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في زمن الجائحة  والحد من التنقل واالجراءات واالشتراطات الصحية
التي  فرضت قيود إضافية علي الصحفيين  والصعوبات التي تواجه
المؤسسات االعالمية، باَت من المهم والضروي علي الصحفيين

التعرّف علي  مجموعة واسعة من المعارف الجديدة في المهنة
وأخالقيات التغطية الصحفية للقضايا  الصحيّة، وأبرز الطرق واألدوات
إلعداد تقارير هادفة ومهنيّة تشكل منصة مناسبة ومهمة لمكافحة

األخبار الكاذبة والمضللة.
مع التطورات الهائلة والمتسارعة في مهنة الصحافة في ظل

الكوراث واألوبئة وبصفة خاصة تداعيات جائحة كورونا، أصبح من
الضروري في السودان  وجود " صحافة صحية "،  تهتم  بتغطية

جميع القضايا الطبية واإلنجازات العلمية الطبية، واستنتاجات البحوث
والتجارب في المسائل الطبية المتنوعة، إضافة إلى التعريف باألمراض  

واألوبئة وأبعادها وسبل الوقاية منها.

تناولت وسائل التواصل االجتماعي في السودان قضية نقص األكسجين
في المستشفيات السودانية و المعاناة التي الزمت بعض األسر بسب نقص
األكسجين، طالت المعاناة أسر سودانية كثيرة ظلت تبحث دون جدوي
عن مستشفيات مجهزة بأجهزة األكسجين، حالة من السخط والغضب
اثارتها مشاهد الهلع والخوف والفوضى التي عاشتها عدة مستشفيات
في السودان نتيجة نفاد األوكسجين المخصص للمصابين بفيروس
كورونا.  ، و جدت أزمة نقص األكسجين مساحات واسعة وكبيرة في
وسائل التواصل االجتماعي  وكتب أحد السودانين علي صفحته في
فيسبوك مايلي : " نحن ٦ ساعات بنفتش في مستشفى وفي االخير
لقينا سرير في بحري وفرحتنا ما تمت النه لألسف األكسجين المركزي

قطع فجأه وبدون سابق انزار في كل العنبر ولألسف ابوي اتوفى" 
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هل تعلم؟ 
الصحفي المتخصص في الشؤون الصحية اليجب أن  
 ولكن عليه بناء قاعدة معرفية تمكنه

ً
يكون طبيبا

من معالجة المواضيع المراد تناولها بطريقة مهنية
: وجاذبة . للمزيد عن الصحافة الصحية أنظر

الصحافة الصحية.. لم تعد قضية "ترف", معهد
الجزيرة لإلعالم 

ماذا يقولون : نقص األكسجين في المستشفيات

Rooted in يهدف مشروع
Trust   في السودان إلى

معالجة المعلومات المضللة
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التواصل االجتماعي السودانية.
تستند هذه النشرة إلى تحليل
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تناولت وسائل التواصل االجتماعي في السودان
بكثافة مشكلة نقص ال�كسجين في المستسفيات
والقصة لها جوانب متعددة وأسباب مختلفة منها
نقص او انعدام األكسجين في بعض المستشفيات،
ثم  اإلقبال الكبير من قبل قطاعات واسعة من
المواطنيين علي شراء وتخزين أسطوانات األكسجين
ولذلك إرتفع الطلب علي أسطوانات األكسجين

