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یتوق الجمیع للعودة إلى قلیل من الحیاة الطبیعیة بعد أسابیع من البقاء في المنزل. ومع ذلك ، نحتاج إلى تتبع ما یحدث عن كثب  في  

 واإلجراءات التي سیعتمد علیھا الخبراء لتوجیھ عودة الحیاة الطبیعة. الجزء الخاص بنا من الدولة والتعرف على األعداد  
 
 

 إن العودة إلى ھذا الوضع الطبیعي الجدید ستتضمن التركیز على ثالثة أشیاء: 
 ، وأیضاً و بشكل خاصة اختبارات األجسام المضادة لتقییم المناعة.  COVID-19اإاختبار ، لكل من  .1
 ،و من ثم الحجر الصحي لھذه اإلتصاالت ، و  COVID-19بل المصابین بتتبع من تم التواصل معھم لمن ق .2
بینما ننتظر تطویر اللقاح. تشمل ھذه العالجات األدویة وعالجات البالزما من  COVID -19التداوي(العالجات) من   .3

لحرارة (عند  المرضى الذین شفیوا من المرض. و كذلك ، من المحتمل أنھ سیتم في األماكن العامة ، اختبار درجة ا
 الدخول إلى مطعم ، أو أنشطة أخرى) ، و كذلك ارتداء األقنعة ، ویتم تنفیذ قدر من التباعد الجسدي(المسافة اإلجتماعیة). 

 في الغالب سنستمر في غسل أیدینا كثیًرا وأن نكون على درایة بالحفاظ على األسطح مطھرةً في محیطنا الشخصي. 
 

 رارات األرقام التي یمكن أن توجھ الق
 عدد الحاالت :  ●

وتعافوا أو استمروا في اإلصابة. بالنسبة للوالیات   COVID-19لرقم األكثر أھمیة ھو عدد األشخاص الذین أصیبوا بـ ا -
٪ من السكان. نحن بحاجة ماسة إلى المزید من االختبارات القائمة   5٪ و  2المتحدة ، فإن ھذا الرقم على األرجح بین 

 ألرقام الحقیقیة في الوالیات المتحدة.  على السكان لمعرفة ا
٪ من االختبارات القائمة على السكان في أیسلندا. تشیر كوریا الجنوبیة   0.9تم اإلبالغ عن أرقام منخفضة تصل إلى  -

 ٪ من سكان البالد. 5إلى إصابة حوالي 
٪ من النساء الحوامل في   14ذلك حوالي بالنسبة للفئات السكانیة الخاصة ، یمكن أن تكون األرقام أعلى بكثیر ، بما في  

٪ في بعض دور التمریض أو دور   50٪ إلى   40مدینة نیویورك اللواتي یدخلن المخاض والوالدة و كذلك ما یصل من 
 رعایة العجزة. 

 خالصة القول   -
 وھم معرضون ألن یصابوا بالعدوى .  COVID-19الغالبیة العظمى من الناس لم یتعرضوا بعد لـ  + 
  COVID-19طلوب إجراء اختبار على نطاق واسع و بشكل عاجل لتقییم المعدل الحقیقي عند السكان لإلصابات ب  +م  

 و التعافي منھ . من المھم بشكل خاص تحدید األفراد الذین تعافوا بشكل آمن والذین لم یتعافوا. 
 عدد األشخاص الذین یمكن أن یصابوا في حالة ظھور حالة جدیدة  ●

ر التتبع. عندما تظھر أي حالة جدیدة ، من الضروري تتبع جھات االتصال للحد من االنتشار. من الواضح  ھنا یأتي دو -
 شخص.   100،00أنھ یجب حجر جھات االتصال أو حجرھا ذاتیًا. سیتطلب ھذا قوة عاملة أمریكیة كبیرة ، تقدر بـ 

، ولكن ھذا أثار مخاوف   Appleو  Google  یمكن استخدام التتبع اإللكتروني المتطور ، مثل ذلك الذي اقترحتھ -
 حقیقیة  بشأن الخصوصیة. 

 الناقلون الخارقون  و التجمعات العامة عالیة الخطورة  ●
 . COVID-19تعد المسافات بین األشخاص أمًرا أساسیًا لتقلیل انتشار  -

یسمى بالناقلین الفائقین (الخارقون) أمر  إذا كان االبتعاد الجسدي مطبقاً، یصبح تتبع االتصال حاسًما. إن التعرف على ما 
مھم حقًا. وقد لوحظت ھذه األنواع من الناقالت ، التي تنشر المرض لعدد كبیر بشكل غیر طبیعي بین الناس ، في األوبئة  

