
 الریبة والشك:كیفیة البقاء آمنًا في وقت  COVID-19 :تحدیث
 
 2020سبتمبر  3

 
 في أمان.  من أجل البقاء، أصبح من الصعب للغایة البقاء في المنزل  COVID-19مع تفشي جائحة 

ماكن خارج فقاعة األمان الخاصة بك أمًرا األمع إعادة فتح بعض المدارس ، أصبح التفاعل مع الناس في ف
ما ھي أنواع اإلرشادات التي یجب على مرضى المایلوما اتباعھا عندما یحتاجون إلى فال مفر منھ ، 

 ؟الخروج من المنزل

 

 رحلة شخصیة بالسیارة •
بعض  داخلھا بأن جمیع المشاریع في المجتمع تحمل یعلم، یجب على المرء أن  في البدایة قبل كل شيء

 .COVID-19مخاطر التعرض وعدوى 

العدید  New York Timesقدمت مقالة حدیثة في حیث الھدف ھو إبقاء المخاطر منخفضة قدر اإلمكان.  
 من النصائح المفیدة للقیام برحلة آمنة بالسیارة.

 في السیارة وقودوضع ال -

 ، ألن اآلخرین قد یكونون على مقربة منك. بالتأكید إرتداء القناع 

 ستخدم معقم الیدین قبل وبعد إعادة التزود بالوقود. إ

 أخذ فضلعلى الرغم من أن خطر انتقال العدوى من األسطح التي تلمسھا منخفض نسبیًا ، إال أنھ من األ
 الحذر الشدید. 

 كل ھذا مشابھ جًدا لالحتیاطات التي یتم اتخاذھا عند الذھاب إلى متجر البقالة.

 

 نشطةاأل ممارسةالھادئة باختیار أوقات  -

  أشخاص مصابین بالعدوى قد تكون عن طریقفي الھواء  COVID-19ینتشر المصدر الرئیسي لعدوى 
. جمیع األنشطة الخارجیة أكثر أمانًا من األنشطة الداخلیة قد ال تكون ظاھرة أو األعراض واضحة علیھم 

 بسبب التھویة. 



 خطر التعرضلمسافات طویلة  ء رحلة بالحافلة الفائق أثنا COVID-19یوضح وصف حدیث لحدث انتشار 
 عندما تكون التھویة سیئة.   لإلصابة

 ولكن حتى الفناء الخارجي المزدحم یمكن أن یشكل مخاطر متزایدة. 

" تظھر في كل Ghost Kitchens یعد استالم الطعام أو توصیلھ خیاًرا ممتاًزا لتقلیل عدد جھات االتصال. "
 ممتاًزا وعالي الجودة.مكان وتوفر طعاًما 

 

 المبیت في فندق -

 إذا تم اتخاذ احتیاطات صارمة. القیام بذلكیمكن 

ھو: "منذ متى كانت الغرفة شاغرة؟" إذا كانت اإلجابة ثالثة أیام ، فیجب أن  قبل الحجز السؤال الرئیسي 
 . COVID-19تكون الغرفة خالیة من 

 الھادئة ، إذا كان ذلك ممكنًا.من المھم تسجیل الدخول والخروج في األوقات 

 تجنب المطاعم والبارات الداخلیة ، وكذلك جمیع األماكن الضیقة. 

 لذلك ، یمكن القیام برحلة ، لكن التخطیط والتفكیر المسبق ضروریان!

 

 فھم نظام المناعة لدیك
 اإلنترفیرون• 

لجھاز  COVID-19الضوء على كیفیة اختطاف عدوى  * الواشنطن بوست* سلط مقال نشر مؤخًرا في 
إنتاج اإلنترفیرون (النوع األول من على إیقاف   COVID-19فیروس  یعمل حیث المناعة في الجسم.

 اإلنترفیرون ، وھو بروتین طبیعي) ، والذي عادةً ما یحارب الفیروس.

المناعة ، وفي بعض الحاالت ، ھذا یعني أن الفیروس یستمر في النمو ویحفز أجزاء أخرى من جھاز  
، على  ر بأجھزة الجسم على شكل إلتھاب یؤدي إلى تحفیز مفرط بشكل خطیر ویؤدي إلى إلحاق الضر

 لرئتین. اسبیل المثال ، 

تبحث العدید من مجموعات البحث اآلن في العالج باإلنترفیرون لكسر ھذه الحلقة الخطیرة والسیطرة على 
 تكاثر الفیروس. 

