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Rooted in Trust مقّدمة إىل مشروع
 

 هو مشروع ممّول من مكتب المساعدات االنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية
الدولية (USAID) بإشراف "إنترنيوز" (Internews) لدعم الوكاالت اإلنسانية والصحية

العامة في مكافحة إنتشار الشائعات والمعلومات المضلّلة المتعلّقة بفيروس

كوفيد-19 والّسيطرة عليها. (1) تّم تجديد المشروع مؤخرًا في أيلول/سبتمبر 2021 ومن

المتوّقع أن يستمرّ الفصل الثاني (RiT2.0) حتى نهاية عام 2022. 

 
في هذه الّنشرة، تعرض "إنترنيوز" أبرز الشائعات التي تم تداولها في لبنان في الفترة

الممتّدة من 01 إىل 31 تّموز/يوليو 2022 عىل مواقع التواصل اإلجتماعي وبعيًدا عن

Endless Medical" االنترنت، وذلك بواسطة أنشطة شركائنا منهم منّظمة

Advantage" الناشطة في إشراك المجتمَعين السوري واللّبناني في منطقة البقاع
ومؤّسسة "مهارات" التي تتعامل مع مجتمعات مختلفة من كافة الجنسيات في لبنان.    

تّم رصد في خالل هذه الفترة 56 شائعة من مجموعات خاصة وحسابات عىل

Facebook و WhatsApp و Twitter و Instagram التي تسجّل معّدًال مرتفًعا
نسبًيا من حيث عدد المستخدمين المتفاعلين معها فضًال عن 140 شائعة تّم تداولها

بعيًدا عن شبكة اإلنترنت ورصدتها أنشطة شركائنا الهادفة إىل الوصول إىل السكان
والمجموعات األقل نشاًطا عىل اإلنترنت والذين ينقلون شائعاتهم من خالل الكالم

الشفهي.   

 
تسلّط هذه النشرة الضوء عىل ثالث شائعات تندرج في إطار مواضيع متكرّرة، وهي:

كوفيد-19؛ جرعات لقاح كوفيد-19؛ برامج اللّقاحات؛ العوارض.
 
 

5,602,398 
 جرعة من اللقاح

15,069 
إصابة بالفيروس

33
وفّيات

وضع كوفيد-19 في لبنان 

 
شهد لبنان 15.069 حالة إيجابية في الحجر الصحي طوال شهر تّموز/يوليو(2) فضًال عن

تسجيل 33 حالة وفاة جديدة (3) مع تفشي الفيروس بشكل خاص لدى الشباب الذين

تتراوح أعمارهم بين 20 و 29 سنة. (4) ثّمة 182 سريرًا في أقسام وحدة العناية المرّكزة

لالستجابة لكوفيد-19 في جميع أنحاء لبنان بمعّدل إشغال 30٪ كما يقع لبنان حالًيا في

المستوى 4 من انتقال الفيروس عىل المستوى المجتمعي (5) إذ يشهد عدًدا كبيرًا من

حاالت كوفيد-19 الشديدة الخطورة وضغًطا عىل نظام الرعاية الصحية المحلّي المتدهور

بالفعل، (6) والذي انخفضت قدرته عىل التعامل مع موجات كوفيد- 19 مقارنة بذي قبل

(7) حيث ال يوجد ذات عدد األسرة كما كان من قبل ناهيك عن نقص في الموظفين.  
 

