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ABSTRAKTNÝ

Tento kvalitatívny nástroj poskytuje krok za krokom usmernenie o tom, ako navrhnúť a vykonávať
rýchly kvalitatívny výskum s rôznymi cieľovými skupinami, aby sme pochopili ich prekážky a faktory
očkovania proti ochoreniu COVID-19. Tietopoznatky sa potom môžu použiť na informovanie o vývoji
intervencií prispôsobených cieľovým skupinám pre úspešnú zaočkovanosť proti ochoreniu COVID-19.
Zatiaľ čo dokument sa zameriava na očkovanie proti ochoreniu COVID-19, opísaný rýchly prístup sa
môže použiť pre akýkoľvek program vakcinácie.
KTO/EURO:2022-4724-44487-62944

© Svetová zdravotnícka organizácia 2022

Niektoré práva vyhradené. Táto práca je k dispozícii na základe licencie Creative Commons AttributionNonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-ncsa/3.0/igo) .
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Podľa podmienok tejto licencie môžete kopírovať, distribuovať a prispôsobovať dielo na nekomerčné účely za
predpokladu, že dielo je primerane citované, ako je uvedené nižšie. Pri akomkoľvek použití tejto práce by nemalo
existovať žiadne náznaky, že WHO schvaľuje akúkoľvek konkrétnu organizáciu, produkty alebo služby. Používanie
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územia, mesta alebo oblasti alebo jej orgánov, ani vymedzenia jej hraníc alebo hraníc. Bodkované a prerušované
čiary na mapách predstavujú približné hraničné čiary, pre ktoré ešte nemusí existovať úplná zhoda.
Zmienka o konkrétnych spoločnostiach alebo o výrobkoch určitých výrobcov neznamená, že ich WHO schválila
alebo odporučila vpredbežnom predstihu voči iným osobám podobnej povahy, ktoré nie sú uvedené. Okrem chýb a
opomenutí sa názvy proprietárnych výrobkov vyznačujú začiatočnými veľkými písmenami.
WHO prijala všetky primerané opatrenia na overenie informáciíobsiahnutých v tejto publikácii. Zverejnený
materiál sa však distribuuje bez záruky akéhokoľvek druhu, či už vyjadrenej alebo implicitnej. Zodpovednosť za
interpretáciu a použitie materiálu nesie čitateľ. WHO v žiadnom prípade nezodpovedá za škody vyplývajúce z
jej použitia.
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Schopnosť, motivácia a príležitosť na zmenu správania model
Plán monitorovania a hodnotenia M&E
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Prístup k adaptačným imunizačným programom
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1.Účel a vývoj tohto výskumného nástroja

Cieľom tohto nástroja je poskytnúť krok za krokom usmernenie o tom, ako navrhnúť a vykonávať
rýchly kvalitatívny výskum s rôznymi cieľovými skupinami apochopiť ich prekážky a hnacie sily
očkovania proti ochoreniu COVID-19, a využiť tieto poznatky na informovanie o vývoji intervencií
prispôsobených cieľovým skupinám pre úspešné zaočkovanosť proti ochoreniu COVID-19.
Cieľovou skupinou tohto výskumného a intervenčného nástroja je národná/regionálna skupina
zodpovedná za zabezpečenie vysokého zaočkovanosti proti ochoreniu COVID-19. Táto skupina
môže zahŕňať zástupcov imunizačného programu, ministerstva zdravotníctva, WHO, tvorcov
politík a ďalších partnerov mimovládnej organizácie ORGANIZÁCIE Spojených národov.

Môže sa použiť na zacielenie na rôzne skupiny, ktoré sú prioritou očkovania proti COVID-19. Hoci
sa dokument zameriava na očkovanie proti ochoreniu COVID-19, opísaný rýchly prístup sa môže
použiť pre akýkoľvek očkovací program.

ve

Totoje živý dokument upravený z týchto dokumentov a uplatňovanie teoretických podkladov pre
tieto dokumenty: Údaje pre opatrenia: Dosiahnutie vysokého vychytávania vakcín proti COVID-19
(1), terénny sprievodca WHO ku kvalitatívnemu výskumu pre nové zavedenie vakcíny (2) a
imunizačné programy WHO TailOring (TIP) (3) vrátane modelu spôsobilosti, motivácie a príležitosti
na zmenu správania (COM-B).
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Predchádzajúce iterácie boli pilotované v Bosne a Hercegovine, Estónsku, Gruzínsku, Severnom
Macedónsku, Rumunsku, Ruskej federácii a na Ukrajine. Na zlepšenie nástroja sa použila spätná väzba od
národných partnerov v krajine. V súčasnej podobe sa tento prístup pilotuje v Arménsku a Azerbajdžane.
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2.Získavanie poznatkov na informovanie o intervenciách

Pandémia COVID-19 ovplyvnila duševnú a fyzickú pohodu, sociálnu súdržnosť, hospodársku
stabilitu, ako aj odolnosť a dôveru jednotlivcov a komunít (4). Očkovanie je kľúčom k ukončeniu
pandémie, ale v tomto zložitom prostredí je potrebné pochopiť, ako, prečo a kontext, v ktorom
jednotlivci a communy reagujú na úsilie o očkovanie.
S cieľom zabezpečiť vysokú zaočkovanosť medzi rôznymi cieľovými skupinami, ako sú
zdravotnícki pracovníci a zraniteľné skupiny pacientov, by sa výber a návrh prispôsobených
intervencií mali informovať správanímv očiach o prekážkach očkovania a ich hnacích motoroch pre
tieto skupiny.
Kvalitatívny výskum poskytuje pochopenie pohľadu cieľovej skupiny, toho, čo vedia a nevedia, ich
obáv a skúseností. Zber údajov prebieha prostredníctvom semi-štruktúrovaných diskusií, ktoré
povzbudzujú účastníkov, aby poskytli perspektívy a vysvetlenia svojho správania a zámerov.
Výhodou tohto prístupu je, že výskumní pracovníci môžu počas zberu údajov sledovať podrobnejšie
poznatky, zatiaľ čo kvantitatívny prieskum sa obmedzuje na zhromažďovanie informácií
prostredníctvom vopred stanovených kritérií. Pomocou rýchlej analýzy údajov potom tieto poznatky
môžu včas informovať o prispôsobených zásahoch pre cieľové skupiny.

Plánovanie a vykonávanie výskumu
❑
Vytvorte základný výskumný tím

❑
❑

Získanie etických schválení pre výskum
Zhromažďovanie a analýza údajov

Prepojenie prekážok s vhodnými typmi intervencií

❑

Výber typov intervencií a plánových aktivít

Realizácia
❑

Vypracovanie plánu monitorovania a hodnotenia

❑

Implementovať, učiť sa, prispôsobovať sa a zlepšovať

u

Intervenčný dizajn
Výsledok analýzy údajov použite na:
❑

.e

❑

Vypracovanie výskumného protokolu
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ZHRNUTIE PROCESU
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3.Plánovanie a vykonávanie výskumu

Ako prvý krok je dôležité koordinovať so zodpovednými aktérmi v oblasti očkovania proti ochoreniu
COVID-19 a súvisiacich oblastí, ako je odborná príprava zdravotníckych pracovníkov, komunikácia
o rizikách, zapojenie komunity a návrh a vykonávanie očkovacieho programu COVID-19. Musíte
diskutovať o účele výskumu, očakávanej časovej osi aommitmentoch c. Je veľmi dôležité získať
podporu a kupovať od vedenia a zamestnancov národného imunizačného programu, pretože budú
zodpovední za vykonávanie mnohých prispôsobených a cielených intervencií.
Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, uistite sa, že dedicate dostatok času a zdrojov na dokončenie
každého z krokov uvedených v tomto nástroji. Časové odhady sú uvedené na obrázku 1 a
podrobnejšie sú uvedené v nástroji plánovania (príloha A).

Obr. 1. Časový harmonogram vykonávania výskumu a implementácieinterventných iónov
TÝŽDNE

1

2

3

4

5 ->

Zriadenie výskumnej pracovnej skupiny
Vypracovanie výskumného protokolu

Výber typov intervencií a plánových aktivít

3.1.ZRIADIŤ

PRACOVNÚ SKUPINU PRE VÝSKUM

u

.e

ko

Vypracovanie M&E plánu
Implementovať, učiť sa, prispôsobovať sa a
zlepšovať

ns

Zhromažďovanie a analýza údajov
Prepojenie prekážok s vhodnými typmi
intervencií

ve

Získanie etického súhlasu pre výskum

Zriadiť výskumnú pracovnú skupinu s potrebnými záväzkami pri podpore výskumných činností a
vykonávaní identifikovaných intervencií. Táto pracovná skupina bude zahŕňať výskumný tím a
kľúčové zainteresované strany.
Zvážte zahrnutie nasledujúcich:
•

Zástupcovia imunizačného programu

•

Ministerstvo zdravotníctva

•

Úrad krajiny WHO

•

Iní tvorcovia politík

•

príslušné inštitúcie pre výskum, ako aj návrh a implementáciu intervencie

•

medzinárodných organizácií.

Výskumný tím (vedený primárnym výskumníkom) vedie implementáciu štúdie, vrátane zapojenia
spoločnosti research na vykonávanie náboru, zberu údajov a analýzy, ak to zdroje umožňujú.
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VYPRACOVANIE VÝSKUMNÉHO PROTOKOLU
Založte svoj výskum na stratégii očkovania proti ochoreniu COVID-19 a situácii v oblasti
využívania vo vašej krajine, aby ste prispôsobili svoje výskumné ciele, ciele a zber údajov
konkrétnym cieľovým skupinám záujmu.