. 
ً
بصورة كبيرة جدا

يقول األستاذ حسين مالسي مدير  التطوير والجودة
في شركة الهواء السائل السودانية المحدودة
(أكبر الشركات السوادنية التي في مجال إنتاج
وتعبئة وتوزيع أسطوانات األكسجين) ..": المنتج
من األكسجين في السودان  أكثر من االستهالك 
 واألزمة  الحالية سببها النقص في أسطوانات تعبئة
األكسجين بسبب الطلب المتزايد علي هذه
األسطوانات مع تفشي جائحة كورونا وحالة الذهر
والهلع التي سيطرت علي الناس ولجأت مجموعات
كبيرة من المواطنيين إلي شراء وتخزين األسطوانات
في المنازل، واألسطوانات  تأتي من الخارج وإجراءات
االستيراد معقدة وتستغرق زمن وطويل. ويضيف
حسين بعض المستشفيات التملك خزانات
وتوصيالت األكسجين وتلجأ لإلسطوانات، في حالة
جاهزية المستشفي النحتاج إلي إسطوانات نعمل
علي تعبئة الخزانات الموجودة في المستشفي
وهي عملية سهلة، واحدة من الحلول المطلوبة أن
تمتلك المسشتفيات الخاصة والعامة خزانات
بمحلقات التوصيل وبذلك نخفف الطلب علي

األسطوانات.
في الواليات (األقاليم)  أزمة نقص األكسجين لها 
 تعقيدات إضافية ، معظم الواليات تعاني من نقص
حاد في أسطوانات األكسجين بسبب مصاعب
االنقل ، تكلفة نقل أسطوانات من الخرطوم إلي
   وهنالك أزمة خانقة في

ً
الواليات مكلفة جدا

المواد البترولية وبالتالي معاناة الواليات   مع
األكسجين مضاعفة ومعقدة. 
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ماذا يقولون .. األفارقة يتمتعون بمناعة ضد كورونا
تنتشر في أوساط قطاعات واسعة من السودانيين أ ن األفارقة بصورة عامة والسودانيين بصورة خاصة لهم
مناعة ضد مرض كورونا  بسب األمراض المستوطنة واستخدامهم علي مدي سنوات طويلة لقاحات وأدوية
متعددة  وبالتالي اكتسبت أجسامهم مناعة ضد كرورنا، وكان أحد السودانيين قد كتب في فيس بوك
مايلي : " ما زال السر في عدم انتشار المرض بصورة واسعة في افريقيا غامضا..اال تعتقد أن بعض األمراض
المستوطنة في افريقيا لعبت دورا في اكتساب المناعة لألفارقة، وهذه المالحظة مطردة داخل افريقيا
نفسها فشدة الوباء تقل وتزداد في الدول االفريقية نفسها حسب انتشار االمراض المستوطنة
فيها..وكذلك بعض اللقاحات التي تعطى في الطفولة قللت من حدة الوباء في أفريقيا ..ظني ان هذا هو

السبب ".
الحقيقة : التوجد أي اثبابات عملية أن  السودانيين واألفارقة لهم مناعة ضد كرورنا ، خطورة مثل هذه
الشائعات  أنها تدفع الناس إلي إهمال االجراءات واإلرشادات الصحية الواجبة  والمخاطر تتجاوز من يهمل

. 
ً
اإلجراءات وتمتد إلي األسرة ومكان العمل والمجمتع عموما

 لمزيد من المعلومات عن الشائعات والتعامل معها بصورة مهنية أنظر ميزان فرانس برس
https://factuel.afp.com/ar/list

مصادر مهمة لكشف
المحتوي الزائف 

 والمعلومات المضللة

فيرست درافت نيوز 
 (firstdraftnews.org) 

نصائح للصحفيين في التعامل
مع األرقام في أزمنة الكوراث

واألوبئة
مه من

ّ
ما على الصحفيين تعل

تغطية األوبئة السابقة لكورونا
| شبكة الصحفيين الدوليين

(ijnet.org)

 نسعي لعمل إعالمي وصحفي متكامل يستند علي 
ً
نرحب بالتعليقات واالستفسارات والمقترحات، معا

 المهنية والمصداقية في تغطية جائحة الكورونا. يرجى االتصال باألستاذ حسن أحمد بركية، مسئول
hberkia@internews.org :االعالم للمشروع الخاص بمكافحة الشائعات الخاصة بالكورونا بالسودان
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