التقديرات السكانية الجديدة للبنان في عام 2021 هي 5.631.000. (8) لم تأخذ النسبة

المئوية لألشخاص الملّقحين محلًيا ضد كوفيد-19 هذه األرقام الجديدة في االعتبار؛ لذلك،

قد تكون النسب المئوية أقّل بكثير مّما نعرفه. وفًقا للبيانات المتوافرة لدينا اآلن:
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 فلسطينّيون

 سوريّون

نسب متلقوا اللّقاح بما في ذلك أولئك الذين تبلغ أعمارهم 12 عاًما أو أكثر

توزيع الجنسيات عىل الحاصلين عىل اللّقاحات



توافرة لجميع الذين تزيد أعمارهم عن خمس
سنوات

الجرعة األوىل

متوافرة لجميع الذين تلّقوا الجرعة األوىل قبل
ثالثة أسابيع أو أكثر

الجرعة الثانية

متوافرة لجميع الذين تلّقوا الجرعة الثانية قبل
خمسة أشهر أو أكثر

الجرعة الثالثة

متوافرة للجميع بعد ستة أشهر من تلقي الجرعة
الثالثة

الجرعة الرابعة

مزّودو المعلومات: 

لوحة المعلومات التابعة لمنظمة الصحة العالمية

صفحة منظمة الصحة العالمية (كوفيد-19)

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا؟ (اإلنجليزية/

العربّية)

أسئلة وأجوبة (اإلنجليزية/العربّية)

لبيانات الخاصة بلبنان عىل موقع منظمة الصحة

العالمية

صفحة المعلومات الخاصة بكوفيد-19 في لبنان

عىل موقع وزارة الصحة العامة

صحيفة الوقائع الخاّصة بصحة الّالجئين والمهاجرين

عىل موقع منظمة الصحة العالمية

أسئلة وأجوبة حول صحة الّالجئين والمهاجرين عىل

موقع منظمة الصحة العالمية 

صفحة المعلومات الخاصة بلقاحات كوفيد-19 في

لبنان عىل موقع وزارة الصحة العامة

WHO Lebanon website 

(https://covid19.who.int)

(https://covid19.who.int)

(https://covid19.who.int)

(https://covid19.who.int)

(https://www.who.int/ar)

(moph.gov.lb)

(Https://covid19.who.int)

(Https://covid19.who.int)

(www.moph.gov.lb/en)

(www.who.int/ar)

أرقام هواتف وخطوط ساخنة مهّمة 

الخطوط الساخنة التابعة لوزارة الصحة العامة: 

مركز االتصال لإلبالغ عن حاالت إصابة بكوفيد-19: 594459 01 

قسم الحجر الصحي في المطار: 629352 01

مركز الطب الوقائي: 843769 01 | 830300 01

وحدة المراقبة الوبائية: 614194 01 |614196 01

مكتب منظمة الصحة العالمية في لبنان: 612970/1/2 01

 الخط الساخن لدخول المرضى اىل المستشفيات: 832700 01

 الخط الساخن للطوارئ التابع للصليب األحمر اللّبناني: 140 

الخط الساخن التابع للصليب األحمر اللّبناني لالستشارات

الطبية وطلب آلة األكسجين لمرضى كوفيد-19: 1760  

EMA – رقم مركز الجمعية في البقاع للمعلومات وخدمات

اإلحالة:  76 864 721 

       كورونا 1787 | لقاح 1214 (كالهما مجاني) 

توصيات وزارة الصحّة العاّمة

توافر اللّقاح:
 

يتوافر اللّقاح لجميع المقيمين في لبنان من مختلف الجنسيات، بما في ذلك
السوريون والفلسطينيون والعمال المهاجرون، حتى لو لم تكن وثائق إقامتهم

محّدثة وال حاجة للتسجيل المسبق لتلّقيه.

 
  https://cdn.me-qr.com/pdf/7695678.pdf :الئحة مراكز التطعيم

 

https://covid19.who.int/
https://covid19.who.int/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub
https://www.moph.gov.lb/en/Media/view/61768/novel-coronavirus-2019-
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/refugee-and-migrant-health
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/refugee-and-migrant-health
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/refugee-and-migrant-health
https://www.moph.gov.lb/en/Media/view/61438/covid-19-vaccine
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub
https://www.moph.gov.lb/en/Media/view/61768/novel-coronavirus-2019-
https://cdn.me-qr.com/pdf/7695678.pdf


 لقاح كوفيد19 والجرعات

شائعة 1#
"في الوقت الحالي ليس مطلوبا من من اخذوا ثالثة

جرعات او جرعتان مع إصابة اخذ اي جرعة زائدة.