شخًصا بینما شعرت    50السابقة. ماري مالون ، التي أصبحت تعرف باسم التیفوئید ماري ، نشرت التیفوئید بین أكثر من 
: یمكن لألفراد الذین لیس لدیھم أعراض التخلص من  COVID-19أنھا على ما یرام. وینطبق الشيء نفسھ على 

 مستویات عالیة من الفیروس دون علم ونشر المرض. 
ھؤالء األفراد المصابون ، حتى بدون ظھور أعراض ، و الذین یشاركون في االجتماعات والحفالت أصابوا العدید من  -

٪   65أو أكثر. في حالة حزب كونیتیكت ، أنتجت ھذه المجموعات  50ا أدى إلى إنشاء مجموعات كبیرة من األفراد ، مم



 من الحاالت في المنطقة بأكملھا. 
 تدعم البیانات الحدیثة فكرة االنتشار اإلقلیمي عن طریق المجموعات في منطقة كونیتیكت. 
ل ھذه الفروقات الفائقة أمًرا بالغ التعقید . على العكس من ذلك ، ینتج في غیاب التباعد الجسدي ، یعد التحدید السریع لمث  -

معظم األفراد المصابین انتشاًرا محدود بشكل كبیر  ، فقد ینتقل  ألفراد العائلة أو األصدقاء المقربین فقط  . من المھم  
 الحاجة إلیھا. أیًضا تحدید ھؤالء الناقلین المنخفضین ، حتى نتمكن من تعیین الموارد حیث تشتد 

تتطلب العدید من إجراءات العمل اھتماًما خاًصا للغایة. كما نعلم جمیعًا ، فإن العاملین في مجال الرعایة الصحیة لیسوا   -
معرضین لمخاطر عالیة لإلصابة  فحسب ، ولكنھم أیًضا یتواجدون في بیئة من الناقلین الفائقین . وبالمثل ، فإن العدید من  

ت االتصال العامة معرضة لخطر أعلى ، مثل الطوارئ  ،موظفي المواصالت ، موظفي البقالة ،  الوظائف مع جھا
 والعاملین في أعمال أساسیة أخرى بشكل كبیر( ذات تواصل كبیر ). 

كان تأثیر التأخیر في إدخال المسافة بین األفراد في نیویورك مصدر جدل كبیر. و على الرغم من أنھ ال یمكننا إعادة  -
 اضي ، إال أنھ یمكننا االنتباه بعنایة للمستقبل. یجب أن تؤخذ اإلشارات المبكرة للحاالت الجدیدة على محمل الجد. الم
 

 خالصة القول:   التتبع        
 یعد التتبع السریع ضروریًا للحد من االنتشار عن طریق اعتماد المسافة بین األفراد.    ●
 .والمنتظم لجمیع الذین یخدمون في الخطوط األمامیة أمًرا ضروریًاسیكون االختبار األساسي   ●
یجب أن تكون معدات الحمایة الشخصیة األساسیة متاحة على نطاق واسع. یمكن لموظفي الخط األمامي الذین تم توثیق   ●

 ر. حصولھم على مناعة  األجسام المضادة أن یكونوا آمنین مساھمین في الوقت ذاتھ في الحد من االنتشا
 . COVID-19ضرورة عمل اختبارات بكمیات كبیرة  لكل من األجسام المضادة و فیروس 

یعد االختبار السریع لجھات االتصال المرتبطة بجمیع الحاالت الجدیدة أمًرا ضروریًا لتقلیل االنتشار ، خاصة في حالة    ●
 وجود ناقل فائق / أو تجمعات عالیة المخاطر. 

عزلة المطلوبة ال تزال مثیرة للجدل. تشیر البیانات الحدیثة القادمة من إیطالیا إلى أن ھناك  طول مدة  الحجر الصحي أو ال ●
، وال تزال نتائج  COVID-19حاجة إلى فترة زمنیة أطول حیث یمكن أن یستغرق األمر عدة أسابیع حتى تزول عدوى 

من المرضى في الوالیات المتحدة بالفعل   المرضى تظھر إیجابیة حتى بعد فترة طویلة من زوال األعراض. الحظ العدید
 الطریق الطویل للتعافي. 

 مطلوبة   إرشادات      
 اإلرشادات المطلوبة إلعادة تكوین المسافة بین األشخاص  في حالة ظھور عدد أو نمط معین من الحاالت الجدیدة:      

تكون محدودة. إن التجمعات الضخمة لن   اجتماعات مجموعات الكنیسة ، على سبیل المثال ، كانت مصدر قلق ویمكن أن ●
 تكون متاحة على المدى القصیر. 

ستكون اإلرشادات  للسفر ضروریة للحد من االنتشار المحلي واإلقلیمي والدولي . سوف یتأثر السفر العالمي بالتأكید  ●
 بالصعوبات والمآسي العدیدة التي تظھر في العدید من البلدان. 

