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FLASH 287 ‐ INFLUENZA
Q1.

Имате ли намерение да се ваксинирате срещу сезонен грип тази година?
‐ Да, вече се ваксинирах ...................................................................... 1
‐ Да, имам намерение да се ваксинирам .......................................... 2
‐ Не ......................................................................................................... 3
‐ Не знае/Не отговорил ........................................................................ 9

Q2.

Чували ли сте за пандемичния грип H1N1, познат още като свински грип?
‐ Да, и знам какво представлява ........................................................ 1
‐ Да, но не знам какво представлява ................................................. 2
‐ Не ........................................................................................................ 3
‐ Не знае/Не отговорил ....................................................................... 9

Q2x.
[ПРОЧЕТЕТЕ САМО, АКО ОТГОВОРЪТ НА ВЪПРОС Q2 Е “НЕ”]
Грипната пандемия през 2009 година е свързана с глобално избухналата епидемия от новия щам на
грипен вирус А наречен H1N1, или разговорно наричан свински грип. Разпространението
беше наблюдавано за първи път в Мексико. Тъй като от април тази година вирусът бързо се
разпространява по света, Световната здравна организация обяви избухналата епидемия за
пандемична.
Преобладаващото мнозинство от заразените със свински грип изпитват само леки симптоми, но има и
изключения. Има малки групи пациенти, дори млади хора, които преди това са били здрави,
при които пациентът бързо развива тежка пневмония и някои умират.
Q3.
Доколко сте обезпокоен, че пандемичния/свински грип (H1N1) може да се превърне в
сериозен риск в България?
‐ Много обезпокоен ............................................................................. 4
‐ Доста обезпокоен............................................................................... 3
‐ Не съм обезпокоен............................................................................. 2
‐ Изобщо не съм обезпокоен?............................................................. 1
‐ [Той вече е сериозен риск] ................................................................ 8
‐ [Не знае/Не отговорил]...................................................................... 9
Q4.

Според вас, доколко вероятно е вие лично да се заразите с пандемичния грип (H1N1)?
‐ Много вероятно.................................................................................. 4
‐ По‐скоро вероятно ............................................................................. 3
‐ По‐скоро не е вероятно ..................................................................... 2
‐ Изобщо не е вероятно?...................................................................... 1
‐ [Вече имах/ имам грип H1N1] ........................................................... 7
‐ [Ваксиниран съм срещу пандемичния грип H1N1].......................... 8
‐ [Не знае/Не отговорил]...................................................................... 9

Q5.

Кое от следните твърдения е най‐близо до вашето мнение относно грипът H1N1?
‐ Пандемичния грип (H1N1) е по‐опасен от обикновеният
сезонен грип .................................................................................... 1
‐ Обикновеният сезонен грип е по‐опасен от грипът H1N1 .............. 2
‐ И двата грипа са еднакво опасни ..................................................... 3
‐ Нито един от тях не е опасен?........................................................... 4
‐ Не знае/Не отговорил ........................................................................ 9

Q6.

Доколко се чувствате добре информиран относно пандемичния грип H1N1?
‐ Много добре информиран ................................................................ 4
‐ Добре информиран............................................................................ 3
‐ Не много добре информиран............................................................ 2
‐ Изобщо не съм информиран ............................................................ 1
‐ Не знае/Не отговорил ........................................................................ 9

