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INTRODUCERE 

Acest produs face parte din   rezultatul nr. 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)”. 

Coordonarul activitatii realizarii acestui    produs  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. Harta de formare și 

modelul de curriculum sunt descrise în acest document. 

Vaccinările sunt considerate unul dintre principalii piloni ai sănătății publice. Ele constituie o 

măsură majoră pentru prevenirea bolilor, iar implementarea lor este o problemă importantă de 

sănătate publică (Mprotzaki et al., 2019). Pandemia de COVID-19 a copleșit sistemele de 

îngrijire a sănătății, și în special unitățile de terapie intensivă (ICU) (Themeli-Digalaki, 2020). 

Vaccinarea protejează persoanele care au fost vaccinate și pe cei din jurul lor care sunt 

vulnerabili la boli, reducând riscul de răspândire a bolii în rândul membrilor comunității. Când o 

mare parte a populației a dobândit imunitate la o boală infecțioasă, atunci este destul de puțin 

probabil ca boala să se răspândească de la o persoană la alta. Aceasta este cunoscută sub 

denumirea de „imunitate colectivă” (cunoscută și ca „imunitate de turmă”), care permite, de 

asemenea, protecția indirectă a persoanelor nevaccinate. În plus, programele de imunizare 

ajută la reducerea poverii sociale, psihologice și economice a bolii asupra populației și 

guvernelor, reducând presiunile asupra sistemelor de sănătate și de îngrijire socială și 

permițând indivizilor să se angajeze în activități productive, cum ar fi formarea și munca 

(https://www.helmsic.gr/blog/2021/04/27/vaccinehistory/). 

Scopul general al proiectului este de a sprijini și de a instrui profesioniștii din domeniul sănătății 

pentru a promova vaccinarea și a aborda ezitarea la vaccin, pentru a le îmbunătăți cunoștințele  

despre vaccin și vaccinare și pentru a dezvolta abilități de comunicare, abilități culturale și de 

https://www.helmsic.gr/blog/2021/04/27/vaccinehistory/).
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relație socială, dându-i puterea să lupte împotriva dezinformării și îmbunătățirea încrederii în 

vaccin. persoanelor care sunt mai ezitante sau persoanelor din grupuri defavorizate. 

 

ELABORAREA CURRICULUMULUI- METODOLOGIE 

Modelul de curriculum a fost elaborat pe baza: 

- Revizuirii  literaturii naționale (CY, EL, ES, RO) și internaționale 

- Studiului Delphi 

- Modelul Papadopoulos, Tilki și Taylor (Papadopoulos, 2006) 

- Modelului  Papadopoulos pentru „Compasiune cultural competentă” (Papadopoulos, 

2018) 

IENE11, la fel ca toate proiectele anterioare IENE (IENE 1 la IENE 10), se bazează în principal pe 

modelul Papadopoulos, Tilki și Taylor (Papadopoulos, 2006). Cele patru constructe ale 

modelului includ: (1) Conștientizarea culturală; (2) Cunoștințe culturale; (3) Sensibilitate 

culturală; și (4) Competență culturală (Papadopoulos, 2006). 

TERMINOLOGIE 

Constientizare culturala. 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. (Papadopoulos, 

2006). 

Compasiune competentă din punct de vedere cultural. Calitatea umană de a înțelege suferința 

celorlalți și de a dori să facă ceva în privința ei folosind intervenții medicale adecvate și 

acceptabile din punct de vedere cultural. Aceasta ia în considerare atât mediul cultural al 

pacienților, cât și al îngrijitorilor, precum și contextul în care este acordată îngrijirea 

(Papadopoulos, 2011). 

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. (Papadopoulos, 2006). 

Cunoștințe culturale. Derivă dintr-o serie de discipline, cum ar fi antropologia, sociologia, 

psihologia, biologia, nursing-ul, medicina și artele și poate fi dobândită în mai multe moduri. 
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Contactul semnificativ cu oameni din diferite grupuri etnice poate spori cunoștințele despre 

credințele și comportamentele lor de sănătate, precum și creșterea înțelegerii cu privire la 

problemele cu care se confruntă (Papadopoulos, 2006). 

Sensibilitate culturală. Sensibilitatea culturală presupune dezvoltarea crucială a unor relații 

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). 

