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بنان ل في   COVID-19 لقاحات عن  وأجوبة  أسئلة 

السؤال رقم 1

.COVID-19 كعالج فعال لـ Remdesivir دواء
.COVID-19 اتهامات بأن المستشفيات واألطباء يستفيدون مالياً من وفيات

تقدم نشرة الشائعات هذه اجوبة عىل األسئلة و الشائعات والمعلومات المضللة المتعلقة باللقاح والتي تم تداولها في األسابيع األخيرة عىل وسائل
التواصل االجتماعي. كما تتناول نشرة اإلشاعات هذه شائعات أخرى ظهرت عىل وسائل التواصل االجتماعي في األسبوعين الماضيين في لبنان:

انتشرت شائعات حول لقاح COVID-19 عىل منصات التواصل االجتماعي اللبنانية منذ تشرين األول / أكتوبر. بعد إعالن وزير الصحة أن لبنان

سيتلقى لقاح فايزر (Pfizer-BioNTech) في شباط 2021 ، ازدادت الشائعات المتعلقة باللقاحات. تسلط هذه الوثيقة الضوء عىل أكثر الشائعات
شيوًعا حول اللقاح. أجرت Internews مقابالت مع أخصائيي الصحة العامة لإلجابة عىل بعض األسئلة األكثر إلحاًحا المطروحة عىل اإلنترنت. يركز

هذا التقرير بشكل أساسي عىل لقاح Pfizer-BioNTech حيث من المتوقع أن يكون أول لقاح يصل إىل لبنان في عام 2021.

ما هو اللقاح الذي سوف يحصل عليه لبنان؟

وفًقا لوزير الصحة العامة اللبناني (MOPH) حمد حسن ، أمن لبنان
نحو مليوني جرعة من لقاح Pfizer-BioNTech مباشرة من شركة

فايزر. من المتوقع وصول الدفعة األوىل من اللقاح في فبراير
2021 وسيتم إعطاؤها أوالً لألشخاص المعرضين لخطر العدوى
مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية والبالغين الذين تزيد

أعمارهم عن 65 عاًما والذين يعانون من أمراض مزمنة. وذكر أن
لقاح Pfizer-BioNTech المحجوز من الشركة سيغطي 15 في
المائة من السكان في لبنان وسيتم تسليمه عىل دفعات اعتباًرا
من فبراير 2021. وسيتم تغطية 20 في المائة أخرى بواسطة

COVAX والتي ستوزع عدًدا من اللقاحات األخرى. وأوضح وزير
الصحة أن لبنان قد يشتري أيًضا لقاح موديرنا  عند الموافقة عليه

.(1)

من المرجح أن يكون لقاح Pfizer-BioNTech هو أول لقاح يصل
إىل لبنان ألنه أكثر تقدًما في التجارب السريرية من اللقاحات

األخرى حتى اآلن..

السؤال رقم 2

ما هو COVAX؟

COVAX هو مبادرة عالمية تمولها أكثر من 60 دولة متوسطة
وعالية الدخل لضمان وصول لقاحات COVID-19 إىل المحتاجين
بطريقة منصفة. 92 دولة متوسطة ومنخفضة الدخل مؤهلة لتلقي
لقاحات من COVAX.  قدم لبنان تعبيرا عن اهتمامه بأن يكون

مؤهال للقاحات من خالل هذه المبادرة وينتظر حاليا الموافقة. (2)
يهدف COVAX إىل توفير ملياري جرعة من اللقاحات المعتمدة

من منظمة الصحة العالمية (WHO) في جميع أنحاء العالم بحلول
نهاية عام 2021 مع تلقي البلدان الممولة لقاحات كافية لتغطية

20٪ من سكانها. (3)

وفًقا لمنظمة الصحة العالمية ، وقع لبنان وسدد الدفعة األوىل لـ
COVAX بموجب اتفاقية الشراء الملتزم بها لتلقي اللقاحات

المخصصة من خالل COVAX في عام 2021.