الباقون يجب إتمام الجرعات اىل ثالثة و اعتبار اإلصابة

جرعة. مثال المصاب مرتين ياخذ جرعة و هكذا. كبار
السن و الناس لعندها مشاكل مزمنة خطيرة يجب ان

يأخذوا الرابعة. في األعم األغلب الوضع تحت السيطرة

و ال داعي للخوف في هذا الموضوع." الــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــع

ثّمة طريقتان مختلفتان الكتساب مناعة ضّد

كوفيد-19: إما من خالل العدوى الطبيعية أو التطعيم.

كالهما سيسمح لجهاز المناعة في الجسم بإنتاج

األجسام المضادة الضرورية لمحاربة المرض، لكّنهما

ليسا متطابَقين تماًما. (10)

االختالفان الرئيسيان هما: 

 في حين أّن المناعة الطبيعية يمكن أن توّفر بعض
الحماية المؤقتة ضد العدوى، فإّن البيانات الحديثة

تشير بوضوح أن هذه الحماية ليست طويلة األمد

مثل تلك التي يوّفرها التطعيم. (11)

 باإلضافة إىل ذلك، قد يكون من المرجّح أن
تستهدف األجسام المضادة المكتسبة من

اللّقاحات متغيرات فيروسية جديدة أكثر من

األجسام المضادة المكتسبة بشكل طبيعي الّتي

تؤدي فقط إىل زيادة التحصين تجاه المتغير

المحّدد الذي تسّبب في الحالة. (12)

 
لماذا ذلك؟ لن تكون االستجابة المناعية للعدوى

الطبيعية وحدها هي مماثلة لدى جميع األفراد. ولكّن

مع اللّقاح، يتم إعطاء معظم األفراد ذات الجرعة مّما

يقلّل إىل حّد ما من تنّوع االستجابة المناعية المستحّثة.

(13) عوامل مثل مقدار الفيروس الذي تعرّض له
شخص ما وإصابته به وما إذا كان كوفيد-19 خفيًفا أو

معتدًال أو شديًدا، باإلضافة إىل عوامل مثل العمر

والحاالت الطبية الموجودة مسبًقا - والتي تؤثّر في

وظيفة جهاز المناعة - تلعب جميعها دوًرا. 

لدى أولئك الذين يتلّقون لقاح كوفيد-19 دفاعات قوية

ضد العوارض الشديدة للمرض واالستشفاء والوفاة،

لكّنهم ما زالوا عرضة لتطوير "حالة اختراق" التي عادة

ما تكون خفيفة بنسبة 90٪ عند حدوثها.  (14) 

ال يُنصح بعدوى االختراق كوسيلة "لتعزيز" المناعة ألنّه
ال توجد دراسات تدعم الدليل عىل أّن حالة االختراق
تزيد من الحماية ضد األمراض الخطيرة أو العالج في

المستشفى عىل عكس المعزّزات التي ثبت كثيرًا أنّها

تقلّل بشكل كبير من عدوى المرض وشّدته. (15)

 

 

 

 

-- مشاركة الشائعة عبر حساب عىل
تويتر لديه 4.900 متابع  مع نسبة تفاعل

عالية: 140 رّدة فعل و 8 تعليقات

حتى لو تلّقيتم جميع اللّقاحات الموصى بها، فال يزال يتعّين

عليكم ممارسة احتياطات السالمة مثل ارتداء الكمامة والتباعد

االجتماعي ألنّكم لستم محمّيين بنسبة 100٪ ضد كوفيد-19

خصوًصا مع ظهور موجة جديدة وتزايد عدد الحاالت كما هو

الحال اآلن في لبنان.

