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1. Εισαγωγή 

Αυτό το προϊόν αποτελεί μέρος του Αποτελέσματος 2 του Έργου «IENE 11 Ενδυνάμωση 

νοσηλευτών και επαγγελματιών υγείας για την προώθηση του εμβολιασμού και την 

αντιμετώπιση της διστακτικότητας απέναντι στα εμβόλια (PROVAC)». 

Ο υπεύθυνος οργανισμός για αυτό το αποτέλεσμα είναι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

(ΤΕΠΑΚ). Υπό τον συντονισμό του ΤΕΠΑΚ, οι εταίροι προσάρμοσαν το Μοντέλο PPT/IENE και 

καθόρισαν το πλαίσιο ικανοτήτων, που αποτελούν την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών 

κατάρτισης. Ο χάρτης εκπαίδευσης και το μοντέλο προγράμματος σπουδών περιγράφονται σε 

αυτό το έγγραφο. 

Ο εμβολιασμός θεωρείται ένας από τους βασικούς πυλώνες της δημόσιας υγείας. Αποτελούν 

σημαντικό μέτρο για την πρόληψη ασθενειών και η εφαρμογή τους αποτελεί σημαντικό 

μέλημα για τη δημόσια υγεία (Mprotzaki et al., 2019). Η πανδημία του COVID-19 κατέκλυσε τα 

συστήματα υγειονομικής φροντίδας και ιδιαίτερα τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) 

(Θεμέλη-Διγαλάκη, 2020). 

Ο εμβολιασμός προστατεύει τους ανθρώπους που έχουν εμβολιαστεί και τους γύρω τους, 

μειώνοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης ασθενειών μεταξύ των μελών της κοινότητας. Όταν ένα 

μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει αποκτήσει ανοσία σε μια μολυσματική ασθένεια, τότε είναι 

μάλλον απίθανο η ασθένεια να μεταδοθεί από άτομο σε άτομο. Αυτό είναι γνωστό ως 

«συλλογική ανοσία» (γνωστό και ως «ανοσία αγέλης»), το οποίο επιτρέπει επίσης την έμμεση 

προστασία των μη εμβολιασμένων ατόμων. Επιπλέον, τα προγράμματα εμβολιασμού 

συμβάλλουν στη μείωση της κοινωνικής, ψυχολογικής και οικονομικής επιβάρυνσης της νόσου 

στον πληθυσμό και τις κυβερνήσεις, μειώνοντας τις πιέσεις στα συστήματα υγείας και 

κοινωνικής φροντίδας και επιτρέποντας στα άτομα να συμμετέχουν σε παραγωγικές 

δραστηριότητες όπως η εκπαίδευση και η εργασία (https://www 

.helmsic.gr/blog/2021/04/27/vaccinehistory/). 

Ο σκοπός του έργου είναι να υποστηρίξει και να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες υγείας για 

την προώθηση του εμβολιασμού και την αντιμετώπιση της διστακτικότητας απέναντι στα 

εμβόλια, να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα εμβόλια και τον εμβολιασμό και να 
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αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας, δεξιότητες πολιτισμικών και κοινωνικών σχέσεων, 

ενδυναμώνοντάς τους έτσι ώστε να μπορούν να καταπολεμούν την παραπληροφόρηση να 

βελτιώνουν την εμπιστοσύνη για τα εμβόλια, σε άτομα τα οποία είναι πιο διστακτικά ή άτομα 

από μειονεκτικές ομάδες. 

 

2. Ανάπτυξη του Προγράμματος Σπουδών Διαπολιτισμικής Ρομποτικής 

Νοσηλευτικής – Μεθοδολογία  

Το μοντέλο του προγράμματος σπουδών αναπτύχθηκε με βάση τα εξής: 

• Εθνική (CY, EL, ES, RO) και διεθνής βιβλιογραφία 

• Μελέτη των Δελφών 

• Το μοντέλο Papadopoulos, Tilki and Taylor (Papadopoulos, 2006) 

• Μοντέλο Papadopoulos για το «Culturally Competent Compassion» (Papadopoulos, 2018) 

 

Το IENE11, όπως όλα τα προηγούμενα έργα IENE (IENE 1 έως IENE 10), βασίζεται κυρίως στο 

μοντέλο Papadopoulos, Tilki και Taylor (Papadopoulos, 2006). Οι τέσσερις δομές του μοντέλου 

περιλαμβάνουν: (1) Πολιτισμική Επαγρύπνηση. (2) Πολιτισμική γνώση. (3) Πολιτισμική 

ευαισθησία. και (4) Πολιτισμική Επάρκεια (Papadopoulos, 2006). 

 

3. Ορολογία 

Πολιτιμική επαγρύπνηση. Ο βαθμός συνειδητοποίησης που έχουμε για το δικό μας 

πολιτισμικό υπόβαθρο και πολιτισμική ταυτότητα. Αυτό μας βοηθά να κατανοήσουμε τη 

σημασία της πολιτισμικής μας κληρονομιάς και των άλλων και μας κάνει να εκτιμήσουμε τους 

κινδύνους της εθνοκεντρικότητας (Papadopoulos, 2006). 

