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مع بدء فتح المدن في جمیع أنحاء أمریكا ، كیف یجب أن یتفاعل مرضى المایلوما؟ ھذا األسبوع ، 

إنجالند الطبیة ، تقییمھما  عرضت اثنتان من أكبر المجالت الطبیة في العالم ، مجلة النسیت ومجلة نیو
الستجابة الجائحة األمریكیة. لسوء الحظ ، فإن ورقة التقریر األمریكیة لیست جیدة عند مقارنتھا ببلدان 

مثل تایوان وكوریا الجنوبیة وألمانیا ونیوزیلندا ، حیث بدأ االختبار والتعقب مبكًرا تم السیطرة على 
 العدوى المنتشرة في المجتمع.

 
لقول ھي أن مرضى المایلوما في الوالیات المتحدة مسؤولون إلى حد كبیر عن سالمتھم خالصة ا

الخاصة بإعادة الدخول إلى الحیاة المجتمعیة ، ونأمل أن یعودوا إلى عیادة المایلوما أو مكتب األطباء أو 
 المستشفى ، إذا لزم األمر.

 
 األسابیع القادمة؟ما ھي بعض النقاط األساسیة لتوجیھ عملیة صنع القرار في 

 
 فكر في الوضع في مجتمعك

منتشرة على نطاق واسع في المجتمعات عبر أمریكا. ما تم التأكید علیھ  COVID-19ال تزال عدوى 
 COVID-19في افتتاحیة لوس أنجلوس تایمز األخیرة ، فإن األفراد األكثر عرضة لخطر التھدید من 

موعات المعرضة لخطورة عالیة األشخاص الملونین  أكثر شیوًعا مما قد تعتقد. تشمل ھذه المج
ومرضى السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض الرئة أو الكلى المزمنة ، على سبیل المثال ال 

 الحصر. وھذا یغطي حوالي نصف األمریكیین.
 

 COVID-19تجنب االتصال باألشخاص المصابین بـ 
رضى الورم النقوي بمعدالت أقل بكثیر مما كان في م COVID-19لنبدأ بالبشارة. تحدث عدوى 

متوقعًا لألفراد الذین یعانون من ضعف في جھاز المناعة. یبدو أن أحد العوامل الرئیسیة للحفاظ على 
 سالمتھم ھو الحمایة التي تعلمھا جمیع مرضى المایلوما.

 
ت إلى العیادة أو بشكل عام ، تمت العدوى عن طریق التواصل مع المجتمع ، ولیس بعد الزیارا

المستشفى. باستثناء حاالت الطفرة الھائلة ، عندما انھارت األنظمة ، كان المرضى الضعفاء محمیین 
 جًدا ونادًرا ما أصیبوا بالعدوى في المستشفى.

ھذه ھي األخبار السارة حول جھود العودة إلى الوضع الطبیعي الجدید (أو الشاذ). مع وجود ھذه الحمایة 
مول أن یتمكن األطباء في شھر یونیو أو یولیو من إعادة فتح مكاتبھم للعالج و / أو توسیع ، من المأ

(وحصاد الخالیا الجذعیة) ، وغیرھا من العالجات المكثفة ، باإلضافة إلى  ASCTاإلجراءات ، مثل 
 التجارب السریریة. بدأت بعض المراكز بالفعل ھذه األنشطة.

 لمجتمعكیفیة تجنب العدوى في إعداد ا



بما أن العدوى ال تحدث على األرجح من خالل زیارات الطبیب ، فما ھي الحاالت التي تنطوي على 
 أعلى مخاطر لمرضى المایلوما؟

 
 أحداث كبیرة من أي نوع

تشیر دراسة حدیثة نشرتھا األكادیمیة الوطنیة للعلوم ، جنبًا إلى جنب مع سلسلة من التقاریر األخرى ، 
في  COVID-19لھباء الجوي المحمل بالفیروسات یمكن أن ینقل بسرعة عدوى إلى أن انتشار ا

