
لبنان - حزيران 2022 

قامت مؤّسسة مهارات بإعداد هذه الّنشرة اإلعالمّية
بالّتعاون مع منّظمة إنترنيوز كجزء من مشروع

.Rooted in Trust 2.0
يواصل فريق رصد وسائل الّتواصل االجتماعي الّتابع
لمهارات جمع الّشائعات المرتبطة بكوفيد-19 على منّصات

لبنانّية مختلفة.
يتّم بعد ذلك تحليل اّتجاهات الّشائعات هذه وتدقيق

المعلومات من قبل فريق "مهارات نيوز".
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من دون تحّقق علمّي إضافّي من خبراء الّصّحة والمنّظمات الّدولّية،
قد يؤّدي تصديق هذه اإلشاعة إلى حالة من الّذعر واالرتباك بين
المرضى الذين قد يقومون بإجراء االختبار دون الّتأكد من دّقة

نتائجهم. 
باإلضافة إلى ذلك، قد يتعّرض األشخاص الذين يخضعون لهذا
االختبار لخطر جسدي إذا لجأوا إلى اّتخاذ حلول طبّية غير ضرورّية

أو غير دقيقة، من دون االستعانة باستشارة طبّية.

نشر موقع صوت كّل لبنان 93.3FM خبًرا أشار فيه إلى أّنه تّم إصدار
اختبار جديد لفيروس كورونا عبر الّنفس يعمل بأقل من 3 دقائق
ليكشف عن نتيجة المريض/ة، مّما أّدى إلى موجة تساؤالت حول

مدى صّحة هذه المعلومة.

في 3 دقائق فقط، يمكن
الختبار جديد لكورونا، عبر
الّنَفس، أن يزّود المريض/ة

بنتائج كوفيد

�ّاس؟ �ول ال� �� ا �
ماد�

مقال عبر موقع إلكتروني

شائعة 1#

ما هي آثار هذه اإلشاعة؟

https://www.vdlnews.com/news/189848


أصدرت منّظمة األغذية واألدوية بياًنا جديًدا، طالبت فيه
االستخدام الطارئ ألّول اختبار تشخيصّي كوفيد-19
يكشف المرّكبات الكيميائّية في عّينات الّتنفس المرتبطة

بعدوى سارس-كوف-2.

InspectIR وقد أجريت دراسة على أداء جهاز االختبار
Covid-19 Breathelizer شملت 2409 فرًدا، بما في ذلك
أولئك الذين يعانون من أعراض أو ال يعانون منها. وتبّين
أّن االختبار يحتوي على قدرة تحّسس بنسبة ٪91.2
(الّنسبة المئوّية للعّينات اإليجابّية التي حّددها االختبار
بشكل صحيح) وخصوصّية 99.3٪ (الّنسبة المئوّية
للعّينات الّسلبّية التي حّددها االختبار بشكل صحيح). كما
أجري اختبار حساسّية مماثلة في دراسة سريرّية أخرى

رّكزت على متغّير أوميكرون.

 

الحقائق
وأضاف البيان شارًحا المّدة الزمنّية الذي يحتاجها
االختبار للحصول على نتيجة إذ "يتّم إجراء االختبار من
قبل عامل مؤّهل ومدّرب تحت إشراف مقّدم رعاية
صحّية مرّخص أو مخّول بموجب قانون الوالية لوصف
االختبارات ويمكن أن يقّدم نتائج في أقّل من ثالث

دقائق".

إًذا، ما أشار إليه المقال صحيح جزئيًا، إذ إّنه بات هناك
قدرة على الحصول على نتيجة مماثلة لنتيجة البي سي
آر عبر جهاز يلتقط المرّكبات األساسّية لفيروس كورونا
عبر الّتنفس. وللّتأكد من صّحة معلوماتكم يرجى دائًما
زيارة المواقع الّصحّية الّرسمّية كمنّظمة األغذية واألدوية
أو منّظمة الّصّحة العالمّية المولجة تقديم آخر تطّورات

الّصّحة المتعّلقة بفيروس كورونا. 

