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مقّد مة إىل Rooted in Trust
قامت مؤّس سة مهارات بإعداد هذه الّن شرة اإلعالمّي ة
بالّت عاون مع منّظ مة إنترنيوز كجزء من مشروع
.Rooted in Trust 2.0
يواصل فريق رصد وسائل الّت واصل االجتماعي الّت ابع
لمهارات جمع الّش ائعات المرتبطة بكوفيد 19-على منّص ات
لبنانّي ة مختلفة.
يتّم بعد ذلك تحليل اّت جاهات الّش ائعات هذه وتدقيق
المعلومات من قبل فريق "مهارات نيوز".

الّنشرة
الإ علامّية

نشر موقع صوت كّل لبنان  93.3FMخبًرا أشار فيه إلى أّنه تّم إصدار
اختبار جديد لفيروس كورونا عبر الّن فس يعمل بأقل من  3دقائق
ليكشف عن نتيجة المريض/ة ،مّم ا أّد ى إلى موجة تساؤالت حول
مدى صّح ة هذه المعلومة.

ما هي آثار هذه اإلشاعة؟
من دون تحّق ق علمّي إضافّي من خبراء الّص ّح ة والمنّظ مات الّد ولّي ة،
قد يؤّد ي تصديق هذه اإلشاعة إلى حالة من الّذ عر واالرتباك بين
المرضى الذين قد يقومون بإجراء االختبار دون الّت أكد من دّق ة
نتائجهم.
باإلضافة إلى ذلك ،قد يتعّر ض األشخاص الذين يخضعون لهذا
االختبار لخطر جسدي إذا لجأوا إلى اّت خاذ حلول طبّي ة غير ضرورّي ة
أو غير دقيقة ،من دون االستعانة باستشارة طبّي ة.

ق
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في  3دقائق فقط ،يمكن
الختبار جديد لكورونا ،عبر
الّن َف س ،أن يزّو د المريض/ة
بنتائج كوفيد

مقال عبر موقع إلكتروني

الحقائق
أصدرت منّظ مة األغذية واألدوية بياًنا جديًد ا ،طالبت فيه
االستخدام الطارئ ألّو ل اختبار تشخيصّي كوفيد19-
يكشف المرّك بات الكيميائّي ة في عّي نات الّت نفس المرتبطة
بعدوى سارس-كوف.2-
وقد أجريت دراسة على أداء جهاز االختبار InspectIR
 Covid-19 Breathelizerشملت  2409فرًد ا ،بما في ذلك
أولئك الذين يعانون من أعراض أو ال يعانون منها .وتبّي ن
أّن االختبار يحتوي على قدرة تحّس س بنسبة ٪91.2
(الّن سبة المئوّي ة للعّي نات اإليجابّي ة التي حّد دها االختبار
بشكل صحيح) وخصوصّي ة ( ٪99.3الّن سبة المئوّي ة
للعّي نات الّس لبّي ة التي حّد دها االختبار بشكل صحيح) .كما
أجري اختبار حساسّي ة مماثلة في دراسة سريرّي ة أخرى
رّك زت على متغّي ر أوميكرون.

وأضاف البيان شارًح ا المّد ة الزمنّي ة الذي يحتاجها
االختبار للحصول على نتيجة إذ "يتّم إجراء االختبار من
قبل عامل مؤّه ل ومدّر ب تحت إشراف مقّد م رعاية
صحّي ة مرّخ ص أو مخّو ل بموجب قانون الوالية لوصف
االختبارات ويمكن أن يقّد م نتائج في أقّل من ثالث
دقائق".
إًذ ا ،ما أشار إليه المقال صحيح جزئيًا  ،إذ إّنه بات هناك
قدرة على الحصول على نتيجة مماثلة لنتيجة البي سي
آر عبر جهاز يلتقط المرّك بات األساسّي ة لفيروس كورونا
عبر الّت نفس .وللّت أكد من صّح ة معلوماتكم يرجى دائًم ا
زيارة المواقع الّص حّي ة الّر سمّي ة كمنّظ مة األغذية واألدوية
أو منّظ مة الّص ّح ة العالمّي ة المولجة تقديم آخر تطّو رات
الّص ّح ة المتعّلقة بفيروس كورونا.

نصائح للّص حافّي ين
الّت أّك د من المعلومات الّص حّي ة عبر مراجعة مصادر
موثوقة دون االعتماد فقط على البيانات القائمة على
الّص
ح
القطاع
في
العاملين
أو
الخبراء
رأي
ّي
ال تنشر أّي دراسة عبر اإلنترنت حول مواضيع فيروس
كورونا من دون الّلجوء والّت حّق ق من صّح ة المعلومات
من مصادر موثوقة.
االعتماد على الّد راسات الطبّي ة التي أجرتها المنّظ مات
الّص حّي ة الدولّي ة والخبراء في هذا المجال فيما يتعّلق
بأّي تحديثات حول اختبارات لكوفيد.19-
مراجعة يومّي ة آلخر تطّو رات إحصاءات وأحداث
القطاع الّص حي ،ال سّي ما المتعلقة بكوفيد.19-

مبادىء إعالمّي ة
يجب على الّص حافّي ين دائًم ا بناء قنوات
اّت صال مع الجهات الفاعلة والمتخّص صين
في مجال الرعاية الّص حّي ة للّت حقق من
آخر الّت طّو رات الّص ادرة عن اختبارات
فيروس كوفيد وأعراضه.
باإلضافة إلى ذلك ،يجب على الّص حافّي ين
أيًض ا الّت ركيز على أحدث الّت قنّي ات
المعتمدة في القطاع الّص حي في كشف و/
أو العالج من كوفيد.19-

نشر موقع صوت لبنان  100.5 100.3عبر حسابه على تويتر مقااًل
يشير إلى أّنه سيتّم إنتاج لقاح واعد للّس رطان مستوحى من لقاح
كوفيد ،19-مّم ا أثار العديد من الّت ساؤالت حول صّح ة هذه المعلومة.