السؤال رقم 3

لماذا أحتاج إىل جرعتين من لقاح Pfizer-BioNTech؟ هل
من المقبول تناول جرعة ثانية من لقاح مختلف؟

يتطلب لقاح Pfizer-BioNTech جرعتين تفصل بينهما ثالثة

أسابيع حتى يكون اللقاح فعاًال . نسبة فعالية  الجرعة األوىل ٪52
وتزيد إىل 95٪ بعد الجرعة الثانية. لهذا السبب فإن تناول

الجرعتين ضروري. (4)

ال بأس - عىل الرغم من أنه ليس مثالًيا - الحصول عىل جرعة ثانية
من لقاح مختلف. إذا كان كال اللقاحين يحتويان عىل البروتين
الفيروسي لـ COVID-19 ، فإن الجرعة الثانية تعمل كمعزز لزيادة
فعالية الجرعة األوىل. (5) يجب عىل األشخاص استشارة األطباء 
 االطالع عىل أي تجارب جديدة أجريت في أوائل عام 2021 لفهم

أي مخاطر محتملة بشكل أفضل ألخذ لقاحات متعددة.

السؤال رقم 4

ماذا لو أصبت بـ COVID-19 من قبل؟ هل يجب أن أحصل
عىل اللقاح؟

COVID-19 لم يتضح بعد إىل متى تستمر مناعة مريض
المتعافى.

نظرًا لوجود حاالت عودة العدوى يُنصح بتناول اللقاح للمزيد من
الحماية. (6)
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السؤال رقم 5

تم تطوير لقاح Pfizer-BioNTech بشكل سريع مقارنة
باللقاحات األخرى، ماذا يقول هذا عن سالمته؟

البحث األكاديمي: يتم دراسة الفيروس والمرض من زوايا

مختلفة.
مرحلة ما قبل التجارب السريرية البشرية: يتم اختبار اللقاح في

المختبر ؛
مرحلة التجارب السريرية البشرية 1: يتم اختبار اللقاح عىل

20-100 شخص ويهدف إىل تحديد السالمة والجرعة؛
المرحلة الثانية من التجارب السريرية البشرية: االختبارات التي

أجريت عىل عدة مئات من األشخاص وتهدف إىل تحديد

الفوائد والجرعة والسالمة؛
مرحلةالتجارب السريرية البشرية 3: المرحلة النهائية قبل

إعطاء اللقاح لعامة الناس . عادًة ما يشمل إما مئات أو آالف
األشخاص لتحديد الفعالية واآلثار الجانبية والتأثيرات طويلة

المدى بشكل أفضل.
المرحلة الرابعة: مراقبة اللقاح بعد إعطائه لعامة الناس.

وفًقا للدكتور فالد شداد ، مستشار الصحة في لبنان، فقد خضع
لقاح Pfizer-BioNtech للتجارب الالزمة التي تخضع لها جميع

اللقاحات قبل الموافقة عليها في إطار زمني قصير ولكن فعال.

مراحل الموافقة عىل اللقاح:

.1

.2

.3

.4

.5

.6

بالنسبة للقاح COVID-19، تم تقصير مرحلتي التطوير والتجربة
من عدة سنوات إىل عام واحد فقط بسبب عدد من العوامل: أدت
الحاجة الملحة للوباء إىل تمويل كبير لتطوير اللقاح ، وأجريت جميع

التجارب السريرية الثالثة في وقت واحد. و تمكن الباحثون من

استخدام نتائج األبحاث السابقة حول لقاحات فيروس كورونا مثل
السارس (متالزمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة) ومتالزمة

الشرق األوسط التنفسية (MERS) والتي تشبه 80٪ فيروس
.COVID-19

تضمنت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية البشرية للقاح

43000 مشارك وهو عدد مقبول من المشاركين الذين يشاركون
Pfizer-BioNTech عادة في هذه المرحلة. (7) لقد استوفى لقاح
جميع متطلبات السالمة الخاصة بإدارة الغذاء والدواء األمريكية
(FDA) وتمت الموافقة عىل استخدامه في حاالت الطوارئ من
قبل المملكة المتحدة والواليات المتحدة والعديد من البلدان

األخرى. (8)

السؤال رقم 6

ما هي اآلثار الجانبية للقاح PFizer-BioNTech؟ هل يمكن
أن يسبب رد فعل تحسسي؟

وفًقا إلدارة الغذاء والدواء األمريكية (FDA) كانت اآلثار الجانبية
األكثر شيوًعا للقاح Pfizer-BioNTech خالل المرحلة التجريبية

السريرية الثالثة هي األلم في موقع الحقن والتعب والصداع  وآالم
العضالت والقشعريرة  وآالم المفاصل والحمى. استمرت هذه