Πολιτισμικά ικανή συμπόνια. Η ανθρώπινη ποιότητα της κατανόησης του πόνου των άλλων 

και της επιθυμίας να κάνουν κάτι γι' αυτό χρησιμοποιώντας πολιτισμικά κατάλληλες και 

αποδεκτές νοσηλευτικές παρεμβάσεις. Αυτό λαμβάνει υπόψη τόσο το πολιτισμικό υπόβαθρο 

των ασθενών όσο και των φροντιστών καθώς και το πλαίσιο στο οποίο παρέχεται η φροντίδα 

(Papadopoulos, 2011). 

Πολιτισμική επάρκεια. The capacity to provide effective healthcare taking into consideration 

people’s cultural beliefs, behaviours, and needs. Cultural competence is the synthesis of a lot of 

https://www.researchgate.net/publication/285849542_The_Papadopoulos_Tilki_and_Taylor_model_for_the_development_of_cultural_competence_in_nursing
https://www.researchgate.net/publication/303885059_Courage_Compassion_and_Cultural_Competence_The_Anna_Reynvaan_Lecture_2011?_iepl%5BgeneralViewId%5D=yhV21bGZnkjrK3PdAUFayhWJxbdyCA5u151W&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=searchReact&_iepl%5BviewId%5D=w1qPR81SRTbBSJYMoXa3g4iPMlqOXLBJCVWj&_iepl%5BsearchType%5D=publication&_iepl%5Bdata%5D%5BcountLessEqual20%5D=1&_iepl%5Bdata%5D%5BinteractedWithPosition1%5D=1&_iepl%5Bdata%5D%5BwithoutEnrichment%5D=1&_iepl%5Bposition%5D=1&_iepl%5BrgKey%5D=PB%3A303885059&_iepl%5BtargetEntityId%5D=PB%3A303885059&_iepl%5BinteractionType%5D=publicationTitle
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knowledge and skills which we acquire during our personal and professional lives and to which 

we are constantly adding. (Papadopoulos, 2006). 

Πολιτισμική γνώση. It derives from a number of disciplines such as anthropology, sociology, 

psychology, biology, nursing, medicine, and the arts, and can be gained in a number of ways. 

Meaningful contact with people from different ethnic groups can enhance knowledge around 

their health beliefs and behaviours as well as raise understanding around the problems they 

face (Papadopoulos, 2006). 

Πολιτισμική ευαισθησία. Η πολιτισμική ευαισθησία συνεπάγεται την κρίσιμη ανάπτυξη 

κατάλληλων διαπροσωπικών σχέσεων με τους πελάτες μας. Ένα σημαντικό στοιχείο για την 

επίτευξη πολιτισμικής ευαισθησίας είναι ο τρόπος με τον οποίο οι επαγγελματίες βλέπουν 

τους ανθρώπους, τους οποίους φροντίζουν. Εάν οι πελάτες δεν θεωρούνται αληθινοί 

συνεργάτες, δεν επιτυγχάνεται πολιτισμικά ευαίσθητη φροντίδα (Papadopoulos, 2006).  

Δικαιώματα ασθενών. Ένα σύνολο δικαιωμάτων, ευθυνών και υποχρεώσεων βάσει των 

οποίων τα άτομα αναζητούν και λαμβάνουν υπηρεσίες παροχής φροντίδας υγείας. Τα κύρια 

δικαιώματα των ασθενών είναι: 1) Δικαίωμα σεβασμού. Κάθε άτομο είναι ένα μοναδικό άτομο 

που είναι υπεύθυνο για την υγεία του (εκτός εάν έχει μειωμένη ικανότητα και δεν είναι σε 

θέση να ενεργήσει για λογαριασμό του). Η φροντίδα κάθε ατόμου πρέπει να προσαρμόζεται 

στις ιδιαίτερες ανάγκες του. 2) Δικαίωμα ενημέρωσης, συμμετοχής ή μη συμμετοχής. Οι 

ασθενείς έχουν το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση 

επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας τους, τη φροντίδα και τη 

θεραπεία τους. 3) Δικαίωμα ίσης πρόσβασης στην παροχή φροντίδα υγείας. Κάθε πολίτης έχει 

δικαίωμα ίσης πρόσβασης σε ολοκληρωμένη παροχή φροντίδα υγείας (Briggs M. et al., 1994). 

Εμβολιασμός. Είναι ένας απλός, ασφαλής και αποτελεσματικός τρόπος προστασίας από 

επιβλαβείς ασθένειες. Χρησιμοποιεί τις φυσικές άμυνες του σώματος για να δημιουργήσει 

αντίσταση σε συγκεκριμένες λοιμώξεις και κάνει το ανοσοποιητικό σύστημα ισχυρότερο 

(https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/vaccines-and-immunization-

what-is-vaccination).  

Εμβόλια. Εκπαιδεύουν το ανοσοποιητικό σύστημα να δημιουργεί αντισώματα, όπως ακριβώς 

συμβαίνει όταν εκτίθεται σε μια ασθένεια. Ωστόσο, επειδή τα εμβόλια περιέχουν μόνο νεκρές 

ή εξασθενημένες μορφές μικροβίων όπως ιούς ή βακτήρια, δεν προκαλούν την ασθένεια ούτε 

σας θέτουν σε κίνδυνο λόγω των επιπλοκών τους (https://www.who.int/news-

room/questions-and-answers/item/vaccines-and-immunization-what-is-vaccination). 

