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5Вовед и  методологија

НВО Инфоцентарот, во периодот од 10 до 16 ноември 2021 
година, спроведе онлајн анкети за процесот на имунизација 
против КОВИД-19, меѓу лекарите и новинарите во земјава. 

Целта на овие анкети беше да се сондираат искуствата, ставо-
вите и перцепциите на дел од лекарите и новинарите за текот 
на имунизацијата против КОВИД-19, за соработката со реле-
вантните институции, за квалитетот на информациите и извес-
тувањето за овој процес, како и за тоа дали вакцинацијата тре-

ба да биде задолжителна и дали за невакцинираните граѓани 
треба да има порестриктивни мерки.

За потребите на анкетното истражување беа подготвени два 
засебни прашалника (еден наменет за лекарите и еден за 
новинарите) кои потоа беа поставени и се пополнуваа он-
лајн преку платформата „Google Forms“. Стилот на прашањата 
во прашалниците беше од стандарден анкетен тип, во кој од 
испитаникот се бараше да одговори на серија прашања, пре-

ВОВЕД И  
МЕТОДОЛОГИЈА
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ку избор на понудени одговори. Одговорите на сите прашања 
беа задолжителни, а испитаниците можеа да изберат еден од 
понудените одговори. На неколку прашања, испитаниците 
имаа можност за заокружат повеќе понудени одговори. По-
полнувањето на прашалниците беше анонимно.

Анкетите опфатија 66 лекари од различни специјалности, ма-
тични лекари и лекари директно вклучени во процесот на вак-
цинација, како и 27 новинари кои редовно или повремено го 
следат и известуваат за овој процес, на локално и национално 
ниво.



7Клучни наоди

КЛУЧНИ НАОДИ  
ОД АНКЕТАТА МЕЃУ ЛЕКАРИТЕ

 � Мнозинството од анкетираните лекари (57.6%) сметаат 
дека процесот на имунизација против КОВИД-19 во земја-
ва се одвива добро.

 � Половина од испитаниците се генерално задоволни од со-
работката со релевантните институции (Министерството 

за здравство, Институтот за јавно здравје, МАЛМЕД, Фон-
дот за здравствено осигурување и др.).

 � Лекарите се поделени во својата оценка за квалитетот на 
медиумското известување – половина сметаат дека извес-
тувањето е лошо, а половина го оценуваат како добро и 
одлично.

КЛУЧНИ НАОДИ
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 � Половина од лекарите сметаат дека главна причина за 
нискиот процент имунизирано население е недовербата 
на граѓаните во системот.

 � Високи 71.2% од испитаниците сметаат дека вакцина-
цијата против КОВИД-19 треба да биде задолжителна, 
а исто толку сметаат дека треба да има порестриктивни 
мерки за лицата кои не се вакцинирани.

КЛУЧНИ НАОДИ  
ОД АНКЕТАТА МЕЃУ НОВИНАРИТЕ

 � Речиси шеесет проценти (59.3%) од анкетираните нови-
нари сметаат дека досегашниот тек на имунизацијата про-
тив КОВИД-19 се одвива лошо.

 � Новинарите се најзадоволни од соработката и пристапот 
до информации од Институтот за јавно здравје (63%), по-
тоа од Министерството за здравство (51.9%) и на крајот 
од Агенцијата за лекови и медицински средства МАЛМЕД 
(37%).

 � За 48,1% од новинарите најголеми пречки во известу-
вањето се недоволните статистики и податоци, како и ма-
лиот број стручни лица во земјава. 

 � За 44.4% од новинарите, проблем претставуваат и затво-
реноста на релевантните институции, како и малиот избор 
на извори на информации.  

 � Во однос на податоците и статистиките што ги добиваат, 
48.1% од новинарите ги оценуваат како делумно сеоп-
фатни и прегледни.

 � Повеќето новинари (63%), сметаат дека главна причина 
за нискиот процент имунизирано население е недоверба-
та на граѓаните во системот.

 � Високи 77.7% од новинарите се изјасниле дека вакцина-
цијата треба да биде задолжителна, додека 59.3% сметаат 
дека за невакцинираните граѓани треба да се воведат по-
рестриктивни мерки.  
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ДЕТАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОД 
АНКЕТАТА МЕЃУ ЛЕКАРИТЕ
За мнозинството од анкетираните лекари (57.6%) процесот на 
имунизација против КОВИД-19 во земјава се одвива добро, 
3% сметаат дека тој се одвива многу добро, 1,5%  се изјасниле 
дека тој се одвива одлично, додека 37,9% се незадоволни од 
досегашниот тек на вакцинацијата. (Графикон 1)

