: Dezvoltarea unui curriculum de formare pentru profesioniștii din domeniul sănătății 

pentru a promova vaccinarea, a aborda ezitarea la vaccin și pentru a îmbunătăți încrederea în vaccin 

pentru persoanele care sunt mai ezitante 

 

Runda 2 

Runda a doua solicită să vă raportați opinia expertului cu privire la care dintre afirmațiile enumerate 

mai jos sunt cele mai importante și ar trebui incluse în conținutul/modelul curriculumului. Unele 

declarații din runda întâi au fost șterse sau revizuite în funcție de opinia grupului de experți la care 

participați. 

Vă rugăm să evaluați toate afirmațiile folosind scala Likert. 

Dorim să ne exprimăm sincera mulțumire pentru participarea la acest studiu Delphi. 

Mai jos este o listă de afirmații care reflectă literatura existentă privind promovarea vaccinării și 

legate de ezitarea la vaccinare. Declarațiile sunt împărțite în următoarele patru grupuri principale: 

Conștientizarea vaccinării din punct de vedere cultural (CA), Cunoștințe privind vaccinarea culturală 

(CK), Sensibilitatea la vaccinare culturală (CS), Competența la vaccinare culturală (CC). 

Declarațiile din fiecare grupă sunt numerotate după cum urmează: 

CA………1-8, CK …….. 1-7, CS……… 1-8, CC……… 1-6 

Vă rugăm să evaluați fiecare afirmație într-o scală Likert de la 1 la 5, cu 5 cea mai mare importanță. 
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 CONSTIENTIZARE CULTURALA 

ENUNTUL 

NR. 

 Scor principal Inteval  Median Locul 

3 Vaccinurile contribuie la scăderea morbidității și 

mortalității în ceea ce privește diferitele boli infecțioase. 4.9 4 - 5 5 1 

1 Un profesionist din domeniul sănătății care are 

conștiință de sine ar trebui să promoveze vaccinarea. 
4.65 3 - 5 5 2 

4 Un program de vaccinare bine organizat și bazat pe 

dovezi pentru copii și adulți este un element cheie 

pentru sănătatea publică într-un sistem național de 

sănătate. 4.55 3 - 5 5 3 

2 Ezitarea la vaccinare este o amenințare pentru sănătatea 

publică. 4.5 3 - 5 5 4 

6 Dezinformarea, informațiile complexe, îndrumările 

contradictorii și în schimbare, cantitățile copleșitoare de 

material și contradicția de informații între diferite surse 

de informații contribuie la lipsa de încredere, confuzie și, 

în cele din urmă, la ezitarea la vaccin. 4.4 3 - 5 5 5 

8 Organizația Mondială a Sănătății (OMS) clasifică 

reticența sau refuzul vaccinului drept una dintre primele 

10 amenințări la adresa sănătății globale. 4.25 2 - 5 4 6 

5 Preocupările unei persoane cu privire la vaccinare sunt 

modelate de cultura sa, religia, statutul socioeconomic și 

sursele de informații la care are acces. 4.2 2 - 5 4 7 

7 Factorii politici și oficialii de sănătate publică trebuie să 

recunoască și să respecte diverse perspective sociale și 

culturale față de politicile de imunizare, pentru a sprijini 

acceptarea acestora. 4.1 1 - 5 4 8 

 CUNOSTINTE CULTURALE   
ENUNTUL 

NR. 

 Scor principal Inteval  Median Locul 

7 Vaccinurile sunt una dintre cele mai importante 

intervenții de sănătate care a prevenit multe boli și 

decese. 4.85 4 - 5 5 1 

6 Efectele adverse ale vaccinurilor sunt în mod clar 

inferioare beneficiilor lor individuale și colective. 4.75 4 - 5 5 2 
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3 Vaccinarea protejează persoanele care au fost vaccinate 

