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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".

نشر موقع "نبض لبنان" مقااًل في  24نيسان  2022يفيد بأّن تفشًي ا
غامًض ا لعدوى التهاب الكبد بدأ في االنتشار عبر القاّر ة األوروبّي ة
والواليات المّت حدة ،وأصاب األطفال بشكل رئيسي ،وقد جرى تسجيل
عشرات اإلصابات بعدوى التهاب الكبد في المملكة المّت حدة.
وسأل الموقع في عنوان المقال" :فيروس غامض يتفّش ى بين
األطفال ..هل لـ"كورونا صلة به؟"

ما هي آثار هذه اإلشاعة؟
دون الّت حّق ق العلمي من دراسات صحّي ة ومن الخبراء والمنّظ مات
الدولّي ة ،فإّن تصديق هذه اإلشاعة قد تؤّد ي إلى حالة من الخوف بين
اآلباء الذين قد يخشون من إصابة أطفالهم الملّق حين بالتهاب الكبد
في المستقبل .باإلضافة إلى ذلك ،قد يتعّر ض األطفال لخطر جسدي
إذا لجأوا إلى اّت خاذ حلول طبّي ة غير ضرورّي ة أو غير دقيقة ،دون
استشارة طبّي ة.
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الكبد
التهاب
فيروس
المنتشر هو أحد اآلثار
الجانبّي ة األخرى لفيروس
كوفيد والّل قاحات
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الحقائق
ذكرت صحيفة " "thesunالبريطانية في  21نيسان  2022عن تفشي
كبير لمرض التهاب الكبد الوبائي لدى األطفال في المملكة المتحدة،
حيث تم اكتشاف  108حاالت اآلن .وأضاف المقال إنه تم اكتشاف 108
حاالت التهاب الكبد لدى األطفال .وقد مرض جميع األطفال ،الذين تبلغ
أعمارهم  10أعوام وما دون ،بين كانون الثاني ونيسان .2022
وقد احتاج  8أطفال إلى زراعة كبد ،وهو ما يقول الخبراء إنه نادر
الحدوث نظًرا ألن األطفال نادًرا ما يصابون بالتهاب الكبد الحاد .ومن
بين الحاالت المؤكدة  79حالة في إنجلترا و 14في اسكتلندا والباقي
في ويلز وأيرلندا الشمالية.
ومن عالمات االصابة بفيروس التهاب الكبد ،البول الداكن ،حكة في
الجلد ،اصفرار العين والجلد (اليرقان) ،آالم العضالت والمفاصل ،حرارة
عالية والشعور بالمرض.
وذكرت منظمة الصحة العالمية في  23نيسان  2022أّنه اعتباًرا من 21
نيسان  ،2022تم اإلبالغ عن  169حالة على األقل من حاالت التهاب
الكبد الحاد مجهول المنشأ من  11دولة في اإلقليم األوروبي لمنظمة
الصحة العالمية.
فقد تم اإلبالغ عن حاالت في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وأيرلندا الشمالية (المملكة المتحدة) ( ،)114وإسبانيا (، )13

وإسرائيل ( ،)12والواليات المتحدة األمريكية ( ،)9والدانمرك (،)6
وأيرلندا (< ،)5هولندا ( ،)4إيطاليا ( ،)4النرويج ( ،)2فرنسا ( ،)2رومانيا
( ،)1وبلجيكا (.)1
وتدعم المنظمة والمركز األوروبي لمكافحة األمراض والوقاية منها
البلدان في التحقيقات الجارية وجمع المعلومات من البلدان التي أبلغت
عن حاالت التهاب الكبد .وتراقب منظمة الصحة العالمية الوضع عن
كثب وتعمل مع السلطات الصحية في المملكة المتحدة والدول
األعضاء األخرى والشركاء لفهم طبيعة الفيروس بشكل أفضل.
أما في ما يخص عالقة الفيروس بجائحة كوفيد ،19-فذكرت المنظمة
اّن األمر يحتاج إلى مزيد من التحقيق ،فالفرضيات المتعّلقة بأن
الفيروس هو نتيجة اآلثار الجانبية للقاحات كوفيد 19-غير مدعومة
حالًّي ا ألن الغالبية العظمى من األطفال المصابين لم يتلقوا تطعيم
كوفيد.19-
وبحسب صحيفة " ،"TheSunاستبعد الخبراء أن يكون للفيروس
عالقة باآلثار الجانبية لفيروس كوفيد.19-
إذا ينتشر فيروس جديد لكن إلى اآلن تؤكد منظمة الصحة العالمية أن
ال عالقة له باآلثار الجانبية للقاحات كوفيد.19-