الحال مع العدید من األشیاء ، فإن التوقیت ھو كل شيء ، وربما یكون أفضل تأثیر ھو اإلصابة كما ھو 
المبكرة. ابقي على اتصال. ھناك وعود بإصدار بیانات مثیرة قریبًا نسبیًا لتوضیح مستوى الفائدة التي یمكن 

 تحقیقھا.

 



 والورم النخاعي COVID-19عالجات  •
 

 العدید من عالجات المایلوما  بدالً من ھ كان ھناكن من المدھش مالحظة أنبالنسبة لمرضى المایلوما ، كا
 مفیدة في إیقاف الفیروس.  ھذه الطریقة  ، قد تكون COVID-19تقلیل المناعة ضد  العمل على

 . COVID-19أن عالج الدیكسامیثازون یحسن بالفعل النتائج مع  JAMAأظھر تحلیل جدید في حیث 

 تم استخدام عالج اإلنترفیرون ، المذكور أعاله ، كعالج للورم النخاعي لعدة سنوات. كما و

العدید من المرضى الذین ظلوا في حالة  ىعندما كانت خیارات عالج المایلوما محدودة للغایة ، كان لد
 لعدة سنوات مع عالج اإلنترفیرون.  سكون

، الذي تمت الموافقة علیھ مؤخًرا  IgA. Selinexorمرضى المایلوما  معبشكل أفضل ت ھذع الطریقة نجح
لھ أیًضا خصائص مضادة للفیروسات ، مثلھا مثل  الذي ثبت أنللورم النخاعي المنكسر / المقاوم للعالج ،

 بدرجات متفاوتة.ولكن ومثبطات البروتوزوم   IMiDsمثبطات 

 كل ھذه النتائج تضفي مصداقیة على فكرة أن الفیروسات یمكن أن تسبب الورم النقوي. 

 

 COVID-19األجسام المضادة لـ 
 تطویر األجسام المضادة بشكل طبیعي• 

والتي تسمى األجسام  في إنتاج األجسام المضادة ، COVID-19یتمثل جزء كبیر من استجابة الجسم لـ 
تدمیر الفیروس. نُشرت دراسة مفصلة حدیثة عن تطویر األجسام من المضادة المعادلة ، والتي یمكنھا 

في  deCODE. كانت ھذه الدراسة من مرفق علم الوراثة NEJMبشكل طبیعي في  COVID-19المضادة لـ 
على نقد الدولي) مطمئنة تماًما الذي یدعمھ صندوق ال iStopMM Black Swanأیسلندا (موطن مشروع 

نھا كشفت أن األجسام المضادة للفیروسات استمرت لمدة أربعة أشھر على األقل لدى األفراد الذین یتعافون أ
 . COVID-19من عدوى 

٪ من اختبارات األجسام المضادة اإلیجابیة حدثت في أولئك الذین  56ھتمام ، أن ما یقرب من من المثیر لأل
المعروفة ، ولكن اآلخرین كانوا غیر معروفین ولم یتم اختبارھم بشكل  COVID-19دوى یعانون من ع

 مباشر.

 

 

 

 



 مناعة القطیع• 

٪ من  0.9ھناك العدید من الجوانب المثیرة لالھتمام والمھمة لھذه الدراسة. تشیر التقدیرات إلى أن 
وكالھما منخفض جًدا  -٪  0.3وأن خطر الوفاة من العدوى كان  COVID-19اآلیسلندیین أصیبوا بفیروس 

 (مقابل البلدان األخرى). 

ھذا یعني أن اآلیسلندیین معرضون لخطر اإلصابة بموجة ثانیة من العدوى. ومع ذلك ، فإن معدل اإلصابة 
 المنخفض أفضل بكثیر من مناعة القطیع. 

 لسكان محصنین ضد مرض معین عن طریق اإلصابة.تتحقق مناعة القطیع عندما یكون جزء كبیر من ا

 نعم ، مع مناعة القطیع ستكون اإلصابات اإلضافیة أقل في المستقبل. 

