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1. Вовед и методологија 

НВО Инфоцентарот, во рамки на проектот „Информации засновани на факти и 

транспарентност за успешна Ковид-19 имунизација“, спроведува мониторинг на 

известувањето на медиумите за процесот на вакцинација. Набљудувањето и 

анализата на медиумското известување за Ковид-19 имунизацијата се реализира 

преку агрегаторот на вести – Time.mk, кој опфаќа вкупно 125 медиуми - вести (63), 

портали (48) и спортски медиуми (14) и тоа, со пребарување според клучни зборови - 

„вакцинација“, „Филипче“ и „антиваксери“. Основната цел на набљудувањето е да се 

утврди интензитетот, квалитетот и доминантните наративи во известувањето на 

медиумите за целокупниот процес на Ковид-19 вакцинацијата во државава. Овој 

извештај го опфаќа периодот од 1 до 10 ноември, 2021 година.  

 

2. Клучни наоди  

Анализата на медиумското известување во првите десет дена од ноември ги покажа 

следниве тенденции:  

 

 Резултатите од локалните избори и политичките случувања во земјава ја 

„потиснаа“ вакцинацијата како главна тема во медиумите. 

 

 Преовладуваат вести за Ковид-19 и вакцинацијата од светот.  

 

 Новинарите известуваат за третата доза на вакцина, како и за тоа, дали 

вакцините се ефикасни против новиот делта плус сој на коронавирусот. 

 

 Медиумите пренесуваат готови статистики од здравствените институции за 

текот и резултатите од процесот на имунизација во државава. 

 

Вакцинацијата против Ковид-19, во првите десет дена од ноември беше застапена 

во 1.525 медиумски прилози. Оваа бројка покажува дека трендот на намалување на 

интересот на медиумите за вакцинацијата и натаму продолжува. Во овој период, 

фокусот на медиумите, власта и политичките партии беше насочен кон турбулентните 

политички случувања во земјава, како резултат на локалните избори. 
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Во најголем дел од вестите како извор на информации и натаму се јавуваат 

Министерството за здравство (991) и министерот Венко Филипче (208), иако, и нивното 

присуството во медиумите видливо се намалува. 

 

 
 

Во анализираниот период имаше само 20 вести за антиваксерите. 
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2.1 Ефикасност на вакцините и новиот делта плус сој 

Медиумите редовно ги пренесуваат дневните и неделните извештаи на 

Министерството за здравство, како за бројот на заразени, хоспитализирани и починати 

од Ковид-19, така и за бројот на вакцинирани граѓани.  

Во медиумите има информации за новиот делта плус сој на коронавирусот, за 

состојбата со пандемијата и имунизацијата во државава и во светот. Заканите од 

новиот сој и неговото брзо ширење низ светот се тема која се наметнува во 

медиумите, а се става во контекст со ефектноста на вакцините против Ковид-19.  

Интервјуто на професорот Драган Даниловски, во кое тој предупредува дека делта 

плус сојот е за околу 10% позаразен од делта сојот, го пренесоа многу медиуми. 

Според досегашните испитувања, стекнатиот имунитет со прележување или 

вакцинирање со две дози ги штити граѓаните од овој нов сој.  

 

„Д-р Даниловски: Штетниот делта плус сој ќе стигне и кај нас“1 

 

   „Короната не се смирува – во регионот се појави и делта плус сој“2 

 

                  „ Хрватска: Прв случај на нов делта плус сој од Ковид-19“3 

 

 

 

 

 

2.2 Трета доза вакцина 

                                                             
1
 https://zoom.mk/%D0%B4-%D1%80-

%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-

%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B0-

%D0%BF%D0%BB%D1%83%D1%81-%D1%81%D0%BE%D1%98/ 
2 https://telma.com.mk/2021/11/06/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-

%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-

%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5/ 
3 https://sitel.com.mk/hrvatska-prv-sluchaj-na-nov-delta-plus-soj-od-kovid-19 
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https://telma.com.mk/2021/11/06/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5/
https://telma.com.mk/2021/11/06/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5/
https://telma.com.mk/2021/11/06/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5/
https://sitel.com.mk/hrvatska-prv-sluchaj-na-nov-delta-plus-soj-od-kovid-19
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Министерот за здравство, Венко Филипче во анализираниот период одржа една 

прес- конференција на која соопшти дека меѓу хоспитализираните граѓани нема лица 

кои примиле трета доза вакцина. 

  

Медиумите го пренесоа ставовот на Министерството за здравство дека за трета 

доза се препорачува вакцината Фајзер, без разлика која вакцина била аплицирана во 

првите две дози.  

 

 

„Засега нема пациент кој примил трета доза ковид-вакцина, а е 

хоспитализиран“4 

 

 „Стружани се почесто се вакцинираат со трета доза против КОВИД-19“, 

а д-р Ложанкоски апелира младите да не се групираат“5 

               

              „EMA: „Бустер“ доза за општата популација е следниот чекор“6 
 

2.3 Минимален простор за антиваксерите  

Многу ретко во медиумите се пренесуваат ставови или изјави на противниците на 

вакцината против Ковид-19 или теории на заговор за нивната штетност. Во 

анализираниот период, медиумските прилози најчесто се однесуваат на случувањата 

со антиваксерите во светот, а беше објавена и една анализа на „Вистиномер“, во која 

се разобличува повикот на социјалните мрежи, граѓаните да не се вакцинираат.  

 

„Вистиномер: Не наседнувајте на антиваксерски повици да не се 

вакцинирате“7 

                  „Турските антиваксери формираат политичка партија“8 

„Антиваксери ја „окупираа“ Италија: „Секој ден на протест значи 

милионски загуби“9 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 https://nezavisen.mk/zasega-nema-pacient-koj-primil-treta-doza-kovid-vakcina-a-e-hospitaliziran/ 
5https://sdk.mk/index.php/dopisna-mrezha/struzhani-s-pochesto-se-vaktsiniraat-so-treta-doza-protiv-kovid-19-d-r-

lozhankoski-apelira-mladite-da-ne-se-grupiraat/ 
6 https://faktor.mk/ema-buster-doza-za-opshtata-populacija-e-sledniot-chekor 
7 https://vistinomer.mk/ne-nasednuvajte-na-antivakserski-povici-da-ne-se-vakcinirate/ 
8 https://lider.mk/turskite-antivakseri-formiraat-politichka-partija/ 
9 https://lokalno.mk/antivakseri-ja-okupiraa-italija-sekoj-den-na-protest-znachi-milionski-zagubi/ 

https://nezavisen.mk/zasega-nema-pacient-koj-primil-treta-doza-kovid-vakcina-a-e-hospitaliziran/
https://sdk.mk/index.php/dopisna-mrezha/struzhani-s-pochesto-se-vaktsiniraat-so-treta-doza-protiv-kovid-19-d-r-lozhankoski-apelira-mladite-da-ne-se-grupiraat/
https://sdk.mk/index.php/dopisna-mrezha/struzhani-s-pochesto-se-vaktsiniraat-so-treta-doza-protiv-kovid-19-d-r-lozhankoski-apelira-mladite-da-ne-se-grupiraat/
https://faktor.mk/ema-buster-doza-za-opshtata-populacija-e-sledniot-chekor
https://vistinomer.mk/ne-nasednuvajte-na-antivakserski-povici-da-ne-se-vakcinirate/
https://lider.mk/turskite-antivakseri-formiraat-politichka-partija/
https://lokalno.mk/antivakseri-ja-okupiraa-italija-sekoj-den-na-protest-znachi-milionski-zagubi/

