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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".

نشرت صفحة "خمسمية" صورة تظهر الفتة معلقة ُك تب عليها "وحدة
العزل جدري القرود  ."Monkeypox isolation unit -وارفقت المنشور
بمعلومات تفيد أن الالفتة موضوعة أمام مستشفى رفيق الحريري
الحكومي التي خصصت وحدة عزل ،موضحة أنه بينما يسّج ل جدري
القرود "انتشاًرا واسًع ا نسبًّي ا في أوروبا ،فإن الحاالت المؤكدة والمشتبه
بها في لبنان لم تتعد العشرين".
وأثار نشر الصورة موجة ردود ،بعضها ساخر وبعضها اآلخر متخوفة من
انتشار الوباء.

ما هي آثار هذه اإلشاعة؟
بدون تحقق علمي ولوجستي ،فإن تصديق هذه اإلشاعة قد يؤدي إلى
اإلهمال بين المواطنين الذين قد يتجاهلون انتشار جدري القرود وضرورة
اتخاذ االحتياطات الالزمة تجاه هذا الفيروس ،بغض النظر عن عدد
الحاالت في لبنان .باإلضافة إلى ذلك ،فإن األشخاص  ،الذين يقللون من
خطورة هذا الفيروس ،هم في خطر جسدي إذا لم يلجأوا إلى أخذ
االحتياطات المطلوبة وتطبيقها قبل وبعد تشخيص إصابتهم بجدري
القرود.
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خصص مستشفى رفيق
الحريري الحكومي وحدة
عزل خاصة لحاالت جدري
القرود التي بلغت قرابة 20
حالة في لبنان

تغريدة على تويتر

الحقائق
أكدت مديرة الصحة اإللكترونية في وزارة الصحة لينا أبو مراد
في حديٍث مع "مهارات نيوز" أنه تم تخصيص وحدة خاصة
للمصابين بفيروس جدري القرود في مستشفى رفيق الحريري
الحكومي وما يتم تداوله صحيًح ا.
وبما يخص عدد اإلصابات بجدري القرود ،شرحت رئيسة مصلحة
الوقاية في وزارة الصحة الطبيبة عاتقه بري في مقابلٍة خاصة مع
"مهارات نيوز" أنه "في البيان األخير الذي عّم مته وزارة الصحة
وأعلنت من خالله وجود  21حالة ،ما أثار الخوف والهلع بين
المواطنين ،لكن اإلصابات لم تسّج ل في يوٍم واحد ،وهي حاالت
متراكمة منذ بداية تسجيل إصابات بجدري القرود في لبنان إلى
حين تعميم البيان".
وأضافت بري أن هذا الرقم قد تم تخطيه إذ تجاوز  21إصابة ،لكن
هذه الحاالت ليست كلها مؤكدة ،إذ هناك بعض الحاالت المشتبه
بها التي يتم فحصها والتأكد منها .وقالت "من بين عشرات
الحاالت المسجلة ،ثّم ة  6إصابات مثبتة بجدري القرود،

وتتم متابعة الحاالت األخرى للتأكد منها" موضحة "ليس هناك
اآلن أي أرقام نهائية بهذا الخصوص ولكنها بالتأكيد أكثر من ."20
وبسبب عدم توفر العديد من المعدات الضرورية إلجراء االختبار
الخاص بجدري القرود ،يتم تجميع الحاالت وإجراء الفحوص
عليها مرة أو مرتين في األسبوع .وخالل هذه الفترة ،يتم عزل
الحاالت المشتبه بها ومتابعتها إلى حين إصدار النتائج المخبرية.
ويتم حالًي ا عزل الحاالت الست في منازلهم ،بسبب عدم وجود أي
حالة خطرة تستلزم متابعة في المستشفى .ويتم التواصل معهم
أو مع أقاربهم لإلطالع على حالتهم ومتابعتهم عن بعد.
في المقابل ،يتواصل برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة مع
المقربين من المصابين ضمن األسرة الواحدة ،للتأكد من عدم
انتقال العدوى إليهم .وحتى اآلن ،لم تسجل أي عدوى ضمن أسر
من ثبتت إصابتهم بجدري القرود.

