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  من كثیرة أجزاء في  الحاالت من المتزاید العدد فإن  ، ذلك  ومع.  اآلن  وراءنا  COVID-19 یكون  أن في جمیعًا  نأمل  كنا 
  إلى  بحاجة  أننا الواضح من .  سیحدث ما بشأن  جدیة  مخاوف أثار  العالم مستوى على  البلدان من والعدید المتحدة الوالیات 

 .الجدید COVID-19 عالم قیود مع التأقلم  نواصل وأن یقظین نبقى أن

 

 أیسلندا  من أخرى  مرة التعلم
  مع   أیسلندا  مثل  صغیر  بلد  في  واالستراتیجیات  النتائج  مقارنة   الشيء  بعض  العدل  غیر  من  یكون  ربما   أنھ  من  الرغم  على 

 .  استخالصھا  علینا یجب مھمة علمیة  دروس ھناك تزال  ال ،  األكبر الدول من العدید

 من   یقرب  ما   السابق   في   لدیھ  كان  بلد  في   COVID -19  حاالت   عدد  في   مفاجئ   ارتفاع   ھناك   كان   ،  سبتمبر  منتصف   في
 ؟ حصل  ماذا اذا.   الصفر 

 

 :  الصحي  الحجر في انھیار

 وتم   المطار  في  إیجابیة   اختبارھم  نتیجة   كانت  فقد.   أیسلندا  إلى   وصولھما   لدى  الصحي  الحجر  بانتھاك  فرنسیان  سائحان  قام
 .   المدینة وسط في حانتین  وزاروا الخارج  إلى تسللوا أنھم یبدو ،  ذلك ومع.  الصحي  الحجر  في  احتجازھم

  بعض   غامضة  الدقیقة  التفاصیل  بعض!   االنتشار  فائقة  المواجھات  ھذه  إلى  حالة  100  عن  یقل  ال  ما   إرجاع  تم  ،  ذلك  بعد
 .   أیام أربعة لمدة والمراقص للحانات   فوري إغالق  مع  ، سریعًا   كان الفعل رد  لكن ،  الشيء

  لقد".   عام  وباء   انتشار"  لمنع  الھدف  محددة  تدابیر  اتخاذ   المھم  من  إنھ  جودناسون  ثورولفور  األوبئة   علماء  كبیر  وقال
  بكثیر   أصغر  حالة  في  حدث  كما   ،  بسرعة  المجموعة  ھذه  احتواء  سیتم  أنھ  یبدو  لذا  ،  بالفعل  الجدیدة  الحاالت  عدد  انخفض

 .یولیو  في أكرانیس  مدینة في

 

  العنایة   وحدة  في   ولیس  COVID-19  بـ  مصاب   المستشفى  في  فقط   واحد   شخص   یوجد  ،  أیسلندا  في  حالیًا :  مزدوج   اختبار
  وفاة   حاالت  10  سوى  ھناك  یكن  ولم  ،  المستشفى   إلى  فقط  مریًضا  44  نقل   تم   ،  البلد   ذلك   في   األزمة   ذروة  في .   المركزة
 .   إجمالیة

  بـ   جدیدة  إصابة  حاالت  أي  من  الغالب  في   والحد  اقتصادھا   بفتح  ألیسلندا  تسمح   التي  الرئیسیة  اإلستراتیجیة  تتمثل
COVID-19  ثبتت   الذین  األفراد  عزل  یتم.   الفرنسیین  السیاح   مع  حدث  كما   ،  المطار   إلى   الجدد  الوافدین  جمیع  اختبار   في  

 یتم  ،  أیام  خمسة  وبعد.   أخرى  أیام  خمسة  لمدة عزلھم یتم إصابتھم ثبتت الذین أولئك حتى  ولكن ،   الصحي بالحجر إصابتھم
 . أخرى  مرة اختبارھم 

 

 

  الثاني   االختبار  مع  بالفحص  األمر  بھم  ینتھي   ،  البدایة  في  السلبیین  األفراد  من٪  20  من  یقرب   ما   أن  ھي  الرئیسیة  المالحظة 
)  المثال   سبیل  على   ،   الصحیة   الرعایة   مجال   في   العاملین(  األفراد   من  األقل   على٪  40  أن   بالفعل  نعلم   نحن.   أیام  5  بعد

