
·شّددت وزارة الصحة يوم االثنين 23 أيار/مايو 2022 عىل أنّه "لم يتم اإلبالغ
عن أو اإلشتباه بأي حالة إصابة بجدري القرود في لبنان حتى اآلن. وفي حال

وجود أي حالة، ستعلن الوزارة عنها رسمًيا".
 

رّد نقيب األطباء في بيروت الدكتور شرف ابو شرف عىل االشائعة السابقة بما
يلي:  "ما قاله الدكتور محمد فهمي خرّوب في خالل مقابلة معه عبر قناة

الجديد بشأن وجود حالَتين من جدري القرود في لبنان هو غير صحيح، وال

توجد حاالت حتى اآلن لمرض جدري القرود في لبنان ".

 
 

شّدد أبو شرف عىل أّن "هذا الطبيب غير مسجّل في النقابة؛ وبالتالي، ال يحّق

له العمل في لبنان"

زيادة جهود التأهب من خالل التركيز عىل توصيل المعلومات الموثوقة والواقعية فضًال عن اإلبالغ عن الشائعات في مجتمعكم، وخصوًصا تلك
التي قد تؤدي إىل إلحاق الضرر.

تتمّثل استراتيجية الوقاية الرئيسة لجدري القرود في زيادة الوعي بعوامل الخطر وتثقيف األفراد حول الخطوات التي قد يتخذونها لتقليل

تعرّضهم للفيروس.

عىل جميع وسائل اإلعالم استضافة فقط متخّصصين رسمّيين من نقابة األطباء أو من وزارة الصحة العامة للحديث عن هذا الموضوع.

يجب أن تكون جميع المعلومات واالتصاالت المتعلّقة بالصحة مستمّدة من مصادر رسمية وموثوقة مثل منظمة الصحة العالمية (النسخة

العربية هنا) ووزارة الصحة العامة والمنظمات المرتبطة بهما حيث أّن "لدى الوزارة كل المعلومات والمستجّدات المتعلّقة به، وهي التي يقع
عىل عاتقها نشرها والقيام بالتوعية في شأن التدابير واإلجراءات الوقائية بالتعاون مع النقابة".

عىل الرغم من أن معظم الحاالت قد ظهرت بعوارض مرضّية خفيفة، إال أن فيروس جدري القرود (MPXV) قد يسّبب مرًضا شديًدا في

مجموعات سكانية مّعينة (األطفال الصغار والحوامل واألشخاص الذين يعانون من كبت المناعة).

 

 

 

 

 

 المصدر: مصدر إعالمي محلّي

"تّم تسجيل أّول حالَتين من مرض جدري القرود في
لبنان في الجنوب".

·تتوافر فحوصات الكشف عن فيروسات أورثوبوكس (التي تشمل فيروس جدري
القرود) في شبكة استجابة المختبر (LRN) الموجودة في جميع أنحاء الواليات

المتحدة وخارجها. ال يوجد فحص تجاري لتحديد فيروس جدري القرود.
 

 
منذ أيار/مايو 2022 تم تأكيد حاالت إصابة بجدري القرود في 12 دولة عىل

Altona األقّل، وهي دول غير موبوءة. نتيجة لهذا التطور، تلّقت شركة

PCR من جميع أنحاء العالم عدًدا متزايًدا من طلبات لفحوصات Diagnostics
الكتشاف هذا الفيروس، وتقوم حالًيا بتوسيع االنتاج والتوزيع. لذلك، يمكن

الحصول عىل فحص في لبنان بمجرّد الحاجة إليه، وال يوجد خطر حقيقي أو

مباشر حيث ال توجد حاالت منتشرة بشكل نشط حتى اآلن.  

 

"ال يتوافر في لبنان فحص الكشف عن جدري القرود
وهذا خطير جًدا".

Twitter  :المصدر
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جدري القرودمستجدات
في 20 أيار / مايو 2022، بدأت وسائل اإلعالم اإلخبارية المحلّية ووسائل التواصل االجتماعي في

لبنان تتداول أخباًرا عن جدري القرود. بمجرّد حدوث ذلك، بدأت الشائعات تنتشر. حتى اآلن، ال

تزال اإلجراءات والتدابير التي يتعّين اتخاذها من قبل الحكومة اللّبنانية ومنظمات القطاع الصحي

الخاصة محدودة مع الحفاظ عىل حالة تأهب للحاالت الجديدة وإنشاء أدوات المراقبة والكشف

المبكر واإلبالغ والتحقيق بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. أما بالّنسبة إىل شراء الفحوصات

واللّقاحات، فال داعي لها عىل المستوى الوطني حتى اآلن إذ ال توجد حاالت نشطة تم رصدها في

لبنان وال في أي دولة قريبة في المنطقة، وهو فيروس يمكن السيطرة عليه وله آثار جانبية أقل

خطورة وعوارض أكثر وضوًحا ومعّدالت انتقال ووفيات أقّل مقارنة بفيروس كوفيد-19. 
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