ماذا عن وحدة العزل في مستشفى رفيق
الحريري الحكومي؟

ما هو الفرق بين فترة الحضانة وفترة
العدوى؟

أوضحت بري أن دور وحدة العزل المستحدثة في
مستشفى رفيق الحريري الحكومي هو توجيه األشخاص
الذين تم االشتباه بإصابتهم أو تسجيل الحاالت المشخصة
ضمن بعض المستشفيات الجامعية التي بدأت بتشخيص
بعض الحاالت ،أو إلجراء الفحص الخاص بالكشف عن
جدري القرود واستالم النتائج .وفي حال تم التأكد من
إصابة أي مريض وهو بحاجة إلى متابعة عن قرب بسبب
تدهور حالته يتم عزله في هذه الوحدة .لكن حتى اآلن لم
يتم عزل أي شخص فيها بعد.

تختلف فترة الحضانة عن فترة العدوى ،إذ تمتد األولى من
لحظة دخول الفيروس إلى الجسم إلى حين ظهور
العوارض .في هذه الفترة ،ال يكون الشخص معٍد وتتراوح
ما بين أسبوعين إلى  3أسابيع .ويدخل المصاب بمرحلة
العدوى ويصبح معدًي ا من لحظة ظهور العوارض إلى حين
زوالها والشفاء التام ،وقد تتراوح أيًض ا ما بين األسبوعين
إلى  3أسابيع.

هل من عالج لجدري القرود؟
ُي قدم للحاالت المصابة بجدري القرود عالًج ا للعوارض ال للمرض بحّد ذاته .وتشرح بري "في حال ارتفعت حرارة
المريض ،نقدم له أدوية مخفضة للحرارة ،وإذا شعر بآالم نقدم له أدوية مسكنة بحسب مكان األلم".
وأضافت "تهدف عملية العزل بشكٍل أساسي إلى منع انتقال العدوى إلى مزيد من األشخاص ،أكثر من معالجة
المريض" بحد ذاته.
إًذ ا ،ما تم نشره صحيح جزئًي ا ،إذ تم تخصيص وحدة عزل لمرضى جدري القرود في مستشفى رفيق الحريري ،لكن
العدد الذي تمت مشاركته غير دقيق ،ألن عدد اإلصابات المؤكد حتى الساعة هو  6إصابات ،بينما تجاوز عدد المشتبه
بإصابتهم عتبة .21
للتأكد من صحة المعلومات المنشورة حول جدري القرودُ ،ي نصح دائًم ا بزيارة المواقع الصحية الرسمية المعنية بمتابعة
وترّص د األوبئة واألمراض كموقع وزارة الصحة اللبنانية التي تتابع عن كثب انتشار الحاالت في لبنان.

نصائح للّص حافّي ين

مبادىء إعالمّي ة

ال تشارك أي بيان تتناوله المواقع اإللكترونية حول مواضيع صحية
دون الرجوع والتحقق من صحة المعلومات والبيانات من المنظمات
الصحية المحلية والدولية المعنية.

يجب على الصحافيين دائًم ا تقديم آخر التحديثات والتدابير
التي اتخذتها وزارة الصحة العامة لمنع انتشار األوبئة مثل
جدري القرود في لبنان.

تحقق جيًد ا من عدد الحاالت التي يشاركها أي موقع إخباري يتعلق
بالحاالت المبلغ عنها لجدري القرود واألوبئة األخرى لتقليل الخوف
والذعر بين القراء والمواطنين.

باإلضافة إلى ذلك ،يجب التحقق من الحقائق في التقارير
العلمية والصحية لضمان نشر المعلومات الدقيقة وأعداد
الحاالت المؤكدة والمشتبه فيها إلى المجتمعات المحلية.

توفير المعلومات الدقيقة بإصدار األعراض والتدابير المتخذة لألوبئة
العالمية مثل جدري القرود على المستويات اللوجستية المختلفة من
خالل االعتماد على البيانات المقدمة من قبل خبراء الصحة.
االمتناع عن استخدام عناوين مضللة في أي موضوع صحي قد
يتسبب في مخاطر نفسية وجسدية بين الفئات الضعيفة والمهمشة.
حافظ على الشفافية وقدم جميع المعلومات الضرورية حول األوبئة
العالمية مع الحفاظ على نهج تجنب المخاطر في التقارير الصحية
لوسائل اإلعالم.