Drepturile pacientului. Un set de drepturi, responsabilități și îndatoriri în baza cărora indivizii 

caută și primesc servicii de îngrijire a sănătății. Principalele drepturi ale pacienților sunt: 1) 

Dreptul de a fi respectat. Fiecare persoană este un individ unic, care este responsabil pentru 

propria sănătate (cu excepția cazului în care are capacitatea redusă și nu poate acționa în 

numele său). Îngrijirea fiecărei persoane ar trebui să fie adaptată nevoilor sale particulare. 2) 

Dreptul de a fi informat și de a participa sau de a nu participa. Pacienții au dreptul la intimitate 

și de a lua decizii bazate pe informații adecvate cu privire la starea lor de sănătate, îngrijire și 

tratament. 3) Dreptul la acces egal la îngrijiri medicale. Fiecare cetățean are dreptul la acces 

egal la îngrijire medicală cuprinzătoare (Briggs M. et al., 1994). 

Vaccinare. Este o modalitate simplă, sigură și eficientă de a proteja împotriva bolilor 

dăunătoare. Utilizează apărarea naturală a organismului pentru a construi rezistența la anumite 

infecții și întărește sistemul imunitar (https://www.who.int/news-room/questions-and-

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

Vaccinuri. Ei antrenează sistemul imunitar să creeze anticorpi, la fel ca atunci când este expus la 

o boală. Cu toate acestea, deoarece vaccinurile conțin doar forme ucise sau slăbite de germeni, 

cum ar fi virușii sau bacteriile, ele nu provoacă boala și nu vă expun riscului de complicații 

(https://www.who.int/news-room/questions-and-). răspunsuri/articol/vaccinuri-şi-imunizare-

ce-este-vaccinarea). 

Ezitare la vaccinare. Se referă la reticența sau refuzul de a fi vaccinat. 

  

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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MODELUL  PAPADOPOULOS TILKI AND TAYLOR  

 

 

 

 

 

 

IENE 11 – DRAFT MODEL 

 

 

 

(Papadopoulos, 2006) 

Studiul transcultural sau intercultural în domeniul sănătății și asistenței sociale este studiul și cercetarea 

diversităților culturale și a asemănărilor oamenilor în modul în care definesc, înțeleg și tratează nevoile 

de sănătate/boală și bunăstare. Este, de asemenea, studiul structurilor societale și organizaționale, care 

fie ajută, fie împiedică sănătatea și bunăstarea oamenilor (Papadopoulos, 2006). 

Etape și constructe ale modelului Papadopoulos, Tilki și Taylor [PTT] (Papadopoulos, 2006). 

După cum se poate vedea mai sus, modelul constă din patru etape, fiecare cu un construct diferit:  

Prima etapă a modelului este Conștientizarea culturală care începe cu o examinare a bazei noastre de 

valori personale și a credințelor. Natura construcției identității culturale, precum și influența acesteia 

asupra credințelor și practicilor în materie de sănătate ale oamenilor sunt privite ca elemente  necesare 

ale unei platforme de învățare. 

Cunoștințele culturale (a doua etapă) pot fi dobândite 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. Prin studiul sociologic, ar 

trebui să învățăm despre putere, cum ar fi puterea și controlul profesional, sau să facem legături între 

poziția personală și inegalitățile structurale. Cunoștințele antropologice ne vor ajuta să înțelegem 

tradițiile și practicile de îngrijire de sine ale diferitelor grupuri culturale, permițându-ne astfel să luăm în 

considerare asemănările și diferențele. 
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Un element important în atingerea Sensibilității culturale (a treia etapă) este modul în care 

profesioniștii văd oamenii în grija lor. Modelul susține că, dacă clienții nu sunt considerați parteneri 

adevărați, îngrijirea sensibilă din punct de vedere cultural nu este obținută. A nu lua în considerare 

pacienții/clienții ca parteneri în îngrijirea lor înseamnă că profesioniștii își folosesc puterea într-un mod 

opresiv. Parteneriatele egale implică compasiune, încredere, acceptare și respect, precum și facilitare și 

negociere. 