(a)

Výber cieľových skupín

Najprv musíte vybrať cieľové skupiny pre výskum. Môžu to byť špecifické skupiny obyvateľstva,
ktoré majú v súčasnosti nízku zaočkovanosť, prioritné skupiny očkovania alebo profesijné skupiny
(napr. zdravotnícki pracovníci)majú dôležitú úlohu vo vakcinačnom programe.
Pri skúmaní údajov o zaočkovaní ich porovnajte s využitím dávky vakcíny počas stanoveného
časového obdobia (napr. predchádzajúcich šiestich týždňov), aby sa zistilo, či je absorpcia
ovplyvnená dodávkou aavailbilitou vakcín. Ak je nízka miera zaočkovanosti a nízke využitie dávok,
je pravdepodobné, že medzi týmito skupinami môžu existovať problémy s prístupom a/alebo dopytom
a prijatím. Porovnajte s akýmkoľvek výskumom behaviorálnych poznatkov (napr. prieskumy
populácie), ktoré vám pomôžuvybrať cieľové skupiny.

(b)

Napíšte svoje výskumné ciele a ciele

ns

ve

Formulovať všeobecné ciele a konkrétne výskumné ciele, ktoré budú informovať o diskusných
príručkách a analýze údajov. Ciele musia špecifikovať 1) cieľovú skupinu (napr. zdravotnícki
pracovníci); 2) cieľové správanie (napr. odporúčanie očkovania proti ochoreniu COVID-19); a 3)
akékoľvek porovnania v rámci cieľovej skupiny, ktoré plánujete urobiť (napr. lekári verzus
zdravotné sestry).

ko

Ciele sú konkrétnejšie a mali by vám umožniť dosiahnuť vaše ciele. Týkajú sa konkrétnych tém,
ktoré chcete preskúmať (napr. vedomosti, prístup, sociálna podpora, postoje a motivácia). Príklady
všeobecných výskumných cieľov a konkrétnych cieľov pre vybrané cieľové skupiny sú uvedené v
rámčeku 1 Príklad.

.e

Príklad rámčeka 1: Príkladycieľov a cieľov oblúka opätovného použitia pre vybrané cieľové
skupiny
Pre cieľové skupiny v populácii

CIELE

CIELE

• Preskúmať názory zdravotníckych pracovníkov na

• Preskúmať názory starších dospelých (65 rokov +)
o ich prekážkach a vodičoch, ktorí dostávajú COVID19
vakcinácia

prekážky a vodiči, ktorí dostávajú COVID-19
očkovanie pre seba a pre odporúčanie
a doručiť ho verejnosti
• Preskúmať, či a ako sú bariéry a vodiči
líšiť sa v mestských/vidieckych lokalitách a v rámci
nich a pre
rôzne odborné úlohy (lekári verzus zdravotné sestry)

CIELE
Preskúmať zdravotníckych pracovníkov":

u

Pre zdravotníckych pracovníkov

• Preskúmať názory dospelých (<65 rokov) s
základné podmienky (stavy) na ich zábranách a
vodičoch
na očkovanie proti COVID-19
• Preskúmať, či a ako sú bariéry a vodiči
líšiť sa v mestských/vidieckych lokalitách a v rámci
nich a pre
Muži a ženy

CIELE

Preskúmať starších dospelých/dospelých so základnými
informáciami

• vedomosti a zdravotná gramotnosť vakcín proti ochoreniu
COVID-19
podmienky":
• vedomostná a zdravotná gramotnosť vakcín proti
a očkovanie;
ochoreniu COVID-19
• postoje a zámery k vakcínam proti ochoreniu COVID-19
a očkovanie
a očkovanie;
• postoje a zámery k prijatiu ochorenia COVID-19
• sociálna podpora a sociálne normy pre prijímanie a
vakcinácia
odporúčanie očkovania proti ochoreniu COVID-19;
• prístup k prijímaniu a poskytovaniu ochorenia COVID-19 • sociálna podpora a sociálne normy pre príjem COVID-
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vakcinácia.

19 očkovaní

• prístup k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19
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(c)

Vyberte si svoju výskumnú metódu (metódy)

Na získanie poznatkov sa často používajú dve bežné a účinné kvalitatívne výskumné metódy. 1)
skupinové diskusie a 2) individuálne hĺbkové rozhovory. Majú rôzne ciele a silné stránky (5).
Skupinová diskusia zameraná jemoderovaná konverzácia so skupinou ľudí z rovnakej cieľovej
skupiny. Umožňujú ľuďom vymieňať si názory. Táto výmena môže byť stimulovaná prítomnosťou
iných. Môžete tiež zhromaždiť veľa názorov v krátkom čase. Skupinové diskusie focus zvyčajne
trvajú 60-90 minút.
Individuálny hĺbkový rozhovor je individuálny rozhovor jeden na jedného. Často sa používajú,
keď má účastník špeciálne znalosti alebo jedinečný uhol pohľadu, kde je téma citlivá a účastník
sa nemusí cítiť pohodlne hovoriť otvorene v skupine, alebo keď je ťažké spojiť skupinu.
Pohovory zvyčajne trvajú 30-60 minút.

(d)

Výber vzorky

ve

Odporúča sa účelový odber vzoriek cieľovej skupiny (cieľov) (5)." To znamená, že zámerne
vyberáte účastníkov, ktorí predstavujú kombináciu charakteristík v rámci vybranej cieľovej skupiny,
ako je vek, pohlavie, etnická príslušnosť, povolanie, vzdelanie, náboženská príslušnosť, geografická
poloha a stav očkovania, ktoré pravdepodobne poskytnú rozmanitosť názorov a skúsenosti, ktoré
môžete porovnať v analýze údajov. Príklady rozhodnutí o výbere vzorky sú uvedené v príklade
odseku 2. Môžete mať ďalšie, ktoré lepšie zapadajú do vášho kontextu.

.e

ko

ns

Rozhodnite sa, ktoré vlastnosti sú najdôležitejšie na odber vzoriek a ktoré sú menej dôležité.
Najdôležitejšie charakteristiky sú tie, ktoré budete chcieť porovnať, a preto v prípade skupinových
diskusií zamerania usporiadať do samostatných skupín. Menej dôležité charakteristiky by sa mali
zahrnúť ako reprezentatívna zmes do cieľovej skupiny. V príkladoch uvidíte prioritizáciu podľa
profesie a miesta pre zdravotníckych pracovníkov a umiestnenie pre starších dospelých/dospelých so
základnými podmienkami (uvedené v *). To znamená, že diskusie/rozhovory cieľových skupín sú
zámerne organizované tak, aby sa dosiahlo porovnanie na základe najdôležitejších kritérií odberu
vzoriek.
Ďalším krokom je rozhodnúť sa, koľko diskusií alebo hĺbkových rozhovorov plánujete viesť.

u

Čím viac cieľových skupín a charakteristík účastníkov chcete zahrnúť, tým viac skupinových diskusií /
rozhovorov s zameraním budete potrebovať. Neexistuje presný spôsob, ako sa rozhodnúť o tomto čísle.
Odporúčame uskutočniť 2-4 diskusie v cieľovej skupine alebo 10 pohovorov pre každú cieľovú skupinu.
Ak máte viacero charakteristík, ktoré chcete sample, mali by ste ich počet zodpovedajúcim spôsobom
zvýšiť.

Budete vedieť, či ste urobili dostatok diskusií / rozhovorov zameranej skupiny, pretože už nebudete
počuť nové veci od svojich účastníkov. Príklady počtu účastníkov výskumu sú uvedené vkolónke 2.
Zatiaľ čo osobné diskusie v skupine focus môžu mať až 12 účastníkov diskusie, online diskusie sú
zvládnuteľnejšie so 4 až 7 účastníkmi na diskusiu.
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Príklad boxu 2: Príklady rozhodnutí o výbere vzorky a počty účastníkov výskumu
Pre zdravotníckych pracovníkov

Rozhodnutia o výbere vzorky: Účastníci výskumu budú kombináciou:
1.

Profesie*: lekári a zdravotné sestry pracujúci v primárnej zdravotnej starostlivosti a nemocniciach;

2.

Lokality*: mestské a vidiecke lokality zdravotníckych zariadení, v ktorých majú zdravotnícki pracovníci sídlo;

3.

Pohlavie: muži a ženy;

4.

Vekové skupiny: mladší zdravotnícki pracovníci/novší v profesii a starší/skúsenejší zdravotnícki
pracovníci. Účastníci budú mať minimálne 18 rokov.

Počet účastníkov výskumu:

3 skupinové diskusie s lekármi (1 s lekármi z mestskej zdravotnej starostlivosti primary, 1 s lekármi z
mestskej nemocnice COVID-19, 1 s lekármi z vidieckej primárnej zdravotnej starostlivosti/nemocníc);

•

3 skupinové diskusie so zdravotnými sestrami (1 so sestrami z mestskej primárnej zdravotnej starostlivosti,
1 so zdravotnými sestrami z mestskej nemocnice COVID-19 , 1 so sestrami z vidieckej primárnej zdravotnej
starostlivosti/nemocníc);

•

Až 6 pohovorov (3 lekári/3 zdravotné sestry) sa môže uskutočniť so zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí sa
zdráhajú zdieľať svoje názory v skupinovej diskusii.

ve

•

ns

V rámci každej skupinovej diskusie zameranej (a naprieč pohovormi) budeme zahŕňať mužov a
ženy vo vekových skupinách.
__________________________________________________________________________________

ko

Pre ostatné cieľové skupiny v populácii

•

Miesto*: Mestské a vidiecke lokality, kde účastníci žijú

•

Pohlavie: muži a ženy.