Εμβολιαστική διστακτικότητα. Αναφέρεται στην απροθυμία ή την άρνηση εμβολιασμού. 

https://www.researchgate.net/publication/285849542_The_Papadopoulos_Tilki_and_Taylor_model_for_the_development_of_cultural_competence_in_nursing
https://www.researchgate.net/publication/285849542_The_Papadopoulos_Tilki_and_Taylor_model_for_the_development_of_cultural_competence_in_nursing
https://www.researchgate.net/publication/285849542_The_Papadopoulos_Tilki_and_Taylor_model_for_the_development_of_cultural_competence_in_nursing
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/vaccines-and-immunization-what-is-vaccination
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/vaccines-and-immunization-what-is-vaccination
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/vaccines-and-immunization-what-is-vaccination
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/vaccines-and-immunization-what-is-vaccination
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4. Το μοντέλο Papadopoulos, Tilki and Taylor  

 

 

 

 

 

 

IENE 11 – DRAFT MODEL 

 

 

 

(Papadopoulos, 2006) 

Η διαπολιτισμική μελέτη της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας είναι η μελέτη και έρευνα 

των πολιτισμικών ποικιλιών και ομοιοτήτων των ανθρώπων στον τρόπο που ορίζουν, 

κατανοούν και αντιμετωπίζουν τις ανάγκες υγείας/ασθένειας και πρόνοιας. Είναι επίσης η 

μελέτη των κοινωνικών και οργανωτικών δομών, που είτε βοηθούν είτε εμποδίζουν την υγεία 

και την ευημερία των ανθρώπων (Papadopoulos, 2006). 

Στάδια του Μοντέλου Papadopoulos, Tilki, and Taylor [PTT] (Papadopoulos, 2006). 

Όπως φαίνεται παραπάνω, το μοντέλο αποτελείται από τέσσερα στάδια, το καθένα με 

διαφορετική δομή: Το πρώτο στάδιο του μοντέλου είναι η πολιτισμική επαγρύπνηση, η οποία 

ξεκινά με την εξέταση της προσωπικής βάσης αξιών και των πεποιθήσεών μας. Η φύση της 

κατασκευής της πολιτισμικής ταυτότητας καθώς και η επιρροή της στις πεποιθήσεις και τις 

πρακτικές για την υγεία των ανθρώπων θεωρούνται ως απαραίτητα στοιχεία μιας πλατφόρμας 

μάθησης. 

Η πολιτισμική γνώση (το δεύτερο στάδιο) μπορεί να αποκτηθεί με διάφορους τρόπους. Η 

ουσιαστική επαφή με άτομα από διαφορετικές εθνότητες μπορεί να ενισχύσει τη γνώση 

σχετικά με τις πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές τους για την υγεία καθώς και να αυξήσει την 

κατανόηση σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Μέσω της κοινωνιολογικής 
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μελέτης, θα πρέπει να μάθουμε για την εξουσία, όπως η επαγγελματική εξουσία και έλεγχος, ή 

να συνδέουμε την προσωπική θέση και τις δομικές ανισότητες. Η ανθρωπολογική γνώση θα 

μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τις παραδόσεις και τις πρακτικές αυτοεξυπηρέτησης 

διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων, επιτρέποντάς μας έτσι να εξετάσουμε τις ομοιότητες και 

τις διαφορές. 

Ένα σημαντικό στοιχείο για την επίτευξη πολιτισμικής ευαισθησίας (το τρίτο στάδιο), είναι το 

πώς βλέπουν οι επαγγελματίες τους ανθρώπους, τους οποίους φροντίζουν. Το μοντέλο 

υποστηρίζει ότι εάν οι πελάτες δεν θεωρούνται αληθινοί συνεργάτες, δεν επιτυγχάνεται 

πολιτισμικά ευαίσθητη φροντίδα. Το να μην θεωρούν τους ασθενείς/πελάτες ως συνεργάτες 

στη φροντίδα τους σημαίνει ότι οι επαγγελματίες χρησιμοποιούν τη δύναμή τους με 

καταπιεστικό τρόπο. Οι ισότιμες συνεργασίες περιλαμβάνουν συμπόνια, εμπιστοσύνη, 

αποδοχή και σεβασμό καθώς και διευκόλυνση και διαπραγμάτευση. 

Η επίτευξη του τέταρτου σταδίου (πολιτισμική επάρκεια) απαιτεί τη σύνθεση και εφαρμογή 

της προηγουμένως αποκτηθείσας επαγρύπνησης, γνώσης και ευαισθησίας. Περαιτέρω 

εστίαση δίνεται σε πρακτικές δεξιότητες όπως η αξιολόγηση των αναγκών, η νοσηλευτική 

διάγνωση και οι δεξιότητες παροχής φροντίδας. Ένα πιο σημαντικό στοιχείο αυτού του 

σταδίου είναι η ικανότητα αναγνώρισης και αμφισβήτησης του ρατσισμού και άλλων μορφών 

διακρίσεων και καταπιεστικών πρακτικών. 