Realizarea etapei a patra (Competența culturală) necesită sinteza și aplicarea conștientizării, 

cunoștințelor și sensibilității dobândite anterior. O atenție suplimentară este acordată abilităților 

practice, cum ar fi evaluarea nevoilor, diagnosticul de îngrijire medicală și abilitățile de furnizare de 

îngrijiri. O componentă cea mai importantă a acestei etape este capacitatea de a recunoaște și de a 

contesta rasismul și alte forme de discriminare și practica opresivă. 

Competența culturală este un proces prin care trecem pentru a-și dezvolta și perfecționa în mod 

continuu capacitatea de a oferi îngrijiri medicale eficiente și pline de compasiune, ținând cont de 

convingerile, comportamentele și nevoile culturale ale oamenilor. 

Pentru a fi practicieni competenți din punct de vedere cultural, educatorii și cercetătorii trebuie să 

dezvolte atât competențe specifice culturii, cât și competențe generice. Competența specifică culturii se 

referă la cunoștințele și abilitățile care se referă la un anumit grup etnic, care ne permit să înțelegem 

valorile și prescripțiile culturale care funcționează într-o anumită cultură. Competența generică culturală 

este definită ca dobândirea de cunoștințe și abilități care sunt aplicabile la nivelul grupurilor etnice 

(Gerrish & Papadopoulos, 1999). 

Valorile care stau la baza modelului care au fost articulate de Papadopoulos (2006) se bazează pe 

următorii piloni: a) Drepturile Omului, b) Sistemele socio-politice; c) Relații interculturale, d) Etica 

umană, e) Grija umană. 

Mai precis, valorile și credințele sunt: 

Individul: Toți indivizii au o valoare inerentă în ei înșiși, precum și împărtășirea valorilor umane 

fundamentale de iubire, libertate, dreptate, creștere, viață, sănătate și securitate. 

Cultura: Toate ființele umane sunt ființe culturale. Cultura este modul de viață comun al unui grup de 

oameni care include credințe, valori, idei, limbaj, comunicare, norme și forme exprimate în mod vizibil, 

cum ar fi obiceiurile, arta, muzica, îmbrăcămintea și eticheta. Cultura influențează stilul de viață al 

indivizilor, identitatea personală și relația lor cu ceilalți atât în interiorul, cât și în afara culturii lor. 

Culturile sunt dinamice și în continuă schimbare, deoarece indivizii sunt influențați și influențează 

cultura lor în grade diferite. 

Structura: Societățile, instituțiile și familia sunt structuri de putere care pot fi favorabile sau dezactivarea 

unui individ. 

Agentie: Agentia este capacitatea indivizilor de a actiona independent si de a face propria alegere libera. 
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Sănătate: Sănătatea se referă la o stare de bine care este definită, apreciată și practicată cultural și care 

reflectă capacitatea indivizilor (sau a grupurilor) de a-și îndeplini activitățile zilnice cu rol în modurile de 

viață exprimate cultural, benefice și modelate (Leininger 1991).  

Boală: se referă la o afecțiune nedorită care este definită cultural și la care se răspunde cultural. 

Îngrijirea: Îngrijirea este o activitate care răspunde la unicitatea indivizilor într-un mod sensibil și plin de 

compasiune din punct de vedere cultural, folosind comunicarea terapeutică. 

Nursing: Nursingul este o activitate învățată care urmărește să ofere îngrijire indivizilor într-un mod 

cultural competent 

PROMOVAREA VACCINARII  ȘI COMBATEREA  EZITARII  LA VACCIN-PROVAC DOMENII 

TEMATICE PENTRU NEVOILE DE FORMARE 

1) Cunoștințe pentru personal și public larg 

Aceasta se referă la creșterea cunoștințelor în ceea ce privește vaccinarea și problemele relevante 

pentru aceasta, mituri, dezinformare, frici de vaccinare, avantaje și dezavantaje ale imunizării, efecte 

secundare, contraindicații, politici, strategii, proceduri, abilități practice și probleme de siguranță. 

2) Impactul educației, culturii, religiei asupra atitudinilor față de vaccinare 

Aceasta se referă la factorii care pot influența valorile, atitudinile și comportamentul în ceea ce privește 

vaccinarea. Acestea pot include educația, cultura, religia, înțelegerea drepturilor omului și problemele 

etice. 