األعراض عادة بضعة أيام. بعد أي تطعيم، يمكن أن تتسبب عملية

بناء المناعة ضد المرض في ظهور أعراض مثل الحمى. لذا يجب
النظر إىل األعراض الخفيفة عىل أنها طبيعية وعالمة عىل أن

الجسم يبني المناعة. هناك احتمال ضئيل أن يتسبب اللقاح في
حدوث رد فعل تحسسي شديد ، والذي قد يحدث بعد بضع دقائق

إىل ساعة واحدة بعد تناول الجرعة. تكون ردود الفعل التحسسية

أكثر احتماًال لألشخاص الذين لديهم تاريخ من الحساسية المرتبطة
بالتطعيمات.

اآلثار الجانبية نادرة وفي معظم الحاالت تكون خفيفة إىل معتدلة.
في التجارب السريرية لشركة Pfizer-BioNTech عىل 43000

شخص، عانى شخصان فقط من ردود فعل تحسسية شديدة. (9)

السؤال رقم 7

هل صحيح انه توفي بعض األشخاص في مرحلة التجارب
السريرية البشرية؟

وفًقا إلدارة الغذاء والدواء ، توفي ستة من بين 44448 شخًصا
شاركوا في تجارب لقاح Pfizer-BioNTech خالل الفترة التجريبية.
من بين الوفيات الست، تم إعطاء اللقاح لشخصين فقط وأعطي
األربعة الباقون محلول وهمي من الملح والماء. كان كال المشاركين
الذين توفيا بعد تلقي اللقاح يعانون من حاالت صحية سابقة وكانوا

أكبر من 55 عاًما: توفي أحدهم بسبب السكتة القلبية واآلخر
بسبب مرض في  القلب. من غير المحتمل أن تكون وفاة

المشاركين مرتبطة باللقاح ولكن بدالً من ذلك مرتبطة بأمراض
القلب الموجودة مسبًقا. (9)
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بنان ل في   COVID-19 لقاحات عن  وأجوبة  أسئلة 

السؤال رقم 9

من الذي سيحصل عىل اللقاح في لبنان في أوائل عام 2021؟

وفًقا لوزارة الصحة العامة اللبنانية سيحصل العاملون في مجال
الرعاية الصحية والبالغون الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاًما

والمعرضين لخطر اإلصابة عىل لقاح Pfizer-BioNTech أوالً
مجانًا. يمكن أن يتوقع عموم السكان الحصول عىل اللقاح بحلول

نهاية عام 2021.

قد تتوافر لقاحات إضافية مثل لقاح موديرنا في منتصف عام
.2021

السؤال رقم 10

 ما هي تكلفة لقاح Pfizer-BioNTech ؟

COVID-19 لم يتم تحديد سعر اللقاح بعد. خالل اجتماع حول لقاح
في سبتمبر صرح وزير الصحة أن السعر "سيأخذ في االعتبار

التحديات االقتصادية والمالية الحالية في لبنان." وقد ُطلب من

مصرف لبنان إعطاء األولوية لتأمين األموال الالزمة لحجز جرعات

أكثر من اللقاح. (12)

وفًقا لـ CNBC ، حددت Pfizer و BioNTech سعر اللقاح عند 20
دوالًرا أمريكًيا (USD) لكل جرعة. وفًقا لوزارة الصحة العامة و

بسبب تكاليف االستيراد والتخزين, من المرجح أن يكون السعر

أعىل في لبنان، عىل الرغم من توفر خيارات مجانية . (13)

السؤال رقم 11

كيف يمكنني الحصول عليه كالجئ في لبنان؟

سيتم حجز بعض جرعات اللقاح كجزء من "المخزن اإلنساني".
وسيتم توفير هذا المخزون االحتياطي اإلنساني للمنظمات

اإلنسانية. ال يزال هذا المخزون قيد التطوير ، لكن من المتصور أن
يخدم الفئات الضعيفة من السكان مثل الالجئين في لبنان.

