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 الكلمات الھواء على تكتب صغیرة طائرة ورأیت أنجلوس لوس في السماء إلى نظرت ، األسبوع نھایة عطلة خالل
 ."معًا ذلك سنتجاوز" ، المشجعة

 ، COVID-19 لحمایة من ل بھا الموصى السالمة توصیات واتباع ، الیدین وغسل ، المنزل في البقاء من أسابیع بعد
 مع نتكیف بینما المقبلة األشھر في المستقبل إلى نتطلع وأن جیدة بصحة لبقائك نشعر باإلمتنان أن الضروري  من

 .معًا - الجدیدة طبیعتنا

 .خیاراتنا لمناقشةٍ  في عیسى تامر الدكتور یسأل" ؟COVID-19  خالل تكون أن ستختار من"

 لحظات في الثالثة الخیارات ھذه بتجربة بأس وال. لنا الخیار. ننمو و نتعلم وأن ، خائفین نكون أن نختار أن یمكننا 
 .الصعب الوقت ھذا خالل مختلفة

 الجدیدة المعلومات تشجیع

و  سالمة في المساھمة جمیعًا یمكننا وكیف نتعلمھ ما نعرف أن المفید من ، المستقبل حول بواقعیة من أجل التفكیر 
 .واآلخرین أنفسنا وعي 
 من قلیل عدد COVID-19  عدوى من تأثر ، الحظ لحسن: (الورم النقوي)  المایلوما مجتمع على COVID-19 تأثیر

 من وغیرھا ، الیدین ،غسل(المسافة اإلجتماعیة و العزل)  القوي الجسدي اإلبعاد تنفیذ خالل من.  المایلوما مرضى
 المایلوما مرضى عدد یزال ال ، العالم حول أخرى مناطق وفي آسیا أنحاء جمیع في األخرى الصارمة التدابیر

 . للغایة منخفًضا شدید بمرض والمصابین بالعدوى المصابین

 یتأثر لم ، اآلن وحتى ، مبكر وقت في جًدا صارمة إرشادات العمدة نفذ ، المثال سبیل على ، فرانسیسكو سان في
 .COVID-19 بـ (UCSF) فرانسیسكو سان في للغایة المزدحمة كالیفورنیا بجامعة المایلوما برنامج

 وقت في صارمة إرشادات أیًضا طبقت والتي,  ألمانیا- ھایدلبرغ في للغایة المزدحمة المایلوما عیادة في ، وبالمثل 
 .COVID-19 بـ مصابین مرضى یوجد ال - مبكر

 !المرضى حمایة على یعمل المنزل في البقاء أن تعلمنا لقد: القول خالصة

  COVID-19:  بـ المصابین المرضى إدارة تحسین

 باستخدام بنجاح عالجھ تم ولكن ، جًدا مریًضا وأصبح بالعدوى الصین في المایلوما مرضى أحد أصیب
 NPR لـ األطباء وقال. السیتوكینات عاصفة على للتغلب ) IL 6 لـ مضاد النسیلة أحادي مضاد جسم( توسیلیزوماب

 ". محطمین" و للغایة متوعكین المرضى تجعل ھذه السیتوكین عاصفة إن

 .السریریة التجارب في اآلن تقییمھ ویتم للغایة مشجع العالج ھذا
 .الدم في األكسجین مستویات انخفاض من یعانون الذین للمرضى أفضل وإدارة فھم ھناك

 التي الحمراء الدم خالیا في لألكسجین الحامل الجزيء وھو ، مباشرة الھیموغلوبین COVID-19 فیروس یھاجم 
 تنخفض أنحقاً  یمكن الدم في األكسجین مستویات أن یعني ھذا. واألنسجة األعضاء إلى الرئتین من كسجینواأل تنقل

 . حقاً منخفضة  ،

 التھویة أجھزة تنتجھا التي العالیة الضغوط حتى أنھ اتضح ، الرئتین في السوائل تراكم وبسبب ، ذلك إلى باإلضافة
 . الدم مجرى في بالسوائل المملوءة الرئة أكیاس خالل من األكسجین على الحصول یمكنھا ال



 أجھزة إلى باإلضافة ،) مغذیة( األنف خالل من فقط أكسجین وجود مع ، لطیفة طریقة استخدام یساعد أن یمكن
 حاجة ھناك كانت إذا للغایة المفید من سیكون. یحتاجونھ الذي األكسجین على الحصول في المرضى ، أبسط مساعدة