3) Dezvoltarea competenței culturale în promovarea vaccinării 

Aceasta include dezvoltarea unei relații de încredere, comunicarea interculturală, advocacy, înțelegerea 

și evaluarea nevoilor unei anumite populații, precum și promovarea siguranței. În plus, se referă la 

împuternicirea personalului și a populației, vizând bunăstarea oamenilor. 
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Lista Modulelor - Saptamanile MOOC  

 

 

 

 

 

 

 

SĂPTĂMÂNA 
1 

SĂPTĂMÂNA 
2 

SĂPTĂMÂNA 
3 

SĂPTĂMÂNA 
4 

SĂPTĂMÂNA 
5 

SĂPTĂMÂNA 
8 

PREGATIRE      

 MODUL 1     

  MODUL  2    

   MODUL  3   

    MODUL  4  

     SINTEZA  & 

EVALUARE 
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IENE 11- PROMOVAREA VACCINĂRII ȘI COMBATEREA EZITĂRII LA VACCINARE -PROVAC - MODEL DE INSTRUIRE CULTURAL 

COMPETENT 
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HARTA CONTINUTULUI CURRICULUM-ULUI   

 

Based on the above, this curriculum will be composed of four learning Modules following the 
four constructs of the PTT/IENE Model and the conceptual PTT/IENE11 (Empowering nurses 
and healthcare professionals to promote vaccination and tackle vaccine hesitancy-PROVAC) as 
outlined above. Each module of the curriculum comprises four sub-constructs which represent 
the content map.  

 

MODULUL  1 – CONSTIENTIZARE CULTURALA 

Scop 

Scopul acestui modul este de a spori conștientizarea și recunoașterea nevoilor utilizatorilor și furnizorilor 

de servicii de sănătate și sociale în ceea ce privește vaccinarea. 

Rezultatele învățării 

După ce ați lucrat cu acest instrument, veți: 

1. Obține cunoștințe legate de unii dintre termenii cheie relevanți, definiții în ceea ce privește 

vaccinarea și ezitarea la vaccinare. 

2. Conștientiza miturile, temerile și concepțiile greșite legate de vaccinare 

3. Deveni conștienți de valorile culturale, atitudinile și comportamentul pe care profesioniștii din 

domeniul sănătății și sociali și populația le pot avea pentru chestiuni legate de vaccinare 

Conținutul modulului 

Tema 1: Conștientizarea de sine 

- Introducere în structură, activități și sarcini 

- Termeni cheie, terminologie 

- Conștientizarea de sine și vaccinarea 

Tema 2: Mituri și temeri 

- Motivația imunizării utilizatorilor și personalului din domeniul sănătății 

- Înțelegerea și abordarea fricilor, miturii, concepțiilor greșite 

 

Tema 3: Valori, atitudini și comportament 
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- Influența valorilor, atitudinilor în ceea ce privește vaccinarea și ezitarea la vaccinare (inclusiv 

religie, educație etc.) 

- Exemple de bune practici în promovarea comportamentului și atitudinii pozitive în ceea ce 

privește imunizarea 

 

Tema 4: Recunoașterea nevoilor de sănătate și servicii sociale pentru utilizatori și personal 

- Evaluarea nevoilor 

- Servicii sociale și de sănătate- ce există,care  sunt  necesare/lipsesc 

 

Resurse sugerate pentru a fi utilizate pentru activitățile de învățare a modulului 

Nr. Titlul și descrierea resursei Tip Limba 

resursei 
Activități de 

învățare, 

formare și 

evaluare 

URL de acces / descărcare 

1.  Concepții greșite despre 
vaccinuri 

Video Engleza  
Învățare 
individuală 
 

Reflectie   

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

g  

2.  Vaccinuri și imunizare: mituri 

și concepții greșite 

 

Quiz Engleza  Învățare 
individuală 

Reflectie   

https://www.goconqr.co
m/quiz/37684353/iene10   

 

 

MODULUL  2 - CUNOSTINTE CULTURALE 

 

Scop 

Scopul acestui modul este de a crește cunoștințele personalului social și medical și ale populației 

generale legate de problemele de imunizare. 

