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التصدي للأخبار الكاذبة والمضللة ليست مهمة سهلة، حيث أشارت كثير من الدراسات

ومنها دراسة (معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 2018) أن الأخبار الكاذبة

والشائعات تنتشر علي وسائل التواصل االجتماعي أسرع بكثير من الأخبار الحقيقية.

أمام 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 المهني المتسلح بالمعرفة

والتدريب الجيد من العناصر المهمة في دعم وتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة

جائحة كورونا وذلك بنشر المعلومات الصحيحة والتصدي للأخبار الكاذبة والشائعات.

الأخبار الكاذبة والمضللةالأخبار الكاذبة والمضللة

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

الكاذبة والمضللة، والشائعات المتعلقة بجائحة كورونا، عبر جمع وتحليل

الشائعات المتداولة في وسائل التواصل االجتماعي وعبر مجموعات

االستماع وجهًا لوجه. كما يتم تقديم معالجة صحفية مهنية للشائعات

مستندة إلي مصادر علمية موثوقة، وتقديم المعلومات الصحيحة الموثقة

للمتلقي في المناطق المتأثرة بالنزاعات والكوارث الإنسانية.

معدالت الإصابة بالمالريا

في السودان حتى الآن

أشارت نشرة صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق

الشؤون الإنسانية في السودان (أوتشا) أن عدد حاالت

الإصابة بمرض المالريا في السودان في العام (2022)

ارتفع بمعدل (12%) مقارنة بالعام (2021)، وتم الإبالغ عن

1.9 مليون حالة إصابة بالمالريا وفقًا للنشرة الصادرة في

ديسمبر من العام الماضي.

بحسب التقرير االحصائي الأسبوعي
لوزارة الصحة االتحادية، في الفترة
من 26 نوفمبر - 2 ديسمبر 2022،
إن 16% من جملة المترددين على

المؤسسات الصحية المختارة كانت
بسبب المالريا.
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عودة معدالتعودة معدالت

المالريا للتزايدالمالريا للتزايد

أعداد المترددين على المؤسسات الصحية
في الفترة بين 26 نوفمبر و2 ديسمبر 2022

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تسبب المالريا طفيليات تنتقل إلى الناس بواسطة "قرصات

أنثى حشرات بعوض الأنوفيلس الحاملة للعدوى". وكما هو معروف يمكن الوقاية والتعافي

من المرض. وعلى الرغم من أن المرض غير شائع في المناخات المعتدلة، فال تزال المالريا

شائعة في البلدان االستوائية وشبه االستوائية. حيث يصاب ما يقرب من 290 مليون شخص

بالمالريا كل عام، ويموت أكثر من 400 ألف شخص بسبب هذا المرض.

في السادس من أكتوبر 2021، اوصت منظمة الصحة العالمية
باستعمال لقاح RTS,S المضاد للمالريا على نطاق واسع.

ولقاح RTS,S مضاد للمتصورة المنجلية وهي أشد طفيليات المالريا فتكًا في
العالم وأكثرها انتشاراً في افريقيا. ويحد هذا اللقاح بقدر كبير من الإصابة بالمالريا
والمالريا الوخيمة التي تهدد حياة الأطفال، وفي حال استعمال هذا اللقاح علي

نطاق واسع، يمكن إنقاذ عشرات الآالف من الأرواح سنويًا.
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يواجه السودان تحديات كثيرة في جهود مكافحة المالريا منها التحديات
االقتصادية التي تؤثر علي قطاع الدواء، وبالتالي التصدي لمرض المالريا.

كما أن السودان مطالب بزيادة االلتزام السياسي واالستثمار في الوقاية
من المالريا ومكافحتها من أجل بلوغ هدف "القضاء على المالريا".