Половина од испитаниците се генерално задоволни (со мали 
забелешки) од соработката со релевантните институции (Ми-
нистерството за здравство, Институтот за јавно здравје, МАЛ-
МЕД, Фондот за здравствено осигурување и др.), додека 43.9% 
од лекарите се изјасниле дека не се задоволни од постојната 
соработка. Само 6.1% од испитаниците сметаат дека соработ-
ката со надлежните институции е одлична. (Графикон 2)

ДЕТАЛЕН ПРЕГЛЕД НА  
РЕЗУЛТАТИТЕ ОД АНКЕТИТЕ



Добро
Лошо

Многу добро
Одлично

37.9%

1.5%
3%

57.6%
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На прашањето, дали добиле соодветна обука за имунизација-
та против КОВИД-19, нешто повеќе од половината лекари 
(51.5%) се изјасниле дека не добиле обука, 27.3% добиле 
обука, но сметаат дека тоа не е доволно, а 21.2% сметаат дека 
биле доволно и соодветно обучени.

Високи 93.9% од лекарите не добиле никаков печатен инфор-
мативно-едукативен материјал (брошури, флаери) наменет за 
подобро информирање и едукација на пациентите за вакци-
ните, како и за потребата и значењето на имунизацијата про-
тив КОВИД-19. 

Графикон 1. Како го оценувате досегашниот тек на имунизацијата против КОВИД-19?



Не сум задоволен/задоволна од соработката

Задоволен/задоволна со мали забелешки

Одлична соработка 6.1%

50.0%
%

43.9%
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На прашањето, на кој начин пациентите бараат информации 
во врска со антиковид вакцините, испитаниците имаа можност 
да заокружат повеќе одговори. Високи 68.2% одговориле дека 
пациентите доаѓаат лично во нивните ординации, а 56.1% 
дека со пациентите разговараат по телефон. Многу поретко 
(15.2%) со пациентите комуницираат преку пораки.

Графикон 2. Дали сте задоволни од соработката со релевантните институции?
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Кога станува збор за квалитетот на медиумското известување и 
следење на процесот на имунизација против КОВИД-19, поло-
вината од испитаниците сметаат дека тоа не е на задоволитено 
ниво односно дека е лошо, 45.5% се изјасниле дека е добро, 
додека 4.5% сметаат дека новинарите одлично известуваат за 
имунизацијата. (Графикон 3)

Кога станува збор за причините за нискиот процент на иму-
низирано население, лекарите заокружиле повеќе одговори 
односно причини. Половината од нив сметаат дека главна 
причина за нискиот процент вакцинирани е недовербата на 
граѓаните во системот, 37.9%  како причина ги навеле анти-
вакциналните кампањи, 28.8% ги навеле противречните ин-

Лошо

Добро со мали недостатоци

Одлично 4.5%

45.5%
%

50.0%

Графикон 3. Како го оценувате информирањето на медиумите за КОВИД-19 имунизацијата?



13Детален преглед на резултатите од анкетите 

%

48.5%

формации во јавноста, 27.3% ја навеле недоволната инфор-
мираност на граѓаните за користа од вакцините, а за 24.2% 
причината лежи во лошата координација меѓу релевантните 
чинители. Високи 48% од испитаниците сметаат дека сите на-
ведени причини заеднички придонесуваат за нискиот процент 
вакцинирано население во земјава. (Графикон 4)

Лоша координација меѓу сите релевантни чинители 
во процесот на имунизација

Противречни информации во јавноста

Влијание на антивакцинални кампањи

Недоверба во системот

Недоволна информираност за бенефитите од вакцините

Сите претходно наведени

28.8%

37.9%

50.0%

27.3%

24.2%

Графикон 4. Причини за нискиот процент вакциниранo население
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Високи 71.2% од испитаниците сметаат дека вакцинацијата 
против КОВИД-19 треба да биде задолжителна, притоа 48.5% 
сметаат дека таа треба да биде задолжителна за сите, додека 
22.7% се изјасниле дека вакцинацијата треба да биде за-
должителна, но за определени групи граѓани. (Графикон 5) 

Не знaм

НЕ

ДА, за определени групи граѓани

ДА

24.2%
%

4.5%

Графикон 5. Дали сметате дека имунизацијата против  КОВИД-19 треба да биде задолжителна?

