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ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕМАТА ВАКСИНАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ COVID-19
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Тази информацията е само за лекари. Моля, не я предоставяйте на пациенти.
Тук ще намерите всички актуални
документи за изтегляне.

КАК ДА ИНФОРМИРАМ ПРАВИЛНО
Ръководство за лекари за провеждане на разговори
с пациенти и граждани

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

• Ваксинацията за защита срещу COVID-19 е доброволна
и безплатна за всички граждани.

• Ваксините срещу COVID-19, които са на разположение в

Германия, преминават през централизирана процедура за
разрешаване за употреба, координирана от Европейската
агенция по лекарствата (EMA) и оценена от експертите
на националните органи по лекарствата, напр. от института
„Паул Ерлих“. Издаването на разрешение за употреба на
ваксините срещу COVID-19 се извършва в съответствие
с всички разпоредби, които важат при разрешаване за
употреба на ваксина в Европейския съюз. Предпоставката
е благоприятно съотношение полза/риск. Преди прилагане
на ваксините институтът „Паул Ерлих“ проверява качеството,
ефикасността и сигурността на ваксините и ги потвърждава
с държавно освобождаване на партидите.

• Първоначално няма да е необходимо да издавате

на пациентите си удостоверение за ваксинация. Във
втората фаза на ваксинацията обаче може да се окаже,
че пациенти с определени предходни заболявания
се нуждаят от медицинско свидетелство. В началото
е достатъчно само да консултирате пациентите си
и да ги насочвате към центровете за ваксиниране.
Моля, проверете съответните разпоредби във вашата
федерална провинция, тъй като в това отношение има
различни подходи.

РЪКОВОДСТВО ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗГОВОР

• Самият вие като лекар започнете разговор за

ваксинацията срещу COVID-19 с вашите пациенти
и със склонни да се ваксинират граждани. Това
ще премахне задръжките на лицата, които ще
се ваксинират, да задават въпроси и да изразят
евентуалните си притесненията, свързани с
ваксинирането.

• Използвайте в разговора и обясненията си

разбираем и доколкото е възможно достъпен език.

• Изградете доверие, приемете сериозно тревогите
на хората, които ще се ваксинират – много неща
се изясняват когато се отговаря спокойно на
въпросите.

• Реагирайте на въпросите и тревогите на

пациентите и им предложете помощта си ако имат
още въпроси.

• Позовавайте се на фактите и по възможност не

се оставяйте да бъдете въвлечен в обсъждането
на конспиративни теории: не трябва да оборвате
идеологии, а да разяснявате ваксинацията за
защита срещу COVID-19.

• Даването на лична препоръка като доверено

лице е важно и оказва значително влияние върху
пациентите.

• За ежедневна актуална информация ги насочете
КАК? КОЙ? КОГА? –
НАЙ-ВАЖНОТО НАКРАТКО

• Ваксинирането се извършва поетапно,

защото приоритетно трябва да се защитят
хората с най-висок риск. Естествено целта
е постепенно да се осигури равноправен
достъп на всички хора до ваксината за защита
срещу COVID-19.

• Приоритетно се ваксинират лица с особено

висок риск от тежко или смъртоносно
протичане на заболяването или тези с голям
професионален риск от лично заразяване или
това на лица, които се нуждаят от закрила.

• Ваксинирането се извършва интрамускулно,

а не подкожно (и при нарушения в
кръвосъсирването/антикоагулация): с тънка
игла, внимателно и с последваща компресия.

• Само солидарни всички граждани заедно ще
успеем да нормализираме ежедневието си.

ZusammenGegenCorona.de

към www.corona-schutzimpfung.dе.

Най-важните информационни
източници за пациентите
∙ На безплатното мобилно приложение

STIKO-App на института „Робърт Кох“ ще
намерите отговори на въпроси по темата
индивидуално консултиране за ваксиниране
(уеб версия: www.stiko-web-app.de)

∙ Повече информация ще намерите на:

www.rki.de/covid-19-impfen и www.pei.de/coronavirus
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