Q7.
Като цяло, какво могат да направят хората, за да се предпазят от пандемичния грип H1N1?
[ОТВОРЕН ВЪПРОС, КОДИРАЙТЕ ПЪРВИЯ ОТГОВОР, А СЛЕД ТОВА ПОПИТАЙТЕ ЗА ОЩЕ ОТГОВОРИ, ДО ТРИ
ОТГОВОРА]
[ИНТЕРВЮЕР: АКО РЕСПОНДЕНТЪТ ДАДЕ ОБЩ ОТГОВОР “ДА СЕ ВАКСИНИРАТ”, ПОПИТАЙТЕ ЗА КОЯ
ВАКСИНА СТАВА ВЪПРОС: ВАКСИНИРАНЕ СРЕЩУ СЕЗОНЕН ГРИП ИЛИ ГРИП H1N1]
‐ Ваксиниране срещу пандемичния грип H1N1 ............................... 01
‐ Ваксиниране срещу сезонен грип................................................... 02
‐ Избягване на контакт с хора, които са заразени с
пандемичния грип H1N1............................................................... 03
‐ Редовно миене на ръцете ............................................................... 04
‐ Добра дихателна хигиена (напр. кихане в салфетка,
изхвърляне на използвана салфетка и пр.)................................. 05
‐ Носене на маска за лице.................................................................. 06
‐ Взимане на антивирусни медикаменти (напр. Тамифлу,
Реленца) ......................................................................................... 07
‐ Избягване на места, на които се събира голямо количество
хора (напр. автобуси, влакове, киносалони, заведения,
ресторанти, училища и пр.) .......................................................... 08
‐ Друго ................................................................................................. 12
‐ [НИЩО НЕ МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ]................................................. 13
‐ Не знае .............................................................................................. 99
ПЪРВИ ОТГОВОР: ....................................................................................................................................
ДРУГИ ОТГОВОРИ: ..................................................................................................................................

Q8.

Вие лично променили ли сте поведението си, за да се предпазите от пандемичния грип
H1N1?
‐ Да ......................................................................................................... 1
‐ Не ......................................................................................................... 2
‐ Не знае/Не отговорил ........................................................................ 9

АКО ОТГОВОРЪТ Е “ДА”
Q9.
По какви начини?
[ОТВОРЕН ВЪПРОС, КОДИРАЙТЕ ДО ТРИ ОТГОВОРА]
‐ Избягване на контакт с хора, които са заразени с
пандемичния грип H1N1............................................................... 01
‐ Ваксиниране срещу пандемичния грип H1N1 .............................. 02
‐ Редовно миене на ръцете ............................................................... 03
‐ Добра дихателна хигиена (напр. кихане в салфетка,
изхвърляне на използвана салфетка и пр.)................................. 04
‐ Носене на маска за лице.................................................................. 05
‐ Взимане на антивирусни медикаменти (напр. Тамифлу,
Реленца) ......................................................................................... 06
‐ Избягване на места, на които се събира голямо количество
хора (напр. автобуси, влакове, киносалони, заведения,
ресторанти, училища и пр.) .......................................................... 07
‐ Ваксиниране срещу сезонен грип .................................................. 08
‐ Друго ................................................................................................. 12
‐ [НИЩО НЕ МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ]................................................. 13
‐ [Не знае] ............................................................................................ 99
Q10.

Доколко имате доверие във всеки един от следните източници на информация относно
пандемичния грип H1N1?
‐ Имам пълно доверие ......................................................................... 4
‐ По‐скоро имам доверие .................................................................... 3
‐ Нямам голямо доверие ..................................................................... 2
‐ Изобщо нямам доверие .................................................................... 1
‐ Не знае/Не отговорил ........................................................................ 9

A – Националните здравни власти (Министерство и пр.)...................................................... 4 3 2 1 9
B – Европейските власти........................................................................................................... 4 3 2 1 9
C – Здравните специалисти като лекари, аптекари................................................................ 4 3 2 1 9
D – Медиите (телевизия, радио, вестници и пр.) .................................................................. 4 3 2 1 9
E – Интернет............................................................................................................................... 4 3 2 1 9

Q11.

Според вас, медиите в България обръщат прекалено много внимание, достатъчно внимание
или недостатъчно внимание на пандемичния грип H1N1?
‐ Медиите обръщат прекалено много внимание на тази
тема .................................................................................................. 1
‐ Медиите обръщат достатъчно внимание на тази тема .................. 2
‐ Медиите не обръщат достатъчно внимание на тази тема ............. 3
‐ Не знае/Не отговорил ........................................................................ 9

Q12.

От това което знаете, доколко сте удовлетворени от превантивните мерки, които са взети от
властите в България срещу пандемичния грип H1N1?
‐ Много удовлетворен.......................................................................... 4
‐ Удовлетворен ..................................................................................... 3
‐ Неудовлетворен ................................................................................. 2
‐ Изобщо не съм удовлетворен .......................................................... 1
‐ Не знае/Не отговорил ........................................................................ 9

Q13.

