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حمى الضنك فيحمى الضنك في

السودان..السودان..
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التصدي للأخبار الكاذبة والمضللة ليست مهمة سهلة، حيث أشارت كثير من الدراسات ومنها دراسة (التصدي للأخبار الكاذبة والمضللة ليست مهمة سهلة، حيث أشارت كثير من الدراسات ومنها دراسة (معهدمعهد
ماساتشوستس للتكنولوجياماساتشوستس للتكنولوجيا عام  عام 20182018) أن الأخبار الكاذبة والشائعات تنتشر علي وسائل التواصل االجتماعي أسرع بكثير) أن الأخبار الكاذبة والشائعات تنتشر علي وسائل التواصل االجتماعي أسرع بكثير

من الأخبار الحقيقية.من الأخبار الحقيقية.

أمام الصحفيين والإعالميين مهمة التثبت من الحقائق. تستند الشائعات أحيانًا علي بعض الحقائق والمعلوماتأمام الصحفيين والإعالميين مهمة التثبت من الحقائق. تستند الشائعات أحيانًا علي بعض الحقائق والمعلومات
الصحيحة وتحتاج إلي مهارات ومعرفة للفصل بين ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي. يعتبر العمل الإعالمي المهنيالصحيحة وتحتاج إلي مهارات ومعرفة للفصل بين ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي. يعتبر العمل الإعالمي المهني
المتسلح بالمعرفة والتدريب الجيد من العناصر المهمة في دعم وتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة جائحة كورونا وذلكالمتسلح بالمعرفة والتدريب الجيد من العناصر المهمة في دعم وتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة جائحة كورونا وذلك

بنشر المعلومات الصحيحة والتصدي للأخبار الكاذبة والشائعات.بنشر المعلومات الصحيحة والتصدي للأخبار الكاذبة والشائعات.

األخبار الكاذبة والمضللةاألخبار الكاذبة والمضللة

يعمل مشروع إنترنيوز في السودان (منبع الثقة) على مكافحة الأخبار

الكاذبة، المضللة، والشائعات المتعلقة بجائحة كورونا، عبر جمع وتحليل

الشائعات المتداولة في وسائل التواصل االجتماعي وعبر مجموعات

االستماع وجهًا لوجه. وتقديم معالجة صحفية مهنية للشائعات

مستندة إلي مصادر علمية موثوقة وتقديم المعلومات الصحيحة

الموثقة للمتلقي في المناطق المتأثرة بالنزاعات والكوارث االنسانية.

معدالت الإصابة بحمى الضنك

في السودان حتى الآن

سجلت والية شمال كردفان أعلى معدل إصابة بعدد
(1164) مصاب و(11) حالة وفاة، ثم والية شمال

دارفور في المرتبة الثانية بعدد (655) مصاب وحالة
وفاة واحدة، وبلغت جملة الإصابات بحمي الضنك

في السودان (3326) مصاب و(23) حالة وفاة.

أقرت وزارة الصحة السودانية بتأثر 11 والية بحمى

الضنك، وهي واليات شمال وغرب كردفان، شمال

وجنوب وغرب دارفور، البحر الأحمر، النيل الأبيض،

كسال، الشمالية، نهر النيل، والقضارف.

المنشور بتاريخ 22 نوفمبر 2022م وفقًا لتقرير وزارة الصحة السودانية

في الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك.

أكد وزير الصحة االتحادي
المكلف إرسال فرق طبية
تضم خبراء بالتعاون مع
منظمة الصحة العالمية
إلي الواليات المتأثرة

بحمى الضنك.

إن حمى الضنك تنتشر في واليات عديدة ولكن معدل
الإصابة الأعلى هو في مدينة الأبيض، وطالبت بإعالن

حالة الطوارئ في والية شمال كردفان

وقالت "لجنة أطباء السودان" في بيان منشور:
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وبحسب وزارة الصحة السودانية، الناقل والمسبب لحمى الضنك هو "بعوضة االيديس" وهي
بعوضة سوداء داكنة اللون بها خطوط بيضاء اللون علي الأرجل ونقاط بيضاء، نشاطها نهاري
من الشروق حتى قبل المغرب وتستريح داخل المساكن وتضع بيضها في المياه الراكده

العذبة مثل الأزيار والبراميل وغيرها.

