
 بنیاد میلوم (سرطان مغز استخوان)               
 
 خط سالمتی بیماران مبتال بھ سرطان مغز استخوان در مقابلھ با ویروس کرونا

راه است و برای سالمتی شما       , بنیا د بین المللی میلوم با شما ھمبا گسترش جھانی ویروس کرونا  

 می کوشد.

دکتر برایان ج. م. دویری مدیر بنیاد میلوم اظھار داشت : " مبتالیان بھ بیماری سرطان مغز استخوان 

آسیب پذیرتر می باشند. "ضعف سیستم دفاعی بدن در مقابل آلوده گی ھای جدید بھ دلیل   

در این نیست بسیارمھم می باشد.  ھشیاری و مراقبت در مقابلھ با آلوده گی ھایی کھ منشأ شان معلوم

صفحھ آخرین راھنمایی ھای بھ روز را برای حفظ سالمتی شما درج کرده ایم. منبع اصلی این نوشتھ 

بلوگ شخصی دکتر دیوری میباشد. این بلوگ مخصوص بیماران میلوم (سرطان مغز     (blog) 

استخوان) بوده و بھ تمام سواالت مربوطھ جواب داده و بھترین منبع برای آخرین اخبار راجع بھ 

) می باشد.  19(کروید   

) وجود ندارد و برای بھ حداقل 19متاسفانھ در حال حاضر ھیچ نوع واکسنی برای مقابلھ با (کروید 

غده مغز استخوان و نزدیکانشان  رطانرساندن احتمال واگیری رعایت نکات زیر برای مبتالیان بھ س

 حیاتی می باشد.

از ارتباط نزدیک با بیماران خودداری نمایید. -1  

با رعایت فاصلھ دو متر از دیگران در اجتماعات و دوری و کناره گیری در منزل بھ حفظ  -2

 سالمتی خود بزرگترین خدمت را می نمایید.

از لمس چشم ھا, بینی و دھان بپرھیزید. -3  

شیا و سطوح ملموس شده را بطور مداوم تمیز و ضد عفونی کنید. ا -4  

ثانیھ بشویید. این عمل را بھ خصوص قبل  20دستھایتان را مرتب با آب و صابون حداقل باری  -5

از صرف غذا, بعد از تمیز کردن بینی و یا رفتن بھ دستشویی و سرفھ حتما با دقت ھر چھ تمامتر 



% الکل  60 ابون دسترسی ندارید حتما از مایھ پاکساز حاوی حداقل انجام دھید. اگر بھ آب و ص

 استفاده نمایید. 

 لطفا در حفظ سالمتی خود تالش نمایید و برای ھر گونھ سوال با ما بھ آدرس زیر تماس بگیرید.

(https://www.myeloma.org/infoline)  

 

 1  

, انعطاف پذیری و امید در ایام دشوار  1398اسفند  29" بر روزآوری شده در تاریخ  19کروید " 

 و پاسخ بھ سواالتی کھ مکرر پرسیده می شود.

در سراسر آمریکا کاوش برای یافتن منابع "  19با گسترش فزاینده ویروس کشنده " کروید      

قوس و قزحی مضاعف در شھر  اٌ ظھوراخیر ز اھمیت بسیار می باشد.انعطاف پذیری و امید حائ  

ھر  " لوس آنجلس" الھام بخش تحقق این امر گردیده کھ تمام طوفانھا گذرا می باشند و در انتھای

 طوفانی امید پیدایش قوس و قزح وجود دارد. 

ید در حال حاضر ما باید برای مواجھ و رو دررویی با چالش ھای روزانھ جدید آماده بگردیم. و با تأک

بر اھداف و امیدھایمان آماده فائق آمدن سریع و فی البداھھ بر این مشکالت جدید باشیم. این ھا ھر 

عنصری برای جھش و انعطاف پذیری می باشند. برخورد بھ نحو احسن با این چالش ھا کھ از یک 

 نوع شخصی ، بھداشتی ،و شغلی میباشند امری حیاتی تلقی میگردد.
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" و طرز مواجھھ با آن را برای مبتالیان  19ای می باشد کھ من راجع بھ  " کروید این چھارمین ھفتھ 

 بھ بیماری " میلوم " می نویسم. 

اگر شما مطالب قبلی را از دست داده اید ، می توانید با مراجعھ بھ گذشتھ در ھمین محل آنھا را 

 خوانده و مرور بفرمایید. 

