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، برئاسة النائب جیمس  COVID-19الیوم ، عقدت لجنة مجلس النواب األمریكي المختارة بشأن أزمة 
إي.كلیبورن ، إحاطة لفحص تأثیر جائحة الفیروس التاجي على الفوارق الصحیة العرقیة القائمة. ھناك 

متكافئ موثق جیًدا ألزمة الصحة العامة الوطنیة على المجتمعات الملونة. وتأتي جلسة عبء غیر 
االستماع "في الوقت الذي یواصل فیھ األمریكیون في جمیع أنحاء البالد االحتجاج على عدم المساواة 

 العرقیة والمؤسسیة" ، بحسب إعالن موجز.
 

لألمریكیین  COVID-19ة: أحدث معدل وفیات تكشف إحصاءات الوباء عن التفاوتات الصحیة العرقی
٪ 80مرة أعلى من معدل البیض. وقال عمدة أتالنتا كیشا النس بوتومز إن "أكثر من  2.4السود یبلغ 

في جورجیا ھم من أصل إفریقي". ووفقًا لصحیفة لوس  COVID-19من الذین أدخلوا مستشفى 
 13تقدر ب  COVID-19لوس أنجلوس بـ   أنجلوس تایمز ، فإن  وفیات سكان القوقاز في مقاطعة

من  100.000حالة وفاة لكل  26من سكان القوقاز. في المقابل كان ھناك  100،000حالة لكل 
 السكان السود. ضعف ھذا العدد!

 
نحن نتطلع إلى نقاشات ذات مغزى حول المخاوف التي أثارھا الكثیرون والتي تدفع الحكومة الفیدرالیة 

ید لضمان حصول المجتمعات الملونة على تمویل وموارد كافیة للصحة العامة. في تقریر إلى القیام بالمز
(المعاھد الوطنیة للصحة) مستمرة  NIHمنفصل ، وجد الباحثون أن الفوارق العرقیة في كیفیة تقییم منح 

،  في عملیة المراجعة المصممة للتخفیف من ھذه االختالفات. ھذا 2009على الرغم من تغییر عام 
 أیضا ، یستحق االھتمام المستمر ضمن مساعي المساواة.

 
 اإلرشاد الیومي لمرضى المایلوما

على الرغم من المخاوف والشكوك المتزایدة في جمیع أنحاء الوالیات المتحدة ، یجب أن نواجھ تحدیاتنا 
مع المایلوما الیومیة بأكبر قدر ممكن من المرونة. من یعلم أن تركیزنا على تعزیز الصمود في مجت

سیأخذ مثل ھذا المستوى العالي من األھمیة لجمیع األمریكیین ومجتمع األمم العالمي بأكملھ. لیس من 
السھل التوقف والتعامل مع التحدیات الجدیدة عند ظھورھا. لكن من الضروري تقویة شبكاتنا االجتماعیة 

 لدعم بعضنا البعض بینما نبحث عن إجابات وتغییر إیجابي.
 
لنسبة لمرضى المایلوما ، من المھم بشكل خاص االبتعاد بشكل دوري عن وابل مستمر من المعلومات با

السلبیة والتركیز على تحقیق التعقل الشخصي. ما الذي یناسبك في حیاتك الیومیة؟ شيء بسیط مثل 
لتكنولوجیا العناق ، لألسف ، محفوف بالخوف. تناقش لینسي مار ، عالمة الھباء الجوي في فرجینیا ل

وأحد كبار الخبراء في العالم في نقل األمراض المنقولة عبر الھواء خطر التعرض الفیروسي خالل 
 العناق في "كیفیة العناق أثناء الوباء".

 المحددة COVID-19تحدیثات وتوجیھات 



 یبقى التوجیھ كما ھو بالنسبة لألشخاص الذین یعانون من المایلوما: تجنب اإلصابة بالعدوى.
 یعد اإلبعاد الجسدي واألقنعة وغسل الیدین الدقیق أمًرا حیویًا لحمایة نفسك. 