 ال يُنصح بعدوى االختراق كطريقة "لتعزيز" مناعتكم بشكل
أكبر، وال يوجد دليل علمي عىل ذلك خصوًصا إذا كنتم تعانون
من نقص المناعة و / أو لديكم أمراض كامنة تجعلكم أكثر

عرضة لإلصابة بأمراض خطيرة بسبب كوفيد-19.  

المناعة بعد حالة االختراق غير كاملة. يجب عىل األشخاص

المصابين بالعدوى االنتظار حتى تتحّسن حالتهم - وقد تصل

مّدة االنتظار إىل 90 يوًما (حوالي 3 أشهر) بعد اإلصابة - ولكن

يُقترح أن يحصلوا عىل جرعة معزّزة إذا نُصح بذلك. وفًقا لدكتور

ديفيد دودي، عالم األوبئة في كلّّية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة

العامة.  

لحجز موعد، يمكنكم مراجعة قائمة مراكز التطعيم القريبة

منكم وجداولها . إليكم معلومات االتصال بها عىل الرابط

 https://cdn.me-qr.com/pdf/7695678.pdf :التالي

في حالة االشتباه، يجب إجراء فحص: عىل كّل َمن يشتبه

في وجود أي إصابة بفيروس كوفيد-19 أّو تعرّض لشخص ما

مصاب بـكوفيد-19 أو مشتبه في إصابته إجراء فحص، ذلك

مهم بشكل خاص لألشخاص المعرّضين لخطر كبير ، مثل

أولئك الذين أجروا عمليات زرع والذين يخضعون للعالج

الكيميائي النشط أو يعانون من مشاكل في الكبد أو أمراض

الكىل أو غسيل الكىل أو كبار السن أو الذين يعانون من نقص

المناعة. 

استشارة طبيب متخّصص: من المرجّح أن تظهر عوارض

معتدلة لدى األشخاص الذين يعانون من عدوى االختراق. لكن

من المهم التحدث مع طبيبكم إذا لم يكن كذلك. في ما يلي

قائمة بالمراكز التي تقّدم رعاية صحية منخفضة التكلفة

في لبنان:

https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/HealthCareSy
  stem/PHC/phcc.pdf
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برامج اللّقاحات

شائعة 2#
"#جدري_القرود في لبنان، لكن بشرى سارة لمن هم
فوق الخمسين. حيث أعلن البروفيسور في األمراض

الجرثومية جاك مخباط أن من سبق له أن أخذ اللقاح

المضاد لمرض الجدري ممن تجاوزوا الخمسين من

عمرهم يحظون بالحماية من خطر التقاط فيروس

جدري القردة. ودعا إىل عدم الربط بين مرض الجدري،

وجدري الماء الذي يصيب األطفال، موضحاً أن لقاح

جدري الماء ال يحمي من جدري القرود."

الــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــع
ثّمة عالقة وثيقة للغاية بين فروَسي الجدري وجدري القرود

وهما ينتميان إىل ذات العائلة. (16) 

أظهرت الدراسات السريرية أّن لقاحات الجدري فّعالة

بنسبة تصل إىل 85٪ في الحماية من جدري القرود. (17)

الشائعة المذكورة أعاله هي اقتباس خاطئ من تصريح

الدكتور جاك مخباط "من سبق له أن أخذ اللّقاح المضاد

لمرض الجدري ممن تجاوزوا الخمسين من عمرهم

يحظون بالحماية من خطر التقاط فيروس جدري القردة،

مع األخذ في االعتبار أنهم أكبر سًنا اآلن وتميل المناعة إىل

التضاؤل بمرور الوقت". (18) الدكتور جاك مخباط، رئيس

قسم الطب الباطني وأستاذ كلينيكي في قسم األمراض

المعدية في الجامعة اللّبنانية األميركية.