  الموقف   ھذا  توضیح  تم.   األفراد  ھؤالء  مع  الحال   ھو  كما   ،   أعراض  علیھم  تظھر  ال  COVID-19  بـ   إصابتھم  ثبتت  الذین



  في   COVID-19  مع   الرئة  في   حاد  تورط   من  یعاني   بأعراض   المصحوب  غیر  المایلوما   مریض  أن  وجد   عندما  مؤخًرا
 .   المایلوما  حالة  لتقییم  FDG / PET الجسم لكامل  روتیني فحص 

  فائقة   لألحداث  محتملة   مصدر  أیًضا   ھم  بل  ،  فحسب  شخصي  خطر  في   لیسوا  أعراض  من  یعانون  ال  الذین  األفراد   ھؤالء
 .   االنتشار

 . أمان في   للبقاء الالزم الیقظة  نوع بالضبط وھو - الصحي الحجر في  ووضعھم األفراد ھؤالء تحدید یتم ،  أیسلندا  في

 

 في   COVID-19  الكتشاف  الكالب  تستخدم  التطویر  في  خطة  لدیھا   أیسلندا:  المطار   في   COVID-19  تشم  الكالب
  كالب   أربعة  تدریب   یتم  ،   الحالي   الوقت   في.   فنلندا  في  ھلسنكي  مطار   في  بالفعل  االستراتیجیة   ھذه  تنفیذ  تم.   المطار

 إیجابي   النھج   ھذا   كان  إذا   مما   متأكدًا   لست.   االستنشاق   من  الكثیر   بعد  یتعبون  ألنھم  الكالب   لفحص  نوبتین  في  واستخدامھا
 . االستخدام  وسھل وفعّال ورخیص بسیط  بالتأكید لكنھ ،  ومستمر

 

 المتحدة   الوالیات  في تحدیدھا  تم COVID-19 لـ جدیدة  طفرات 
  حالة   5000  من  أكثر  في  طفرات  وجود  من  بالتحقق   خاللھا   من  قاموا  دراسة  نتائج  للتو  ھیوستن   في  العلماء   أصدر

COVID-19   . 

  إیطالیا   في  مرة  ألول   ظھرت  والتي  ،)  D614G(  السائدة  الطفرة  أن  إلى  تشیر  التي  السابقة  الدراسات  الرئیسیة  النتیجة   تدعم
  من   المزید  إلى  الساللة  ھذه  أدت.   الصیف  ھذا  ھیوستن  في  العدوى  من  الثانیة  الموجة  عن٪)  99.9(  مسؤولة  كانت  ،

 . الشباب لدى  اإلصابات

  من  أكبر  حموالت  وتنتج  أكبر   بسھولة  تنتشر   D614G  إلى  المتحول  COVID-19  فیروس  ساللة  أن  الباحثون  وجد 
  العثور  تم  قد  اإلضافیة  الطفرات  من  العدید  أن  حقیقة.   االنتشار   فائقة  األحداث  من  المزید  إلى  یؤدي  قد  مما   ،  الفیروسات

  المناعي   التحكم  من   التھرب  إلى   یؤدي  مما   ،   ومتسلسل  متكرر  بشكل  جدیدة  سالالت  ظھور   من  القلق  إلى  أیًضا  تؤدي  علیھا 
  ،   األنفلونزا   مع  الحال  ھو  كما   ،  حاجة  ھناك  تكون  أن  یمكن.   فعال  لقاح  على  الحصول  على  القدرة  ویحبط   الجسم  في

 . عام كل جدیدة  لقاحات

 

 اللقاحات  حول مختلطة رسائل
 تمول   عالیة  ھیكلیة  ذات   ضخمة  منظمة  ،  COVID-19  لقاح   تطویر  لتسریع  مبادرة  وھي  ،   Warp Speed  عملیة  تُعد 

 یكون   أن  ویأمل  اإلمكانات  من  یتعجب  أن  إال  المرء  یسع  ال.   وعسكریین  مدنیین  أفرادًا  وتضم  دوالر  ملیارات  10  بمبلغ
 .للغایة  متسارع زمني جدول في  وآمن فعال لقاح وتوزیع وتصنیع تطویر في نجاح بالفعل  ھناك

  طرح  تم  ولكن  ،   التطویر   قید)  SARS-CoV-2 (COVID-19  لقاحات   لجمیع  للغایة   شاملة   مراجعة   مؤخًرا  نُشرت 
 .   األسئلة من العدید