Обръщате ли внимание на това какви мерки и решения предприемат други държави, за да
се справят с пандемичния грип H1N1?
‐ Да, обръщам доста голямо внимание.............................................. 1
‐ Да, донякъде обръщам внимание.................................................... 2
‐ Не ......................................................................................................... 3
‐ Не знае/Не отговорил ........................................................................ 9

В следващите няколко въпроса искам да ви попитам за ваксинирането срещу грипния вирус H1N1.
Q14.
Смятате ли че ваксинирането срещу сезонен грип ще осигури защита и срещу грипа H1N1?
‐ Да ......................................................................................................... 1
‐ Не ........................................................................................................ 2
‐ Не знае/Не отговорил ........................................................................ 9
Q15.

От кого, или откъде сте получили информация за ваксината срещу грипния вирус H1N1?
[ПРОЧЕТЕТЕ – СМЕНЯЙТЕ РЕДА НА ИЗЧИТАНЕ – ВЪЗМОЖНИ СА ПОВЕЧЕ ОТГОВОРИ]
‐ Реклама/ брошура............................................................................ 01
‐ Телевизионна програма .................................................................. 02
‐ Интернет сайт на българското правителство относно грипа........ 03
‐ Статия в списание или вестник........................................................ 04
‐ Лекар ................................................................................................. 05
‐ Друг здравен специалист................................................................. 06
‐ Семейството/ приятели/ колеги ..................................................... 07
‐ Друго ................................................................................................. 09
‐ [Не съм получавал информация] .................................................... 88
‐ [Не знае/Не отговорил].................................................................... 99

Q16.

Ако имахте на разположение ваксина, доколко вероятно е да се ваксинирате срещу
панедмичния грип H1N1?
‐ Много вероятно.................................................................................. 4
‐ Вероятно ............................................................................................. 3
‐ Не е вероятно, или ............................................................................. 2
‐ Изобщо не е вероятно ?..................................................................... 1
‐ [Вече си направихте тази ваксина] ................................................... 8
‐ [Не знае/Не отговорил]...................................................................... 9

Q17_3. Защо?
КОДИРАНЕ ЗА ОТГОВОРИ „4” ИЛИ „3”:
[НЕ ЧЕТЕТЕ, КОДИРАЙТЕ ВСИЧКИ ВЕРНИ ОТГОВОРИ]
‐ Вярвам, че това ще ме предпази от грип ....................................... 01
‐ Защото ваксинирането е безплатно ............................................... 02
‐ Препоръчано ми е от моите лекари ............................................... 03
‐ Препоръчва се от националните здравни власти.......................... 04
‐ Препоръчва се от Световната здравна организация..................... 05
‐ Препоръчва се от семейство/ приятели......................................... 06
‐ Препоръчва се от моя работодател................................................ 07
‐ Препоръчва се от телевизията ........................................................ 08
‐ Препоръчва се от вестник/ списание.............................................. 09
‐ Препоръчва се в Интернет............................................................... 10
‐ Друго ................................................................................................. 98
‐ Не знае/Не отговорил ...................................................................... 99
Q17_2.
Защо?
КОДИРАНЕ ЗА ОТГОВОРИ „2” ИЛИ „1”:
[НЕ ЧЕТЕТЕ, КОДИРАЙТЕ ВСИЧКИ ВЕРНИ ОТГОВОРИ]
‐ Не зная, че има налична ваксина срещу грип................................ 01
‐ Не зная къде мога да се ваксинирам.............................................. 02
‐ Ваксинирането струва пари/ Не мога да си го позволя ................ 03
‐ Това не е от приоритет за мен ........................................................ 04
‐ Не вярвам ваксината да ме предпази от грип ............................... 05
‐ Ваксинирането не е безопасно ....................................................... 06
‐ Религиозни/ идеологически съображения срещу
ваксинирането............................................................................... 07
‐ Твърде трудно/ твърде сложно да се ваксинираш ....................... 08
‐ Вече прекарах H1N1 грип ................................................................ 09
‐ Друго ................................................................................................. 98
‐ Не знае/Не отговорил ...................................................................... 99

Q18.

Вярвате ли, че ваксината срещу пандемичния грип H1N1 ще бъде ефективна и безопасна или
не?
‐ Да ......................................................................................................... 1
‐ Не ........................................................................................................ 2
‐ Не знае/Не отговорил ........................................................................ 9

Q19.