بھ بعد ) 98اسفند  29سواالت مطرح شده متداول ( از تاریخ   

https://www.myeloma.org/infoline


" سواالت مطرح شده دقیق تر و صریح تر گردیده اند. در زیر  19با تأثیر روزافزون  " کروید      

با جوابھایشان درج می نمایم.  کھ بھ طور مکرر مطرح شده برخی ازسواالت مذکور را  
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آیا من باید بھ تداوی بیماری میلوم ادامھ بدھم ؟ : 1س   

این سوال بسیار مھم است. زیرا تداوی میلوم مقاومت بدن را کم نموده و زمینھ مساعد ی برای  : 1ج 

نکاتی کھ باید در نظر گرفتھ شود بھ شرح زیر میباشد :ابتال بھ انواع عفونت ھا را آماده می کند.   

ادامھ تداوی میلوم برای کنترل بیماری شما امری الزم تلقی می گردد. •  

ایش عفونت و توقف تداوی و تعادل این معیارھا را باید بھ دقت با دکترتان مشورت احتمال افز •

 نمایید.

بھ طور کلی ادامھ تداوی در مقابل خطر توقف تداوی عاقالنھ بوده و می باشد. •  

چقدر می باشد؟در حال حاضر ASCT)  ( اتولوگ سلول بنیادیخطرات تداوی بھ روش :  2س   

  ASCTھمان طور کھ در سابق ذکر نمودم این موقعیت مناسبی برای تداوی بھ طرز  : 2ج 

 نمی باشد.

تداوی بھ روش اتولوگ سلول بنیادی امری بدون خطر تلقی  2020با اینکھ در حال حاضر  •

ھفتھ ای دوره بھبودی شمارش خون بسیار کم می شود و در این فاز  3تا  2میگردد، در یک دوره 

نت بسیار شدید است. با تعویق این روش تداوی در این دوره پر خطر احتمال عفو  
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کھ بیمارستانھا و مراکز بھداشتی مملو از بیماران " کرونایی " می باشند احتمال دسترسی شما بھ 

 مراقبت و توجھ ایده آل کم و کمتر میگردد.

با این حال این تصمیم مھمی میباشد و باید با پزشک معالجتان راجع بھ درمان کنونی و آینده  •  

و تصمیم الزم را اتخاذ نمایید. و گزینھ ھای مختلف برای حال و آینده بحث و گفتگو نموده  



سی آیا احتمال این وجود دارد کھ من بتوانم بھ بعضی از داروھایی کھ استفاده می کنم دستر:  3س 

 پیدا نکنم ؟

خط ھای تولید بھ کارشان ادامھ میدھند و بسیار کم می باشد.  در کوتاه مدت این احتمال:  3ج 

داروخانھ ھای بزرگ ھم موجودی قابل توجھ ای دارند. با این حال با توجھ بھ تداوم حالت کنونی  

زم بھ تذکر میباشد ال برای مدت طوالنی عمل کرد عاقالنھ ذخیره کردن داروھای ضروری می باشد.

کھ نگرانی از کمبود عناصر فعال کھ از چین آمده و در ھند فراوری میگردند  وجود داشتھ و دارد. 

 بنابراین باید ھشیار بوده و از پیش برنامھ ریزی نماییم. 

قطع این دوره بھ علت شیوع ویروس     اگر شما در مرحلھ کارآزمایی بالینی میباشید احتمال         

 با 

وجود دارد.       (COVİD 19) 

با این حال وزارت بھداری با انتشار اعالمیھ ای از احتمال صدور نامھ ھایی کھ در آن بھ شرکت 

 کنندگان اجازه ادامھ کارآزمایی بدون سفر بھ محل داده می شود را یادآوری نموده.
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چگونھ می توانم با دکتر ھمراھی کنم ؟:  4س   

با دفتر دکتر در تماس باشید. با استفاده از تلفن، پست الکترونیکی ویا پزشکی از از راه دور  : 4ج 

راه دور با استفاده از اسکایپ ویا تماس ظھوری این امکان مناسب موجود می باشد. بدینوسیلھ احتمال 

ویروس در دفتر دکتر کامال از بین میرود. قرار گرفتی در معرض  

ابتال بھ ویروس کورنا دارم ؟من تب ندارم، آیا احتمال :  5س   

در تداوی میلوما و انواع مانند ( دگزامتازون) و (پری دینوسون) بعلت وجود استروئیدھایی :  5ج 

جدید ایمیون تراپی احتمال سرکوب تب حتی در عفونت ھا وجود دارد. بنابراین باید بھ دیگر تغییرات 

 بھ مانند سرفھ ویا خستگی مفرط توجھ نمود.