ما هي آثار هذه اإلشاعة؟
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سيتّم إنتاج لقاح للّس رطان
لقاحات
من
مستوحى
كوفيد19-

قد يؤّد ي تصديق إشاعة أّن لقاحات الّس رطان يتّم إنتاجها من
لقاحات كوفيد 19-دون دليل علمي ،إلى نشر أمال غير مبنّي ة على
حقائق لمرضى الّس رطان والذي قد يقودهم إلى تلّق ي أّي لقاح يتّم
الّت رويج له كعالًج ا للّس رطان .ال توجد بيانات رسمّي ة تؤّك د الفعالّي ة
الكاملة للقاحات الّس رطان حّت ى اآلن بناًء على المنّظ مات الدولّي ة
الّر سمّي ة فيما يتعّلق بالبيانات الجديدة واالكتشافات الطبّي ة حول
لقاحات الّس رطان وتكوينها وفعالّي تها.
تغريدة عبر تويتر

الحقائق
اكتشف باحثون في معهد ديوك للّس رطان إمكانات في لقاح لمعالجة
الّس رطان يعتمد على مرسال  ،mRNAوهي الّت كنولوجيا المستخدمة
في لقاحات كوفيد ،19-لمكافحة نوع من سرطان الّث دي الذي يفرط
في إفراز بروتين يسمى  .HER2وبروتين  ،HER2هو مرتبط بالّن مّو
العدواني للورم ،بحيث يزداد نشاطه في  ٪20إلى  ٪30من سرطانات
الّث دي ،لذلك تستهدف العالجات هذا البروتين ،وفق ما أوضح أستاذ
أبحاث الّس رطان وأستاذ الجراحة والمناعة وعلم األمراض في جامعة
ديوك ،لييرلي جورج بارث جيالر ،في مقابلة مع شبكة .Fox News
وعلى الّر غم من أّن الّلقاح الحالي ،موّج ه ضّد سرطان الّث دي ،إاّل أّنه
يمكن استخدامه ألنواع سرطانّي ة أخرى تفرز بروتين  ،HER2بما في
ذلك سرطان الّر ئة وسرطان المعدة وسرطان المريء.
وشرح جيالر أّن هذه الّلقاحات "تعمل على تحفيز جهاز المناعة،
وتحديًد ا الخاليا الّت ائية القاتلة ،التي تتفاعل مع الخاليا الّس رطانّي ة
وتقوم بتدميرها .كما أّنها تبرمج جهاز المناعة على أاّل يتجاهل الخاليا
الّس رطانّي ة ،بل أّن يتعّر ف عليها كأجسام ضاّر ة ويقوم بقتلها".

وحالًّي ا ،يعمل الباحثون بحسب تقرير معهد ديوك
للّس رطان ضمن المرحلة الّث انية من الّت جارب
الّس ريرّي ة على الّت أكد مّم ا إذا كان الّلقاح الجديد
يعمل ،ألّنه عند استخدام مثبط نقاط الّت فتيش
المناعي المسّم ى بيمبروليزوماب ،أظهر بمفرده
فائدة محدودة ضد سرطان الّث دي ولكن عند جمعه
مع الّلقاح أظهر نتائج متقّد مة وواعدة.
إًذ ا ،ما نشره موقع صوت لبنان 100.5 100.3
صحيح ،إذ إّن الدراسات األولّي ة حول لقاح
للّس رطان مستوًح ا من تكنولوجّي ات الـ  mRNAفي
لقاحي  Pfizerو Modernaأظهرت نتائج إيجابّي ة،
وال تزال قيد الّت جربة الّس ريرّي ة إلى حين ضمان
فعالّي تها في العالج من دون مخاطر جانبّي ة مضّر ة
لإلنسان.

نصائح للّص حافّي ين

مبادىء إعالمّي ة

االمتناع عن استخدام و/أو نشر عناوين مضّل
أ
حول
لة
ّي
موضوع صحّي لتقليل والحد من المخاطر العقلّي ة
والجسدّي ة المستقبلّي ة عند الّن اس.

يجب على الّص حافّي ين االّط الع الدائم حول
كاّف ة المواضيع الّص حّي ة المتعلقة بكوفيد.19-
فمن الضروري اكتساب المعرفة والمعلومات
اليومّي ة من خالل قنوات االّت صال الخاّص ة بهم
مع الجهات الفاعلة والخبراء في مجال الرعاية
الّص حّي ة للّت حقق من أّي بيانات أو اكتشافات
جديدة مرتبطة بلقاحات كوفيد.19-

االعتماد على الّد راسات العلمّي ة التي تجريها المؤّس سات
والمنّظ مات الّص حّي ة الدولّي ة فيما يخّص أّي بيانات
مرتبطة بإنتاجات ،وتركيبات واآلثار الجانبّي ة للقاحات
الجديدة.

باإلضافة إلى ذلك ،يجب على الّص حافّي ين
اعتماد استراتيجّي ات مستدامة للّت حّق ق من
المعلومات من خالل المنّظ مات الّص حّي ة الدولّي ة
المختّص ة للحّد من انتشار المعلومات المضّللة
حول بيانات كوفيد.

الّت حّق ق من جميع الّت طّو رات المتعّلقة بلقاحات الّس رطان
مع توفير المعلومات الكاملة بحسب أخصاء في الّر عاية
الّص حّي ة والجهات الفاعلة.

تحليل المعلومات الخاطئة التي تنشر من حمالت
مستهدفة في إطار االستراتيجّي ات الدعائّي ة والبروباغندا
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