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یمكننا تعزیز قدرتنا على الصمود من خالل الحفاظ على   نظًرا ألننا جمیعًا نتكیف مع المسافات البعیدة لمنع انتشار الفیروس التاجي ،
االتصاالت االجتماعیة ومواصلة االنخراط في األنشطة. اتضح أننا لسنا أول من یختبر ھذا النوع من العزلة الذاتیة. نحن نسترجع  

ف انتشار اللوح الدبلي المدمر ألوروبا ،  یوًما في دوبروفنیك. تم ذلك لوق  40، تم تنفیذ الحجر الصحي لمدة   1377یولیو  27التاریخ. في  
یوًما (ترینتینو) ، والتي أثبتت عدم   30یوًما امتداًدا من   40خاصة في البندقیة ، التي كانت مركًزا تجاریًا في ذلك الوقت. كان العزل لمدة 

 .كفایة. كما تم تبخیر البضائع المشحونة والبرید وتبخیرھا باستخدام تقنیات مختلفة

 

 .ساعد. وقد اجتاز العالم تلك األوقات  كل ھذا

 ھذا األسبوع  19لكوفید   معلومات وتوصیات جدیدة 

٪ من إجمالي   5شخص (   17900آیسلندا: ما زالت البیانات التي یتم جمعھا في أیسلندا مھمة. حتى اآلن ، تم اختبار ما یقرب من  •
٪ منھم لیس لدیھم أعراض.  50٪ من سكان آیسلندا إیجابیون وأن 1ن . تكشف النتائج األولیة أ19بكوفید  السكان) للكشف عن اإلصابة 

 .شخص) 50،000٪ من السكان (حوالي    13القصد ھو اختبار ما یقرب من  

االنتشار بدون أعراض: تدعم األدلة الحالیة بقوة فكرة أن األفراد عدیمي األعراض قادرون على نشر الفیروس ، كما ھو موضح في   •
 .أللمانیة واآلسیویة. أثناء اإلصابة المبكرة ، ھناك مستوى عاٍل من سفك الفیروس من منطقة الحلقكل من الدراسات ا

تتبع االتصال: في أیسلندا ، أدى انتشار الفیروس من قبل األفراد عدیمي األعراض إلى تتبع االتصال العدواني لتحدید جمیع األشخاص   •
والحد من المزید من االنتشار. یعمل ھذا البروتوكول للحد من عدد الحاالت الجدیدة ، والتي  الذین ربما أصیبوا ، وفرض العزلة الذاتیة ،  

ثبت أنھا تعمل في آسیا. وقد سمح أیًضا بتحدید مصادر محددة للعدوى ، مثل إیطالیا والنمسا والمملكة المتحدة ، وحتى على الساحل  
 . الغربي للوالیات المتحدة

 ت ختالف شدة أنماط المرض التي لوحظیوفر فھًما إضافیًا مرتبًطا با 19 لكوفید المعینة إن تحدید الطفرات الفرعیة 

 توصیات سالمة المریض المایلوما 

. كما رأینا في  Coronavirusوصفحة    IMF Myeloma Patient Safetyھذا األسبوع ، ال تزال ھذه ھي نفسھا كما ستجد في صفحة 
 دارة التفصیلیة في التطور. أبرز أحداث ھذا األسبوع: األخبار كل یوم ، تستمر اقتراحات اإل

 

من قبل األفراد المصابین الذین قد ال یعرفون حتى أنھم مصابون. قال الدكتور جورج   COVID-19• األقنعة: یمكن أن تقلل من انتشار  
أن عدم استخدام األقنعة ھو خطأ كبیر. والیوم  جاو ، المدیر العام للمركز الصیني لمكافحة األمراض والوقایة منھا ، في مقابلة إنھ یعتقد 

أبریل) ، أفید أن البیت األبیض من المتوقع أن یوصي جمیع األمریكیین بارتداء أقنعة من القماش لمنع انتشار الفیروس التاجي. إذا   2(
یرتدوا أقنعة. إذا لم یكن األمر كذلك ،  كان یجب علیك التفاعل مع موظفي الرعایة الصحیة أو األفراد في األماكن العامة ، فمن المھم أن 

 فأنت بحاجة إلى توخي الحذر على النحو الواجب. 