إنترنيوز – النشرة اإلعالمية (إنترنيوز – النشرة اإلعالمية (33))
يناير يناير 20232023

وفقا لمدير قسم الصحة في اليونيسف
بالسودان، السيد كبير حسن:

"إن البعوض الذي يحمل المالريا المسبب للطفيليات يلدغ
عادة في ساعات الليل - فإن تمكنا من حماية الناس في
المناطق المتضررة أثناء نومهم ليًال، نكون قد وّفرنا فرصة
جيدة جًدا لمنع إصابتهم بالمالريا". وأضاف: "بإمكان عملية

حشد وتوزيع الناموسيات المعالَجة أن تنقذ الأرواح."

بحسب خبر منشور في وكالة سونا
(الوكالة الرسمية) قال وزير الصحة
االتحادي المكلف، دكتور هيثم
بحاجة محمد إبراهيم، أن السودان

الى (120) مليون دوالر سنويا
لمكافحة المالريا ولمدة ثالثة سنوات.

وبحسب اليونيسف يتعرض
حوالي 87٪ من الناس في

السودان، والذين يعانون أصًال
من وضع اقتصادي مزرٍ ومن
تبعات النزاع، لخطر الإصابة

بالمالريا.
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وكانت لجهود مواجهة جائحة كورونا، من حيث
الأموال والكوادر البشرية، أثر سالب على خطط

مكافحة المالريا. حيث قال وزير الصحة المكلف:

"صحيح انشغلنا بمكافحة الكوفيد ولكن الآن

نعمل على دحر المالريا، لذا محتاجين لتسارع
الخطى بين المركز والمحليات ولتكثيف

الأنشطة بخصوص مكافحة المالريا"

لمرض المالريا تبعات وأعباء اقتصادية كبيرة في السودان....

وفي العام 2020، كانت عدد الحاالت المسجلة في
النظام الصحي حسب إفادة الدكتور عبد هللا حمد، مدير

إدارة المالريا بوزارة الصحة السودانية، لقناة الحرة قد بلغت
حوالي (3) مليون حالة إصابة بينما تم تسجيل حوالي

(2000) حالة وفاة مرتبطة بالمالريا.

الوضع الوبائي أظهر المالريا في
قمة الأوبئة في السودان

وأضاف وزير الصحة قائال ً:
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استخدام الناموسية المشبعة بعد

مغيب الشمس

استخدام النملي على الشبابيك

والأبواب

استخدام الكريمات والمواد الطاردة

للبعوض

تجفيف وردم البرك

فتح المجاري والتبليغ عن المواسير

المكسورة

تغطية الأزيار ومواعين حفظ المياه

تفريغ مكيفات المياه غير المستخدمة

الرش بالمبيدات

لحماية أنفسنا من لسعات البعوض الناقل

لمرض المالريا يجب:

ولمكافحة البعوض الناقل للمالريا يجب:

إنترنيوز – النشرة اإلعالمية (إنترنيوز – النشرة اإلعالمية (33))

نصائح وإرشادات
للجمهور

للمزيد من المعلوما الرجاء التواصل مع

مسؤول االعالم، حسن بركية:

hahmed@internews.com

يمكن للصحفيين البحث عن زوايا جديدة
وملهمة في التغطية الصحفية لمرض
المالريا في السودان، مثل متابعة آخر
التطورات في اللقاح الخاصة بمرض
المالريا في الوقت الحالي ومستقبل

تطوير لقاح جديد للمالريا.

التعرف علي العالجات المتوفرة
في السودان والجودة والمأمونية
وكيف يتم استخدامها وهل هي

متاحة ومتوفرة للجميع

التعرف علي أحدث الدراسات
والمعلومات المتعلقة بالمرض

إجراء مقابالت مع الجمهور
والعلماء والقيادات في وزارة

الصحة

مراجع مهمة

أسئلة وأجوبة حول لقاح RTS,S المضاد
(who.int) للمالريا

Mayo - المالريا - الأعراض والأسباب
Clinic (مايو كلينك)

طرق الحماية من لسعات البعوض
الناقل للمرض
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موارد وإرشادات للصحفيين
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