•

Vekové skupiny: starší a mladší ľudia. Účastníci budú mať minimálne 18 rokov

•

Vzdelanie: stredoškolské a vysokoškolské vzdelanie

u

.e

Rozhodnutia o výbere vzorky: Účastníci výskumu (starší dospelí/reklamnéobklady so základnými
podmienkami) budú kombináciou:

Počet účastníkov výskumu:
•

4 skupinové diskusie so staršími dospelými (65 rokov +) (2 mestské, 2 vidiecke)

•

10 rozhovorov s dospelými (<65 rokov) so základnými podmienkami (6 mestských, 4 vidiecke)

V rámci každej diskusie zameranej skupiny (akríženia rozhovorov) budeme zahŕňať mužov a
ženy vo vekových skupinách s rôznymi úrovňami vzdelania.
* Poznámka: Označuje charakteristiky, ktoré sa považujú za najdôležitejšie na odber vzoriek pre tieto
príklady štúdií.
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(e)

Vytvorte si diskusnú príručku (príručky)

Diskusná príručka je zoznam otázok, ktoré sa majú položiť účastníkomskupinových diskusií alebo
rozhovorov a musí pokrývať všetky výskumné ciele a ciele. Príklad diskusnej príručky pre
zdravotníckych pracovníkov je uvedený v príklade rámčeka 4. To môže byť použité pre focus
skupinové diskusie alebo rozhovory. Bude to trvať longer použiť v diskusiách zameranej skupiny,
pretože máte viac ľudí, ktorí ponúkajú svoje názory ako v rozhovore. Príklad diskusnej príručky pre
starších dospelých/dospelých so základnými podmienkami je uvedený v prílohe B. Obe príručky nám
navrhlimodel schopností, motivácie a príležitosti na zmenu správania (COM-B) (6), ktorý je rámcom
na pochopenie zdravotného správania vrátane správania sa pri očkovaní.
Model COM-B uznáva, že existuje niekoľko faktorov , ktoré ovplyvňujú, či jednotlivec vykoná
(alebo nevykoná) špecifické zdravotné správanie. Niektoré z nich súvisia s ním samotným
jednotlivcom a niektoré z nich sú spojené s prostredím (obr. 2). Otázky v diskusnej príručke
prepracovníkov alth boli navrhnuté tak, aby zachytili tieto rôzne faktory ovplyvňujúce, či
zdravotnícky pracovník dostane, odporučí a / alebo dodá očkovanie proti COVID-19.
Prispôsobte tieto diskusné príručky tak, aby sa zaoberali vašimi výskumnými cieľmi a cieľmi pre
vybranéskupiny. Použite všetky faktory COM, aby ste sa uistili, že vám neunikne počúvanie niečoho
dôležitého.

Obr. 2. Model COM-B prispôsobený očkovaniu
Vedomosti a zdravotná gramotnosť

ko

ns

ve

Po vypracovaní diskusnej príručky ju pilotne otestujte s dvoma alebo tromi ľuďmi, ktorí hovoria
plynule jazykom, v ktorom sa bude viesť diskusia/rozhovor s cieľovou skupinou. To pomôže
identifikovať všetky otázky, ktoré nie sú jasné alebo nevyvolávajú zamýšľaný typ odpovede, a ukáže,
kde je potrebné zmeniť poradie otázok.

SOCIÁLNE PRÍLEŽITOSTI (rovesníci,
manažéri, rodina, komunita, kultúrne
normy a hodnoty)

Prístup k očkovaniu

VAKCINÁCIA
SPRÁVANIE

u

Podpora zo sociálnej siete

.e

Postoje a zámery

FYZICKÁ PRÍLEŽITOSŤ (cenová
dostupnosť, dostupnosť, regulácia,
legislatíva, čas a priestor na podanie
očkovania)

Ďalšie informácie o upravenom modeli COM-B nájdete v týchto publikáciách: TIP: Prispôsobenie
imunizačných programov (3) a Pochopenie prijatia a dopytu po očkovaní – a spôsoby ich zvýšenia
(6)
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Príklad v rámčeku 4: Príklad sprievodcu diskusiou
Pre zdravotníckych pracovníkov

Otázky sú pre nezaočkovaných účastníkov. Ak sú účastníci zaočkovaní, podľa toho upravte znenie.
• Primárna otázka
o Voliteľná následná otázka na
ďalšie pokračovanie témy

Úvodná otázka: Podeľte sa o niečo o sebe.

Vedomosti a zdravotná gramotnosť o vakcínach proti COVID-19 a očkovaní
•

Čo ste počuli o vakcínach proti COVID-19?
o

Čo si myslíte o týchto informáciách?

o

Čo ste počuli o rôznych vakcínach proti COVID-19?

o

Počuli ste už?

o

Od koho ste to počuli (alebo kde ste to videli)?

Čo ste počuli o očkovacom programe proti ochoreniu COVID-19 vo vašej krajine?

•

Je ešte niečo, čo si myslíte, že potrebujete vedieť o vakcínach proti COVID-19?
o

Od koho by ste chceli získať tieto informácie?

Je ešte niečo, čo si myslíte, že potrebujete vedieť o očkovacom pláne proti COVID-19?
o

ns

•

ve

•

Od koho by ste chceli získať tieto informácie?

Ak by ste dostali vakcínu proti COVID-19, môžetema previesť tým, ako by ste ju dostali? Začnite
od začiatku

.e

•

ko

Prístup k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19

Kam by ste ho išli zohnať?

o

Bude vám záležať na tom, akú vakcínu ste dostali? Prečo?

o

Ako by ste sa tam dostali?

o

Sú nejaké ďalšie veci, ktoré by ste museli urobiť (napr. nájsť starostlivosť o malé deti, nájsť
niekoho, kto sa postará o živobytie / vstať skôr, aby ste sa postarali o povinnosti v
domácnosti)?

o

Boli by pre vás nejaké náklady (nielen na vakcínu, ale aj na veci ako doprava)

○

Čo by vám (alebo uľahčilo) očkovanie proti COVID-19?

u

o

Sociálna podpora zo sociálnej siete na očkovanie proti ochoreniu COVID-19
•

•

Preveďte ma cez to, ako by ste sa rozhodli, či sa dáte zaočkovať proti COVID-19.
○

Bude sa na rozhodnutí podieľať ešte niekto iný?

○

S kým si myslíš, že by si o tom mohol diskutovať ?

Ako vnímajú vakcíny proti COVID-19 vaši kolegovia zo zdravotníckeho pracovníka?
○

A čo vaša rodina a priatelia?
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•

Ovplyvnilo by vaše rozhodnutie odporúčanie dať sa zaočkovať od kolegu zdravotníckeho
pracovníka? Prečo/prečo nie?
○

A čo odporúčanie náboženského alebo komunitného vodcu?

Postoje a zámery súvisiace s infekciou COVID-19 a očkovaním
•

Máte obavy z ochorenia COVID-19? o
Prečo sa tak cítiš?

o Už ste niekedy mali infekciu COVID-19?

Aká je pravdepodobnosť, že by ste sa mohli nakaziť (znova)? Aké ťažké

by to podľa vás bolo?

•

o

Aký je váš názor na bezpečnosť vakcíny?

o

Aký je váš názor na to, že je to nový vaccine?

o

Aký je váš názor na jeho účinnosť?

o

Aký je váš názor na rôzne vakcíny proti COVID-19?

Zmenilo by očkovanie proti COVID-19 veci pre vás? Ako?
Stretávate sa s rodinou a priateľmi?

o

Ísť von na verejnosti?

o

Vrátiť sa do práce?

ns

o

ve

•

Ako vnímate vakcínu proti COVID-19?

Chcete sa dať zaočkovať proti COVID-19? Prečo/prečo nie?

•

(Ak si nie ste istí alebo odolní) Čo by vás presvedčilo, aby ste ho dostali?
○

Kto by vás presvedčil, aby ste ho mali?

•

u

Záverečné otázky (exit otázky)

.e

ko

•

Čo ešte chcete, aby sme vedeli o vašich perspektívach alebo perspektívach ľudí, ktorých poznáte v
súvislosti s vakcínami proti COVID-19?

3.3.ZÍSKANIE

ETICKÉHO SÚHLASU PRE VÝSKUM

Pred začatím výskumu je potrebné získať etický súhlas na vykonanie výskumu od nezávislej
miestnej etickej komisie. Musíte napísať výskumný protokol, ktorý podrobne popisuje plán
všetkých krokov výskumu: vaše výskumné ciele a ciele, cieľové skupiny a odber vzoriek, vašu
kvalitatívnu výskumnú metódu (metódy), vaše plány na zber a analýzu údajov. Suggested zoznam
obsahu potrebného pre výskumný protokol je uvedený v prílohe C. Poraďte sa s miestnou etickou
komisiou o ich požiadavkách, pretože sa môžu mierne líšiť v závislosti od krajiny.
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ZBER
(a)

A ANALÝZA ÚDAJOV

Zhromažďovanie údajov

Po získaní etického schválenia a prijatí účastníkov do zamestnania začnite zber údajov. Musíte audio
nahrávať diskusie/rozhovory cieľovej skupiny a získať na to súhlas od účastníkov. Všetky
zhromaždené údaje by mali byť anonymizované (mená ľudí a miest sú odstránené) a
opätovnepreskúmať miestne zásady ochrany údajov.

(b)

Analýza údajov

Ak chcete rýchlo identifikovať kľúčové zistenia z diskusií a rozhovorov cieľovej skupiny, môžete
analyzovať údaje pomocou procesu rýchlej analýzy (7). Tento prístup vám umožní rýchlo
identifikovať kľúčové prekážky a hnacie sily pozitívneho správania v očkovaní pre vaše cieľové
skupiny a umožní vám vyvinúť prispôsobené intervencie pre každú skupinu.

ns

KROK 1: Vytvorte hárok (hárok) RAP

ve

Tento proces využíva hárky rýchleho hodnotiaceho postupu (RAP) na usporiadanie údajov o
diskusii/rozhovore v cieľovej skupine na analýzu namiesto tradičnejšej metódymingu zameranej
skupiny konverzie diskusných/pohovorových nahrávok cieľovej skupiny na textový formát (prepisy)
na analýzu. Na ďalšie zrýchlenie procesu by si člen výskumného tímu mohol sadnúť do
diskusií/rozhovorov v cieľovej skupine a začať dokončovať list RAP súčasne s diskusiou. Potom by si
museli vypočuť zvukový záznam, aby skontrolovali a spresnili svoje poznámky. Najmenej dvaja
ľudia z vášho výskumného tímu (ideálne viac) by mali vykonať analýzu údajov vjeho trojstupňovom
procese rýchlej analýzy.