Пандемичния грип H1N1 може много да разболее някои хора, и дори да ги убие. Кои групи
хора смятате, че са в най‐голям риск да се разболеят от пандемичен грип H1N1?
[ПРОЧЕТЕТЕ И СМЕНЯЙТЕ РЕДА НА ИЗЧИТАНЕ – ВЪЗМОЖНИ СА ТРИ ОТГОВОРА]
‐ Възрастните хора/ хората на възраст 65 години и повече............ 01
‐ Децата на възраст под 14 години ................................................... 02
‐ Бебетата ............................................................................................ 03
‐ Бременните жени............................................................................. 04
‐ Мъжете.............................................................................................. 05
‐ Жените .............................................................................................. 06
‐ Хората с хронични заболявания (напр. заболявания на
сърцето) ......................................................................................... 07
‐ Здравните работници ...................................................................... 08
‐ Друго ................................................................................................. 09

D1. Пол
(БЕЗ ДА ПИТАТЕ‐ ОТБЕЛЕЖЕТЕ ПОДХОДЯЩИЯ КОД)
‐ Мъж ..................................................................................................... 1
‐ Жена .................................................................................................... 2
D2. Каква е Вашата възраст в навършени години?
[_][_] Години
[99]
[ОТКАЗ/НЕ ОТГОВОРИЛ]
D3. На колко години бяхте, когато завършихте най‐високата степен на Вашето образование ‐ редовно
обучение?
(Запишете ВЪЗРАСТТА, НА КОЯТО Е ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕТО)
[_][_] Години
[ 9 9 ] [ОТКАЗ/НЕ ОТГОВОРИЛ]
[ 0 1 ] [НИКОГА НЕ Е УЧИЛ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ]
[00]
[ВСЕ ОЩЕ УЧИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ]

D4. Що се отнася до Вашето основно занятие в момента, бихте ли казали, че Вие сте самонает, наемен
служител, работник или че не упражнявате професионална дейност? Това означава ли, че Вие
сте .....
[АКО ОТГОВОРЪТ СЕ ОТНАСЯ ДО ОСНОВНАТА КАТЕГОРИЯ, ПРОЧЕТЕТЕ И СЪОТВЕТНИТЕ ПОД‐
КАТЕГОРИИ КЪМ НЕЯ ‐ САМО ЕДИН ОТГОВОР]
‐ Самонает
Æ i.e. :
‐ селски стопанин, горски стопанин, рибар ..................... 11
‐ собственик на магазин, занаятчия ................................. 12
‐ специалист (адвокат, лекар, счетоводител, архитект, ...)13
‐ Собственик на компания................................................. 14
‐ Друго ................................................................................. 15

‐ Наемен служител
Æ i.e. :
‐ специалист (лекар, адвокат, счетоводител, архитект)... 21
‐ главен мениджър, директор или висш управленски служител
............................................................................................. 22
‐ ръководител на средно равнище................................... 23
‐ Обществен служител ....................................................... 24
‐ офис служител/чиновник ................................................ 25
‐ други наемен служител (продавач, медицинска сестра, и пр. ....)
............................................................................................. 26
‐ Друго
................................................................. 27
‐ Работник, извършващ ръчен труд
Æ i.e. :
‐ супервайзер/ бригадир (ръководител на екип, и пр.).. 31
‐ Работник, извършващ ръчен труд .................................. 32
‐ Неквалифициран работник, извършващ ръчен труд.... 33
‐ Друго
................................................................. 34
‐ Не упражнява професионална дейност
Æ i.e. :
‐ Грижещ се да дома .......................................................... 41
‐ учащ (ученик, студент редовно обучение) .................... 42
‐ пенсионер ........................................................................ 43
‐ търсещ работа .................................................................. 44
‐ Друго ................................................................................. 45
‐ (Отказ)
............................................................................................. 99
D6.
‐
‐
-

Бихте ли казали, че Вие живеете в .....?
Столица ........................................................................................................1
Друг град/ градски център ........................................................................2
Селски район или село ......................................................................... ... 3

‐ (Отказ)

............................................................................................... 9