 تقییمھ ویتم ، الدم تدفق من یزید الذي ، النیتریك أكسید باستخدام جدید نھج أیًضا یساعد قد. ( تھویة )للمراوح أقل
 .الدم مجرى في األكسجین تدفق لتحسین أیًضا

  

 مشاركاتي في ذكرتھا التي تلك إلى باإلضافة:  COVID-19 لـ المضادة الفیروسات عالجات من العدید تقییم یتم
. المایلوما عالج ، Selinexor لـ الرسمي التقییم ھيو القائمة إلى متوقعة غیر إضافة ھناك ، المدونةفي  األخیرة

 . Selinexor من منخفضة بجرعة العالج بروتوكول تنفیذ سیتم
 .ومثیرة مشوقة أخبار ھذه

  

 القادمة األسابیع في توقعھ یمكن ما

 الرئیسیة المعالم بعضھذه . القادمة واألشھر لألسابیع واقعیة توقعات وجود ھو" ھذا تجاوز" من مھم جزء
 :ترشدنا أن یمكن التي البیانات ومجموعات

 قیود بتخفیف األسبوع ھذا ، COVID-19 جائحة مركز ، الصین  -ووھان تقوم ، التام اإلغالق من یوًما 76 بعد
 الرحالت واستؤنفت تعمل القطارات. مطلوبة تزال ال األقنعة أن من الرغم على ، واالجتماعي الجسدي التباعد
 . الجویة

 تقییم إن. اقول سوف التي الوحیدة المرة ولكن. كذلك تظل أن ویؤمل ، للغایة منخفضة COVID-19 حالة أرقام
 أنحاء جمیع في كثب عن مراقبتھا یتم ، األزمة فترة بدایة من أشھر ثالثة حوالي بعد ، الطبیعیة الحیاة إلى العودة
 .العالم

 وتم ،) بقلیل ذلك قبل بالتأكید انتشارھا من الرغم على( 2019 دیسمبر أواخر في COVID-19 عدوى ظھرت 
 فيالفیروس ینتشر  أن بالفعل لوحظ عندما ، 2020 ینایر 1 في) الحیة لألغذیة ووھان سوق( العدوى مصدر إغالق

 . المجتمع

 خالصة القول :

من  كان إذا ما نفھم لكي جمیعًا لنا اختبار إنھ. ووھان في القیود تخفیف یعمل كیف متابعة و مشاھدة إلى حقًا نحتاج
 الجدید. الطبیعي الوضع ذلك یبدو وكیف جدید طبیعي وضع إلى مبكرة عودة ھناك یكون أن اإلمكان 

 على ، ومایو وأبریل مارس ھي المجتمعفي  نتشارالل وازیةالم أشھر الثالثة فترة فإن ، المتحدة للوالیات بالنسبة
 كالیفورنیا مثل ، الوالیات بعض وشھدتاإلنتشار المبكر قد حدث ,  أن المرجح من ، الصین كما  أنھ من الرغم

 فرصة لدیھا التي الوالیات أوائل من تكون وقد ، المبكرة بالقیود المرتبطة الحاالت من بكثیر أقل عدًدا ، وواشنطن
 . الحق وقت في شك بال ستكون والمجتمعات الوالیات بعض. الجدید الطبیعي وضعھا إلى للعودة

 .إضافیة ألسابیع المنحنیات یمدد أیًضا ولكنھ ، األرواح وینقذ رائعًا COVID-19 حدوث منحنیات تسطیح یعد

  

 حول كثیرة تفاصیل آیسلندا في COVID-19 لعدوى الرائع  المسح ھذا یقدم. للتو أیسلندا من األولیة النتائج نشر تم
 :المجتمع مستوى على COVID-19 وانتشار حدوث



 (clades) یسمونھا التي السالالت أو الطفرات من العدید بتوثیق قاموا ، للفیروس الجزیئي التسلسل خالل من ، أوالً 
 مرتبطة وساللة والدنمارك المتحدة والمملكة والنمسا إیطالیا من القادمة السالالت تتبع الممكن من. الفیروس من

 من األصل تقییم یمكنھ الذي المجتمع بتتبع المختلفة السالالت تحدید یسمح. المتحدة للوالیات الغربي بالساحل
 مھم ھذا. الفیروس من ساللتان لدیھ المرضى أحد أن ولوحظ. العالم أنحاء جمیع من أیسلندا یدخلون الذین المسافرین