.e

ko

Listy RAP budú usporiadané podľa tém (primárnych otázok) z vašej diskusnej príručky
(zodpovedajúcej faktorom COM-B). Budete potrebovať jeden rap list na cieľovú skupinu a všetky
FGD / IDI pre túto cieľovú skupinu idú do tohto jedného rap listu. Príklady listov RAP pre
zdravotníckeho pracovníka a starších ľudí/ľudí so základnými pokynmi na diskusiu o podmienkach
sú uvedené v prílohe D. Mali by ste mať rôzne stĺpce pre kľúčových porovnávacíchsynov
charakteristík, ktoré chcete robiť napr. mestskí verzus vidiecki, lekár verzus zdravotná sestra.

u

KROK 2: Precvičte si používanie hárok (hárok) RAP pomocou jednej cieľovej skupiny na
zaznamenávanie diskusie/rozhovoru
Každá osoba v analytickom tíme by si mala vypočuť rovnakú vybranúskupinovú diskusiu/záznam
rozhovoru FOC US a vyplniť rap list nezávisle. Pokyny na vyplnenie hárka RAP sú uvedené na
obrázku 3 a príklad vyplnenej témy pre jeden com-B faktor (postoje a zámery) v hárku RAP je
uvedenýv príklade boxu 5.
Po dokončení porovnajte hárky RAP. Ak existujú rozdiely, diskutujte o tom, ako zabezpečiť väčšiu
konzistenciu. Možno budete musieť aktualizovať hárok RAP po tejto diskusii, napr. premenovať
tému tak, aby bola jasnejšia v jej význame pre tím.
KROK 3: Usporiadanie všetkých údajov o diskusii/rozhovore v hárku (listoch) skupiny zameranej
skupiny
Prideľte zostávajúce nahrávky diskusie/rozhovoru v cieľovej skupine medzi svoj analytický tím.
Každej cieľovej skupine priraďte jedného (alebo viacerých) členov tímu. Čas potrebný na
dokončenie rapového hárka môže byť až dvojnásobok dĺžky zvukového záznamu, takže na
dokončenie listu RAP pre 1-hodinovú diskusiu zameranej skupiny môžu byť potrebné 2 hodiny v
závislosti od skúseností členov tímu a od toho, či boli hárky RAP spustené počas zberu údajov.
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Obr. 3. Ako vyplniť hárok RAP

Každý člen analytického tímu počúva prvý vybraný zvukový záznam a vyplní hárok RAP nezávisle takto:

•

Zadajte súhrn toho, čo je diskutované v príslušnom poli pre každú tému. Toto zhrnutie musí opísať zistenie (napr. v
prípadetémy Vedomosti o vakcínach proti COVID-19 by ste mohli zadať "účastník hovorí, že vie veľa o rôznych
vakcínach proti COVID-19".

•

Ak počúvate diskusiu zameranej skupiny, musíte pozorne počúvať populárny (väčšinový) pohľad a tiež akékoľvek
názory, ktoré ponúka len jeden alebo niekoľko ľudí (menšina). O oboch musíme vedieť. Napríklad pre tému
Vedomosti o vakcínach protiCOVID-19 by ste mohli zadať "väčšina preukáže, že vie veľa o rôznych vakcínach proti
COVID-19, ale človek pripúšťa zlé vedomosti".

•

Ak sa časť diskusie zdá byť obzvlášť dôležitá pre vaše výskumné ciele, napíšte ID pre diskusiu / rozhovor pre
cieľovú skupinu do poľa "zaujímavá diskusia a citácie", aby ste sa vrátili neskôr.

•

Ak počujete citát účastníka, ktorý pekne ilustruje konkrétnu tému, zapíšte si id diskusie/rozhovoru zameranej skupiny
a čas v nahrávke, ktorý ste počuli v príslušnom poli "zaujímavá diskusia a citáty". Môžete sa k tomu vrátiť, keď
napíšete správu. Nemusíte nájsť citát pre každú tému.

•

Vyplňte čo najviac zhrnutí z prvej diskusie/rozhovoru zameranej skupiny. Ak by sa o týchto témach nehovorilo,
môžu existovať prázdne krabice.

Po porovnaní listov RAP a vykonaní potrebných úprav rozdeľte zostávajúce nahrávky. S ďalšou
diskusnou/anketovou nahrávkou focus group:

ve

Aktualizujte súhrny. Možno zistíte, že počujete viac rovnakých zobrazení pre mnohé témy, a tak sa zhrnutie nemení,
prípadne môžete počuť niečo nové, čo potrebujete pridať. Možno zistíte, že súhrn spustíte v poli, ktoré bolo prázdne.

•

Nemusíte si zapisovať, čo každý účastník hovorí alebo v ktorej skupinovej diskusii alebo rozhovore zameranej skupiny boli.

•

Môžete počuť ďalšiu zaujímavú diskusiu alebo dobrý citát, ktorý môžete pridať do príslušného poľa.

•

ko

Tento postup zopakujte pre všetky pridelené zvukové nahrávky

ns

•

Keď sivytvoríte svoje súhrny tak, aby zahŕňali viac diskusií / rozhovorov zameranej skupiny, musíte neustále mať na
pamäti, ak sa niečo teraz stáva väčšinovým názorom alebo zostáva menšinovým názorom.

Téma

Ako
dotyčný
o
Dostať
COVID-19
infekcia

u

.e

Príklad na vytvorenie súhrnu

Súhrn

Súhrn

Súhrn

(podľa Focusu
skupinová diskusia
1)

(po skupine Focus
Diskusia 2)

(po skupine Focus
Diskusia 3)

Niektorí majú
COVID-19,
Konsenzus, že
Protilátky sú
ochranný.

Väčšina z nich
mala COVID19, niektorí s
ním veľmi
chorí.
Konsenzus, že
protilátky sú
ochranné.

Väčšina z nich má COVID19, niektorí sú s tým veľmi chorí.
Konsenzus, ktorý
Protilátky sú
ochranný. Tí, ktorí
Nemali sme to sú
Obávajú sa, že budú
Infikovaných.

Snažte sa, aby vaše súhrny boli presné, ale stručné – neopakujte informácie ani nezahŕňajte nepotrebné informácie.
Hárok RAP by nemal byť väčší ako niekoľko strán.
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Príklad z poľa 5:
Príklad vyplnenej témy pre jeden com-b faktor v hárku RAP zdravotníckeho pracovníka
Téma

MESTSKÝ
Zdrav
otné
sestry

Lekári

st

Súhrn

VIDIECKY

ne
oj

Zaujímavý
diskusia
a citácie

Súhrn

Lekári
Zaujímavý
diskusia
a citácie

Súhrn

Zaujímavý
diskusia
a citácie

Zdravotné sestry
Súhrn

Zaujímavý
diskusia
a citácie

COM-B FACTOR: Postoje a zámery k očkovaniu proti COVID-19

Skorá pandémia
Ako všetko
neznáme
a videli
Pacientov.
Uvažovať

Znepokojené na

Veľmi zle s tým.

Diskusia 4

počet

pokračovať v
Pozrite sa na
pacientov v

Konsenzus, ktorý
Protilátky sú

@ 21.37
zápis

COVID-19
Pacientov

osoba. Niekoľko Diskusia 6
Obáva sa, že
@12.57

Prichádza na
zariadenie bolo
nízke,
a stále nízko,
a potom
Presťahovať sa
do

Bude sa brať

ochranný. Tie

ktorí ešte nemali
týka sa to
budú

rodiny. Menej

Infikovaných.

Obavy teraz ako
ochranný
postupy v
miesto a online
Konzultácie.
Bude mať
Vakcína proti
COVID-19

Väčšina videní
Očkovanie ako

Začiatok, ale

eu

.
ko

Je to ako vážny
choroba, riziko pre
Oni a ich

Online
Konzultácie.

Dobrý citát:
Cieľová
skupina

Znepokojené
ako

Dobrý citát:
Cieľová
skupina

s
en

infekcia?

o infekcii

Väčšina z nich
mala
COVID-19,
niektoré

ov

Ide vám o
získanie COVID19

Najviac
znepokojené

sl

Ako znepokojené

COVID-19
infekcia do
svojich rodín,
Ale v
skutočnosti
Videli veľmi
málo
Infikovaných
Pacientov.

Myslieť si, že
zmena bude

Konsenzus

Všetci nádejní

byť obmedzený

Očkovanie je

Očkovanie bude

Dobrý
diskusia:
Cieľová skupina

zápis

o
.d
w
w
w
Zmeňte veci pre

Jediná cesta von

Diskusia4

vy? Ako?

pandémie.

2 @35.21
zápis

Neochota
Obyvateľstvo na
získanie
Zaočkovaní kvôli
obavy o
bezpečnosť

Nevyhnutné na
ukončenie

Ukončiť

pandémia

pandémia.
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Len veľmi málo
ľudí to chce –
Súvisí to najmä s

Áno, všetci to
chcú,
Aj keď sa cíti

Obavy z

Trochu neistý
o určitej
bezpečnosti
Problémy alebo
nedostatok
dôkaz o

vakcína?

Zmiešané pohľady – Dobrý
obavy o bezpečnosť Diskusia v
Cieľová
skupina
Vďaka rýchlemu

Prečo/prečo nie?

vývoj

Diskusia 1

bezpečnosť vrátane

(najmä pre AZ)
krvné zrazeniny) a

@54.01
zápis

plodnosť a
ochranný účinok

Chcete
dostať COVID-19

st

Viac dôkazov o
bezpečnosť a
Účinnosť nad

41,10 minúty

Očkované.
Táto zdravotná
sestra je

Diskusia 6

zápis

protilátky od
predchádzajúci
infekcia.

účinnosť

Viac dôkazov o

Všetko už

Už

Presvedčený –
Záujem o
Zobraziť
zvyšovanie
dôkaz o
bezpečnosť a
účinnosť

Presvedčený
okrem
tehotná
zdravotná sestra
kto hovorí
Nič nebude
Presvedčiť ju o
Okamih

bezpečnosť a
Účinnosť nad
čas a od
iné krajiny,
s vedomím, že nie
Dlhšie majú
ochranný
protilátky.

eu

.
ko

s
en

čas a od
iné krajiny

Diskusia 3 @

aktuálne
Tehotná a je
Znepokojovala
ju
Dieťa bude
Poškodené.

ov

Čo by to bolo
Presvedčiť vás,
aby ste
Chápeš to?

sl

ne
oj

Neistota v
účinnosť.
Iní sebavedomí
vo vývoji
testovanie a
regulačný
Procesy.