Η πολιτισμική ικανότητα είναι μια διαδικασία που περνάει κάποιος για να αναπτύσσει και να 

βελτιώνει συνεχώς την ικανότητά του να παρέχει αποτελεσματική και συμπονετική  φροντίδα 

υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτισμικές πεποιθήσεις, τις συμπεριφορές και τις ανάγκες 

των ανθρώπων. 

Για να είναι πολιτισμικά ικανοί οι επαγγελματίες, οι εκπαιδευτικοί και οι ερευνητές πρέπει να 

αναπτύξουν δεξιότητες τόσο ειδικές για τον πολιτισμό όσο και γενικές για τον πολιτισμό. Η 

ικανότητα ειδικής κουλτούρας αναφέρεται στις γνώσεις και τις δεξιότητες που σχετίζονται με 

μια συγκεκριμένη εθνοτική ομάδα, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τις 

αξίες και τις πολιτισμικές συνταγές που λειτουργούν σε μια συγκεκριμένη κουλτούρα. Η 

ικανότητα γενικής κουλτούρας ορίζεται ως η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι 

εφαρμόσιμες σε όλες τις εθνοτικές ομάδες  (Gerrish & Papadopoulos, 1999). 

Οι βασικές αξίες του μοντέλου που διατύπωσε η Παπαδόπουλος (2006), βασίζονται στους 

ακόλουθους πυλώνες: α) Ανθρώπινα Δικαιώματα, β) Κοινωνικοπολιτικά συστήματα, γ) 

Διαπολιτισμικές σχέσεις, δ) Ανθρώπινη ηθική, ε) Ανθρώπινη φροντίδα.                                                                           
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Πιο συγκεκριμένα οι αξίες και οι πεποιθήσεις είναι: 

Το άτομο: Όλα τα άτομα έχουν εγγενή αξία μέσα τους καθώς μοιράζονται τις θεμελιώδεις 

ανθρώπινες αξίες της αγάπης, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της ανάπτυξης, της ζωής, της 

υγείας και της ασφάλειας. 

Κουλτούρα: Όλοι οι άνθρωποι είναι πολιτισμικά όντα. Ο πολιτισμός είναι ο κοινός τρόπος 

ζωής μιας ομάδας ανθρώπων που περιλαμβάνει πεποιθήσεις, αξίες, ιδέες, γλώσσα, 

επικοινωνία, κανόνες και εμφανώς εκφρασμένες μορφές όπως έθιμα, τέχνη, μουσική, ρούχα 

και εθιμοτυπία. Η κουλτούρα επηρεάζει τον τρόπο ζωής των ατόμων, την προσωπική 

ταυτότητα και τη σχέση τους με τους άλλους, τόσο εντός όσο και εκτός του πολιτισμού τους. 

Οι κουλτούρες είναι δυναμικές και συνεχώς μεταβαλλόμενες καθώς τα άτομα επηρεάζονται 

και επηρεάζουν την κουλτούρα τους, σε διαφορετικό βαθμό.  

Δομή: Οι κοινωνίες, οι θεσμοί και η οικογένεια είναι δομές εξουσίας που μπορούν να 

ενεργοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν ένα άτομο. 

Φορέας: είναι η ικανότητα των ατόμων να ενεργούν ανεξάρτητα και να κάνουν τη δική τους 

ελεύθερη επιλογή. 

Υγεία: Η υγεία αναφέρεται σε μια κατάσταση ευημερίας που ορίζεται πολιτισμικά, εκτιμάται 

και ασκείται και η οποία αντανακλά την ικανότητα των ατόμων (ή των ομάδων) να εκτελούν τις 

καθημερινές δραστηριότητες του ρόλου τους με πολιτισμικά εκφρασμένους, ωφέλιμους και 

διαμορφωμένους τρόπους ζωής. (Leininger 1991). 

Ασθένεια: Αναφέρεται σε μια ανεπιθύμητη κατάσταση που ορίζεται πολιτισμικά και 
ανταποκρίνεται πολιτισμικά. 

Φροντίδα: Η φροντίδα είναι μια δραστηριότητα που ανταποκρίνεται στη μοναδικότητα των 
ατόμων με πολιτισμικά ευαίσθητο και συμπονετικό τρόπο χρησιμοποιώντας θεραπευτική 
επικοινωνία. 

Νοσηλευτική: Η νοσηλευτική είναι μια μαθησιακή δραστηριότητα που στοχεύει στην παροχή 
φροντίδας στο άτομο, με πολιτισμικά ικανό τρόπο. 
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5. Προώθηση του εμβολιασμού και αντιμετώπιση της διστακτικότητας 

απέναντι στα εμβόλια PROVAC -  Θεματικοί τομείς για τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες 

1) Γνώση για το προσωπικό και το ευρύ κοινό 

Αυτό αναφέρεται στην αύξηση της γνώσης σχετικά με τον εμβολιασμό και θέματα 

σχετικά με αυτό, μύθους, παραπληροφόρηση, φόβους εμβολιασμού, πλεονεκτήματα 

και μειονεκτήματα του εμβολιασμού, παρενέργειες, αντενδείξεις, πολιτικές, 

στρατηγικές, διαδικασίες, πρακτικές δεξιότητες και ζητήματα ασφάλειας. 