 

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-first-covid-19-diagnostic-test-using-breath-samples
https://www.fda.gov/
https://www.who.int/ar


الّتأّكد من المعلومات الّصحّية عبر مراجعة مصادر
موثوقة دون االعتماد فقط على البيانات القائمة على

رأي الخبراء أو العاملين في القطاع الّصحّي

ال تنشر أّي دراسة عبر اإلنترنت حول مواضيع فيروس
كورونا من دون الّلجوء والّتحّقق من صّحة المعلومات

من مصادر موثوقة.

االعتماد على الّدراسات الطبّية التي أجرتها المنّظمات
الّصحّية الدولّية والخبراء في هذا المجال فيما يتعّلق

بأّي تحديثات حول اختبارات لكوفيد-19.

مراجعة يومّية آلخر تطّورات إحصاءات وأحداث
القطاع الّصحي، ال سّيما المتعلقة بكوفيد-19. 

 

 

 

نصائح للّصحافّيين
يجب على الّصحافّيين دائًما بناء قنوات
اّتصال مع الجهات الفاعلة والمتخّصصين
في مجال الرعاية الّصحّية للّتحقق من
آخر الّتطّورات الّصادرة عن اختبارات

فيروس كوفيد وأعراضه. 

باإلضافة إلى ذلك، يجب على الّصحافّيين
أيًضا الّتركيز على أحدث الّتقنّيات
المعتمدة في القطاع الّصحي في كشف و/

أو العالج من كوفيد-19.

 

مبادىء إعالمّية



قد يؤّدي تصديق إشاعة أّن لقاحات الّسرطان يتّم إنتاجها من
لقاحات كوفيد-19 دون دليل علمي، إلى نشر أمال غير مبنّية على
حقائق لمرضى الّسرطان والذي قد يقودهم إلى تلّقي أّي لقاح يتّم
الّترويج له كعالًجا للّسرطان. ال توجد بيانات رسمّية تؤّكد الفعالّية
الكاملة للقاحات الّسرطان حّتى اآلن بناًء على المنّظمات الدولّية
الّرسمّية فيما يتعّلق بالبيانات الجديدة واالكتشافات الطبّية حول

لقاحات الّسرطان وتكوينها وفعالّيتها.

نشر موقع صوت لبنان 100.3 100.5 عبر حسابه على تويتر مقاًال
يشير إلى أّنه سيتّم إنتاج لقاح واعد للّسرطان مستوحى من لقاح
كوفيد-19، مّما أثار العديد من الّتساؤالت حول صّحة هذه المعلومة.

 

سيتّم إنتاج لقاح للّسرطان
مستوحى من لقاحات

كوفيد-19
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تغريدة عبر تويتر

شائعة 2#

ما هي آثار هذه اإلشاعة؟

https://twitter.com/sawtlebnan/status/1516062811994177537?t=u-Pyvdxk9zYnpLewJdogkw&s=19


اكتشف باحثون في معهد ديوك للّسرطان إمكانات في لقاح لمعالجة
الّسرطان يعتمد على مرسال mRNA، وهي الّتكنولوجيا المستخدمة
في لقاحات كوفيد-19، لمكافحة نوع من سرطان الّثدي الذي يفرط
في إفراز بروتين يسمى HER2. وبروتين HER2، هو مرتبط بالّنمّو
العدواني للورم، بحيث يزداد نشاطه في 20٪ إلى 30٪ من سرطانات
الّثدي، لذلك تستهدف العالجات هذا البروتين، وفق ما أوضح أستاذ
أبحاث الّسرطان وأستاذ الجراحة والمناعة وعلم األمراض في جامعة

.Fox News ديوك، لييرلي جورج بارث جيالر، في مقابلة مع شبكة

وعلى الّرغم من أّن الّلقاح الحالي، موّجه ضّد سرطان الّثدي، إّال أّنه
يمكن استخدامه ألنواع سرطانّية أخرى تفرز بروتين HER2، بما في

ذلك سرطان الّرئة وسرطان المعدة وسرطان المريء.