انتشرت جملة من الشائعات عن حمى الضنك في وسائل
التواصل االجتماعي، وتم الترويج لعالجات ونصائح وإرشادات

خاطئة وخطيرة علي صحة الناس.
ومن هذه الشائعات والنصائح الخاطئة:
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 لمنظمة الصحة العالمية:
ً
 لمنظمة الصحة العالمية:وفقا
ً
وفقا

حمى الضنك عدوى فيروسية ينقلها
البعوض، وتظهر في المناخات

المدارية وشبه المدارية في العالم،
وال سيما في المناطق الحضرية

وشبه الحضرية.

حمى عدن

حمى تكسير العظام

ابو الركب

و"الدنك" وغيرها..

من مضاعفات حمى الضنك بحسب وزارة الصحة السودانيةولحمى الضنك مسميات أخرى مثل:

ألم شديد في البطن

القيء المستمر
إرهاق

نزيف باللثة أو الأنف
طفح جلدي

الناس تخلي الأدوية
وتمشي تتش

امرأة – االبيض – شمال كردفان –
واتساب

ال يوجد دليل عملي أن حرق الجسد
بالحديد (الكي/التش بالنار) يعالج

حمى الضنك.

في حالة الإصابة بحمى الضنك يجب إتباع
إرشادات الطبيب، وحرق الجسد بالحديد

يمكن أن يسبب مضاعفات صحية خطيرة.
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تغطية حاويات تخزين المياه المنزلية

وتفريغها وتنظيفها أسبوعيًا،

التخلص من النفايات الصلبة كما ينبغي

إزالة الموائل التي هي من صنع الإنسان
والتي يمكن أن تتجمع فيها المياه،

تدابير الوقاية المنزلية الشخصية مثل سواتر

النوافذ والمواد الطاردة وأجهزة التبخير

للوقاية من المرض ومكافحته يجب إتباع

بعض الإجراءات والتدابير منها:

ويجب مراعاة هذه التدابير خالل النهار داخل المنزل

وخارجه على حد سواء لأن البعوض الناقل

الرئيسي للمرض يلسع أثناء النهار
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الوقاية والمكافحة
ضد المرض

للمزيد من المعلوما الرجاء التواصل مع

مسؤول االعالم، حسن بركية:

hahmed@internews.com

تعتبر والية شمال كردفان هي األكثر
 من حمى الضنك حتى اآلن، نشرت

ً
تضررا

وسائل التواصل االجتماعي أخبار وصور
ومعلومات رسمت صورة قاتمة لألوضاع

في الوالية وبصورة خاصة في عاصمة
الوالية (األبيض).

وكشفت وزارة الصحة بوالية شمال كردفان
عن  ارتفاع حاالت اإلصابة بحمى الضنك في

الوالية.

مراجع مهمة

مضاعفات حمي الضنك

حمى الضنك في شمال كردفان

بعوضة االيديس

حمى الضنك وحمى الضنك الوخيمة
(who.int)

حمى الضنك - التشخيص والعالج - مايو
كلينك

ة تقرير حاالت الإصابة... - وزارة الصح�
Facebook | الإتحادي�ة

 لمنظمة الصحة العالمية:  
ً
 لمنظمة الصحة العالمية:وفقا
ً
وفقا

"ال يوجد عالج محدد لحمى الضنك."ال يوجد عالج محدد لحمى الضنك.

وينبغي للمرضى أن يخلدوا إلىوينبغي للمرضى أن يخلدوا إلى

الراحة وأن يواظبوا علي شرب قدرالراحة وأن يواظبوا علي شرب قدر

كاف من الماء وأن يلتمسواكاف من الماء وأن يلتمسوا

المشورة الطبية."المشورة الطبية."
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