Dobrý citát:
Cieľová skupina

Všetky okrem
jednej
zdravotnej sestry Dobrá citácia
Plány byť
Cieľová skupina

@39.55

C
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o
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w
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KROK 4: Stretnite sa ako tím, aby ste prediskutovali svoje zhrnutia a dohodli sa na kľúčových zisteniach
pre každú tému
Po zoradení všetkých údajov do hárka (hárok) RAP sa musíte stretnúť ako analytický tím. Pre
každú cieľovú skupinu si prejdite každú tému a dohodnite sa na svojom kľúčovom zistení (
zisteniach). Ujasnite si názory väčšiny/menšiny – nechcete dospieť k záveru, že všetci hovorili to
isté, ak to nie je pravda. Menšinové názory vyjadrené rôznymi participatívnymintmi môžu byť
rovnako dôležité ako väčšinové názory. Nezabudnite si urobiť porovnanie podľa vašich kľúčových
charakteristík, napr. lekári verzus zdravotné sestry, mestskí verzus vidiecki.
Ak nesúhlasíte s kľúčovými zisteniami pre danú tému, potom starostlivo skontrolujte súhrny
všetkých pre túto tému. Možno sa budete musieť vrátiť a počúvať audionahrávku.
Ak máte rôzne cieľové skupiny, ktoré chcete porovnať, je čas to urobiť. Keď diskutujete o každej
téme, pozrite sa na súhrn pre cieľovú skupinu 1 napr. starších ľudí a porovnajte ho s cieľovou
skupinou 2, napr. ľudia so základnými podmienkami. Sú kľúčové zistenia rovnaké alebo sú
odlišné?
Pozri príklady kľúčových zistení z rýchlej analýzy v poli Príklad 6.

COM-B faktor: Postoje a zámery

ns

ve

Príklad rámčeka 6: Príklad kľúčových zistení postojov a zámerov zdravotníckeho
pracovníka k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19

.e

ko

Väčšina zdravotníckych pracovníkov sa obávala, že covid-19 zachytí na začiatku pandémie. Stále
videli pacientov tvárou v tvár, vírus nebol známy,pretože sa obávali rizík pre seba a rodiny. Ako
čas plynul, boli menej znepokojení. Lekári prešli na online konzultácie a vidiecki zdravotnícki
pracovníci videli veľmi málo pacientov s OCHORENÍM COVID-19. Väčšina mestských
zdravotných sestier sa cítila chránená protilátkamiproti infekcii COVID-19, ale tí, ktorí neboli
infikovaní, boli znepokojení.

u

Medzi lekármi panovala zhoda v tom, že očkovanie je jediný spôsob, ako ukončiť pandémiu.
Vidiecke zdravotné sestry dúfali v vplyv očkovania, zatiaľ čo mestské zdravotné sestry generally
si mysleli, že príliš veľa ľudí odmietne očkovanie proti COVID-19 z dôvodu bezpečnostných
obáv, aby to niečo zmenilo.
Celkovo sa vidiecki zdravotníci chceli dať zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Existovala len
jedna výnimka, tehotná zdravotná sestra, ktorá povedala, žeju nič nepresvedčí, aby bola očkovaná
počas tehotenstva. Naproti tomu medzi mestskými lekármi boli zmiešané názory a mestské
zdravotné sestry sa zdráhali. Niektorí lekári neboli presvedčení o dôkazoch bezpečnosti (zmienka
o krvných zrazeninách pre vakcínu AZ) a účinnej sspre tieto rýchlo vyvinuté vakcíny. Iní
dôverovali vývojovým, testovacím a regulačným procesom. Viac globálnych dôkazov v priebehu
času sa považovalo za upokojujúce. Mestské zdravotné sestry diskutovali o bezpečnostných
obavách a zamerali sa na vplyv plodnosti. Tiež seklipotrebu byť očkovaný, zatiaľ čo majú
ochranné protilátky.

Stránka 14 z 36
Toc

lo
es
jn
to
os
.d
w
w
w

WHO Europe - Rýchly kvalitatívny výskum na zvýšenie zaočkovanosti proti

COVID-19

KROK 5: Napíšte kľúčové zistenia organizované faktormi COM-B
Toto by mala byť maximálne 2-stranová zostava alebo by ste mohli tieto zistenia umiestniť priamo
na snímky pripravené na prezentáciu.
Musíte zorganizovať kľúčové zistenia ako bariéry alebo hnacie sily pre očkovanie pre každý z
faktorov COM-B. Potom sa môžete zamerať na prekážky identifikácie potenciálnych typov
intervencií (pozri 4.1). Faktor COM-B pre každú tému je vyznačený na hárku RAP, aby sa
uľahčilo organizovanie zistení.
Nezabudnite zdôrazniť akékoľvek rozdiely, ktoré vidíte medzi cieľovými skupinami, a majte
jasno v názoroch väčšiny / menšín.
Možno budete musieť napísať komplexnejšiu správu. Ak áno, mali by ste do hárka RAP zahrnúť
najlepšie cenové ponuky, ktoré ste predtým identifikovali.

u

.e

ko

ns

ve
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4.Intervenčný dizajn

PREPOJIŤ PREKÁŽKY S VHODNÝMI TYPMI INTERVENCIÍ

Výhodou použitia modelu COM-B je, že umožňuje prepojiť identifikované prekážky s typmi
intervencií, o ktorých je známe, že sú účinné pri odstraňovaní tohto druhu bariéry, čím sa umožňuje
očkovanie proti ochoreniu COVID-19. V tabuľke 1 sú uvedené typy zásahov, ktoré sa zhodujú s
každým faktorom COM-B. Napríklad, ak je prekážkou nedostatok vedomostí o vakcínach proti
ochoreniu COVID-19, potom sú možnými typmi intervencie informácie/vzdelávanie aškolenie d.
Príklad prepojenia prekážok pre zdravotníckych pracovníkov s intervenčnými typmi je uvedený v
príklade rámčeka 7.
Použite tabuľku 1 na identifikáciu potenciálnych typov intervencií pre prekážky, ktoré existujú pre
každú z vašich cieľových skupín (3).

Tabuľka 1. Prepojenie faktorov COM-B s typmi intervencií (6)
Typ intervencie

Vedomosti a zdravotná
gramotnosť;
Postoje a zámery

Informácie/vzdelávanie Zvyšovanie vedomostí alebo
porozumenie

Postoje a zámery

Presvedčenie

Postoje a zámery

Stimulovanie

Vytvorenie očakávania odmeny

Vedomosti a zdravotná
gramotnosť;
Prístup; Postoje a zámery

Školenie

Odovzdávanie zručností

Prístup; Sociálna podpora

Obmedzenie

Používanie pravidiel na zníženie
príležitosti
Aby sme sa vyhli cieľovému správaniu

Prístup; Sociálna podpora;
Postoje
a zámery

Environmentálny
Reštrukturalizácie

Zmena fyzickej alebo sociálnej
kontext

Modelovanie

Ako príklad pre ľudí, aby
ašpirovať alebo napodobňovať

Použitie komunikácie na vyvolanie
pozitívne alebo negatívne pocity alebo
stimulovať činnosť

u

.e

ko

4.2.VYBERTE
REALIZÁCIU

ns

Sociálna podpora; Postoje a
Zámery

Definícia

ve

COM-B faktor

TYPY INTERVENCIÍ A NAPLÁNUJTE ČINNOSTI NA

Stretnite sa ako výskumná pracovná skupina s ďalšími kľúčovými zainteresovanými stranami s
cieľom preskúmať výsledky výskumu a potenciálne typy intervencií s cieľom riešiť prekážky
očkovania proti ochoreniu COVID-19. Na tomto stretnutí sa môžete dohodnúť na kľúčových
prekážkach a vybrať typ intervenciees, ktorý bude implementovaný pre každú cieľovú skupinu.
Akonáhle ste sa na tom dohodli, musíte navrhnúť konkrétne aktivity pre každý typ intervencie. Ak to
chcete urobiť, možno sa budete musieť vrátiť k svojim hárkom RAP, aby ste informovali o
podrobnostiach aktivít. Ako

Toc
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príklad, ak zdravotnícki pracovníci vyjadrili nedostatok vedomostí o vakcínach proti ochoreniu
COVID-19, môžete sa rozhodnúť navrhnúť intervenciu s využitím informácií alebo vzdelávania.
V hárku RAP by sa malo uviesť, aké sú konkrétne medzery vo vedomostiach pre zdravotníckych
pracovníkov a ako by uprednostnili, keby im boli poskytnuté informácie. Príklad zosúladenia
postojových a zámerných prekážok pre typy a činnosti intervencie je uvedený v príklade boxu 7.
Viac nápadov na činnosti pre všetky faktory COM-B zamerané na zdravotníckych pracovníkov,
starších ľudí a ľudí so základnými podmienkami je uvedených v prílohe E.

u

.e

ko

ns

ve
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Príklad kolónky 7: Príklad zosúladenia postoja zdravotníckych pracovníkov a
zámerných prekážok pre typy intervencií a činnosti

Prekážka pozitívneho očkovania
správanie

Vybraný typ intervencie

Príklady aktivít

Postoje a
Zámery

Informácie/vzdelávanie

Online/osobná odborná príprava zdravotníckych pracovníkov
• Technické – poskytovanie údajov o bezpečnosti a účinnosti

st

Mestské sestry si nie sú isté, či COVID-19
Očkovanie ukončí pandémiu (ako aj
Veľa ľudí to odmieta)

COM-B faktor

• Komunikačné zručnosti – pre rozhovory s pacientmi

Školenie

Niektorí majú obavy z očkovania
bezpečnosť a účinnosť (zreteľnejšie
medzi mestskými zdravotníckymi
pracovníkmi)

sl

ne
oj

• Vlak-model trenažéra
• Rozhodovacia pomoc na usmernenie zdravotníckych pracovníkov
prostredníctvom rozhodnutiaproces očkovania proti ochoreniu COVID-19