نصائح للّص حافّي ين
ال تعتبر أو تعتمد على أي أخبار أو تحليالت صحية
من وسائل اإلعالم كمصادر أولية دون اللجوء إلى
الدراسات المعتمدة والحقائق العلمية.
اعتمد على الدراسات الطبية التي تجريها المنظمات
الصحية الدولية والخبراء في هذا المجال فيما يتعلق
بأي تطورات للقاحات كوفيد 19-وآثارها الجانبية.
تحقق من صحة جميع المعلومات أو االكتشافات حول
موضوعات كوفيد 19-من مصادر موثوقة.
راقب يومًّي ا آخر التحديثات واإلحصاءات والدراسات
التي تحدث في قطاع الصحة ،ال سيما القضايا
المتعلقة بكوفيد.19-

مبادىء إعالمّي ة
يجب على الّص حافّي ين التحقق دائًم ا من
آخر التطورات الصادرة عن اآلثار الجانبية
لفيروس كوفيد 19-واللقاحات مع
أخصائيين في الرعاية الصحية ومنظمات
الصحة الدولية.
باإلضافة إلى ذلك ،يجب على الّص حافّي ين
االستمرار في تتّب ع أحدث الفيروسات
واألمراض المنتشرة في جميع أنحاء
العالم مع تقديم الصورة الكاملة عن
مصدرها ،أعراضها وعالجاتها.

نشر موقع  Lebanon nowخبًرا أشار فيه إلى تحذير مدير منّظ مة
الّص ّح ة العالمّي ة تيدروس أدهانوم غيبريسوس ،من أّن الّت هديد
المتمّث ل في ظهور ساللة جديدة أكثر خطورة من فيروس كورونا،
والتي ستكون الّلقاحات الحالّي ة ضدها غير فّع الة ،حقيقي تماًم ا ،مّم ا
أّد ى إلى موجة ذعر وخوف في صفوف المتابعين.

ما هي آثار هذه اإلشاعة؟
قد يؤّد ي تصديق إشاعة أّن لقاحات كوفيد 19-ال يمكنها حماية متلّق يها
من الّس الالت الجديدة من هذا الفيروس دون إثبات علمي والّت حّق ق
من صّح ة المعلومة ،قد يؤّد ي إلى نشر حالة من الخوف والهلع بين
الّن اس الذين قد يلجؤون إلى حلول طبّي ة غير دقيقة أو على أخذ
الّلقاح مّر ة أخرى دون استشارة طبّي ة .ال توجد بيانات رسمّي ة تؤّك د
وجود متحّو رات جديدة لكوفيد وفعالّي ة لقاحات كوفيد 19-ضّد
الّس الالت المستقبلّي ة.
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الحقائق
أشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم
غيبريسوس ،خالل المالحظات االفتتاحية لمنتدى GLOBSEC
براتيسالفا في  3حزيران/يونيو  ،2022بحسب بيان موقع
منظمة الصحة العالمية إلى أنه "ال يزال من السابق ألوانه
القول بأن الوباء قد انتهى .لم ينتهي بعد" .وأضاف أن الوضع
ال يزال خطيًرا ،بسبب زيادة انتقال كوفيد 19-وتراجع
فحوص الـ  ،PCRكما ال يزال ماليين األشخاص غير محصنين
بسبب عدم تلقيهم اللقاحات المضادة لكوفيد حتى اآلن.
لذلك ،ال يزال هناك خطر حقيقي وقائم من ظهور متغّي ر جديد
أكثر ضراوة يتهرب من اللقاحات.
وأوضح غيبريسوس أنه من الصعب للغاية التنبؤ بكيفية
تطور فيروس كورونا وقال"نحن نعلم على وجه اليقين أن
المتغيرات المستقبلية يجب أن تكون أكثر قابلية لالنتقال من
المتغيرات الحالية للتغلب عليها .لكن ال يمكننا التكهن بمدى
خطورتها ،لهذا يجب أن نبقى متنبهين و حذرين".