2) Επίδραση εκπαίδευσης, πολιτισμού, θρησκείας στη στάση απέναντι στον εμβολιασμό 

Αυτό αναφέρεται στους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τις αξίες, τις στάσεις 

και τη συμπεριφορά όσον αφορά τον εμβολιασμό. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν 

εκπαίδευση, πολιτισμό, θρησκεία, κατανόηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ηθικά 

ζητήματα. 

 

3) Ανάπτυξη πολιτισμικής ικανότητας για την προώθηση του εμβολιασμού 

Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας σχέσης εμπιστοσύνης, τη διαπολιτισμική 

επικοινωνία, την υπεράσπιση, την κατανόηση και την αξιολόγηση των αναγκών ενός 

συγκεκριμένου πληθυσμού καθώς και την προώθηση της ασφάλειας. Περαιτέρω, 

αναφέρεται στην ενδυνάμωση του προσωπικού και του πληθυσμού με στόχο την 

ευημερία των ανθρώπων. 

 

Πίνακας ενοτήτων- Εβδομάδες MOOC 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΑ  3 ΕΒΔΟΜΑΔΑ  4 ΕΒΔΟΜΑΔΑ  5 ΕΒΔΟΜΑΔΑ  6 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ      

 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 
 

   

  ΕΝΟΤΗΤΑ 2 
 

  

   ΕΝΟΤΗΤΑ 3   

    ΕΝΟΤΗΤΑ 4  

     ΣΥΝΘΕΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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6. IENE 11- Προώθηση του εμβολιασμού και αντιμετώπιση της διστακτικότητας απέναντι στα εμβόλια 

PROVAC - Πολιτισμικά ικανό μοντέλο εκπαίδευσης 
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7. Χάρτης Περιεχομένου Προγράμματος Σπουδών 

Με βάση τα παραπάνω, αυτό το πρόγραμμα σπουδών θα αποτελείται από τέσσερις 
μαθησιακές ενότητες ακολουθώντας τις τέσσερις δομές του Μοντέλου PTT/IENE και το 
εννοιολογικό πλαίσιο του PTT/IENE11 (Ενδυνάμωση νοσηλευτών και επαγγελματιών υγείας 
για την προώθηση του εμβολιασμού και την αντιμετώπιση της διστακτικότητας απέναντι στα 
εμβόλια-PROVAC) όπως περιγράφεται παραπάνω. Κάθε ενότητα του προγράμματος σπουδών 
περιλαμβάνει τέσσερις υπό-δομές που αντιπροσωπεύουν τον χάρτη περιεχομένου. 
 

Ενότητα 1 – Πολιτισμική Επαγρύπνηση  

 

Σκοπός 

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση και την αναγνώριση των 

αναγκών των χρηστών και παρόχων υγείας σε σχέση με τον εμβολιασμό. 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Όταν τελειώσει η ενότητα αυτή , θα: 
1. Αποκτήστε γνώσεις σχετικά με ορισμένους από τους σχετικούς βασικούς όρους, 

ορισμούς σχετικά με τον εμβολιασμό και διστακτικότητα εμβολιασμού. 
2. Αποκτήστε επαγρύπνηση σχετικά με τους μύθους, φόβους και παρανοήσεις που 

σχετίζονται με τον εμβολιασμό  
3. Ενημερωθείτε για τις πολιτισμικές αξίες, στάσεις και συμπεριφορές που μπορεί να 

έχουν οι επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας και ο πληθυσμός για θέματα 
που σχετίζονται με τον εμβολιασμό 

 

Περιεχόμενο ενότητας 

 
Θέμα 1: Αυτογνωσία 

- Εισαγωγή στη δομή, τις δραστηριότητες και τις εργασίες 
- Βασικοί όροι, ορολογία 
- Αυτογνωσία και εμβολιασμός 

 
Θέμα 2: Μύθοι και φόβοι 

- Το σκεπτικό για τον εμβολιασμό σε χρήστες και προσωπικό παροχής φροντίδας υγείας  
- Κατανόηση και αντιμετώπιση φόβων, μύθων, παρανοήσεων 
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Θέμα 3: Αξίες, στάσεις και συμπεριφορές 

- Επιρροή αξιών, στάσεων σχετικά με τον εμβολιασμό και τη διστακτικότητα απέναντι 
στον εμβολιασμό (συμπεριλαμβανομένης της θρησκείας, της εκπαίδευσης κ.λπ.) 