• Plagáty - podpora očkovania, aby sa chránili a
Pacientov
Presvedčenie

Stimulovanie

eu

.
ko

s
en

seba (váhavosť s očkovaním)

ov

Mestské zdravotné sestry a niektorí mestskí
lekári
Zdráhajú sa dať sa zaočkovať

Vzdelávacie kampane pre zdravotníckych pracovníkov

Inštitucionálne odporúčanie
• Inštitúcia zdravotníckeho pracovníka formálne podporuje
očkovanie
medzi zamestnancami, napr. list, memorandum
• Dôveryhodná zdravotnícka organizácia, napr. ministerstvo
zdravotníctva formálne
podporovať očkovanie medzi zdravotníckymi pracovníkmi, napr.
list,
memorandum
Stimuly
• Stimuly pre zdravotníckych pracovníkov, aby sa dali zaočkovať
sami
• Stimuly pre zdravotníckych pracovníkov/zdravotnícke zariadenia
na dosiahnutie
Ciele aktualizácie očkovania pacientov
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5.Realizácia

VYPRACOVANIE PLÁNU MONITOROVANIA A HODNOTENIA (M&E)
Teraz musíte navrhnúť plán monitorovania a hodnotenia. Tento plán bude monitorovať vykonávanie
každej činnosti a vyhodnocovať vplyv. Obe sú dôležité robiť priebežne, napr. mesačne. To vám umožní
neustále sa učiť, prispôsobovať a zlepšovať. M&E nie je aktivita s jedným time.
Navrhovaný plán M&E je minimálnym štandardom a vzor je uvedený v prílohe F. Príklad pre činnosť
zdravotníckeho pracovníka je uvedený v príklade stĺpca 8.
Usmernenie k vykonávaniu dôkladnejších M&E nájdete v téme Krajčírske imunizačné programy (3).

Príklad v rámčeku 8: Príklad vyplneného plánu M&E pre činnosť zdravotníckeho pracovníka

ve

CIEĽOVÁ SKUPINA 1: Zdravotnícki pracovníci

u

.e

Online technické a
komunikácia
školenie pre COVID19 očkovaní

Dátum recenzie 3:
1. januára 2022

ko

Ktoré aktivity ste vy
Vykonávacie?

Dátum recenzie 2:
1. decembra 2021

ns

Dátum recenzie 1:
1. novembra 2021

AKTIVITA 1: Online technická a komunikačná príprava na očkovanie proti ochoreniu COVID-19
Dátum recenzie 1:
1. novembra 2021

Dátum recenzie 2:
1. decembra 2021

Dátum recenzie 3:
1. januára 2022

Čo sa realizovalo?

4 online stretnutia (3)
každú hodinu)

4 online sedenia (po 2,5 hodiny)

Kedy bol realizovaný?

1 sedenie týždenne v
Novembra 2021

1 zasadnutie týždenne v decembri
2021

ministerstvo
zdravotníctva,
Podporovaná WHO
Euro

Ministerstvo zdravotníctva,
podporované
KTO Euro

Zasadnutie 1: 87

Zasadnutie 1: 42

Zasadnutie 2: 102

Zasadnutie 2: 53

Kto ho realizoval?

Koho to oslovilo? (napr.
Počet zdravotníckych
pracovníkov
účasť na školení)
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Akákoľvek spätná väzba o tom,
ako
Zlepšiť aktivitu?

Zasadnutie 3: 70

Zasadnutie 4: 211

Zasadnutie 4: 31

Údaje o zdraví
robotníci
(profesia/lokalita)
Zhromaždené

Údaje o zdraví
pracovníci(povolanie/miesto)
Zhromaždené

Návrh na skrátenie
relácia a odoslanie
zdroje vopred

Všetka pozitívna spätná väzba

V ďalšom kole
Žiadny
školenie: Zasadnutie
Skrátené na 2,5 hodiny.
Snímky odoslané
vopred.

Akú zmenu ste urobili
činnosť založená na
spätná väzba?

ve

ns

IMPACT

Predbežné hodnotenie
Zobraziť zlepšenie
Vo vedomostiach o
technické a
komunikácia
Stratégie

Ukázalo sa predbežné hodnotenie
Zlepšenie vedomostí o
technické a komunikačné
Stratégie

Mestské sestry 56%

Mestské sestry 66%

Mestské sestry 74%

Mestskí lekári 65%

Mestskí lekári 78%

Mestskí lekári 85%

Zdravotné sestry
66%

Zdravotné sestry 75%

Zdravotné sestry 83%

Lekári 73%

Lekári na vidieku 76%

Lekári 88%

Po preskúmaní vplyvu
údaje?

5.2.IMPLEMENTOVAŤ

u

Aké kroky ste podnikli

.e

ko

Zmerali ste nejakú krátku
vplyv termínu? (napr.
vedomosti)

Očkovanie proti COVID-19
pokrytie (podľa kľúča
charakteristika napr.
lekár/zdravotná sestra a
mestská/vidiecka)

Zasadnutie 3: 64

Cieľom je dosiahnuť
Všetky skupiny, ktoré sú ešte
viac
dôležité na trénovanie,
mestské zdravotné
sestry. Predĺžiť
Najmä mestské sestry
Školenie pre vidiek
zdravotnícki pracovníci
teraz.

, UČIŤ SA, PRISPÔSOBOVAŤ A ZLEPŠOVAŤ

Rozsah a načasovanie realizácie vašich aktivít s cieľovými skupinami bude potrebné naplánovať so
zainteresovanými stranami. Bude to závisieť od naliehavosti situácie a kapacity organizácií, ktoré sú
zodpovedné za vykonávanie. Nezabudnite neustále sledovať a vyhodnocovať svoje aktivity, aby ste sa
mohli učiť, prispôsobovať a zlepšovať.
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Príloha A. Nástroj plánovania

Úloha

Začiato
Zodpovedný k
Dokončenie
dôstojník
dátum dátum

Komentáre

PLÁNOVANIE A VYKONÁVANIE VÝSKUMU (1.-3. TÝŽDEŇ)
1. Zriadiť výskumnú pracovnú skupinu
a. Priradenie rolí výskumníkom

b. Ak je potrebná výskumná spoločnosť, identifikujte a
zmluva

c. Návrh časovej osi projektu s využitím tohto plánovania a
monitorovací nástroj

2. Vypracovanie výskumného protokolu

a. Dohodnite sa na cieľových skupinách (skupinách)
c. Vyberte si svoje výskumné metódy
e. Vypracovanie diskusnéhoidentifikátora e(é)

a. Viesť skupinové diskusie/rozhovory zameranej skupiny

u

4. Zhromažďovanie a analýza údajov

.e

3. Získanie etických schválení pre výskum

ko

ns

d. Vyberte vzorku

ve

b. Píšte výskumné ciele a ciele

b. Analýza údajov pomocou procesu rýchlej analýzy
5. Sumarujte zistenia, pripravte správu

PROJEKTOVÉ INTERVENČNÉ ČINNOSTI ( 4. – 5. TÝŽDEŇ)
6.Prepojiť prekážky s vhodnými typmi intervencií

a. Preskúmať zistenia a potenciálne typy intervencií ako
výskumná pracovná skupina s kľúčovými zainteresovanými stranami
7.Plánovanie konkrétnych činností na realizáciu

REALIZÁCIA (6. TÝŽDEŇ)
8.Vypracovanie plánu M&E
9.Implementovať, učiť sa, prispôsobovať a zlepšovať

Strana 22 z 36

Toc

lo
es
jn
to
os
.d
w
w
w

WHO Europe - Rýchly kvalitatívny výskum na zvýšenie zaočkovanosti proti COVID-19

Príloha B. Príklad diskusnej príručky pre cieľovú skupinu

obyvateľstva

Starší dospelí (65+) a dospelí (<65) so základnými podmienkami

Upravte úvodný text tak, aby bol vhodný pre diskusiu v cieľovej skupine/individuálne hĺbkové rozhovory.
Moderátor: Dobrý deň a ďakujeme, že ste sa s nami dnes porozprávali. Volám sa... a toto je
(meno), ktoré mi pomáha. Pracujeme na... Našou dnešnou úlohou je počúvať vás.
Žiadame o pomoc od ľudí, ako ste vy, aby pochopili bariéry a sprostredkovateľov vaccinácie v krajine.
Obzvlášť nás zaujímajú vaše skúsenosti a názory.
Vstup každého z nás je dôležitý a dúfame, že sa do diskusie zapoja všetci. Dúfame, že vytvoríme
atmosféru akceptovania názorov toho druhého a practices, ktoré môžu alebo nemusia byť odlišné.
Neexistujú žiadne nesprávne názory. Vy ste odborníci a my sa od vás poučíme.

Chcel by som zdôrazniť, že všetko, čo bolo povedané v tejto diskusii, zostane tajné a nemalo by sa
zdieľať mimo skupiny.

ve

ns

Budeme zaznamenávať a robiť si poznámky k diskusii len na výskumné účely. Nebudeme
zaznamenávať žiadne osobné údaje, ktoré by vás mohli identifikovať, a žiadne takéto informácie
nebudeme uvádzať v našej správe.
(Pre diskusie v cieľovej skupine) Mámepre nás niekoľko podrobných definícií, ktoré musíme
nasledovať, aby bola naša diskusia inkluzívna a produktívna pre všetkých.

ko

1. Prosím, nerozprávajte sa v rovnakom čase ako niekto iný alebo neprerušujte, aby sme mohli bez
problémov počuť každého z vás.

.e

u

2. Ak chcete niečo povedať, počkajte, kým saneskončí reč. Ak pred vami začne hovoriť niekto iný,
nebojte sa. Ja (moderátor) sa zakaždým opýtam, či sa chce niekto iný vyjadriť, než prejdem na ďalšiu
otázku.
3. Prosím, nezačínajte medzi sebou samostatné diskusie. Chceme, aby bol každý súčasťou len jednej
diskusie.
4. Toto je otvorená diskusia a očakávame, že budete úctiví, ale aj nesúhlasní, pretože môžete mať rôzne
názory alebo skúsenosti.
5. Prosím, nepoužívajte si navzájom mená, ak ich poznáte, aby sme mohli túto diskusiu udržať v tajnosti.
Máte nejaké otázky?
Začnime.
Vyberte znenie v závislosti od toho, či sú účastníci zaočkovaní alebo nie.
• Primárna otázka
o Voliteľná následná otázka, ak
účastníci veľa nehovoria
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ÚVODNÉ OTÁZKY:
1.

