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Cea de-a doua 
întâlnire de proiect 
a avut loc la Valencia, 
Spania, in zilele de 23 
si 24 aprilie 2015 
 

  

 

Ordinea de zi a reuniunii a inclus: 
Evaluarea rezultatele proiectului: 
Output  1. Rezultatele cerecetarii literaturii privind 
compasiunea; 
Output  2. Instrument de măsurat Compasiunea - CMT; 
Output 3. Evaluarea nevoilor de formare. 
Proiectarea Modelului european pentru dezvoltarea 
unor modele de rol (Output 4): 
- Panel de experți Delphi; 
- Lista valorilor, filosofia și principiile educaționale; 
- Harta conceptuală preliminară pentru model. 
 

 
 
Primele produse ale  
proiectului IENE4 
sunt gata! 
 
  

  Cercetarea  integrativa a  literaturii privind cele  trei aspecte ale compasiunii 
Analizele se bazează pe întrebarea generală: "Cum  să înveţe asistenţii medicali si profesionistii din 
domeniul sanătăţii să practice  îngrijiri cultural competente si cu compasiune?"   
Cercetarea  oferă o imagine cuprinzătoare a cercetărilor publicate și a opiniei științifice pe trei teme: 
1. Componentele universale ale compasiunii; 2. Măsurarea compasiunii cultural competente; 3. A 
învăţa compasiunea cultural competentă,  în teorie și în practică. 
 
Cercetarea a fost  făcută de Rikke A. Petersen, Lisbeth Frederiksen și Mette M. Jansen de la University 
College Lillebaelt- Departamentul de Nursing, Odense, Danemarca; Choni Donate, Carla Vidal și 
Gustavo Castillo & Jordi Garcés de la Institutul de Cercetare Polibienestar - Universitatea Valencia,  
Spania; Irena Papadopoulos și Sheila Ali de la Centrul de Cercetare pentru Studii Transculturale în 
Sănătate- Middlesex University, Marea Britanie. O abordare integratoare a fost aplicată în cercetare. 
Procesul de revizuire a literaturii a cuprins: a) formularea unei întrebări de cercetare specifice; b) 
identificarea de termeni de căutare; c) Căutări în literatura; c) evaluarea datelor; d) analiza datelor; e) 
prezentarea în fişe  de extracție. 
 
Raportul privind recenziile integrate ale  literaturii este disponibil la http://ieneproject.eu/. 
 
Aceast prim rezultat al proiectului IENE4 demonstrează că există puţină  literatura pe tema  
compasiunii   şi că  aceasta se bazează pe cercetări empirice. Proiectul IENE 4 va oferi noi perspective 
pentru asistentele medicale si alte cadre medicale ca  să învețe să practice o ingrijire cultural 
competentă şi cu  compasiune. 
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Activităţi în 
desfăţurare:  
 
Output 2 Instrument 
de masurare a 
compasiunii. 
(Compassion 
Measuring Tool- 
CMT) 

 Scopul nostru este de a construi un instrument de auto-evaluare, valid și de încredere,  pentru 
măsurarea compasiunii cultural competente. 

• Primul pas al acestui instrument a fost proiectarea unor   declaraţi legate de măsuri 
generale  de compasiune, atât generale cât și specifice, axate pe diferite  grupuri de clienți. 
• Fiecare partener a pregătit  asertiuni  generale și  specifice  pentru un anumit grup de 
clienți. 
• Mai târziu, Irena Papadopoulos, profesor la Centrul de Cercetare pentru Studii 
Transculturale în Sănătate- Middlesex University,  Marea Britanie a analizat asertiunile 
propuse de fiecare partener, le-a adaptat la cerințele instrumentului și le-a clasificat în 
diferite aspecte ale compasiunii: conștientizare culturală, cunoștințe culturale, sensibilitate 
culturală și competență culturală. 
• Versiunea finală a declarațiilor  a format  chestionarul pentru Studiul Delphi,  a carui prima 
rundă  s-a realizat  deja în toate țările. 
• Primele rezultate, reieşite din  analiza cantitativă, au fost prezentate în cadrul întâlnirii 
(medie, abaterea standard, gama, mediană și mod), pentru fiecare grup de declarații 
(generice și specifice  grupurilor de  clienti). Aceste analize vor fi completate cu cele 
calitative. 
• După aceea, chestionarul va fi adaptat și va fi organizată cea de-a doua rundă a Studiului 
Delphi. 

 

 
 
 
 
 
Output 3. Analiza 
nevoilor de formare 

 O evaluare a nevoilor de formare a asistenţilor  medicali și a altor profesioniști din domeniul 
sănătății, lideri (asistente medicale seniori și alte cadre medicale , cadre didactice și manageri) se 
desfășoară în toate țările partenere. Scopul este acela  de a detecta nevoile lor de dezvoltare,  
pentru a-i  ajuta să devină modele și susținători de ingrijiri cultural competente si cu compasiune. 
• Chestionarul de evaluare a nevoilor va fi pregătit de către  Serpil Tural, de la Universitatea 
Marmara (Turcia) și va fi tradus în toate limbile naționale. 
• Chestionarul va fi  completat de 20-25 liderii din serviciile de   asistenţă medicală, care lucreaza 
in spitale, clinici sau unitati de asistenta socială din comunitate. 
• După introducerea chestionarului în Survey Monkey, fiecare partener va  trimite invitația 
persoanelor din grupurile țintă pentru a face ancheta. 
• Fiecare partener va trimite analiza lor cantitativă (realizată de platforma Survey Monkey 
automat) și răspunsurile la întrebările deschise  traduse la Universitatea Marmara, care va face 
raportul privind evaluarea nevolilor de formare. 

 

 
 
 
 
 
Next steps: 
Modelul european de 
dezvoltare a unor 
modele de rol 

 Scopul Modelului european este acela de a permite asistenţilor medicali si altor lideri din sănătate 
(asistente medicale senior și alte cadre medicale, profesori și directori de unităţi) să-şi dezvolte rolul  
lor  de mentorat și sprijin, în  a promova o cultură a compasiunii  în mediul clinic / de îngrijire şi a 
sprijini personalul lor în  a furniza servicii cultural competente și cu  compasiune pentru toți pacienții / 
clienții. 
Modelul nostru european se va baza pe rezultatele cerecetării  literaturii  și pe  evaluarea nevoilor de 
formare, efectuate în toate țările partenere. El se bazează pe modelul PPT / IENE, adaptat la 
leadership. Modelul va furniza valorile, filosofia, principiile educaționale și o hartă conceptuală pentru 
conținutul potențial, care va  ajuta formatorii in dezvoltarea curriculumului și instrumentelor 
educaționale pentru formarea  profesioniștilor seniori din domeniul sănătății, care sunt,  în mod 
normal,  considerati cei mai importanti factori  în dezvoltarea și susţinerea  mediilor de îngrijire 
cultural sensibile și cu compasiune. 
Vom folosi, ca  metodologie un panou Delphi de experți pentru a ajunge la un consens cu privire la 
valorile și conceptele cheie, care urmează să fie incluse în construcția modelului. Universitatea de 
Tehnologie din Cipru va conduce activitatea grupului de experți și  construcția modelului. 
Pilotarea și testarea modelului european se va realiza în Cipru,  printr-un focus-grup cu experți.  

 
Urmatoarea reuniune 

de proiect  

  
In Siena, Italia, la data de  4 ţi  5 noiembrie  2015 

  

      

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.Această publicație reflectă numai 

punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi responsabilă pentru orice alta utilizare care 

poate fi dată informațiilor. 
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