لكن حصیلة اإلصابات والوفیات مرتفعة للغایة وغیر مقبولة. لھذا السبب ، یعتبر معظم الخبراء أن أي دفع  
الثانیة إلى استمرار  COVID-19یر حدوث عدوى لمناعة القطیع غیر أخالقي حقًا. باإلضافة إلى ذلك ، یش

 خطر العدوى المستمرة.

 

 

 بالزما النقاھة• 

استُخدمت بالزما النقاھة كطریقة إلعطاء أجسام مضادة من أولئك المصابین سابقًا ألولئك الذین یكافحون 
 لمحاربة المرض.

كرر لألجسام المضادة في بالزما تشمل المشاكل في ھذا النھج المستویات المنخفضة والمتغیرة بشكل مت 
 . COVID-19المرضى الذین تعافوا من 

 حتى اآلن. المنفذة تم إصدار نتائج الدراسات مؤخرا 

ستخدام بالزما النقاھة ، إال على الرغم من أن إدارة الغذاء والدواء األمریكیة قد منحت الموافقة الطارئة إل
بشكل حاسم إلى عدم وجود معلومات إیجابیة  لخصنیة للصحة أن تحلیل المتابعة الذي أجرتھ المعاھد الوط

٪ في النتائج ، وأوصى بشدة 3كافیة للتوصیة باستخدام بالزما النقاھة كعالج. لم یكن ھناك سوى فرق 
 بإجراء مزید من الدراسات.

 

 

 

 

 



 المنظور الحالي للبقاء في أمان
 

وكیفیة إدارة أو منع  نا، وكیفیة الحفاظ على سالمت COVID-19على الرغم من أننا نتعلم كل یوم المزید عن 
 العدوى ، یجب على مرضى المایلوما توخي الحذر لتجنب التعرض والعدوى.

رتداء األقنعة ھو الدعامة األساسیة للوقایة. ال یزال الطب عن بعد (أو رسائل البرید اإللكتروني إ 
الت االستكشافیة إلى المجتمع ، خاصة إذا كان معدل والمكالمات الھاتفیة) مھًما للغایة لتقلیل عدد الرح

 ٪.5اإلصابة أكبر من 

 ھذه ھي النسبة المئویة التي تستخدم كقطع آمن إلعادة فتح المدارس.

تذكر دائًما أن األشخاص الذین ال یعانون من أعراض ، بما في ذلك األطفال ، یمكن أن یصابوا بالعدوى  
لك ، تحدث غالبیة اإلصابات الجدیدة داخل أسر العائالت (واألصدقاء). إذا . باإلضافة إلى ذنقلوھا أیضا وی

 كان أحد أفراد األسرة أو األصدقاء خارج المجتمع ، فقد یكون ھذا مصدر العدوى للمجموعة بأكملھا.

 ھناك ضجة ھائلة في وسائل اإلعالم في الوقت الحالي. ف،  اللقاح موجودابقدر ما یكون 

ھي أن األمر سیستغرق بالتأكید بعض الوقت ، وربما شھوًرا ، لمعرفة ما إذا كان اللقاح النقطة األساسیة 
آمنًا وفعاًال ، خاصة بالنسبة للمرضى المصابین بالورم النخاعي. فكر في األمر على أنھ شيء سیساعد في 

 ، لكن لیس شیئًا یمكن االعتماد علیھ في وقت أقرب من ذلك. 2021عام 

 

 البقاء آمنًا
عن طریق مجموعة دعم للمایلوما للتواصل عبر اجتماعات  90ساعد صندوق النقد الدولي اآلن أكثر من ی

 ، مع المتحدثین الضیوف وعناصر البرنامج األخرى حسب الحاجة. المنصات االفتراضیة 

 یرجى التواصل مع صندوق النقد الدولي للحصول على أي مساعدة تحتاجھا ، حتى إذا كان األمر یتعلق
بالعثور على شاشة فیلم مفخخة لمشاھدة فیلم في الفناء الخلفي أو تنظیم حفلة شواء افتراضیة أو فصل طبخ 

 مشترك أو احتفال مع األصدقاء قبل نھایة الصیف.

 یرجى البقاء بأمان!

 