22.7%

48.5%
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Истиот, висок процент испитаници - 71.2% сметаат дека е по-
требно да се воведат порестриктивни мерки за оние граѓани 
кои не сакаат да се вакцинираат и притоа, немаат медицинска 
причина за тоа. На порестриктивни мерки се противат 18.2%. 
(Графикон 6)

Не
Да

Не знам

10.6%

71.2%18.2%

Графикон 6. Дали сте за воведување порестриктивни мерки за невакцинирани граѓани без медицинска причина?
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ДЕТАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОД 
АНКЕТАТА МЕЃУ НОВИНАРИТЕ
За разлика од лекарите, новинарите се понезадоволни од те-
кот на имунизацијата во државата. Речиси шеесет проценти 
(59.3%) сметаат дека досегашниот тек на имунизацијата про-

Добро
Лошо

Многу добро
Одлично

59.3%

7.4%

33.3%

Графикон 7. Како го оценувате досегашниот тек на имунизацијата против Ковид-19?

тив КОВИД-19 се одвива лошо, една третина (33.3%) ја оцену-
ваат како добра, а 7.4% како многу добра. (Графикон 7)
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Кога станува збор за соработката и пристапот до информации 
од релевантните институции, новинарите се најзадоволни од 
Институтот за јавно здравје, потоа од Министерството за здрав-
ство и на крајот од Агенцијата за лекови и медицински сред-
ства МАЛМЕД.

Високи 63% од испитаниците се главно задоволни (со мали 
забелешки) од соработката со Институтот за јавно здравје, до-
дека 7.4% сметаат дека соработката е одлична. Нешто помалку 
од една третина (29.6%) од новинарите не се задоволни од со-
работката со оваа институција. (Графикон 8)

Одлична соработка

Задоволна со мали забелешки

Не сум задоволен/задоволна

%

Графикон 8. Колку сте задоволни од соработката и пристапот до информаци за имунизацијата  
против КОВИД-19 од Институтот за јавно здравје?

26.9%

63.0%

7.4%
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Кога станува збор за Министерството за здравство, 51.9% од 
испитаниците се задоволни (со мали забелешки) од соработ-
ката, 7.4% сметаат дека соработката е одлична, додека една 
третина (33.3%) не се задоволни од постојната соработка и 
пристапот до информации. (Графикон 9)

Ни задоволен ни незадоволен

Задоволен/задоволна со мали забелешки

Одлична соработка

Не сум задоволен/задоволна

%

Графикон 9. Колку сте задоволни од соработка и пристапот до информации за имунизацијата  
против КОВИД-19 од Министерството за здравство?

51.9%

3.7%

7.4%

33.3%
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Во однос на МАЛМЕД, 37% од новинарите се задоволни (со 
мали забелешки) од соработката и пристапот до информации, 
7.4% сметаат дека соработката е одлична,  40.7% не се 
задоволни, додека 14.9% досега немале никакво искуство со 
оваа агенција. (Графикон 10)

Не сум задоволен/задоволна

Задоволен/задоволна со мали забелешки

Одлична соработка

Немам искуство

%

Графикон 10. Колку сте задоволни од соработката и пристапот до информации за имунизацијата  
против КОВИД-19 од МАЛМЕД?

37.0%

40.7%

7.4%

14.9%
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На прашањето, кои се најчестите проблеми со кои се соочуваат 
при известувањето за имунизацијата против КОВИД-19, нови-
нарите заокружиле повеќе причини. За 48,1% од испитаници-
те  најголеми пречки во известувањето се недоволните статис-
тики и податоци, како и малиот број стручни лица во земјава. 
За 44.4% од новинарите, проблем претставува затвореноста 

на релевантните институции, како и малиот избор на извори 
на информации.  За 40.7% од новинарите проблем претставу-
ваат и противречните информации што ги добиваат, додека за 
29.6% проблем во известувањето претставува и одбивањето 
на стручните лица да даваат изјави и да зборуваат во јавност. 
(Графикон 11)

%

48.1%

Недоволно податоци и статистики

Мал избор на извори на информации

Противречни информации

Стручните лица одбиваат да зборуваат во јавност

Затвореност на релевантните институции

Мал број стручни лица

44.4%

40.7%

29.6%

44.4%

48.1%

Графикон 11. Кои се најчестите проблеми со кои се соочувате во известувањето за имунизацијата против КОВИД-19?
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Во однос на податоците и статистиките што ги добиваат, 48.1% 
од новинарите вклучени во анкетата ги оценуваат како де-
лумно сеопфатни и прегледни, 25.9% се изјасниле дека се не-
целосни и задоцнети, 18.5% ги оценуваат како селективни и 
манипулативни, додека само 7.4% сметаат дека податоците и 
статистиките се сеопфатни и навремени. (Графикон 12)

Селективни и манипулативни

Делумно сеопфатни и прегледни

Нецелосни и задоцнети

Сеопфатни и навремени

%

Графикон 12. Како ги оценувате достапните податоци и статистики против КОВИД-19 во државава? 