 • مخاطر العواقب الوخیمة للعدوى: تستمر البیانات في إظھار أن العوامل المھمة ھي: 

o   سنة.  70العمر: خاصة فوق 

o عیة الدمویة المزمنة ، وحاالت "ضعف المناعة" السیئة  األمراض الكامنة: مثل مرض السكري ، وأمراض الرئة / الكلى / القلب واألو
 التعریف. 



o ) بالنسبة لمرضى المایلوما: یعد زرع الخالیا الجذعیة الذاتیةASCT  خطًرا بشكل خاص في مرحلة النقش أو التعافي ، عندما یمكن أن (
ن. یجب أیًضا تعلیق العالجات المعقدة الستبدال  ھو إجراء للتأجیل اآل ASCTانتعاش تعداد الدم. بالتأكید ،  COVID-19تؤخر عدوى  
 . CARالخالیا التائیة 

 

 إدارة المایلوما 

 

• ال یبدو أن العالجات النموذجیة للورم النقوي ضار في حد ذاتھا وقد تكون مفیدة لیس فقط في السیطرة على الورم النقوي ولكن لھا  
  Selinexorو  proteasomeحتى الخصائص المضادة للفیروسات. بعض العوامل ، مثل مثبطات  أیًضا خصائص مضادة لاللتھابات ، 

نظائر المثبط ، لھا نشاط مضاد للفیروسات. یجب مراقبة جرعات وكالء عالج المایلوما عن كثب لتجنب انخفاض تعداد الدم   XPO 1أو 
 جرعات مخفضة قلیالً بمثابة تعدیل مؤقت سھل لیكون آمنًا.  ، وخاصة خالیا الدم البیضاء. یمكن أن یكون التحول ببساطة إلى 

• اعلم أنھ قد یكون ھناك نقص عام في األدویة ، وھو أمر مثیر للقلق. قم بتخزین أفضل ما یمكن على جمیع األدویة المستمرة التي  
 أشھر تحتاجھا بانتظام. تحتاجھا. على سبیل المثال ، اطلب إمداًدا باألدویة الرئیسیة لمدة شھرین أو حتى ثالثة 

 تكریم فرق الرعایة الصحیة وكل من ھم على الخطوط األمامیة لألزمة 

إن فرق الخط األمامي للفیروس التاجي شجاعة وتستحق كل احترامنا وشكرنا. في ھذا الوقت من األزمات غیر العادیة ، یضعون حیاتھم  
 حرفیا على المحك كل یوم. شكرا لك شكرا لك شكرا لك! 

 

 یز المرونة تعز

للمضي قدًما كل یوم ، نحتاج إلى تركیز طاقاتنا للتعامل مع ھذه التحدیات الجدیدة. قد یكون من الصعب تذكر أننا سنتخطى ذلك. كما  
على الرغم من الوباء ، فإن الربیع یزدھر. یسّجل الفنان دیفید ھوكني سلسلة من أزھار الربیع المذھلة من منزلھ في نورماندي   الحظت ، 

في المملكة المتحدة ، وقد شاركھا على اإلنترنت باعتبارھا "فترة راحة من األخبار". یمكن لھذه األعاجیب أن تلھمنا للتواصل وأن نكون  
 نما نبتعد جسدیًا ، ونسعى جاھدین لنكون طیبین ونعمل أفضل ما عند الجمیع. اجتماعیین ، بی

 

 ابق في المنزل. كن آمنا. سنواصل إبقاء الجمیع على اطالع وتحدیث. 