نشر موقع "لبنان  "24في  3آب  2022تصريًح ا لرئيس "التجمع الطبي
االجتماعي اللبناني" وممثل الرابطة الطبية األوروبية الشرق أوسطية
الدولية في لبنان البروفسور رائف رضا مفاده أّن تزايد إصابات
وطفرات كوفيد 19-يدّل على أّن هناك أياد خفّي ة صنعته وتعرف
إدارته ومتابعته .وذكر أّن عدد الوفيات حول العالم تجاوز  17مليون
إصابة.
وسأل في تصريحه" :أيمكن أن تأخذ الناس اللقاحات وتصاب؟"،
مشيرا إلى أنها مقّد مة "لحرب جرثومية".

ما هي آثار هذه اإلشاعة؟
األشخاص الذين تلقوا اللقاح ويصدقون هذه الشائعات دون أي تحقق
علمي ،قد تمنعهم من أخذ معززات المناعة  /اللقاحات الضرورية
األخرى المطلوبة من خبراء الرعاية الصحية ،والتي في المقابل قد
تعرضهم لخطر جسدي إذا أصيبوا بأي متغيرات أخرى لكوفيد 19-و/
أو حتى عند تجاهلهم لضرورة اتباع االجراءات المطلوبة في الوقاية
والتحصين الكامل ضد هذا الوباء.
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ال أحد يعرف من يتحكم
في فيروس كوفيد،19-
وتحديًد ا أنه حتى عند
التطعيم ،يمكن تشخيص
أي مريض مرة أخرى بنفس
الفيروس

منشور على فيسبوك

الحقائق

لناحية ازدياد الطفرات واإلصابات
تتغّي ر جميع الفيروسات بما في ذلك كوفيد 19-مع مرور الوقت .ولمعظم
التغّي رات تأثير ضئيل أو معدوم على خصائص الفيروس.
ومع ذلك ،قد تؤثر بعض التغيرات على خصائص الفيروس ،مثل مدى سهولة
انتشاره أو شدة أعراض المرض المصاحبة أو أداء اللقاحات ،أو على مستوى
األدوية العالجية أو أدوات التشخيص أو تدابير الصحة العامة واالجتماعية
األخرى.
يحتوي كوفيد 19-على الحمض النووي الريبي ( )RNAكمادة وراثّي ة .وتتمّت ع
هذه الفيروسات بمعدل طفرات عال أي أّنه قادر على إنتاج المتحّو رات بشكل
أعلى بكثير من الفيروسات العادّي ة بحسب ما تشير إليه المراكز الصحّي ة
الرسمّي ة كالمكتبة الوطنّي ة للطب (.)NCBI
ويقول نائب رئيس الطب لسالمة البيانات والتحليالت في مركز جون هوبكنز
للطّب ستيوارت راي" :إّن طبيعة فيروسات الحمض النووي الريبي مثل
فيروس كورونا تتطور وتتغير تدريجًي ا ،وهذه الكثرة في الطفرات ليست
جديدة وال غير متوّق عة على سبيل المثال ،تتغّي ر فيروسات االنفلونزا كثيًرا
ولهذا يوصي األطباء بالحصول على لقاح جديد ضد اإلنفلونزا كل عام".