- Παραδείγματα ορθής πρακτικής για την προώθηση της θετικής συμπεριφοράς και 
στάσης όσον αφορά τον εμβολιασμό 
 

Θέμα 4: Αναγνώριση των αναγκών των επαγγελματιών υγείας και των επαγγελματιών 

παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδα, για τους χρήστες και το προσωπικό  

- Αξιολόγηση αναγκών 

- Υπηρεσίες παροχής φροντίδας υγείας και κοινωνικής φροντίδας - τι υπάρχει, τι 

χρειάζεται / λείπει 

Προτεινόμενες πηγές που θα χρησιμοποιηθούν για τις δραστηριότητες εκμάθησης της 

ενότητας 

No. Title and description of the 

resource  

Type Language of 

resource 

Learning, training, 

assessment 

and 

evaluation 

activities  

Access URL / download  

1.  Misconceptions about 

vaccines 

 

Video English  Individual 

learning  

 

Self-reflection 

https://www.youtube.com

/watch?v=BePYBYAYF_

g  

2.  Vaccines and immunization: 

Myths and misconceptions 

 

Quiz English Individual 

learning  

Self-reflection 

https://www.goconqr.co

m/quiz/37684353/iene10   

 

 

 

Ενότητα 2 - Πολιτισμική Γνώση 

Σκοπός  

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να αυξήσει τις γνώσεις του προσωπικού παροχής φροντίδας 

υγείας και κοινωνικής φροντίδας, καθώς επίσης να αυξήσει τις γνώσεις του γενικού 

πληθυσμού σχετικά με θέματα ανοσοποίησης. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BePYBYAYF_g
https://www.youtube.com/watch?v=BePYBYAYF_g
https://www.youtube.com/watch?v=BePYBYAYF_g
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=00265bbb56731c21JmltdHM9MTY2MzYzMjAwMCZpZ3VpZD0yNTI5Yzg4OS1hYzc0LTYyYTctMzQ2OS1jNzgzYWQ2MjYzZWQmaW5zaWQ9NTE3Mw&ptn=3&hsh=3&fclid=2529c889-ac74-62a7-3469-c783ad6263ed&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cud2hvLmludC9uZXdzLXJvb20vcXVlc3Rpb25zLWFuZC1hbnN3ZXJzL2l0ZW0vdmFjY2luZXMtYW5kLWltbXVuaXphdGlvbi1teXRocy1hbmQtbWlzY29uY2VwdGlvbnM&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=00265bbb56731c21JmltdHM9MTY2MzYzMjAwMCZpZ3VpZD0yNTI5Yzg4OS1hYzc0LTYyYTctMzQ2OS1jNzgzYWQ2MjYzZWQmaW5zaWQ9NTE3Mw&ptn=3&hsh=3&fclid=2529c889-ac74-62a7-3469-c783ad6263ed&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cud2hvLmludC9uZXdzLXJvb20vcXVlc3Rpb25zLWFuZC1hbnN3ZXJzL2l0ZW0vdmFjY2luZXMtYW5kLWltbXVuaXphdGlvbi1teXRocy1hbmQtbWlzY29uY2VwdGlvbnM&ntb=1
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.goconqr.com%2Fquiz%2F37684353%2Fiene10&data=05%7C01%7C%7C62d6379d900d42dd012708da9a767949%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637992130869954292%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3PTZGuJwkBU%2Fd7RymVvcc1p91jA6BJ%2FRk2MSOLwto24%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.goconqr.com%2Fquiz%2F37684353%2Fiene10&data=05%7C01%7C%7C62d6379d900d42dd012708da9a767949%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637992130869954292%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3PTZGuJwkBU%2Fd7RymVvcc1p91jA6BJ%2FRk2MSOLwto24%3D&reserved=0
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Μαθησιακά αποτελέσματα 

Όταν τελειώσει η ενότητα αυτή , θα: 
1. Αποκτήσετε γνώση ορισμένων πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων, πολιτικών και 

στρατηγικών που σχετίζονται με τον εμβολιασμό 
2. Εξοικειωθείτε με τα ανθρώπινα δικαιώματα που σχετίζονται με τον εμβολιασμό 
3. Κατανοήσετε τις πολιτισμικές προοπτικές και τις επιρροές σε θέματα που σχετίζονται 

με τον εμβολιασμό και/ή τη διστακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό 
 

Περιεχόμενο ενότητας 

Θέμα 1: Πολιτικές και στρατηγικές 

- Εισαγωγή στη δομή, τις δραστηριότητες και τις εργασίες 

- Διεθνείς και εθνικές πολιτικές, πρωτόκολλα, στρατηγικές 

Θέμα 2: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ανοσοποίησης  

- Προκλήσεις εμβολιασμού και διστακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό 

- Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του εμβολιασμού και δισταγμός ανοσοποίησης, 

συμπεριλαμβανομένων των παρενεργειών 

Θέμα 3: Πολιτισμικές πτυχές της ανοσοποίησης και του δισταγμού εμβολιασμού 

- Επιρροή αξιών, στάσεων σχετικά με τον εμβολιασμό και την διστακτικότητα απέναντι 
στον εμβολιασμό (συμπεριλαμβανομένης της θρησκείας, της εκπαίδευσης κ.λπ.) 