Rezultatele învățării 

După ce ați lucrat cu acest instrument, veți: 

1. Obține cunoștințe despre unele dintre avantaje și dezavantaje, politici și strategii legate de 

imunizare 

2. Familiariza cu drepturile omului relevante pentru imunizare 

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://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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3. Înțelege perspectivele culturale și influențele asupra imunizării și/sau problemelor legate de ezitare 

 

Conținutul modulului 

Tema 1: Politici și strategii 

- Introducere în structură, activități și sarcini 

- Politici, protocoale, strategii internaționale și naționale 

 

Tema 2: Avantaje și dezavantaje 

- Provocările vaccinării și ezitarea la vaccin 

- Avantajele și dezavantajele imunizării și ezitarea la imunizare, inclusiv efectele secundare 

Tema 3: Aspecte culturale ale imunizării și ezitare 

- Influența valorilor, atitudinilor în ceea ce privește vaccinarea și ezitarea la vaccinare (inclusiv 

religie, educație etc.) 

- Provocări potențiale cu care se poate confrunta personalul din domeniul sănătății și asistenței 

sociale în promovarea vaccinării în domeniul sănătății și asistenței sociale 

Tema 4: Înțelegerea vaccinului și a vaccinării 

- Cunoștințe și progres științific 

- Diferite tipuri de vaccinuri 

 

Resurse sugerate pentru a fi utilizate pentru activitățile de învățare a modulului 

Nr. Titlul și descrierea resursei Tip Limba 

resursei 
Activități de 

învățare, 

formare și 

evaluare 

URL de acces / descărcare 

1.  Beneficiile vaccinului și 

efectele secundare 
Video Engleza  

Învățare 
individuală 
 

Reflectie   

https://www.youtube.co
m/watch?v=XTf23ZUYJG
w 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XTf23ZUYJGw
https://www.youtube.com/watch?v=XTf23ZUYJGw
https://www.youtube.com/watch?v=XTf23ZUYJGw
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MODULUL 3 –  SENZITIVITATEA CULTURALA 

 

Scop 

Scopul acestui modul este de a îmbunătăți stabilirea unei relații de comunicare interculturală 

terapeutică și de încredere între profesioniștii din domeniul sănătății și sociali și populația generală, în 

special populația vulnerabilă. 

Rezultatele învățării 

După ce ați lucrat cu acest instrument, veți: 

1. Înțelegeți importanța comunicării dintre personalul medical și social, client și membrii familiei 

acestuia, îngrijitori 

2. Obține cunoștințe despre preocupările etice asociate cu problemele de imunizare 

3. Recunoașteți importanța lucrului eficient cu populația vulnerabilă și alte grupuri speciale într-un 

mod sensibil și plin de compasiune din punct de vedere cultural în mediile de sănătate și de îngrijire 

socială 

Conținutul modulului 

Tema 1: Comunicarea interculturală 

- Introducere în structură, activități și sarcini 

- Importanța comunicării între personalul medical și de asistență socială, client și membrii familiei 

acestuia, îngrijitori în timpul acordării îngrijirii 

 

Tema  2: Compasiune și respect sensibil din punct de vedere cultural 

- Realizarea unei relații eficiente și pline de compasiune 

- Depășirea barierelor (de exemplu, etnocentrismul, limbajul, lipsa sprijinului organizațional) 

 

Tema 3: Probleme etice și drepturile omului 

- Prezentare generală a preocupărilor etice și a drepturilor omului legate de imunizare și ezitare 

- Elemente de colaborare eficientă între pacient/client în asigurarea calității îngrijirii 

pacient/client 
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Tema 4: Lucrul cu populația vulnerabilă și grupuri speciale 

- Beneficiile lucrului în echipă eficient între pacient/client, personal, membrii familiei 

- Servicii de sănătate și sociale - satisfacerea nevoilor grupurilor vulnerabile și speciale 

 

Resurse sugerate pentru a fi utilizate pentru activitățile de învățare a modulului 

Nr. Titlul și descrierea resursei Tip Limba 

resursei 
Activități de 

învățare, 

formare și 

evaluare 

URL de acces / descărcare 

1.  Vaccinarea și etica Video Engleza  
Învățare 
individuală 
 

  

https://www.youtube.com

/watch?v=bisOSGZRgpo 

2.  Tehnici de comunicare pentru 

conversații despre vaccin 
Video Engleza  

Învățare 
individuală 
 

  

https://www.youtube.com

/watch?v=EEVqdMEU2o

4 

 

 

MODULUL 4 -  COMPETENTA CULTURALA  

Scop 

Scopul acestui modul este de a spori advocacy și împuternicire, cunoștințele participanților despre 

abilitățile practice în mediile de sănătate și asistență socială legate de imunizare și de a promova 

evaluarea nevoilor competente din punct de vedere cultural. 

