
الإشاعة الشائعة

خضعت لقاحات الحصبة و كوفيد-19 الختبارات صارمة

وثبت أنها لقاحات آمنة وفعالة. وفقًا لمنظمة الصحة

العالمية حال لقاح الحصبة دون وفاة حوالي 31.7

مليون شخص في الفترة مابين 2000-2020. ووفًقا

التابعة لمنظمة الصحة العالمية، لإحصائيات التطعيم

تم توزيع لقاح كوفيد-19 على 203 دولة حول

العالم، بما في ذلك دول في إفريقيا وأوروبا وأمريكا

الجنوبية والشرق الأوسط. بحلول 30 مايو 2022، في

السودان، تلقى ما ال يقل عن 6،651،268 شخص جرعة

واحدة من لقاح كوفيد-19، وهو ما يمثل حوالي

20% من السكان.

"

لماذا هذا يهم؟
ُتظهر بيانات الشائعات لإنترنيوز أن الكثيرين يخشون وال يثقون بلقاحات كوفيد-19.

بالنظر إلى أن اللقاحات هي خط دفاعنا الأول، فإن مثل هذه المفاهيم الخاطئة قد

تحض الناس عن السعي للحصول على لقاح كوفيد-19 مما يجعل من الصعب

على المجتمع محاربة المرض.

لقاحات الحصبة هي لقاحات روتينية أساسية للرضع وإذا لم يتم تطعيم الطفل

ضد الحصبة يمكن أن يصاب بمرض شديد وقد يموت إذا لم يعالج. أيضا، يمكن أن

تنتشر الحصبة بسرعة كبيرة من طفل إلى آخر.

يمكن أن يؤدي نقص المعلومات والمعلومات الخاطئة حول عملية توصيل

اللقاحات إلى زيادة التردد في أخذ اللقاح في السودان، مما يعرض الفئات

الضعيفة لخطر أكبر للإصابة بكوفيد-19.

يمكن أن تدفع مثل هذه المفاهيم الخاطئة بعض الناس إلى تجنب جميع

اللقاحات، وزيادة اعتمادهم على العالجات المنزلية والعالجات البديلة. هذا يمكن

أن يعرضهم لخطر أكبر، لأن بعض هذه العالجات قد تكون ضارة بصحتهم.

تم تكليف منشأة COVAX بتوفير الوصول العادل والمنصف إلى لقاح كوفيد-19

لكل بلد في العالم، وخاصة البلدان منخفضة الدخل الأكثر تضررًا من الجائحة بسبب

النظم الصحية التي تعاني من نقص الموارد والآثار االقتصادية المتبقية لعمليات

الإغالق السابقة.

يعتبر لقاحا كوفيد-19 والحصبة فعالين للغاية في حماية مجتمعاتنا. تشرح سلمى

محي الدين، مسؤولة الصحة العامة التي تترأس إدارة التغذية في أبو كرشوال،

جنوب كردفان: "اللقاحات تقوي جهاز المناعة لدينا ضد فيروس أو مرض معين.

عالوة على ذلك، فإن وزارة الصحة مسؤولة عن التطعيمات في البالد، بينما تدعم

المنظمات الإنسانية الشركاء في االستجابة الصحية، مثل جائحة كوفيد-19 ".

تعتبر الحصبة مرًضا شديد العدوى، وفًقا لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية

الأمريكية، "إذا أصيب شخص واحد بها، فإن 9 من كل 10 أشخاص قريبين من ذلك

الشخص غير محصنين سيصابون أيًضا بالحصبة". من ناحية أخرى، يمكن أن يسبب

مرض كوفيد -19 أعراًضا شديدة، مثل ضيق التنفس أو جلطات الدم، مما قد يؤدي

إلى دخول المستشفى وحتى الموت. يوصي الأطباء في جميع أنحاء العالم بكل

من لقاح كوفيد-19 والحصبة ويعتبرونها لقاحات منقذة للحياة.

اصال نحنا ما بنثق في المنظمات البتجيب التطعيم وانا من
زمان منعت زوجتى من تطعيم الحصبة واسي نحنا كويسين
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