Анкетирање становништва о вакцини против COVID-19
Одјељење за здравство и остале услуге Владе Брчко дистрикта БиХ спровело је
истраживање међу становништвом Брчко дистрикта БиХ у вези са вакцинама намијењеним
против корона вируса – COVID-19. У ту сврху направљана је анкета која је била доступна
становништву од 8. 2. до 21. 2. 2021. године. Становништво је о анкети упознато путем
јавних медија, а анкета је постављена на Google forms. Анкета је садржавала 10 питања, од
којих је пет питања било у вези са обиљежјима становништва Брчко дистрикта БиХ, док је
пет питања у вези са вакцинама против корона вируса – COVID-19. Добијени су сљедећи
резултати:
Анкети је приступило 1310 становника Брчко дистрикта БиХ. Од тога је 704 становника
женског пола док је 606 мушког пола. Посматрајући степен образовања највише испитаника
је високо образованих и то 46,6% испитаника, потом слиједe испитаници са
средњошколским образовањем и то 42%, са магистеријем и докторатом је заступљено 9%
испитаника, док 2,4% испитаника има ниже образовање.
Када се посматра старосна структура највише је заступљено становништва који имају
између 18 и 30 година и то 34,6%, потом слиједи 29,2% становништва које има између 31 и
40 година, 19,1% становништва има између 41 и 50 година, 13,4% испитаника има између
51 и 65 година, док 3,7% испитаника има преко 65 година. Посматрајући радни статус
испитаника највише је запослених у приватном сектору и то 32,9%, потом слиједе
запосленици у државном сектору и то 30,3%, испитаници који су незапослени су заступљени
са 20,5%, ученици и студени су заступљени са 10,3% док се најмање испитаника пензионера
и то 5,9%.
На питање да ли ћете се вакцинисати било је највише позитивних одговора и то 46,5%
испитаника је рекло да ће се вакцинисати, 26,8% испитаника је рекло да се неће
вакцинисати, међутим 17% испитаника је рекло да ће се вакцинисати само ако буду морали.
Ово доводи до постотка од 43,8% испитаника који се неће вакцинисати, док је 9,7%
испитаника још неодлучно.
Приликом избора мотива за вакцинацију највише је испитаника забринуто за очување
здравља и заштите од вируса – COVID-19 и то је изјавило 56,7% испитаника потом слиједи
мотив стицања колективног имунитета и спречавање ширења заразе које је 44,5%
испитаника изјавило, могућност путовањa и избјегавање „травел бан“ је изјавило 37,4%
испитаника, док је 10,6% испитаника рекло да је један од мотива вакцинисања захтјев
послодавца и очување радног мјеста.
Мотиви да се становништво Брчко дистрикта не вакцинише су такви да је највише
испитаника изјавило да вакцине нису прошле све законске регулативе и то је изјавило 67,5%
испитаника, да немају повјерења у фармацеутску индустрију је изјавило 43,9% испитаника,
да – COVID-19 вирус није опасан је изјавило 11,5% испитаника, да корона не постоји и да је
то обична грипа изјавило је 9,9% испитаника, док је 7,6% испитаника изјавило да се састав
вакцине противи етичким и вјерским принципима.
На питање које изворе информисања користити становништво да се упознају са
здравственим импликацијама вакцине су добијени такви подаци да највише испитаника
прати медије и информативне портале и то 47% испитаника, 46,5% испитаника поштује

препоруке љекара, 46,2% испитаника прате образовне и едукативне емисије, 26,9%
испитаника информације о импликацијама вакцине добија путем друштвених мрежа, док
најмањи проценат испитаника њих 22,5% користи научне књиге и радове односно научна
истраживања.
На питање која би вакцина била ваш лични избор највише испитаника би примило вакцину
Sputnik V и то 56,1% испитаника, потом слиједи вакцина Pfizer-BioNTech коју би примило
43,8% испитаника, након тога слиједи Sinovac коју би примило 26,1% испитаника, док би
13,2% испитаника примило вакцину Moderna, a 10,4% испитаника би примило вакцину
Oxford-AstraZeneca.