إعدادات المجموعة الكبیرة. تُسمى ھذه "األحداث فائقة االنتشار" وكانت مصدًرا لمعظم حاالت التفشي 
في كل شيء بدًءا من احتفاالت ماردي غرا إلى اجتماع كبیر في  COVID-19اإلقلیمیة الرئیسیة لـ 

نولوجیا الحیویة إلى الكنائس والنوادي اللیلیة في كوریا الجنوبیة ، وكرنفال في ألمانیا ، مجال التك
ومنتجع تزلج في النمسا ، وتستمر القائمة. من غیر المعروف ما إذا كان األفراد الذین لدیھم انتشار كبیر 

أن مجرد حظر  لدیھم حمولة أعلى بكثیر من الفیروس أو مرض أكثر عدوانیة. یعتقد بعض العلماء
 تحت السیطرة. COVID-19التجمعات الجماعیة قد یكون كافیًا إلبقاء جائحة 

 
لذا ، یجب على مرضى المایلوما بشكل خاص تجنب األحداث الكبیرة من أي نوع حیث یمكن لألفراد 

غیر المعروفین نشر العدوى. سیكون ھذا صعبًا بسبب الرغبة المكبوتة في العودة إلى األحداث 
الریاضیة والحفالت الموسیقیة وما شابھ ذلك ، ولكن یمكن أن یقلل من المرض والوفیات الزائدة مع 
الحفاظ على مكون كبیر من االقتصاد. على سبیل المثال ، یقدر الباحثون في جامعة كولومبیا أنھ إذا 

احد مما فعلت في كانت الوالیات المتحدة قد بدأت في فرض إجراءات التباعد االجتماعي قبل أسبوع و
 شخًصا لقوا حتفھم في تفشي الفیروس التاجي. 36000مارس ، لنجى حوالي 

 
من وجھة نظر الصحة العامة ، تشكل األحداث الكبیرة خطًرا كبیراً. إذا كان الفرد الذي ینتشر العدوى 

قیقھ بنجاح بسرعة فائقة في مجموعة صغیرة ، یمكن الكشف عن االنتشار المبكر واحتواءه ، كما تم تح
في العدید من البلدان ، مثل ألمانیا. ونتیجة لذلك ، یتم تجنب االنتشار إلى المجتمع األكبر. سیكون أمرا 

 رائعا إذا حدث ھذا في أمریكا.
 

 السفر الجماعي
ھناك حاجة إلى العدید من التغییرات المبتكرة ، مثل استخدام األشعة فوق البنفسجیة لتعقیم عربات 

رغة ، لجعل القطارات وعربات  مترو األنفاق والطائرات وغیرھا من أشكال النقل الجماعي القطار الفا
آمنة. تطلب الخطوط الجویة القطریة اآلن من الطاقم على متن الطائرة ارتداء بدالت الخطر! ولكن في 

 الوقت الحالي ، یجب على مرضى المایلوما االستمرار في تجنب أي نوع من النقل الجماعي.
 
 
 
 

 األنشطة الرامیة إلى تحسین و بقاء اآلمن
بعض األنشطة تنطوي على مخاطر ، ولكن ال یمكننا تجنبھا تماًما. یجب أن تستمر النظافة الجیدة 

 وارتداء األقنعة والتباعد الجسدي:



 
عن إرشادات للحفاظ على األمان أثناء التسوق بحثًا  FDAتوفر إدارة األغذیة واألدویة  تسوق البقالة:• 

. على الرغم من وجود مخاطر مزمنة لموظفي متاجر البقالة ، إال أن COVID-19الطعام أثناء تفشي 
 حاالت قلیلة انتشرت للعمالء ، وبالتأكید لیس من الطعام مباشرة.

ال یزال من األفضل تجنب المطاعم على الرغم من وجود بعض الخیارات األكثر أمانًا مثل المطاعم: • 
جیة ، وزجاج شبكي وما شابھ ذلك. یرجى مالحظة: كان ھناك انتشار مھم قدم من الباحات الخار

 المطاعم والحانات.
تفتح في بعض الوالیات. كما النقل الجماعي ، یتم استكشاف حلول إبداعیة  صالونات تصفیف الشعر:• 

شعر في الحدیقة. ھنا أیضاً ، بما في ذلك تقلیل عدد العمالء ، وتحدید المواعید وحتى إعطاء قصات ال
 نحن بحاجة إلى مراقبة ھذا التطور.