- Πιθανές προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει το προσωπικό παροχής φροντίδας 
υγεία και κοινωνικής φροντίδας για την προώθηση του εμβολιασμού στην υγεία  
 

Θέμα 4: Κατανόηση του εμβολίου και του εμβολιασμού 

- Γνώση και επιστημονική πρόοδος 
- Διαφορετικοί τύποι εμβολίων 
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Προτεινόμενες πηγές που θα χρησιμοποιηθούν για τις δραστηριότητες εκμάθησης της 

ενότητας 

No. Title and 

description 

of the 

resource  

Type Language 

of 

resource 

Learning 

/trainin

g / 

assess

ment  

and 

evaluat

ion  

activiti

es  

Access URL / download  

1.  

 
Vaccine 

Benefits 

and Side 

Effects 

 

video English  Individual 

learning  

 

Self-

reflection 

https://www.youtube.com/watch?v=XTf23ZUYJGw  

 

Ενότητα 3 – Πολιτισμική Ευαισθησία 

Σκοπός  

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να ενισχύσει την εγκαθίδρυση μιας θεραπευτικής 

διαπολιτισμικής επικοινωνίας και σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και 

της κοινωνίας και του γενικού πληθυσμού και ιδιαίτερα του ευάλωτου πληθυσμού. 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Όταν τελειώσει η ενότητα αυτή , θα: 
1. Κατανοήσετε τη σημασία της επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού παροχής φροντίδας 

υγείας και κοινωνικής φροντίδας, του πελάτη και των μελών της οικογένειάς του, καθώς 

επίσης και των φροντιστών 

2. Αποκτήσετε γνώσεις σχετικά με ηθικές ανησυχίες που σχετίζονται με ζητήματα 

ανοσοποίησης 

3. Αναγνωρίσετε τη σημασία της αποτελεσματικής εργασίας με ευάλωτο πληθυσμό και άλλες 

ειδικές ομάδες με πολιτισμικά ευαίσθητο και συμπονετικό τρόπο σε περιβάλλοντα παροχής 

φροντίδας υγείας και κοινωνικής φροντίδας 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XTf23ZUYJGw
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Περιεχόμενο ενότητας 

 
Θέμα 1: Διαπολιτισμική Επικοινωνία 

- Εισαγωγή στη δομή, τις δραστηριότητες και τις εργασίες  
- Η σημασία της επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού παροχής φροντίδας υγείας και 

κοινωνικής φροντίδας, του πελάτη, των μελών της οικογένειάς του και των φροντιστών 
κατά την παροχή φροντίδας 
 

Θέμα 2: Πολιτισμικά ευαίσθητη συμπόνια και σεβασμός 

- Επίτευξη αποτελεσματικής και συμπονετικής σχέσης 
- Ξεπερνώντας τα εμπόδια (π.χ. εθνοκεντρισμός, γλώσσα, έλλειψη οργανωτικής 

υποστήριξης) 
 

Θέμα 3: Ηθικά ζητήματα και ανθρώπινα δικαιώματα 

- Επισκόπηση των ηθικών ανησυχιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται 
με την ανοσοποίηση και τη διστακτικότητα απέναντι στα εμβόλια 

- Στοιχεία αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ ασθενούς/πελάτη για τη διασφάλιση 
της ποιότητας της φροντίδας ασθενούς/πελάτη 

 
Θέμα 4: δουλεύοντας με ευάλωτες και άλλες ομάδες 

- Οφέλη από την αποτελεσματική ομαδική εργασία μεταξύ του ασθενούς/πελάτη, του 
προσωπικού και των μελών της οικογένειας 

- Υγεία και κοινωνικές υπηρεσίες - κάλυψη των αναγκών ευάλωτων και ειδικών ομάδων 
 
Προτεινόμενες πηγές που θα χρησιμοποιηθούν για τις δραστηριότητες εκμάθησης της 

ενότητας 

No. Title and description of the 

resource  

Type Language of 

resource 

Learning /training / 

assessment  

and evaluation  

activities  

Access URL / 

download  

1. Vaccination and ethics Video English Individual learning https://www.youtu

be.com/watch?v=bi

sOSGZRgpo 

2. Communication techniques for 

vaccine conversations 

Video English Individual learning https://www.youtu

be.com/watch?v=E

https://www.youtube.com/watch?v=bisOSGZRgpo
https://www.youtube.com/watch?v=bisOSGZRgpo
https://www.youtube.com/watch?v=bisOSGZRgpo
https://www.youtube.com/watch?v=EEVqdMEU2o4
https://www.youtube.com/watch?v=EEVqdMEU2o4
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EVqdMEU2o4  

 

Ενότητα 4 – Πολιτισμική Επάρκεια 

Σκοπός 

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να ενισχύσει την υπεράσπιση και την ενδυνάμωση, τις 

γνώσεις των συμμετεχόντων σχετικά με τις πρακτικές δεξιότητες σε περιβάλλοντα υγείας και 

κοινωνικής φροντίδας που σχετίζονται με τον εμβολιασμό και να προωθήσει την πολιτισμικά 

ικανή αξιολόγηση των αναγκών. 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Όταν τελειώσει η ενότητα αυτή , θα: 
 

1. Αποκτήσετε δεξιότητες ενδυνάμωσης και υποστήριξης για θέματα που σχετίζονται με 
τον εμβολιασμό 

2. Αποκτήσετε κατανόηση σχετικά με τις πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες που 
σχετίζονται με τον εμβολιασμό 