لكن: في حين أنّه من الصحيح أّن لقاح الجدري يقي

من جدري القرود، فإّن فعالية لقاح الجدري تضعف

بمرور الوقت وتستمّر الحماية الفّعالة فقط من 3 إىل

5 سنوات. (19)

هذا يعني أّن من هم في الخمسينيات من العمر في

لبنان الذين أخذوا لقاح الجدري وهم أطفال ليسوا

محميّين من جدري القرود أو الجدري. 

لقاح الجدري غير متوافر حالًيا للبيع التجاري أو االستخدام

في لبنان. (20)

بقية الشائعة التي تنّص عىل أنه ال ينبغي أن يكون هناك
ارتباط بين الجدري وجدري الماء صحيحة. (21) ال يوّفر

لقاح جدري الماء، وكذلك العدوى السابقة، أي حماية

ضد جدرى القرود. 

كيف ينتشر جدرى القرود؟ يمكن أن تحدث عدوى

جدري القرود إذا كان الشخص عىل مقربة من شخص

مصاب (عىل سبيل المثال، مشاركة ذات المناشف أو

المالبس أو الفراش؛ االنخراط في الجماع؛ التعرّض

للّسعال والعطس)، عن طريق لمس جلد أو فراء

الحيوانات المصابة أو عن طريق تناول لحوم مطبوخة

بشكل غير صحيح من حيوان مصاب. (22)

لم يشهد لبنان سوى 4 حاالت مؤكدة لمرض جدري

القرود: 1 في بيروت و 3 في جبل لبنان، (23) وتم اإلبالغ
عن آخر حالة في 21 تموز / يوليو 2022. (24) 

حّتى اآلن، تراوحت أعمار جميع المصابين بين 31 و 59

سنة (25) وجميعهم من رجال لبنانيين ذوي تاريخ من
السفر. لكن يمكن أن يتغّير ذلك حيث لوحظت حاالت

لدى أشخاص من جميع األجناس واألعمار في البلدان

األخرى التي يتفشى فيها مرض جدري القرود. (26)

قامت وزارة الصحة العامة بعزل الحاالت في المنزل مع

متابعة المخالطين. (27)

أشار الدكتور ناجي عون المختّص باألمراض البكتيرية

والمعدية إىل أنّه "من الضروري إعادة التطعيم خالفا

لما يُشاع أنّه يجب تلّقي لقاح الجدري مّرة واحدة

طوال حياة اإلنسان". (28)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- مشاركة الشائعة عبر حساب عىل تويتر لديه
14.100 متابع مع نسبة تفاعل منخفضة نسبًيا
:13 رّدة فعل وتعليق واحد وثالث مشاركات.  

عىل الرغم من أّن جدرى القرود ليس رذاًذا ولديه معّدل انتقال

أقل من كوفيد-19، ال يزال من الممكن أن ينتشر عن طريق

قطرات الجهاز التنفسي، والتي تتطلب اتصاًال وثيًقا. لذلك،

فإّن ارتداء الكمامة والحفاظ عىل التهوية الجيدة والنظافة

والتباعد الجسدي - تدابير من شأنها أيًضا الحماية من
كوفيد-19- ستحميكم من عدوى جدري القرود وتمنع

انتقاله في مجتمعكم. (29) 

يمكن لألغراض الشخصية أو المشتركة، بما في ذلك

المالبس واألواني واألثاث وكذلك األسطح والمواد وخصوًصا

مالءات األسرة، أن تنشر جدري القرود. يُنصح بتطهير

األسطح الملوثة باستخدام 0.5٪ هيبوكلوريت الصوديوم أو

غيرها من المطهرات عالية المستوى المعتمدة من وكالة

حماية البيئة في حال مالمسة أسطح أو مواد استخدمها

شخص مصاب بجدرى القرود أو يشتبه بإصابته من أجل حماية

نفسكم وإيقاف العدوى وانتشار المرض.(30) 

يجب تجّنب االتصال غير المحمي بالحيوانات البرية،(31)

وخصوًصا تلك المريضة أو النافقة، بما في ذلك لحومها ودمها

وأجزاء أخرى. باإلضافة إىل ذلك، يجب طهي جميع األطعمة

التي تحتوي عىل لحوم أو أجزاء حيوانية جيًدا قبل تناولها. 