وشرح جيالر أّن هذه الّلقاحات "تعمل على تحفيز جهاز المناعة،
وتحديًدا الخاليا الّتائية القاتلة، التي تتفاعل مع الخاليا الّسرطانّية
وتقوم بتدميرها. كما أّنها تبرمج جهاز المناعة على أّال يتجاهل الخاليا

الّسرطانّية، بل أّن يتعّرف عليها كأجسام ضاّرة ويقوم بقتلها".

 

 

الحقائق
ا، يعمل الباحثون بحسب تقرير معهد ديوك وحالي�
للّسرطان ضمن المرحلة الّثانية من الّتجارب
الّسريرّية على الّتأكد مّما إذا كان الّلقاح الجديد
يعمل، ألّنه عند استخدام مثبط نقاط الّتفتيش
المناعي المسّمى بيمبروليزوماب، أظهر بمفرده
فائدة محدودة ضد سرطان الّثدي ولكن عند جمعه

مع الّلقاح أظهر نتائج متقّدمة وواعدة. 

إًذا، ما نشره موقع صوت لبنان 100.3 100.5
صحيح، إذ إّن الدراسات األولّية حول لقاح
للّسرطان مستوًحا من تكنولوجّيات الـ mRNA في
لقاحي Pfizer وModerna أظهرت نتائج إيجابّية،
وال تزال قيد الّتجربة الّسريرّية إلى حين ضمان
فعالّيتها في العالج من دون مخاطر جانبّية مضّرة

لإلنسان.

 

https://www.foxnews.com/health/promising-cancer-vaccine-utilizing-similar-mrna-technology-combats-covid-duke-researchers
http://dukecancerinstitute.org/news/new-trial-investigational-breast-cancer-vaccine-plus-immune-therapy


االمتناع عن استخدام و/أو نشر عناوين مضّللة حول أّي
موضوع صحّي لتقليل والحد من المخاطر العقلّية

والجسدّية المستقبلّية عند الّناس.

الّتحّقق من جميع الّتطّورات المتعّلقة بلقاحات الّسرطان
مع توفير المعلومات الكاملة بحسب أخصاء في الّرعاية

الّصحّية والجهات الفاعلة.

االعتماد على الّدراسات العلمّية التي تجريها المؤّسسات
والمنّظمات الّصحّية الدولّية فيما يخّص أّي بيانات
مرتبطة بإنتاجات، وتركيبات واآلثار الجانبّية للقاحات

الجديدة.

تحليل المعلومات الخاطئة التي تنشر من حمالت
مستهدفة في إطار االستراتيجّيات الدعائّية والبروباغندا

 

 

 

نصائح للّصحافّيين
يجب على الّصحافّيين االّطالع الدائم حول
كاّفة المواضيع الّصحّية المتعلقة بكوفيد-19.
فمن الضروري اكتساب المعرفة والمعلومات
اليومّية من خالل قنوات االّتصال الخاّصة بهم
مع الجهات الفاعلة والخبراء في مجال الرعاية
الّصحّية للّتحقق من أّي بيانات أو اكتشافات

جديدة مرتبطة بلقاحات كوفيد-19. 

باإلضافة إلى ذلك، يجب على الّصحافّيين
اعتماد استراتيجّيات مستدامة للّتحّقق من
المعلومات من خالل المنّظمات الّصحّية الدولّية
المختّصة للحّد من انتشار المعلومات المضّللة

حول بيانات كوفيد. 

 

مبادىء إعالمّية



https://www.vdlnews.com/news/189848
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-first-covid-19-

diagnostic-test-using-breath-samples
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https://www.who.int/ar
https://twitter.com/sawtlebnan/status/1516062811994177537?t=u-Pyvdxk9zYnpLewJdogkw&s=19

https://www.foxnews.com/health/promising-cancer-vaccine-utilizing-similar-mrna-technology-combats-covid-duke-
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http://dukecancerinstitute.org/news/new-trial-investigational-breast-cancer-vaccine-plus-immune-therapy
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