وطالما يستمّر كوفيد 19-باالنتشار في المجتمعات ،من المحتمل أن تزيد
المتحّو رات والسالالت الفرعّي ة لها ،وفق راي .وتعتبر المنظمة أّن استمرار
انتقال العدوى يخلق طفرات جديدة للفيروس ،لذلك تقوم سياسة
مكافحة الفيروس على الحّد من انتقال كوفيد 19-وصواًل إلنهاء الجائحة.
لذلك ،تقوم منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع المعنيين من شركاء
وشبكات خبراء وسلطات وطنية ،ومؤسسات وباحثين برصد وتقييم
تطور كوفيد 19-بشكل مستمر لفهم كيفية انتشاره بشكل أكبر وتطبيق
سياسة تمنع هذا االنتشار.
أما عن ازدياد اإلصابات ،فتقول الدكتورة ماريا فانكيرهوف في مقابلة مع
منظمة الصحة العالمية ،إّن هناك بعض المتغّي رات التي تنتشر بسرعة أكبر
كمتغّي ر "أوميكرون" وبالتالي تؤدي الى ارتفاع عدد اإلصابات .لكن
المنّظ مة تكثف عملها الرقابي حول العالم لفهم الفيروس بشكل أفضل،
وتبقى اللقاحات المتاحة الطريق الفّع ال الوحيد للوقاية من األمراض
الشديدة والوفاة ،بما في ذلك ضد السالالت الفرعية ألوميكرون.

الحقائق
لناحية اإلصابة بعد تلّق ي اللقاح
في مقابلة مع منظمة الصحة العالمية ،قالت الدكتورة كاترين أوبريان إّن اللقاحات المتاحة توّف ر حماية بنسبة  80إلى  ،%90لكن
هذا ال يعني أن هذه حماية كاملة إذ ال يوجد لقاح ألي مرض يوّف ر حماية .%100
وأضافت" :ستكون هناك إصابات بين األشخاص الذين تلقوا اللقاحات بالكامل وبالتأكيد بين بعض األشخاص الذين تلقوها جزئًي ا.
ال يعني ذلك أن اللقاحات ال تعمل أو أن هناك خطأ ما في اللقاحات .يعني ذلك أنه ال يتمتع كل من يتلقى اللقاحات بحماية بنسبة
."%100
وفي إرشادات المنظمة حول لقاحات كوفيد ،19-توضح أنها توّف ر على األقل بعض الحماية من العدوى وانتقالها ،ولكن ليس بقدر
الحماية التي توفرها ضد األعراض الخطيرة والوفاة .وتؤكد أّن هناك حاجة إلى مزيد من األدلة لتحديد مدى نجاحها في إيقاف
العدوى وانتقالها.
إذَا  ،ما تّم نشره من قبل الدكتور رائف رضا غير صحيح ومضّلل ويؤثر بشكل خطير على عملّي ة التمنيع المجتمعي وعلى التخّلص
من جائحة كوفيد .19-لذلك يجب العودة دائًم ا إلى المراكز الصحّي ة الرسمّي ة كمنظمة الصحة العالمية.

نصائح للّص حافّي ين
تحقق من جميع التطورات حول لقاحات كوفيد19-
والجرعات المطلوبة التي يجب أن يأخذها كل مريض من
خالل االعتماد على أحدث الدراسات المنشورة من قبل
المنظمات الصحية العالمية.
التحقق من صحة جميع المعلومات الخاطئة والشائعات
التي تصدر موضوعات صحية يمكن أن يكون لها تأثير
مباشر على عمليات التحصين في المجتمعات المحلية وأي
مخاطر جسدية و  /أو نفسية على متلقيها.
االمتناع عن تأجيج وصمة العار حول الفئات السكانية
األكثر ضعًف ا ،ال سيما في الموضوعات التي تصدر عن
عمليات التطعيم الخاصة بكوفيد.19-
االعتماد على منظمات الصحة المحلية والدولية الرسمية
كمصدر أساسي للمعلومات والبيانات التي تصدر أي
تطورات حول األوبئة العالمية.

مبادىء إعالمّي ة
يجب على الصحافيين دائًم ا التحقق من جميع
المعلومات والبيانات التي حصلوا عليها من
المواقع اإلخبارية مع الجهات الفاعلة
والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية قبل
مشاركتها مع الجمهور.
باإلضافة إلى ذلك ،يجب على الصحافيين
تحسين مهاراتهم في التقارير العلمية والصحية
خاصة عند تغطية األوبئة العالمية من خالل
تركيز عملهم حول مبادئ التحقق من المعلومات
والبيانات ،ال سيما في الموضوعات المتعلقة
بالصحة.
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