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АБСТРАКТ  

Превентивата е клуч на јавното здравје. Вакцинацијата е една од најголемите јавно здравствени 
достигнувања во човештвото! 

Комуникацијата помеѓу давателите ипримателите на вакцините,дава можност за објаснување на 
ризикот од невакцинирање, бенефитот од вакцинирање, а за тоа ни е потребно да имаме добро 
тренирани здравствени работници со развиени интерпрсонални вештини и способност запроценка 
за квалитеттна комуникација. 

Ефективната комуникација овозможува можност и начин за воочување на стравот и грижата во 
јавноста и како да се зајакне вербата и унапреди комуникацијата за безбедна вакцинација. Тоа се 
постигнува преку потребно раазбирање за унапредување на комуникацијата за безбедност на 
вакцините, критичка евалуација и анализа на нови информации пред комуникација пред таргет 
аудиториум, конкретни информации за таргет групите, воочување на стравови и грижи од различни 
таргет груои, дизајнирање на едноставни, јасни,конкретно кратки пораки до аудиториумот, 
идентификација на најчест и најпристапен начина за споделување на информации за безбедна 
вакцинација и улогата на медиумите како клучна алатка за безбедна вакцинација. 

Предизвици кои е потребно да се надминат преку ефективна комуникација- Пад на одредени 
заразни заболувања во детството во високо развиени земји, родтели кои веруваат дека заразните 
заболувања се минато, воведување на нови вакцини во календар за имунизација, транспаретно и 
достапно комуницирање на сите нивоа на учесници во процесот на имунизација,комуникација 
исклучиво преку официјално достапни информации. Перцепција на ризик- експертска и јавна! Во 
ситуации на криза (епидемија) потребно е развој на кризен комуникациски акциски план! 

Комуникацијата не е изолирана вежба или вештина, туку дел од севкупен акциски план за 
справување со кризата! 

Клучни зборови – ефективна комуникација, безбедна вакцинација, кризен коуминакциски план 
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ABSTRACT 

Prevention is the key to public health. Vaccination is one of the greatest public health achievements in 
humanity! 

The communication between providers and recipients of vaccines provides an opportunity to explain the 
risk of non-vaccination, the benefit of vaccination, and for this we need well-trained health professionals 
with developed interpersonal skills and ability to qualify for quality communication. 

Effective communication provides an opportunity and way of perceiving fear and public concern and how 
to strengthen faith and promote communication for safe vaccination. This is achieved through the necessary 
understanding for the promotion of communication about vaccine safety, critical evaluation and analysis of 
new information before communication in front of target audiences, specific information on target groups, 
perceiving fears and concerns from different target groups, designing simple, clear, specific short messages 
to the auditorium, identifying the most common and most affordable ways to share information about safe 
vaccination and the role of the media as a key tool for safe vaccination.  

Challenges that need to be overcome through effective communication - Drop of certain infectious diseases 
in childhood in highly developed countries, relatives who believe that infectious diseases are past, 
introducing new immunization immunization vaccines, transparent and accessible communication at all 
levels of participants in the process of immunization, communication exclusively through officially available 
information. Perception of risk - expert and public! In crisis situations (epidemics), a crisis communication 
action plan is needed! 

Communication is not an isolated exercise or skill, but a part of an overall action plan to cope with the crisis! 

Key words- effective communication, vaccines safe,communication plan in crisis 

 

 

 

 