Mohli by ste opísať svoje skúsenosti s pandémiou?

2.

Ako vás pandémia ovplyvnila osobne?

3.

Vyskytli sa nejaké ťažkosti alebo ťažkosti? Aké boli najväčšie výzvy?

4.

Aké budú podľa vás najdôležitejšie opatrenia, ktoré pomôžu ukončiť pandémiu?

ODDIEL 1: Vedomosti a zdravotná gramotnosť o vakcínach proti ochoreniu COVID-19 a očkovaní
•

Čo ste počuli o vakcínach proti COVID-19?
o

Čo si myslíte o týchto informáciách?

o

Čo ste počuli o rôznych vakcínach proti COVID-19?

o

Čo ste ešte počuli?

o

Od koho ste to počuli (alebo kde ste to videli)?

•

Čo ste počuli o očkovacom programe proti ochoreniu COVID-19 vo vašej krajine?

•

Je ešte niečo, čo si myslíte, že potrebujete vedieť o vakcínach proti COVID-19?
o

ve

•

Od koho by ste chceli získať tieto informácie?

Je ešte niečo, čo si myslíte, že potrebujete vedieť o očkovacom pláne proti COVID-19?
o

Od koho by ste chceli získať tieto informácie?

ns

ODDIEL 2: Prístup k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19

ko

•

Keď ste sa rozhodli/rozhodli pre očkovanie proti COVID-19, môžete ma previesť tým, ako ste ju dostali /
dostali by ste ju? Začnite od začiatku
Kde ste ho išli/chceli by ste si ho vziať?

o

Záležalo by vám na tom, akú vakcínu ste mali? Prečo?

o

Ako ste sa tam dostali/dostali?

o

Sú nejaké ďalšie veci, ktoré ste potrebovali/potrebujete urobiť (napr. nájsť starostlivosť o malé deti,
nájsť niekoho, kto sa postará o živobytie / vstávať skôr, aby ste sa postarali o povinnosti v
domácnosti)?

o

Boli by pre vás nejaké náklady (nielen na očkovanie, ale aj na veci ako doprava)

○

Čo byvám uľahčilo očkovanie proti COVID-19?

u

.e

o

ODDIEL 3: Sociálna podpora očkovania proti ochoreniu COVID-19
•

Preveďte ma, ako ste sa rozhodli/rozhodli, či sa dáte zaočkovať proti COVID-19.
○

Bol/bol by do rozhodnutia zapojený ešte niekto iný?

○

S kým ste to urobili/myslíte, že by ste o tom mohli diskutovať?

•

Aký vplyv na vás malo/by to malo, keby vám iný zdravotnícky pracovník odporučil, aby ste sa dali zaočkovať?

•

Ak vakcínu proti COVID-19 odporučí zdravotnícky pracovník, čo si myslíte, že urobia iní ľudia, ktorých
poznáte?

•

○

Rodina a priatelia?

○

A čo odporúčanie náboženského alebo komunitného vodcu?

Aké bolo/myslíte si, že odporúčanie vášho zdravotníckeho pracovníka bude pre vás o vakcíne proti COVID-19?
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ODDIEL 4: Postoje a zámery k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19
•

Povedzte mi, máte obavy z nákazy COVID-19? o Prečo sa tak
cítiš?
Aká je to podľa vás pravdepodobnosť?
Aké ťažké by to podľa vás bolo?

•

Ako ste si mysleli, že sa budete cítiť v súvislosti s vakcínou proti COVID-19, keď sa vám stane/sprístupní?
Aký bol/je váš názor na bezpečnosť vakcíny?
Aký bol/je váš názor na to, že ide o novú vakcínu? Aký bol/

váš názor na jeho účinnosť?

o Aký bol/je váš názor na rôzne vakcíny proti COVID?

•

Ako by ste/stesa dostali k vakcíne proti COVID-19, mohli zmeniť veci pre vás?
o

Stretávate sa s rodinou a priateľmi?

o

Ísť von na verejnosti?

o

Vrátiť sa do práce?

Chceli by ste/chceli by ste vakcínu proti COVID-19? Prečo/prečo nie?

•

Čo vás presvedčilo, aby ste ho mali?
○

Kto vás presvedčil, aby ste ho mali?

ns

Záverečné otázky (exit otázky)

Čo ešte chcete, aby sme vedeli o vašich perspektívach alebo perspektívach ľudí, ktorých poznáte v súvislosti s
vakcínami proti COVID-19?

u

.e

ko

•

ve

•
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Príloha C. Obsah výskumného protokolu pre etické
schvaľovanie
Obsah protokolu o etickom schválení závisí od požiadaviek individuálnej etickej komisie. Pre
kvalitatívnu výskumnú štúdiu sa často vyžadujú tieto typy informácií:

Ciele a ciele štúdie

•

Návrh a metódy štúdie vrátane podrobností o zbere údajov (príručka diskusie) a analýze
údajov

•

Metódy náboru vrátane spôsobu výberu účastníkov (kritériá začlenenia a vylúčenia) a oslovenia

•

Ako sa získa súhlas odparticipatívnych mravcov, možné stimuly alebo náhrada výdavkov

•

Ako sa budú údaje používať, vrátane toho, ako a kde sa budú údaje prenášať a uchovávať, procesy
na zabezpečenie anonymity a dôvernosti

•

Podrobnosti o šírení zistení

•

Podrobnosti o všetkýchdržiteľoch sta keholderov zapojených do štúdie a ich úlohách

u

.e

ko

ns

ve

•
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Príloha D. Príklad listov RAP pre zdravotníckych pracovníkov a cieľové skupiny obyvateľstva
Téma

MESTSKÝ
Lekári
Súhrn

VIDIECKY
Zdravotné sestry

st

Zaujímavý
diskusia a
úvodzovky

Súhrn

Zaujímavý
diskusia a
úvodzovky

Lekári
Súhrn

Zaujímavý
diskusia
a citácie

Zdravotné sestry
Súhrn

Zaujímavý
diskusia a
úvodzovky

Čo sa dozviete o COVID-19
vakcíny

Čo viac je potrebné vedieť
o očkovacom pláne
COM-B FACTOR: Prístup k očkovaniu proti COVID-19

COM-B FACTOR: Sociálna podpora zo sociálnej siete na očkovanie proti COVID-19
Ako sa rozhodne, či
Dostať vakcínu proti COVID-19

eu

.
ko

Ak by sme sa rozhodli získať
Vakcína proti COVID-19, ako
Dostane sa jeden

s
en

ov

Čo viac je potrebné vedieť
o vakcínach proti COVID-19

sl

Čo počul o
Očkovanie proti COVID-19
program

ne
oj

COM-B FACTOR: Vedomosti a zdravotná gramotnosť o vakcínach proti COVID-19 a očkovaní
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Vplyv zdravotníckeho pracovníka
odporúčanie
Ak je vakcína proti COVID-19
Rekommukončený zdravím
Robotník, čo by iné
ľudia to robia

st

Čo si myslíte o vlastnej zdravotnej starostlivosti
Odporúčanie poskytovateľa
Je

Ako znepokojujúce o
získanie infekcie COVID-19

Ako získať COVID-19
Očkovanie môže niečo zmeniť

Záverečné otázky (exit otázky)

eu

.
ko

Čokoľvek iné povedať o
Vakcíny proti COVID-19

s
en

Čo by presvedčilo
mať ho

ov

Chceli COVID-19
Vakcína - Prečo a prečo nie?

sl

ne
oj

COM-B FACTOR: Postoje a zámery k očkovaniu proti COVID-19
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Téma

MESTSKÝ
Muži
Súhrn

VIDIECKY
Ženy

Zaujímavý
diskusia a
úvodzovky

Súhrn

Muži
Zaujímavý
diskusia
a citácie

Súhrn

Zaujímavý
diskusia
a citácie

Ženy
Súhrn

Zaujímavý
diskusia a
úvodzovky

st

COM-B FACTOR: Vedomosti a zdravotná gramotnosť o vakcínach proti COVID-19 a očkovaní

ne
oj

Čo sa dozviete o COVID-19
vakcíny

Čo sa dozvedelo o COVID-e19 očkovací program

COM-B FACTOR: Prístup k očkovaniu proti COVID-19

.
ko

Ak by sme sa rozhodli získať
Vakcína proti COVID-19, ako by
získajte jeden

s
en

ov

Čo viac je potrebné vedieť
o očkovacom pláne

sl

Čo viac je potrebné vedieť
o vakcínach proti COVID-19

COM-B FACTOR: Sociálna podpora zo sociálnej siete na očkovanie proti COVID-19

Vplyv zdravotníckeho pracovníka
odporučiťión

eu

Ako sa rozhodne, či
Dostať vakcínu proti COVID-19
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Ak je vakcína proti COVID-19
Odporúčané zdravím
Robotník, čo by iné
ľudia to robia
Čo si myslíte o vlastnej zdravotnej starostlivosti
Odporúčanie poskytovateľa je
COM-B FACTOR: Postoje a zámery k očkovaniu proti COVID-19

st

Ako sa starať o získanie
Infekcia COVID-19

ne
oj

Ako získať COVID-19
Očkovanie môže niečo zmeniť

Čokoľvek iné povedať o
Vakcíny proti COVID-19

eu

.
ko

s
en

Záverečné otázky (exit otázky)

ov

Čo by presvedčilo mať
ono

sl

Chceli vakcínu proti COVID-19
- Prečo/prečo nie?
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Príloha E. Príklady typov intervencií a činností spojených s prekážkami a faktormi COM-B
1

(upravené z Údajov pre action: Dosiahnutie vysokého zaočkovanosti vakcín proti ochoreniu COVID-19 )

