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Вовед и  
методологија

НВО Инфоцентарот, во рамки на проектот „Информации 
засновани на факти и транспарентност за успешна Ко-
вид-19 имунизација“, спроведува мониторинг на известу-
вањето на медиумите за процесот на вакцинација. Набљу-
дувањето 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 преба-
рување според клучни зборови - „вакцинација“, „Филип-
че“ и „антиваксери“. 

Основната цел на набљудувањето е да се утврди интен-
зитетот, квалитетот и доминантните наративи во известу-
вањето на медиумите за целокупниот процес на Ковид-19 
вакцинацијата во државава. Овој извештај го опфаќа пе-
риодот од 1 јануари 2021 година, до 25 јануари 2022 годи-
на. 

1. 



Клучни наоди 
Анализата на медиумското известување во изминатитет 

13 месеци покажа:

 Во периодот на мониторинг медиумите застапени на 
агрегаторот Time.mk, во континуитет известуваа за проце-
сот на вакцинација против КОВИД-19. 

 Имунизацијата беше една од најприсутните и најдоми-
нантните теми во медиумите.

 Во известувањето на медиумите доминираа информа-
ции поткрепени со податоци и изјави од надлежните др-
жавни здравствени институции.

 Најчесто се пренесуваа информации и податоци за 
бројот на вакцинирани, бројот и видот на пристигнати 
вакцини, карактеристиките и перформансите на вакцини-
те,  како и состојбата во светот.

 Во повеќето медиуми доминираа идентични прилози 
посветени на имунизацијата.

 Отсуствуваше новинарскиот аналитичко-истражувачки 
приод.

 Антиваксерите и нивните пораки се наоѓаат на марги-
ните на медиумското известување.
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2. 
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2.1 Квантитативен пресек

Во периодот 1 јануари 2021 –  25 јануари 2022 година, ме-
диумите застапени на агрегаторот Time.mk, во континуитет 
известуваа за процесот на вакцинација против КОВИД-19. 

2.1.1 Голем број прилози за имунизацијата  
               против КОВИД-19

На агрегаторот Тime.mk, беа регистрирани вкупно 112.128 
медиумски прилози или во просек 8.625 прилози месечно.

 

Имунизацијата е една од најприсутните и најдоминантни-
те теми во медиумите, иако, во последното тримесечје на 
2021 и во текот на јануари 2022 година, таа беше помалку 
застапена во споредба со претходните квартали.  
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2.1.2 Антиваксерите на маргините  
               на медиумското известување

Медиумите во државава не им отстапуваат голем простор 
на антиваксерите и на нивните пораки.

На агрегаторот Time.mk, беа регистрирани само 1% од 
вкупниот број медиумски прилози, посветени на имуни-
зацијата против КОВИД-19.

Во периодот на мониторинг беа објавени вкупно 1.209 
медиумски прилози или во просек 93 прилози месечно.  
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2.2 Квалитативен пресек

Во известувањето на медиумите доминираа информа-
ции поткрепени со податоци и изјави од надлежните др-
жавни здравствени институции (Владата, Министерство за 
здравство, Институтот за јавно здравје, МАЛМЕД и др.).

Медиумите најчесто пренесуваа информации и подато-
ци за бројот на вакцинирани граѓани, бројот и видот на 
пристигнати вакцини, карактеристиките и перформансите 
на вакцините,  како и состојбата со имунизацијата против 
КОВИД-19 во светот.

Во повеќето медиуми доминираа идентични прилози 
посветени на имунизацијата. Забележливо беше отсуство-
то на аналитичко-истражувачки приод во покривањето на 
вакцинацијата и сите аспекти на овој исклучително важен 
процес во борбата против коронавирусот. 

Особено забележливо беше отсуството на аналитич-
ко-истражувачки приод на новинарите за причините зо-
што во државава процесот на вакцинација се одвива за-
бавено и зошто голем број полнолетни граѓани одбиваат 
да се вакцинираат и да се заштитат од корнавирусот. Ед-
новремено, отсуствуваа и прилози за тоа како може да се 
поттикне процесот на имунизација.

Во периодот на мониторинг, НВО Инфоцентарот органи-
зираше четири онлајн работилници/ дебати за имуниза-
цијата, наменети за новинари и тоа, со еминентниот хр-
ватско-германски научник Иван Џикиќ, со националната 
координаторка за имунизација во државава, со раковод-
ството на МАЛМЕД и со претставници на Светската здрав-
ствена организација во Македонија и Европа. 

На дебатите учествуваат во просек по триесетина новина-
ри од различни медиуми – телевизии, весници и интернет 
портали. Новинарите покажаа огромен интерес за темите 
кои беа предмет на дискусија и предизвикаа реакции во 
јавноста. Овие настани  беа повод и поттик за голем број 
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новинарски прилози, па дури и анализи.

2.3 Антиваксерите во медиумските прилози

Во изминатите 13 месеци, присуството на антиваксерите 
во медиумите најчесто се должеше на нивните протести и 
други активности во различни земји во светот.

Значаен дел од медиумски прилози во кои се спомнуваат 
противниците на вакцините, се однесуваа на вести за ан-
тиваксери во светот кои починале од КОВИД-19, како и на 
предупредувањата на светските научници за опасности-
те со кои се соочуваат невакцинираните луѓе за време на 
пандемијата.