في حال االشتباه في إصابتكم أو إصابة أي شخص

تعرفونه بجدري القرود، اتصلوا برقم وحدة المراقبة الوبائية
بوزارة الصحة العامة لإلبالغ عن ذلك والحصول عىل مزيد من

المساعدة والتوجيهات: 01614194 | 01614196. 

تعّرفوا عىل الحقائق الخاصة بكم وتابعوا المصادر

Monkeypox الموثوقة مثل موقع منظمة الصحة العامة

who.int)) والمتوافر أيًضا باللّغة العربية:
https://www.who.int/ar/news-room/fact-

 sheets/detail/monkeypox
ويمكنكم متابعة أيًضا صفحات وزارة الصحة العامة ذات

الصلة: Facebook - Twitter - الموقع اإللكتروني للبقاء عىل

اطالع دائم بأحدث األخبار في الوقت الفعلي وأكثرها دقة. 

 

 

 

 

 

التــوصــــيــات
للمجتمع

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox
https://www.facebook.com/mophleb
https://twitter.com/mophleb?s=20&t=TyLeu6uATvV94bvqmkhmeg
https://www.moph.gov.lb/en/


كوفيد-19 والعوارض

شائعة 3#

الــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــع
عىل الرغم من أنّه كان يُعتقد في البداية أّن فيروس كورونا

يسّبب ضيق التنّفس، ثّمة اآلن أدلّة كثيرة عىل العديد

من العوارض األخرى، بما في ذلك اآلثار العصبية

والمعرفية والنفسية، ولكن مثل هذه الحاالت ال تزال

نادرة جًدا. (32)

ما مدى شيوع ذهان ما بعد اإلصابة بكوفيد؟ تشير
األدلّة حتى اآلن إىل أنّه نادر الحدوث حيث يحدث لدى

حوالي 0.25 ٪ من المصابين بالفيروس الذين لم يتم

نقلهم إىل المستشفى (ومن المحتمل أن يكون لديهم

عدوى خفيفة) ، و 0.89 ٪ من األشخاص الذين تم نقلهم

إىل المستشفى بسبب كوفيد-19. (33) 

يمكن أن تكون مثل هذه العوارض ُمنِهكة لقدرة الشخص

عىل العمل والتركيز، وغالًبا ما يكون من غير الواضح كم

من الوقت ستستمر أو كيفية عالجها. (34)

كان معظم المرضى المصابين في الثالثينيات

واألربعينيات والخمسينيات من العمر. (35) في حين

يمكن أن تتنّوع عوارض ذهان ما بعد كوفيد، إال أن هناك

بعض القواسم المشتركة: عادة ما يعاني األشخاص من

مشاكل في النوم تليها األوهام والهلوسة بجنون العظمة. 

لحسن الحظ، كان المصابون قادرين عىل إدراك أّن

هناك شيًئا خاطًئا في طريقة تفكيرهم وطلب

المساعدة، (36) وهو أمر غير شائع عادًة لدى األشخاص

الذين يعانون من نوبات ذهانية. 

