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Относно: провеждане на дискусии с общопрактикуващи лекари за подобряване на 

комуникационните умения при общуването с пациенти за ваксинацията срещу COVID-

19 

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,  

Пандемията от COVID-19 продължава да бъде част от ежедневието на всички 

български граждани вече две години. Въпреки огромните усилия, които всички заедно 

хвърляме в овладяването на последствията от нея, България изостава значително в 

сравнение с останалите страни от ЕС по отношение на ваксинационното покритие срещу 

новия коронавирус.  

От проведено през м. ноември 2021 г. проучване от Световна здравна организация 

за поведенческите нагласи във връзка с COVID-19 в България е установено, че по 

отношение на ваксинацията срещу новия коронавирус, населението в страната се разделя 

на следните групи: 
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Това дава реална представа за необходимите действия, които следва да се 

предприемат за подобряване на ваксинационния обхват в страната, като от съществено 

значение е правилната комуникация и споделяне на достоверна информация с 

колебаещите се лица (скептици и притеснени). 

В тази връзка, Министерство на здравеопазването, регионалните здравни 

инспекции в страната, както и алианс от международни и неправителствени организации, 

вкл. представителството в България на Световната здравна организация и УНИЦЕФ, 

фондация „Астра Форум”, Центъра за анализи и кризисни комуникации и др., стартират 

серия от професионални дискусии с общопрактикуващи лекари за подобряване на 

комуникационните умения при общуването с пациенти с недоверие и съмнение във 

ваксинацията срещу COVID-19. 

В дискусиите ще се търси практическа полза и обмяна на опит, ще се представи 

концепция за комуникация с пациентите, които се колебаят да си поставят ваксина, както 

и ще се представи информация относно продължителността на имунитета след инфекция 

и ваксинация, показания и противопоказания за имунизация, вкл. за пациенти със 

съпътстващи заболявания, които понякога са причина за колебанието и страховете на 

пациента.  

Дискусиите ще бъдат организирани от фондация „Астра Форум” и ще бъдат 

модерирани от експерти по вирусология, епидемиология, инфекциозни болести и др.  

 Информираме Ви, че първата дискусия ще се проведе на 20.01.2022 г. от 15:00 до 

17:00 часа в гр. София, ул. „Братя Миладинови“ № 12, The Steps. Модератори ще бъдат 

проф. Радостина Александрова от БАН и д-р Христиана Бацелова от МУ-Пловдив. 

Всеки общопрактикуващ лекар, който желае да участва в нея следва да изпрати 

на e-mail: seminari@astraforumfoundation.org три имена, УИН и телефон за връзка, след 

което ще получи потвърждение за участие.  



 

 

Във връзка с извънредната епидемичната обстановка, свързана с 

разпространението на COVID-19 в страната и въведените със заповед на министъра на 

здравеопазването временните противоепидемични мерки, участие в дискусията ща могат 

да вземат до 30 души. При пристигане на място всеки един от участниците е необходимо 

да предостави един от следните документи: 

- Сертификат за ваксинация; 

- Сертификат за преболедували COVID-19; 

- Отрицателен резултат от PCR или бърз антигенен тест. 

При получаване на заявки за участие от повече лекари, ще се определят дати за 

следващи срещи, за които заявилите желание ще бъдат уведомени. 

Обръщаме Ви внимание, че подобни дискусии ще бъдат проведени в цялата 

страна, като за конкретните дати и място на провеждане информацията ще бъде 

предоставена чрез регионалните здравни инспекции и регионалните колегии на БЛС. 

В опит да се справим с продължаващата здравна криза, се надяваме че с правилна 

комуникация ще успеем да убедим все повече българи в ползата от ваксинацията срещу 

COVID-19 и възможностите, които тя ни дава за бъдеще без пандемия. 

 

С уважение, 
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Главен държавен здравен инспектор 