يتم اعتبار الالجئين جزًءا من COVAX لتلقي لقاحات مختلفة
حيث تمت الموافقة عليهم. سيتم توفير مزيد من المعلومات

عندما يصبح األمر أكثر وضوًحا في األسابيع المقبلة. (14)
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هل ال يزال بإمكاني اإلصابة بـ COVID-19 إذا تلقيت اللقاح؟

وفًقا لجامعة جون هوبكنز (10) ، فإن اللقاح سيقلل من فرص اإلصابة
بعدوى COVID-19. األشخاص المصابون بعد تلقي اللقاح هم أقل

عرضة لإلصابة باألعراض أو قد يظهرون أعراض خفيفة فقط. ومع ذلك
ال يزال بإمكانك نقل الفيروس إىل شخص غير محصن. لذلك ال يزال

من المستحسن ارتداء قناع حتى بعد التطعيم. وفًقا لـمستشارة
اللقاحات بمنظمة الصحة العالمية Adele Baleta، سيتم طرح اللقاح

في البداية عىل الفئات المعرضة للخطر بدالً من عامة الناس ولهذا
السبب يجب أن نستمر في حماية أنفسنا بإرتداء القناع أثناء انتظارنا

لتلقي اللقاح.(11).

السؤال رقم 8
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انتشرت شائعات في األسابيع األخيرة تفيد بأن مرضى COVID-19 في المستشفيات ال يتلقون العالج الكافي أو حتى يقتلون لكي   
 تدعي الحكومة المزيد من وفيات COVID-19 وتتلقى المزيد من التمويل األجنبي. تم توثيق هذه الشائعات عىل وسائل التواصل

االجتماعي اللبنانية من قبل إنترنيوز ومهارات وفي مخيمات الالجئين السوريين من قبل متطوعين في المفوضية.

قد يكون عدم الثقة في نظام الرعاية الصحية اللبناني والحكومة بشكل عام هو ما يؤجج هذه اإلشاعة.
ومع ذلك فإن المساعدات الدولية المقدمة إىل لبنان من قبل وكاالت األمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) ومفوضية األمم
المتحدة لشؤون الالجئين والجهات المانحة الدولية األخرى تهدف إىل تعزيز قدرة نظام الرعاية الصحية عىل االستجابة لألزمة. (15) يزود هذا

التمويل المستشفيات والمختبرات بالموارد الالزمة لالستجابة لكميات الفحوصات والعالجات. وفًقا للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين فقد زودوا المستشفيات بـ 16 سريرًا لوحدة العناية المركزة و 197 سريراً عادياً حتى سبتمبر / أيلول 2020. (16)

ال تتلقى المستشفيات مساعدات مالية عىل أساس معدالت الوفيات. يتم تخصيص المزيد من التمويل لتعزيز قدرة نظام الرعاية الصحية عىل
االستجابة لزيادة حاالت االستشفاء.

، (PCR) إىل أدلة مثل اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل اإليجابي COVID-19 يستند تشخيص ،Internews وفًقا لطبيب لبناني قابلته
وفحص التصوير المقطعي المحوسب (CT) للصدر ، واختبارات الدم. هذه متاحة لعائلة المريض عند الطلب.

يتقاضى األطباء أجوًرا مقابل وقتهم وجهودهم في عالج المرضى وليس لكل حالة وفاة. باإلضافة إىل ذلك، يعتمد األطباء في جميع أنحاء العالم
عىل سمعتهم. ومن ثم فإن الوفيات األقل التي تحدث تحت إشراف الطبيب تساعد الطبيب عىل اكتساب نفوذ مع المجتمع وزيادة زواره.

هذه االشاعة متداولة عالميا وليس فقط في لبنان. سجلت فرق Rooted in Trust ذلك في مالي وكولومبيا وأفغانستان. قد يكون عدم الثقة في
أنظمة الرعاية الصحية وفي الحكومة نفسها في العديد من البلدان النامية حول العالم أحد أسباب هذه الشائعات.

ذهب جاري إىل المستشفى ذات ليلة بسبب
صداع طفيف. قتلوه ودفنوه الساعة الرابعة فجرا
دون إخبار عائلته. في اليوم التالي زعموا أنه مات

" .COVID-19 بسبب
شهادة امرأة خالل مجموعة استماع نظمها شريك

Internews مهارات مع نساء من طرابلس.