  متوسط   كان  ،  حدیثة   دراسة  في .   اللقاح  تجارب  في  سنًا   األكبر  األفراد  من  كافٍ   عدد  إدخال   یتم  لم  أنھ   ھي  المشكالت  إحدى
 تناول   عند  خاصة   ،   مشجعة   السن   كبار   لدى  COVID-19  لقاح   عن  صغیرة  دراسة  فإن   ،   ذلك  ومع.  40  المشاركین  عمر

 .  أعلى جرعة

  ،   المفرطة   السمنة  من  یعانون  الذین   األفراد  مع   جید   بشكل   تعمل  لن  اللقاحات   أن  من  مخاوف   أثیرت   ،   ذلك  إلى   باإلضافة 
 جید   بشكل  تعمل  لن  اللقاحات  أن  من  إضافیًا   قلقًا   ھناك  أن  الواضح  من.   للخطر  المعرضة   الرئیسیة  الفئات  من  واحدة  وھي

 . المایلوما   مرضى مثل ، المناعة  جھاز في  ضعف من یعانون الذین  أولئك مع

 . القادمة واألشھر األسابیع في  التطورات  ننتظر  بینما  إجابة إلى بحاجة تزال ال  كثیرة أسئلة  



 

 

 فرانسیسكو سان في للعصافیر سارة بشرى
  األكثر  البیئة  مع   بسرعة  تكیفت   ،  األسود  إلى   الماعز  من  ،   الحیوانات   من  العدید  فإن  ،   السابقة   المدونات   في  أشرت   كما  

 كثیًرا   انخفضت  قد  المدینة  في   الضوضاء  أن  الباحثون  الحظ   ،  فرانسیسكو  سان  في .   COVID-19  جائحة  خالل   ھدوًءا
 أغانیھم حجم   خفض  خالل  من العصافیر  ذكور استجابت .  البشري  والنشاط  المرور حركة   قلة   بسبب) دیسیبل  سبعة  بمقدار(

 أوسع  نطاق   عرض  وباستخدام)  الخلفیة  في  أقل  ضجیج  بسبب   كافیة  بدرجة  عالٍ   بصوت  ولكن  ،  أرق (  دیسیبل  أربعة  بمقدار
 .  العصافیر  لصغار  جذاب  أمر وھو ،

  في   حقیقیة   مرونة  تعكس  ألنھا  للقلب  دافئة  حقًا   ھي  الھائل   البیئي   التغیر   مواجھة   في  السریعة  االستجابة  على  القدرة  ھذه 
 .الطبیعي  العالم 

 

 المرونة بناء
 .   المرونة أبحاث ومركز Cigna من جدید  منشور لدینا  یكون أن الرائع من ،  الیقین عدم من خریفًا  نواجھ  بینما  

  المدونات   من  العدید  في  ناقشتھا   والتي  ،  المرونة  بناء  كیفیة  حول  التفصیلیة  المناقشة  ھو  التقریر  في  خاص   بشكل  مفید  ھو  ما 
 . دونیت سو مع محادثة وفي

 

 :خطوات  ست إلى المرونة أبحاث  مركز فریق  طوره الذي النھج ینقسم 

 

 ]المشاكل[ بالمشكلة اإلقرار:  1 الخطوة•  

 مربكة تكون  ال حتى المشكالت بتقسیم قم:  2 الخطوة•  

 )إرادتك عن خارج  ھو ما  مقابل ( فعلھ یمكنك  ما  حدد:  3 الخطوة•  

 مفیدة موارد عن البحث:  4 الخطوة•  

 )اإلجراءات اتخاذ ( الخطط   تنفیذ في البدء:  5 الخطوة•  

 الحاجة   حسب  وكرر  ، فكر:  6 الخطوة•  

  مجتمع   في  عملنا   إذا .   مرّكز  بجھد  تعزیزھا   یمكن  نوعیة  ولكنھا  ،  سلبیة  عملیة  لیست   المرونة  أن  الخطوات  ھذه  توضح 
 . أكبر وثقة بسھولة COVID-19  أزمة من التالیة المرحلة  اجتیاز فیمكننا ، الصمود على  قدرتنا  لتعزیز معًا المایلوما 

 

 ! بخیر وكن آمنا ابق 