در مراحل اولیھ عفونت تب ظاھر نمی شود. بنابراین اگر از بابت احتمال در معرض واگیری بودن  •

ویروس قرار دارید ، کار معقول تقاضای انجام تست می باشد. انجام تست بھ صورت خانواده گی 

 باعث راحتی خیال ھمگی افراد خانواده از سالمتی کامل می باشد.
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وع اسھال و پریشانی دستگاه گوارش در شروع بیماریشان گزارش داده اند.شربعضی از مبتالیان از  •  

آیا بستھ ھایی کھ بھ منزل فرستاده می شود بی خطر است ؟:  6س   

یکی از مطالعات اخیر، مدت زمانی را کھ کورنا ویروس بر روی سطح بستھ ھا بھ حالت بالقوه  : 6ج 

ابستھ بھ ماده اولیھ بستھ ، این مدت بھ طور متوسط چند وعفونی زنده می ماند را ارزیابی کرده است . 

 ساعت می باشد.

 مقوا و چوب پنبھ چھار تا ھشت ساعت.

پالستیک و فوالد ضد زنگ تا مدت ھفتاد و دو ساعت. این بدان معناست کھ ویروس در شرایط بد و 

) ویا کامیونھایی کھ از یک منفی و نقل و انتقاالت طوالنی بھ مانند شرایط انتقال ھوایی (مثال از چین 

کشور بھ کشور دیگر میروند ، زنده نمی ماند. ولی در انتقال از یک منبع تحویل محلی بھ صورت 

 بالقوه عفونی فعال باقی می ماند.
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 نگرانی اصلی این میباشد کھ بستھ را چھ شخصی تحویل میدھد. چند توصیھ زیر را لطفا با دقت بخوانید.

ستھ دم در ورودی قرار داده شود.تقاضا کنید کھ ب •  

سعی کنید با شخصی کھ بستھ را تحویل میدھد در تماس نباشید. دریافت برگھ وصولی الکترونیکی  •

یپد را مستقیماٌ لمس ننمائید. رعایت این موضوع بھ ایجاد فاصلھ کامپیوتر ویا ا صفحھ اشکالی ندارد ولی

 از سایر افراد جامعھ کمک می نماید. 

ز اینکھ بستھ را بھ داخل خانھ بیاورید، آنرا با دستمال آغشتھ بھ ماده ضدعفونی کننده تمیز کنید. قبل ا •

خارج از منزل بھ تن می اگر دستکش دارید حتما  استفاده نمایید. سعی کنید تماس خود را با لباسھایی کھ 

ر دھید.کنید ، بھ حداقل برسانید. در صورت امکان آنھا را در نزدیک در ورودی قرا  

بستھ را باز نموده و پاکت و دستکشتان را دور بیاندازید. بالفاصلھ دستھایتان را بشورید. •  
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ھنگامی کھ بھ سوپر مارکت میروم چگونھ می توانم فاصلھ ام را در اجتماع از دیگران حفظ :  7س 

 نمایم ؟

ھمان مطالعھ ای کھ استقامت ویروس کورونا را در سطح بستھ ھای تسلیمی در منزل ارزیابی :  7ج 

 نموده ، در مورد استقامت این ویروس در ھوای آزاد ھم تحقیق کرده است. اگر شخصی سرفھ ویا عطسھ 

ن قطرات کند ، قطرات عفونی معلق در ھوا بھ مدت سھ ساعت باقی خواھند ماند. توجھ داشتھ باشید کھ ای

بر روی البسھ بھ گرد ھم میایند.اغلب   

اگر ممکن باشد برای بھ حداقل رساندن احتمال وجود قطرات ویروسی در ھوا و سطوح ، صبح زود بھ  •

خرید مایحتاج خود بروید. تعدادی از فروشگاھھا در ابتدای روز مدت معینی را برای افراد باالی شصت 

عی بصورت دستھ و پنج سال و حامل خطرات ویژه تعیین نموده اند . این افراد برای حفظ فاصلھ اجتما

تا حد امکان برای حفظ این فاصلھ اجتماعی ھای کوچک میتوانند خرید مایحتاج خویش را انجام دھند. 

 بکوشید.
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درصورت امکان از دستکشھای یکبار مصرف برای سوا نمودن مواد غذایی استفاده نمایید. •  

از تماس با کارکنان مغازه کھ متاسفانھ در معرض گسترده ویروس ھستند پرھیز نمایید. •  

لطفا نکات ذکر گردیده در باال را رعایت نمایید و بھ محض ورود بھ منزل قبل از ھر کار دیگری  •

ا در یخچال دستھایتان را بشویید. من پیشنھاد می کنم کھ کلیھ لوازم خریداری شده را قبل از قرار دادن آنھ

ویا کمدچھ ھا و حتی در منجمد کننده ھا (فریزر) با دقت و بھ طور تک تک با دستمال آغشتھ بھ ماده 

 ضد عفونی کننده تمیز نمایید.