 فإن ، لذا. األصلیین االثنین من مزیج ھي جدیدة ساللة یخلق مما ، مجدًدا یتجمع أن یمكن ، الفیروس نمو مع ألنھ
 .قلق مصدر تصبح للفرد مختلفة لسالالت متعددة تعرضات أي

 األعراض من یعانون الذین مرضىلل ودراسات الجاریة السكانیة للتحلیالت أساس خط الباحثون أنشأ ، ثانیًا
 .واالتصاالت

 وتطویر COVID-19 احتواء محاولة في المقبلة بالتحدیات الجمیع لتنبیھ ، في المجتمع  المستمر نتشاراال توثیق تم
 صندوق إدارة مجلس عضو قبل من تویتر على الیوم نشره تم ، COVID-19 لقاح آلفاق استعراض یلي فیما( .لقاح
 ) Mayo Clinic  من راجكومار فنسنت الدكتور الدولي النقد

 المستقبل سالمة

 :COVID-19 عدوى من التعافي مراحل على التعرف في بدأنا

 . الدم في للفیروس المضادة األجسام تظھر ، المریض یتعافى عندما
 الستئناف األفراد أمان مدى لتقییم ضروریًا االختبار ھذا وسیصبح ، المضادة األجسام ھذه قیاس اآلن الممكن من
 مما ، المضادة األجسام استجابة من متباینة أنماط إلى األولیة النتائج تشیر. والسفر اآلخرین مع الجسديتواصل ال

 أن إلى یشیر ھذا. اآلمنة المضادة األجسام من أنماط أو مستویات لتأمین الوقت بعض سیستغرق األمر أن إلى یشیر
. مؤكدة غیر الشخص إصابة حالة كانت إذا االنتشار من للحد مھمین یظالن قد حرارتك درجة وقیاس األقنعة ارتداء

. ضروریة بل ، مفیدة ، UCSF في حالیًا اختبارھا یتم التي ، الذكیة Oura حلقة مثل ، الشخصیة األجھزة تكون قد
 األعراض لمسوحات االستجابات مع جنب إلى جنبًا ، الجھاز یجمعھا التي البیانات كانت إذا ما الباحثون یدرس
 .المرض بأعراض تتنبأ أن یمكن ، الیومیة

 في دراسة أظھرت. المحلیة المنطقة لسالمة آخر دلیالً  COVID-19 لوجود الصحي الصرف میاه اختبار یوفر قد
في  الواسع نتشاراال یعرف أن قبل حتى ، الصحي الصرف میاه في COVID-19 من عالیة مستویات ماساتشوستس

 المجتمع .

 المرونة على جدیدة أمثلة

 ، ویلز في. حولنا من العالم من التشجیع على الحصول یمكننا ولكن. تحدیًا الجدید الطبیعي الوضع مع التكیف یعد
 الفیروس بسبب( بالخارج شخص أي ھناك یكن لم أنھ الحظ الذي ، الماعز من قطیع قرر ، المثال سبیل على

 في لإلبداع الحیوانیة المملكة جائزة لكن! الطعام عن بحثًا المدینة الستكشاف ممتازة فرصة كانت ھذه أن) التاجي
 عن البحث في للغایة إبداعیة جھوًدا تظھر أنھا ، حدیثة دراسة تخبرنا التي ، الطیور إلى تذھب الشدائد مواجھة
 .أعقابھم في األسماك تحرك التي تتبع وزوارق لألسماك طعما وضعوا. الطعام

 المتعددة كونیتیكت معلومات مجموعة أعضاء عقد ، المثال سبیل على. أیًضا االرتجال في جیدون البشر نحن
 بعضنا لرؤیة الفرصة لنا أتیحت لقد" روبن وقال. أبریل 8 في افتراضیة دعم لمجموعة اجتماع أول المایلوما لمقاتلي
 ، الرئیس نائب ، توھي". التاجي والفیروس المایلوما مرضى سالمة إلى باإلضافة حیاتناو متابعة  البعض

 . معًا والضحك المشاركة مجرد كان بھ استمتعنا ما أكثر أن أعتقد . "الدولي النقد صندوق دعم مجموعات
 الحیاة. حفیدتھ والدة عن آخر عضو شارك! األول ھتسمك یصطاد أعضائنا أبناء أحدأن  و االفتتاح یومعن  سماعال

 "!تستمر

 ..معًا األمر ھذا وسنتجاوز. الحیاة تستمر