ZDRAVOTNÍCKI PRACOVNÍCI
COM-B faktor

Vybraný zásah
typ

Chýbajú podrobné znalosti o ochorení
COVID-19
očkovanie a očkovanie

Vedomosti a zdravotná gramotnosť

Informácie/vzdelávanie

st

Bariéra v očkovacom správaní

ne
oj

Školenie

• Komunikačné zručnosti – pre rozhovory s
Pacientov

• Plagáty - podpora očkovania na ochranu
Seba a pacientov
Informácie/vzdelávanie

Vzdelávacie a vzdelávacie aktivity uvedené vyššie

Školenie

eu

Presvedčenie

1

• Technické – zaistenie bezpečnosti a účinnosti
údaje

.
ko

s
en

ov
Obavy o bezpečnosť očkovania
a účinnosť

Postoje a zámery

Online/osobná odborná príprava zdravotníckych
pracovníkov

• Vlak-model trenažéra
• Pomoc pri rozhodovaní na usmernenie
zdravotníckych pracovníkov prostredníctvom
Rozhodovací proces pre COVID-19
vakcinácia
Vzdelávacie kampane pre zdravotníckych
pracovníkov

sl
Nedôvera vo vakcíny proti COVID-19

Príklady aktivít

Inštitucionálne odporúčanie

Upravené z údajov pre opatrenia: dosiahnutie vysokého využívania vakcín proti ochoreniu COVID-19: zhromažďovanie a používanie údajov o behaviorálnych a
sociálnych faktoroch očkovania: príručka pre imunizačné programy a implementačných partnerov: dočasné usmernenie, 3. februára 2021. Ženeva: Svetová zdravotnícka
organizácia; 2021 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/339452, sprístupnené 19. januára 2022).
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Neochota odporučiť COVID-19
Očkovanie pacientov

• Inštitúcia zdravotníckeho pracovníka formálne
povzbudzuje
očkovanie medzi zamestnancami, napr.
memorandum

Zdráhajú sa dať sa zaočkovať sami

• Dôveryhodná zdravotnícka organizácia, napr.
Zdravie formálne podporuje očkovanie medzi
zdravotnícki pracovníci, napr. list, memorandum
Stimulovanie

• Stimuly pre zdravotníckych pracovníkov, aby boli
Zaočkovaní sami
• Stimuly pre zdravotníckych
pracovníkov/zdravotnícke zariadenia
na dosiahnutie aktuálnych cieľov očkovania
pacientov

st
ne
oj

zdravotníckych pracovníkov

Podpora zo sociálnej siete

Modelovanie

sl

Očkovanie proti COVID-19 nie je
podporované
profesijné spoločenské kruhy

• Zdravotníci nosia odznak/nálepku, aby sa ukázali
Sú zaočkovaní
Environmentálny
Reštrukturalizácie

eu

.
ko

s
en

Prístup k očkovaniu

Šampióni očkovania
• Rešpektovaní zdravotníci podporujú COVID-19
Očkovanie so svojimi kolegami
Zdravotnícki pracovníci zdieľajú očkovanie proti
COVID-19
stav s kolegami/pacientmi

ov
Očkovanie proti COVID-19 nie je
vhodné
prístup pre zdravotníckych pracovníkov

Stimuly

Očkovanie na mieste
• Ponúkať očkovanie proti ochoreniu COVID-19 na
pracovisku a na
vhodné časy
Preneste očkovanie k zdravotníckym pracovníkom
pomocou
mobilná klinika

Pripomenutia a odvolanie
• Upozorniť a pozvať zdravotníckych pracovníkov,
aby sa zúčastnili na
Očkovanie proti COVID-19 – emaily/telefón/tvárto-face
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STARŠÍ DOSPELÍ A DOSPELÍ SO ZÁKLADNÝMI PODMIENKAMI

Prekážka pozitívneho očkovania
správanie
Nedostatočná informovanosť o infekcii
COVID-19
riziko

Vybraný
typ intervencie

Príklady aktivít

Vedomosti a zdravotná gramotnosť

Informácie/vzdelávanie

Cielená a prispôsobená vzdelávacia kampaň
List zaslaný týmto cieľovým skupinám od
• dôveryhodných
zdroj informácií, ktorý rieši tieto medzery vo
vedomostiach.
Dotazník hodnotenia zdravotných rizík v konzultáciách o
zdravotných rizikách

st

COM-B faktor

ne
oj

Chýbajúce vedomosti o vakcínach proti
COVID-19,
Kde ich prijať a ako
Zaregistrovať sa

•

Cielené a prispôsobené televízne/mediálne reklamy
Reklamy na priame riešenie medzier vo vedomostiach v
• týchto
cieľové skupiny obyvateľstva

Postoje a zámery

Školenie (pre zdravie)
pracovníci)

Odborná príprava technických a komunikačných zručností v
oblasti zdravia
pracovníci (pozri tabuľku zdravotníckych pracovníkov vyššie)

Informácie/vzdelávanie

Informačné/vzdelávacie aktivity ako je uvedené vyššie

Presvedčenie

Dôveryhodné odporúčanie zdravotníckeho pracovníka

eu

.
ko

Obavy o bezpečnosť očkovania a
účinnosť

s
en

ov

sl
Vnímané nízke riziko infekcie COVID-19

Zdravotnícki pracovníci vypĺňajú tento dotazník s
pacienti na preukázanie rizika infekcie COVID-19

Stimulovanie

•

Zdravotnícky pracovník výslovne odporúča očkovanie
pacienti – v konzultáciách a/alebo e-mailoch/telefonických
hovoroch

Rámovanie správ vo vzdelávacích aktivitách vyššie

•

Informácie o pacientoch zdôrazňujú riziko, že nebudú
zaočkovaní vakcínou proti COVID-19

Stimuly
• Stimuly pre pacientov, ktorí sú zaočkovaní
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Očkovanie proti COVID-19 nie je
podporované
Sociálne kruhy pacientov

Podpora zo sociálnej siete

Modelovanie

Šampióni očkovania
• vážení ľudia, napr. vodcovia komunity/viery,
učitelia podporujú očkovanie proti COVID-19 svojimi
Spoločenstiev
Rešpektovaní lídri komunity zdieľajú svoje COVID-19
Očkovací status so svojou komunitou

st

• vážení ľudia, napr. vodcovia komunity/viery,
učitelia hovoria ľuďom / nosia odznak / nálepku, aby
ukázali, že
Sú zaočkovaní

ne
oj

Očkovanie proti COVID-19 nie je vhodné
prístup

Prístup k očkovaniu

Environmentálny
Reštrukturalizácie

Pripomenutia, stiahnutie a rezervácia

ov

sl

• Pripomienky a pozvánky pre pacientov, aby sa zúčastnili na
Očkovanie proti COVID-19 – prostredníctvom emailov/telefonicky/face-totvár
• Jednoduchí pacienti s online/telefonickým rezervačným
systémom
Viaceré očkovacie miesta a časy

s
en

• Viaceré miesta/dátumy a časy očkovania
Plánované činnosti
• Walk-in kliniky

eu

.
ko

• Oportunistické očkovanie v rámci existujúceho zdravia
Plánované činnosti
• Osvetové očkovacie/Mobilné očkovacie jednotky
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Príloha F. Vzor plánu monitorovania a hodnotenia
Upravte šablónu tak, aby zahŕňala všetky cieľové skupiny, aktivity a dátumy recenzií.

CIEĽOVÁ SKUPINA 1: Zadajte sem

Dátum recenzie 1:

Dátum recenzie 2:

Dátum recenzie 3:

Zadajte sem

Zadajte sem

Zadajte sem

Ktoré aktivity ste vy
Vykonávacie?

ko

ns

ve
AKTIVITA 1: Zadajte sem

Dátum recenzie 2:

Zadajte sem

Zadajte sem

u

.e
Dátum recenzie 1:

Dátum recenzie 3:
Zadajte sem

Čo sa realizovalo?

Kedy bol realizovaný?

Kto ho realizoval?
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Koho to oslovilo? (napr. číslo
zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa zúčastňujú
školenie)

Akákoľvek spätná väzba o tom, ako
Zlepšiť aktivitu?

Akú zmenu ste urobili
činnosť založená na
spätná väzba?
NÁRAZ

Zmerali ste nejakú krátku
vplyv termínu? (napr. zmena
vedomosti)

u

.e

ko

ns

Aké kroky ste podnikli po
Preskúmať údaje o vplyve?

ve

Očkovanie proti COVID-19
pokrytie (podľa kľúča
charakteristiky, napr.
mestské/vidiecke)
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Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) je špecializovaná agentúra ORGANIZÁCIE
Spojených národov založená v roku 1948 s primárnou zodpovednosťou za medzinárodné
zdravotné záležitosti a verejné zdravie. Regionálny úrad WHO pre Európu je jednou zo šiestich
regionálnych kancelárií na celom svete, z ktorých každá má svoj vlastný program zameraný na
konkrétny zdravotný stav krajín, ktorým slúži.
Členské štáty

u

.e

ko

ns

ve

Albánsko
Andorra
Arménsko
Rakúsko
Azerbajdžan
Bielorusko
Belgicko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Chorvátsko
Cyprus
Česko
Dánsko
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Gruzínsko
Nemecko
Grécko
Maďarsko
Island
Írsko
Izrael
Taliansko
Kazachstan
Kirgizsko
Lotyšsko
Litva
Luxembursko
Malta
Monako
Čierna Hora
Holandsko
Severné Macedónsko
Nórsko
Poľsko
Portugalsko
Moldavská republika
Rumunsko
Ruská federácia
San Maríno
Srbsko
Slovensko
Slovinsko
Španielsko
Švédsko
Švajčiarsko
Tadžikistan
Turecko
Turkménsko
Ukrajina
Veľká Británia
Uzbekistan

KTO/EURO:2022-4724-44487-62944
Svetová zdravotnícka
organizácia
Regionálny úrad pre Európu
Mesto OSN, Marmorvej 51,
DK-2100 Kodaň Ø,
Dánsko
+45 45 33 70 00
FAX
+45 45 33 70 01
E-mailová
eurocontact@who.int
WEB
www.euro.who.int
TELEFÓN