أشارت بعض األبحاث إىل أّن رد فعل الجسم تجاه

كوفيد-19 يمكن أن يؤدي إىل التهاب حول الدماغ والذي

بدوره يمكن أن يؤثر في صحة الشخص العقلية. (37)

يعتقد الباحثون أّن التهاب الدماغ يمكن أن يكون مسؤوالً

أيًضا عن عوارض كوفيد-19  األخرى مثل فقدان التذوق أو

الشم. (38)  

تشير دراسات أخرى إىل أن اآلثار النفسية قد تكون

مرتبطة باستجابة الجهاز المناعي للجسم للفيروس، حيث

قد يظل الجهاز المناعي منشغًال بعد أن يتعافى المريض

جسديًا. (39) هذا التنشيط المناعي المستمر هو تفسير

رئيسي لضباب الدماغ ومشاكل الذاكرة المرتبطة

بـكوفيد-19. (40) 

ال يزال هناك العديد من األسئلة التي لم تتم اإلجابة عليها
حول ما إذا كان التركيب الجيني أو االستعداد غير

المكتشف لإلصابة بأمراض نفسية يزيد من خطر اإلصابة

ومدة استمرار حالة الذهان. (41) 

الدليل العلمي لذهان ما بعد اإلصابة بكوفيد يأتي في

الغالب من "تقارير الحالة"، وهي أوراق بحثية تصف

العوارض وتعافي المرضى الفرديين. (42) ومع ذلك، ثّمة

حاجة إىل مزيد من البحث لفهم هذا االرتباط. (43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- مشاركة الشائعة عبر حساب عىل Instagram تابع إلحدى
وسائل اإلعالم اإلخبارية المحلية  مع 13860 متابع  ونسبة

تفاعل عالية نسبًيا : 134 رّدة فعل و 4 تعليقات.

عىل الرغم من أّن خطر اإلصابة بالذهان بعد كوفيد منخفض،

يجب عىل األشخاص الذين أصيبوا بالفيروس وعائالتهم البحث

عن أي تغيرات مفاجئة في الشخصية أو جنون العظمة أو

األوهام في األيام واألسابيع واألشهر التي تلي اإلصابة. 

إذا لوحظت هذه العالمات، فإّن طلب المساعدة الطبية أمر
ضروري. يتم معالجة معظم حاالت ذهان ما بعد كوفيد بسرعة

من خالل الرعاية النفسية المناسبة والعالج باألدوية. 

وصم مجموعات معّينة من الناس ألنهم يعانون من

مرض عقلي أمر غير مقبول عىل اإلطالق ألّن القيام بذلك

يزيد من معاناتهم وقد يؤخر الشفاء كما أنه ينطوي عىل خطر

زيادة تهميش الفئات المهمشة الموجودة والتي تخضع بالفعل
للتمييز االجتماعي. 

يمكن أن تعمل الوصمة أيًضا كحاجز أمام معالجة الحالة

الصحية الحالية وحلّها ألنها قد تثني الناس عن الحصول عىل

رعاية طبية خوًفا من أن يتم وصفهم أو إدانتهم بشكل خاطئ. 

ابتداًء من آب/أغسطس 2022 حتى أيار/مايو 2023، تغطي

منظمة SAMS رسوم المستشفى، بما في ذلك العالج في

المستشفيات لخدمات الطب النفسي للعمال اللّبنانيين أو

السوريين أو الفلسطينيين أو المهاجرين من جميع الجنسيات

 كما أنها تغطي جميع المناطق في لبنان. يمكنك التواصل
معها عىل األرقام التالية: 

منطقة البقاع: 71382754 

منطقة جبل لبنان والشمال وعكار: 81329528 

مناطق الجنوب وبيروت: 76382071 

ساعات العمل: من االثنين إىل الجمعة من الساعة 10:00

صباًحا حتى 4:00 مساًء 

للشكاوى و / أو المالحظات: 71929806 

 

 

 

 

 

 

التــوصــــيــات
للمجتمع

"أثبتت دراسة في جامعة كولورادو -الواليات
المّتحدة إمكانّية تسّبب فيروس كورونا

بالتهابات خطيرة في الجسم قد يلعب دوراً

في تطوير أعراض الّذهان: يشعر المصابون

بذهان كوفيد أنّهم مالحقون، ويمكن أن

يبالغوا في تقدير الذات مثل المصابين

بجنون العظمة" 
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