48.1%

18.5%

25.9%

7.4%
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Како и лекарите, така и повеќето новинари (63%), сметаат 
дека главна причина за нискиот процент имунизирано 
население е недовербата на граѓаните во системот, додека 
една третина (33.3%) сметаат дека причините лежат и 
во влијанието на антивакциналните кампањи, лошата 
координација меѓу релевантните чинители, како и во 

недоволната информираност на граѓаните за корисноста на 
вакцините. Една четвртина од испитаниците (25.9%) сметаат 
дека причина за нискиот процент на имунизирани граѓани се и 
противречните информации во јавноста, а 22.2% сметаат дека 
сите претходно наведени причини заеднички придонесуваат 
за малиот интерес за вакцинација. (Графикон 13)

%

33.3%

Сите претходно наведени

Недоволна информираност за бенефитите од вакцините

Недоверба во системот

Влијание на антивакцинални кампањи

Противречни информации во јавноста

Лоша координација меѓу сите релевантни  
чинители во процесот на имунизација

33.3%

63.0%

33.3%

25.9%

22.2%

Графикон 13. Причини за нискиот процент вакцинирано население
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Високи 77.7% од новинарите вклучени во анкетата се изјас-
ниле дека вакцинацијата треба да биде задолжителна, притоа 
40.7% сметаат дека таа треба да биде задолжителна за сите, 
додека 37% само за определени групи граѓани. (Графикон 14) 

Да, за определни групи граѓани
Да

Не
Не знам

40.7%

7.4%

14.8%

37.0%

Графикон 14. Дали сметате дека имунизацијата против КОВИД-19 треба да биде задолжителна?
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Речиси шеесет проценти од новинарите (59.3%) сметаат дека 
за невакцинираните граѓани кои немаат медицинска причина 
за тоа, треба да има порестриктивни мерки,  29.6% не знаат 
дали вакви мерки се потребни, додека 11.1% се изјасниле дека 
се против порестриктивни мерки за невакцинираните граѓани. 
(Графикон 15)

Не
Да

Не знам

11.1%

Графикон 15. Дали за граѓаните кои не се вакцирани, а немаат медицинска причина,  
треба да се воведат порестриктивни мерки?

59.3%

29.6%
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 � Лекарите и новинарите имаат различни ставови за текот 
на процесот на имунизација против КОВИД-19 во земјава. 
Додека мнозинството анкетирани лекари имаат поопти-
мистичка диоптрија и оценуваат дека вакцинацијата се  
одвива добро, новинарите се покритички настроени и 
повеќето сметаат дека процесот се одвива лошо. 

 � Лекарите и новинарите, главната причина за нискиот 
процент на имунизирано население ја лоцираат во 
недовербата на граѓаните кон системот, потоа во 
влијанието на антивакциналните кампањи, како и во 
недоволната информираност на граѓаните за корисноста 
на вакцините, но и во некоординираноста на клучните 
релевантни чинители во процесот на вакцинација против 
КОВИД-19.

ЗАКЛУЧОЦИ
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 � Лекарите и новинарите се генерално задоволни од 
соработката со релеватните здравствени институции, 
иако, од анкетните резултати очигледна е потребата од 
натамошно подобрување и продлабочување на веќе 
воспоставената комуникација и соработка.

 � Мнозинството анкетирани лекари и новинари се изјасниле 
дека вакцинацијата против КОВИД-19 треба да биде за-
должителна, притоа повеќето сметаат дека таа треба да 
биде задолжителна за сите граѓани. Споредбено, про-
центот на новинари кои се поборници за задолжителна 
вакцинација е малку поголем од оној кај лекарите. 

 � Мнозинството анкетирани лекари и новинари, исто така, 
сметаат дека треба да се воведат порестриктивни мерки 
за лицата кои не се вакцинирани. Притоа, процентот на 
лекарите кои се залагаат за вакви мерки, е поголем во 
споредба со оној кај новинарите.

 �  Анкетните резултати недвосмислено покажуваат дека 
новинарите при известувањето за имунизацијата 
против КОВИД-19 се соочуваат со сериозни проблеми и 
предизвици. Според новинарите, најчести пречки на кои 
наидуваат се недоволните статистики и податоци, малиот 
број стручни лица и избор на извори на информации, за-
твореноста на релевантните институции, противречните 
информации и др. 

 � Иако, речиси половината од анкетираните новинари, 
податоците кои ги добиваат ги оценуваат како делумно 
сеопфатни и прегледни, сепак, очигледна е потребата од 
пристап кон посеопфатни и попрегледни статистики. На 
ова укажува релативно високиот процент на испитаници 
кои сметаат дека достапните податоци и статистики 
се нецелосни, задоцнети, па дури и селективни и 
манипулативни. 
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