Rezultatele învățării 

După ce ați lucrat cu acest instrument, veți: 

1. Dobândi  abilități în abilitarea și promovarea problemelor legate de imunizare 

2. Obține o înțelegere a cunoștințelor practice și a abilităților relevante pentru imunizare 

3. Înțelege eficacitatea și importanța unei evaluări a nevoilor competente din punct de vedere cultural 

 

Conținutul modulului 

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
https://www.youtube.com/watch?v=EEVqdMEU2o4
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Tema 1: Advocacy 

- Introducere în structură, activități și sarcini 

- Susținerea drepturilor, beneficiilor și siguranței personalului și populației în ceea ce privește 

chestiunile de vaccinare, în mediile de sănătate și asistență socială 

Subiectul 2: Împuternicirea 

- Îmbunătățirea capacității personalului în promovarea vaccinării pe principii bazate pe dovezi. 

- Împuternicirea populației vulnerabile în problemele relevante legate de imunizare 

 

Tema 3: Practică și tehnici de vaccinare 

- Protocoale în înțelegerea și administrarea vaccinării 

- Cunoștințele și abilitățile profesioniștilor din domeniul sănătății în cadrul clinic pentru vaccinare 

Tema 4: Evaluarea nevoilor competente din punct de vedere cultural 

- Importanța evaluării nevoilor în legătură cu furnizarea de asistență medicală și socială de 

calitate 

- Principii de evaluare a nevoilor pe baza aspectelor culturale 

Resurse sugerate pentru a fi utilizate pentru activitățile de învățare a modulului 

Nr. Titlul și descrierea resursei Tip Limba 

resursei 
Activități de 

învățare, 
formare și 

evaluare 

URL de acces / descărcare 

1.  Lista de verificare a 

contraindicațiilor 
Lista de 
verificar
e 

Engleza  
Învățare 
individuală 
 

  

https://www.immunize.or

g/catg.d/p4060.pdf  

2.  Administrarea vaccinurilor Brosura  Engleza  
Învățare 
individuală 
 

  

https://www.immunize.or

g/catg.d/p2020.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
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IMPLEMENTAREA CURRICULUM- ULUI . CURSUL (MOOC)  PTT/PROVAC                                                                             

Instrumentele și modulele de învățare produse pe baza modelului PTT/PROVAC vor fi utilizate pentru 

dezvoltarea Massive Open Online Course (MOOC) care va fi livrat de proiectul IENE 11 cu o durată de 

șase săptămâni. 

3. Introducere/Pregătire 

4. Conștientizare-PROVAC 

5. Cunoștințe-PROVAC 

6. Sensibilitate-PROVAC 

7. Competență-PROVAC 

8. Evaluare și evaluare sumativă 

În timpul săptămânii introductive, participanții vor viziona videoclipuri de orientare și vor învăța cum să 

navigheze prin curs și părțile sale componente. Ei vor completa, de asemenea, un chestionar pre-MOOC, 

vor crea un scurt profil pe care să-l împărtășească colegilor lor, vor avea o scurtă introducere în evaluări, 

evaluări și modul de utilizare a camerelor de chat. 

Fiecare săptămână va consta din 5 zile în care participanții se vor implica cu un instrument de învățare 

diferit, concentrându-se pe un aspect specific al modulului PROVAC al săptămânii. În ultima zi a 

săptămânii a șasea, participanții vor completa chestionarul post MOOC, evaluarea și evaluarea sumativă. 

Activitățile pot include videoclipuri scurte, podcast, articole, cont reflectorizant, chestionare etc. MOOC 

își propune să fie un exemplu online inovator pentru profesioniștii din domeniul sănătății din întreaga 

lume. 
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