 ، كما تشیر افتتاحیة صحیفة نیویورك تایمز.  COVID-19للتعامل مع أزمة الموارد ھي فقط لیست متاحة 
بما أن التجارة العالمیة جزء من الوضع الطبیعي القدیم ، فإن الوضع الطبیعي الجدید سیكون مختلفًا تماًما. سیكون تقدیم  ●

 المساعدة إلى األقل حظاً ھو مفتاح الحل  
   العالج       

 عالج المایلوما ●
 . COVID-19أثناء األزمة الحالیة ، یتم اتخاذ القرارات بسبب الحاجة إلى تجنب التعرض لـ  -
 الھدف ھو القیام بزیارات أقل إلى العیادات الطبیة عالیة المخاطر و تجمعات المستشفى.   
ة إلى التخفیضات    ، باإلضاف  ASCTالتطبیب عن بعد ھو خیار جید. یمكن مناقشة التأخیر في العالجات المكثفة ، مثل   

 والنظر فیھا.  SQأو  IV(إذا كانت آمنة) من العالجات  
یمكن أن یكون الوضع الطبیعي الجدید ھنا مثل الوضع الطبیعي القدیم. ومع ذلك ، سیكون ھناك المزید من التطبیب عن   -

ي األشھر القادمة ، مع توفر  بعد للقضایا الیومیة. كنا نأمل بشدة أن یتم إعادة تشكیل مجموعة كاملة من العالجات ف
 الموارد ووجود الحمایة الكاملة في األماكن الطبیة. 

 من المھم إجراء مناقشة مفتوحة ومستمرة مع طبیبك مع تحسن الظروف في مدینتك.  
 COVID-19العالجات واللقاحات  ●

 األخبار الممتازة ھي أن العدید والعدید من  . COVID-19اللقاحات: یوجد إجماع على  أن اللقاح أساسي إلنھاء جائحة  -            
 الجھود جاریة لتطویر لقاح فعال. األخبار غیر الجیدة ھي أن األمر سیستغرق بعض الوقت. یقول المتفائلون جداً               
 شھًرا.   18إلى  12أشھر. تتنبأ معظم اآلراء الواقعیة بأن اللقاح سیكون متاًحا في غضون  9إلى  6من             



العالجات: تتضمن طرق العالج المشجعة إدارة متالزمة الصدمة أو التصادم عند المرضى المصابین بأمراض شدیدة.   -
كان من دواعي سروري قراءة  قصة طبیب غرفة الطوارئ (نجم كرة القدم السابق الذي كان یتمتع بصحة جیدة سابقًا) ،  

 ). Actemra (tocilizumabفة السیتوكین من  والذي تعافى من وضع خطیر باستخدام عالج عاص
 

بینما نتعجب من بطولة العاملین في مجال الرعایة الصحیة فمن  الرائع أن نعرف أنھا لیست  االستراتیجیة الوجیدة  بل انھ یتم  
ھیدروكسي  لتسریع الشفاء. ال یزال ھناك عدم یقین بشأن قیمة  COVID-19استخدام البالزما من المرضى الذین تعافوا من 

). تم إیقاف تجربة حدیثة بسبب مشاكل قلبیة خطیرة عند استخدام جرعات أعلى من الدواء. من المثیر  Plaquenilكلوروكوین (
 ، یمكن أن یكون لھ قیمة كعامل مضاد للفیروسات.  Selinexorلالھتمام أن عالج الورم النقوي(المیلوما)  ، 

 
 

 الجدیدكیفیة تخطي الوضع الطبیعي 
لیس ھنالك شك في أن األشھر المقبلة ستكون صعبة. سنحتاج إلى أكبر قدر ممكن من المرونة علینا أن نستمر في إدراك  

 العالم من حولنا. وكما قال الفنان دیفید ھوكني: "تذكر أنھ ال یمكنھم إیقاف زحف الربیع."
 وسنخرج  و نتأقلم معًا. تٌذكرنا األزھار العدیدة التي تتفتح كل یوم أن الحیاة تستمر 

بینما نتطلع إلى جمیع علمائنا للتوصل إلى العالجات واللقاحات ، من المثیر لالھتمام أن أشیر إلى أن الفیروس التاجي  
، عالمة اسكتلندیة بإمكانیات متواضعة  لم یتم اإلعتراف بشكل جید   June Almeidaاألصلي تم اكتشافھ بواسطة 

تام ، دعونا نكرم جمیع األفراد مثل جون المیدا ، الذین یخدمون في الخطوط األمامیة ألزمات بإنجازھا. لذا ، في الخ
 الرعایة الصحیة ، في الماضي والحاضر. 

 نحن بحاجة إلى التعاون والتعاطف كما لم یحدث من قبل للتغلب على ھذا األمر معًا. 
 
 