آیا رفتن با خارج منزل بدون احتمال خطر برای من اکنون موجود می باشد ؟:  8س   

ت اجتماعی بوده و می باشد. طوری رفتار توصیھ اول من اقامت در منزل و احتراز از ارتباطا : 8ج 

نمایید کھ گویا شما مبتال بھ ویروس گردیده اید. ویا افرادی کھ تازه مالقات مینمایید آلوده بھ ویروس می 

 باشند. چون ما در حال حاضر از صحت این موضوع مطلع نمی باشیم. یک مقالھ مفید انسانھا
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) را منتقل نمایند ، بطور خالصھ نقل نموده. ارائھ 19و مشاغل پر خطر را کھ می توانند (کروید 

کنندگان مراقبت از سالمت با بیشترین خطر مقابلھ کرده و می کنند. این شامل پرستاران و دستیاران 

می باشد. سایر  پزشکی، دندان پزشکان ، ارائھ کنندگان بھداشت دھان و دندان و کارکنان داروخانھ ھا

مشاغل پر خطر، آموزگاران ، سلمانیھا ، کارگران خرده فروش ، پیشخدمتان ، صندوقداران و تعداد زیاد 

بھ آنھا اشاره شده.دیگری کھ در مقالھ مربوطھ   

کلیدی این است کھ وقتی در خارج از منزل و در اماکن عمومی ھستید جلوگیری از احتمال آلوده ئلھ مس

و حتی غیر ممکن میباشد. گی بسیار مشکل  

آیا من میتوانم نوه ھایم را با خیال راحت بازدید نماییم ؟:  9س   

جواب صریح ، نھ بھ ھیچ وجھ. زیرا احتمال آلوده گی بسیار زیاد است. با استفاده از اسکایپ در  : 9ج 

 حفظ سالمتی ھمگانی کھ اولویت دارد را تقلیل می نمایید.
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رای قدم زدن بروم ؟آیا میتوانم ب:  10س   

اگر فاصلھ اجتماعی را با دقت رعایت نمایید نھ تنھا اشکالی ندارد بلکھ مفید ھم میباشد. : 10ج   

چند وقت یکبار باید حولھ ھای حمام را شست ؟ : 11س   

با اینکھ در این مورد اطالع خاصی موجود نیست ، بھترین کار شستن آنھا بھ صورت یک روز  : 11ج 

در این موقعیت ،  توجھ مخصوص بھ نظافت و احتیاطھای  در میان ویا ھر سھ روز یکبار میباشد. زیرا 

نرا بشویید.بھداشتی بسیار حائز اھمیت می باشد. اگر احتمال آلوده گی حولھ ای را دارید ، بالفاصلھ آ  

آیا می توانم ناخنھایم را مانیکور کنم ؟ : 12س   

برای مانیکور بھ تماس نزدیک با شاغلی کھ در ارتباط شدید اجتماعی و در نتیجھ مساعد آلوده  : 12ج 

گی بسیار است مجبور میباشید. باضافھ این کھ سالن مانیکور محیط بستھ ای میباشد کھ بھترین محل برای 

  قطرات معلق آلوده درسطوح و فضا می باشد. در نتیجھ احتمال آلوده گی بسیار زیاد است.رشد و حفاظت 
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مراعات نکات ذکر گردیده باعث محافظت شما در این دوران سخت میباشد. مطمئناٌ شما ھم با بھ کار 

ود کمک نمایید. این منبع گرفتن نوآوری و فوت و فن ھای شخصی می توانید بھ حفاظت ھر چھ بیشتر خ

 خوبی برای سالمتی روح و روان میباشد. لطفاٌ برای استفاده دیگران نکات مفید را بھ اشتراک بگذارید.

چند روز پیش مقالھ ای در نیویورک تایمز راجع بھ چگونگی ساخت النھ بھ وسیلھ پرندگان مرا      

مبھوت کرد. ساختن النھ ای گرم و نرم برای محافظت خانواده کھ قادر بھ مقاومت  دربرابر باد و باران و 

 طوفانھای شدید باشد، چندان ساده نبوده و نیست.

،  ن مسئلھ کھ چگونھ این النھ ھا بھ این خوبی یک پارچھ می مانندمحققان ھنوز موفق بھ کشف ای

 نگردیده اند.

ھر بھار زرین پران النھ خود را خارج پنجره آشپزخانھ ما می سازند و ھر سال من شگفت زده شاھد 

 ساختن سریع النھ در عرض چند روز و ظھور انعطاف پذیری امیدوار کننده زرین باالن جوان میباشم.

باید از این وقایع مثبت  طبیعت ، نیروی کافی برای عبور از این مراحل سخت را بگیریم.ما   

بھ روزی نمودن این صفحھ بھ طور مداوم ادامھ دارد و برای اطالع از آخرین اخبار گوش بھ زنگ 

  در امان و سالمت بمانید. باشید. 