3. Κατανοήσετε την αποτελεσματικότητα και τη σημασία μιας πολιτισμικά ικανής 
αξιολόγησης αναγκών 

4.  
Περιεχόμενο ενότητας 

Θέμα 1: Προάσπιση 

- Εισαγωγή στη δομή, τις δραστηριότητες και τις εργασίες 

- Υποστήριξη για τα δικαιώματα, τα οφέλη και την ασφάλεια του προσωπικού και του 

πληθυσμού σε θέματα εμβολιασμού, σε χώρους παροχής υγείας και κοινωνικής 

φροντίδας 

Θέμα 2: Ενδυνάμωση 

- Ενίσχυση της ενδυνάμωσης του προσωπικού για την προώθηση του εμβολιασμού 
βάσει αρχών που βασίζονται σε στοιχεία. 

- Ενδυνάμωση στον ευάλωτο πληθυσμό σε θέματα σχετικά με τον εμβολιασμό 
 

Θέμα 3: Πρακτική και τεχνικές εμβολιασμού 

- Πρωτόκολλα για την κατανόηση και τη χορήγηση του εμβολιασμού 
- Γνώσεις και οι δεξιότητες των επαγγελματιών υγείας στο κλινικό περιβάλλον όσο 

αφορά τον εμβολιασμό 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EEVqdMEU2o4
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Θέμα 4: Πολιτισμικά επαρκής αξιολόγηση αναγκών  

- Η σημασία της εκτίμησης των αναγκών σε σχέση με την παροχή ποιοτικής φροντίδας 
υγείας και κοινωνικής φροντίδας 

- Αρχές αξιολόγησης αναγκών με βάση πολιτισμικές πτυχές 
 

Προτεινόμενες πηγές που θα χρησιμοποιηθούν για τις δραστηριότητες εκμάθησης της 

ενότητας 

No. Title and description of the 

resource  

Type Language of 

resource 

Learning /training / 

assessment  

and evaluation  

activities  

Access URL / 

download  

1.  Contraindications check list Checklist  English Individual learning https://www.immu

nize.org/catg.d/p40

60.pdf  

2. Administration of vaccines Leaflet English Individual learning https://www.immu

nize.org/catg.d/p20

20.pdf  

 

 

8. Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών- Ανοικτό διαδικτυακό πρόγραμμα 

σπουδών διαπολιτισμικής ρομποτικής νοσηλευτικής.                                                                              

Τα εργαλεία μάθησης και οι ενότητες που παράγονται με βάση το μοντέλο PTT/TRN θα 

χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη του Ανοικτού διαδικτυακού προγράμματος σπουδών 
(MOOC) που θα παραδοθεί από το έργο IENE 11 σε μια περίοδο έξι εβδομάδων. 

1. Εισαγωγή/Προετοιμασία 

2. Διαπολιτισμική ρομποτική νοσηλευτική – Επαγρύπνηση 

3. Διαπολιτισμική ρομποτική νοσηλευτική - Γνώση 

4. Διαπολιτισμική ρομποτική νοσηλευτική - Ευαισθησία  

5. Διαπολιτισμική ρομποτική νοσηλευτική - Επάρκεια 

6. Αξιολόγηση και αθροιστική αξιολόγηση 

https://www.immunize.org/catg.d/p4060.pdf
https://www.immunize.org/catg.d/p4060.pdf
https://www.immunize.org/catg.d/p4060.pdf
https://www.immunize.org/catg.d/p2020.pdf
https://www.immunize.org/catg.d/p2020.pdf
https://www.immunize.org/catg.d/p2020.pdf
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Κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής εβδομάδας, οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν  ένα 

βίντεο προσανατολισμού και θα μάθουν πώς να πλοηγούνται στο πρόγραμμα και τα 

συστατικά μέρη του. Θα συμπληρώσουν επίσης ένα ερωτηματολόγιο πριν από το MOOC, θα 

δημιουργήσουν ένα σύντομο προφίλ για να μοιραστούν με τους άλλους συμμετέχοντες, θα 

έχουν μια σύντομη εισαγωγή στις δραστηριότητες, τις αξιολογήσεις και τον τρόπο χρήσης των 

αιθουσών συνομιλίας- chatrooms. 

Κάθε εβδομάδα θα αποτελείται από 5 ημέρες στις οποίες οι συμμετέχοντες θα ασχολούνται με 

ένα διαφορετικό εργαλείο μάθησης εστιάζοντας σε μια συγκεκριμένη πτυχή της ενότητας 

Διαπολιτισμική ρομποτική νοσηλευτική της εβδομάδας. Την τελευταία ημέρα της έκτης 

εβδομάδας οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο μετά το MOOC, την 

αξιολόγηση και τη συνοπτική αξιολόγηση. Οι δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν 

σύντομα βίντεο, podcast, άρθρα, αναστοχαστικό λογαριασμό, κουίζ κ.λπ. Το MOOC στοχεύει 

να αποτελέσει ένα καινοτόμο διαδικτυακό παράδειγμα για επαγγελματίες υγείας σε όλο τον 

κόσμο. 
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