ھذه مسألة مھمة جدا بالنسبة للعدید من مرضى المایلوما. نشرت صحیفة الزیارة مع  األحفاد: • 
نیویورك تایمز دلیالً للزیارات في مقال بعنوان "متى یمكنني رؤیة أحفادي؟" یقترح المؤلف النظر في 

 ا كل أسرة في األسابیع السابقة عند تحدید ما إذا كانت الزیارة آمنة.عدد جھات االتصال التي أجرتھ
 

 المجتمعات الضعیفة
العدید من المجتمعات لیست معرضة للخطر بسبب القضایا الصحیة فحسب ، ولكن أیًضا بسبب العوامل 

  االجتماعیة واالقتصادیة التي تجعل من المستحیل تحقیق  مسافة جسدیة أو صعوبة الحصول على
 الطعام ، أوتجنب النقل الجماعي أو األماكن المجتمعیة. 

تماًما كما أنھ  یجب أن یكون ھناك التزام اجتماعي بعدم إصابة اآلخرین (من خالل ارتداء األقنعة 
واتخاذ االحتیاطات المعقولة) ، فمن المھم مساعدة اآلخرین على تجاوز ذلك بأمان أیًضا. ونحن في ھذا 

 معا.
. . العزلة الذاتیة غیر ممكنة للعائالت COVID-19فاجو الھندي تم  تمزیقھ بسبب  وباء إن شعب النا

التي تعیش في غرفة واحدة بدون كھرباء أو ماء.یذھب أفراد القبائل إلى المواقع المجتمعیة اللتقاط المیاه 
 واألنشطة األخرى.

تفاوتة.في لویزیانا ، لم یكن "ماردي غرا" تأثر األمریكیون األفارقة سلبًا في جمیع أنحاء البالد بأعداد م
حدثاً كبیراً فحسب  ، ولكن لم تكن المجتمعات قادرة على التعامل مع إصابة المزید من األفراد 

 المعرضین للخطر.
 
 
 
 
 

 األخبار الجیدة :
التي  اإلبعاد الجسدي( المسافة اإلجتماعیة)  ، األقنعة ، وغسل الیدین بعنایة وكثرة ، وكل التفاصیل• 

. ولكن یرجى توخي COVID-19أكدنا علیھا تعمل على حمایتنا من اإلصابة بھذا الفیروس المجنون 
الحذر عندما نغامر بالعودة إلى أنشطتنا في العالم القدیم. سیكون من الرائع أن نعیش في نیوزیلندا ، وأن 

ا لم تكن مختبئًا في جزیرة في العودة إلى بیئة المجتمع كانت أقل بكثیر من التحدي والمخاطر. ولكن م



مكان ما (كما ھو الحال عند البعض) ، فنحن بحاجة إلى توخي الحذر الشدید حیث نواصل العیش في 
 ھذا الوضع غیر الطبیعي الجدید.

 
ھناك أنباء واعدة  بالنسبة للقاح ، وإن الوقت ما زال مبكراً جداً ،.تم عرض أكثر من مئة نموذج • 

كذلك بعض المنافع المؤثرة أثناء االختبارات ھذا األسبوع . نأمل أن ینجح واحد أو للسالمة الجیدة و 
 أكثر في الحصول على الجائزة و توفیر فعالیة و حمایة مع  ملف آمان متمیز  .

 
 لقد ذكرت التغییرات في المواد الغذائیة المفضلة التي یقدمھا البقالون لعمالئھم في حالة اإلغالق.• 
صًرا آخر أصبح شائعًا (لیس المفضل لدي شخصیاً) و ھو الكوكتیالت المعلبة ، مما یجعل یقال أن عن 

 عملیة الخلط خطوة واحدة. ولكن مرة أخرى ، ربما تفضل التمسك بعصیر البرتقال!
 حتى تصبح األمور أكثر أمانًا ، یُرجى الحفاظ على القدر اإلمكان.

 
 
 
 