ولكن طمأن غيبريسوس من جهته العالم أنه أيا كان
السيناريو القادم ،فنحن في وضع أفضل بكثير مما كنا عليه
سابًق ا عندما بدأ الوباء .وأضاف "بالطبع ،هناك تقدم .نحن
نعرف الفيروس بشكل أفضل ،ولدينا األدوات الالزمة لمنعه
واكتشافه وعالجه .ويمكننا إعادة معايرة هذه األدوات
بسرعة إذا لزم األمر".
إًذ ا ما أشار إليه موقع  Lebanon nowصحيح جزئًي ا من
جهة توقع مدير منظمة الصحة العالمية ظهور متغيرات
جديدة أكثر ضراوة ،ولكن من جهة ما نشره حول عدم فعالية
لقاحات كوفيد 19-الحالية على السالالت المستقبلية غير
صحيح ،ألن مدير منظمة الصحة العالمية نّو ه إلى حقيقة أن
اللقاحات "قد تكون غير فعالة" مطمئًنا أن مراكز الرعاية
الصحية والجهات الفاعلة في وضع أفضل من حيث إنتاج
اللقاحات الجديدة ضد السالالت القادمة ،مما ال يدعو إلى
الذعر ،ولكن الحذر والتنّب ه لألوبئة العالمية المستقبلية.

نصائح للّص حافّي ين
تحقق من جميع التطورات حول فعالية لقاحات كوفيد
والسالالت الجديدة مع تقديم المعلومات الكاملة كما
أكدها أخصائيو الرعاية الصحية والجهات الفاعلة.
االمتناع عن استخدام و/أو نشر عناوين مضللة حول أي
موضوع صحي لتقليل المخاطر العقلية والجسدية
المستقبلية بين الجمهور.
االعتماد على الدراسات العلمية التي تجريها المؤسسات
والمنظمات الصحية الدولية فيما يتعلق بأي بيانات أو
تطورات عن سالالت كوفيد الجديدة.
التفريق دائًم ا بين سالالت كوفيد 19-الجديدة
والفيروسات الناشئة األخرى مثل جدري القرود
( ،)Monkey Poxمن خالل شرح االختالفات بالتفصيل،
حتى ال يخطئ عامة الناس بالتفريق بينها.

مبادىء إعالمّي ة
يجب على الّص حافّي ين االطالع الدائم حول أي
موضوع صحي يتعلق بلقاحات كوفيد19-
والسالالت المحتملة في المستقبل .في الواقع،
من الضروري إعادة التحقق من جميع المعلومات
من خالل قنوات االتصال الخاصة بهم مع خبراء
الرعاية الصحية والمتخصصين للتدقيق من
صحة جميع البيانات المتعلقة باالكتشافات
الجديدة المرتبطة بفعالية لقاحات كوفيد على
المدى الطويل.
باإلضافة إلى ذلك ،يجب على الّص حافّي ين اتباع
استراتيجيات واضحة للتحقق من المعلومات
من خالل االعتماد على المنظمات الصحية
الدولية المختصة للحد من انتشار المعلومات
الخاطئة والمضللة حول فيروس كوفيد.
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