și pe cei din jurul lor care sunt vulnerabili la boli. 4.7 3 - 5 5 3 

5 Accesibilitatea și vaccinurile gratuite sunt o bună 

practică pentru sistemele de sănătate în promovarea 

vaccinării. 4.6 4 - 5 5 4 

2 Profesioniștii din domeniul sănătății sunt susținători 

esențiali ai deciziilor de vaccinare ale populației. 4.55 4 - 5 5 5 

1 Vaccinarea este dreptul inalienabil al fiecărei persoane 

de a se proteja de bolile infecțioase și nimeni nu poate 

exclude un copil/sugar din schema de vaccinare decât 

dacă există contraindicații serioase. 
4.3 3 - 5 4 6 

4 Guvernele trebuie să recunoască și să monitorizeze 

inechitatea în imunizare și să adapteze abordările de 

comunicare la nevoile diverselor comunități. 4.3 3 - 5 4 6 

 SENZITIVITATE CULTURALA 
 

  

ENUNTUL 

NR. 

 Scor principal Inteval  Median Locul 

8 Mesajele privind vaccinarea sunt mai bine acceptate 

atunci când sunt clare, credibile, adaptate nevoilor 

comunității și sunt adecvate din punct de vedere cultural 

și lingvistic. 4.8 4 - 5 5 1 

5 Profesioniștii din domeniul sănătății trebuie să înțeleagă 

nevoile și preocupările pacienților/clienților cu privire la 

vaccinare. 4.65 2 - 5 5 2 

7 Timpul pentru ascultare, empatia și transmiterea de 

informații adecvate sunt elemente cheie într-o vizită de 

consiliere privind vaccinul. 4.6 3 - 5 5 3 

4 Credibilitatea personală a profesioniștilor din domeniul 

sănătății și relațiile lor de încredere cu pacienții/clienții îi 

plasează într-o poziție unică pentru a-i ajuta să înțeleagă 

beneficiile vaccinării. 4.45 3 - 5 5 4 

2 Organizațiile de îngrijire a sănătății pot numi lideri de 

implicare a comunității pentru a ajuta la înțelegerea 

culturii comunității (de exemplu, cum sunt organizate 

comunitățile, cine sunt principalii influenți/lideri etc.). 4.05 3 - 5 4 5 

3 Religia poate influența unii profesioniști din domeniul 

sănătății în modul în care își desfășoară rolul în ceea ce 
4.1 1 - 5 4 6 
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privește vaccinarea. 

1 Dorința de a se vaccina este legată de simțul 

responsabilității colective pentru „binele mai mare”. 
3.95 2 - 5 4 7 

6 Unii oameni exprimă dileme etice asociate cu utilizarea 

celulelor țesuturilor umane sau a oricărui țesut animal 

pentru a crea vaccinuri. 3.25 1 - 5 3 8 

 COMPETENTE CULTURALE 
 

  

ENUNTUL 

NR. 

 Scor principal Inteval  Median Locul 

3 

 Profesioniștii din domeniul sănătății ar trebui să fie 

competenți să furnizeze informații corecte într-un mod 

relevant și sensibil din punct de vedere cultural. 4.8 4 - 5 5 1 

4 

  Profesioniștii din domeniul sănătății ar trebui să fie 

instruiți și practicați în conformitate cu ghidurile 

naționale în ceea ce privește politicile și procedurile de 

vaccinare. 4.75 3 - 5 5 2 

5 

  Profesioniștii din domeniul sănătății ar trebui să 

dezvolte strategii bine structurate, cu participarea 

comunității ca axă principală pentru promovarea 

vaccinării. 4.65 4 - 5 5 3 

6 

  Abordările care combină educația, accesul și discuțiile 

competente din punct de vedere cultural cu 

profesioniștii din domeniul sănătății pot maximiza 

impactul politicilor de vaccinare. 4.6 4 - 5 5 4 

2 

 Profesioniștii din domeniul sănătății ar trebui să 

răspundă vulnerabilităților pacienților/clienților cu 

înțelegere, sensibilitate și acțiuni adecvate. 4.55 3 - 5 5 5 

1 

 Organizațiile de îngrijire a sănătății sunt responsabile să 

protejeze pacienții/clienții și personalul acestora prin 

promovarea vaccinării. 
4.5 3 - 5 5 6 
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