"هناك شيء مريب يحدث في
المستشفيات. يدخل المريض حياً 

 ويخرج ميًتا. "
نشره رئيس بلدية لبناني سابق عىل حسابه

.Facebook عىل
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تم إنتاج هذه النشرة بدعم من مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية
للتنمية الدولية. يركز هذا المشروع عىل تزويد الصحفيين ووسائل اإلعالم المحلية عبر
البلدان المتضررة من النزاع باألدوات التي يحتاجونها ، باللغات المحلية ، لمكافحة

.COVID-19 الشائعات والمعلومات المضللة استجابًة لوباء
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انتشر دواء Remdesivir عىل حسابات تويتر في األسابيع األخيرة. يستخدم Remdesivir في بعض البلدان لعالج COVID-19. تزعم
منشورات تويتر أن العقار يُباع في السوق السوداء اللبنانية مقابل 600 دوالر أمريكي.

Remdesivir هو دواء مضاد للفيروسات يستهدف ويمنع نمو العديد من مسببات األمراض الفيروسية. غالًبا ما يستخدم Remdesivir لمحاربة
الفيروسات في الجهاز التنفسي مثل مرض سارس (SARS) والمكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين. (17)

في أكتوبر 2020 وافقت إدارة الغذاء والدواء األمريكية (FDA) عىل استخدام Remdesivir في حاالت COVID-19 التي تتطلب دخول
المستشفى بشرط أن يتم إعطاء الحقن فقط في المستشفى أو في مكان للرعاية الصحية. (18)  في نوفمبر أوصت منظمة الصحة العالمية

(WHO) بعدم استخدام Remdesivir بسبب نقص األدلة التي تدعم استخدامه في العالج. (19)

عىل الرغم من عدم وجود اتفاق عالمي عىل استخدام Remdesivir لـ COVID-19 فال ينبغي استخدامه دون توجيه من الطبيب. أظهرت

التجارب السريرية أن Remdesivir يزيد من إنزيمات الكبد. يمكن أن تؤدي الزيادة غير المنضبطة في هذه اإلنزيمات إىل أضرار جسيمة للكبد.

(20)

وفقا لوزير الصحة العامة اللبناني حمد حسن تلقت وزارة الصحة اللبنانية 1100 حقنة من Remdesivir كهدية من وزارة الصحة المصرية و 525
حقنة من شركة Fattal اللبنانية. (21)

وأوضح حسن أن الجرعات توزعت بشكل عادل عىل المرضى الذين تتطلب حالتهم الصحية العالج وفق ضوابط موثقة في سجالت الوزارة. وذكر
أيًضا أن قائمة المستفيدين شفافة وموجودة في الوزارة، عىل الرغم من أن إنترنيوز لم تؤكد القائمة.

كما صرح الوزير حسن بعد اجتماع لجنة كورونا في 16 نوفمبر بأن 5500 حقنة إضافية من ريمديزفير قد وصلت و 50٪ سيتم توزيعها عىل
المستشفيات وسيتم حجب 50٪ مع الموزع للتوزيع في وقت الحق. (22)

أوضح نقيب الصيادلة اللبنانيين غسان األمين لمهارات نيوز خالل اتصال هاتفي في 7 كانون األول (ديسمبر)، أن ريمسفير كان متوفراً في
الصيدليات قبل 2020. لكن مع ظهور األزمة خزنه بعض الناس وباعوه في السوق السوداء. دفع هذا وزارة الصحة إىل وضع بروتوكول لمراقبة بيع

الدواء.

أكد صيدالني محلي في مدينة بيروت في 7 كانون األول / ديسمبر لـ "إنترنيوز" أنه ال يمكن إعطاء ريمدسفير إال للمرضى في المستشفى ألنه
يستخدم كعالج للحاالت الشديدة فقط. لهذه األسباب، يجب عىل الزبون الذي عادة ما يكون قريًبا للمريض تقديم دليل عىل اختبار PCR إيجابي

واختبارات الدم وغيرها ووصفة طبية من قبل طبيب صادرة من المستشفى من أجل شراء Remdesivir. قبل بيع الدواء، يجب أن يحصل

الصيدلي أيًضا عىل موافقة من موزع Remdesivir المعتمد في لبنان.

عىل الرغم من هذه السياسات ، ال يزال من الممكن إحضار Remdesivir إىل لبنان من المطار والحدود البرية وبيعه في السوق السوداء.

Covid- ال يوجد مستشفى في لبنان لديه عالج'
.19 Remdesivir

يشتريه المرضى بـ 600 دوالر وفقط في السوق
السوداء.'

 نشرها كاتب أمريكي لبناني عىل حسابه عىل تويتر.
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