 واللقاحات: COVID-19تقریر حالة • 
"ستة أشھر من الفیروس التاجي" ھو ملخص مفید للغایة عن مكاننا من حیث التشخیص والعالجات 

ت بین القطاعین العام والخاص وتطویر اللقاحات. حددت الوالیات المتحدة اآلن األولویات في الشراكا
في تطویر اللقاحات. تم اختیار خمس شركات لتكون األكثر موثوقیة لتقدیم أفضل المرشحین للقاحات. 

تعمل شركات أخرى لدیھا خبرة كبیرة في مجال اللقاحات أیًضا بأقصى سرعة ، لذلك من الصعب 
 معرفة كیفیة تنفیذ استخدام اللقاحات على أساس عالمي.

• COVID-19 :ومرضى المایلوما 
في أواخر األسبوع الماضي زیادة المخاطر المرتبطة  The Lancetأكدت البیانات المنشورة في مجلة 

٪ بشكل عام. ھذا أمر واقعي تماًما لمرضى 13بتشخیص السرطان ، والتي حققت معدل وفیات بنسبة 
 المایلوما ویستحق بعض التعلیقات.

ن البیانات الجدیدة الصادرة من المملكة المتحدة تشیر أیًضا إلى مشاكل خطیرة أوالً ، من المھم مالحظة أ
محتملة لمرضى المایلوما المصابین بالفیروس . تم اختبار خمسة وسبعین مریضاً بالورم النقوي 

مریضا) لمرضى المیلوما  41٪ ( 54.6. كان معدل الوفیات COVID-19مشخصین إیجابیاً بـ 
. من الضروري مالحظة أن النتائج السیئة كانت مرتبطة ارتباًطا وثیقًا COVID-19المشخصین ب 

 بما یلي:
سنة. كانت نسبة  78. كان متوسط عمر الذین توفوا سنة) 75سنة (وخاصة فوق  65عمر أكبر من  •

 ٪.71سنة  80الوفیات فوق 
ا بالنتائج األكثر فقراً. كان ارتبط ما یسمى بالمراضة المشتركة ارتباًطا وثیقً  الظروف الطبیة القائمة.• 

٪ من 41.3ارتفاع ضغط الدم من أكثر األمراض المشتركة المرتبطة بالوفیات ، حیث حدثت في 
المرضى. كما لوحظت عوامل أخرى مثل السمنة والسكري وأمراض الكلى أو الرئة المزمنة. و من 

ات عند المنحدرین من أصل أفریقي المثیر لإلھتمام ھنا في الوالیات المتحدة ، وجود زیادة في الوفی
 كاریبي.

. باإلضافة إلى األمراض المصاحبة ، كانت حالة المایلوما  أیًضا في مرحلة حساسة من حالة المایلوما • 
 العالج للمرضى األكثر تأثًرا.

من كیف تتوافق ھذه المعلومات مع معدالت اإلصابة األقل بكثیر والنتائج األفضل بكثیر في أجزاء كثیرة 
 الوالیات المتحدة وآسیا وبعض الدول األوروبیة؟

 COVID-19في المملكة المتحدة ، كان ھناك ارتفاع ھائل في حاالت عدوى  الحمایة في المجتمع:• 
مع انتشار واسع غیر معروف للمجتمع. أصیب مرضى المایلوما في المجتمع على مدى عدة أسابیع في 

 ذلك الوقت.
شكل مأساوي ، دخل مرضى المایلوما إلى المستشفیات مع تأخر المشخصین بـ ب المستشفیات المكتظة:• 

COVID-19 .حیث واجھوا نظاًما مكتًظا ، 
 

 خالصة القول :
یجب أن یكون مرضى المایلوما في حالة تأھب قصوى لالنتشار في المجتمع المحلي وتجنب التعرض • 

 للآلخرین. ابق في المنزل حتى األمان.



. ھذا COVID-19بشكل خاص إذا أصبحت المستشفیات المحلیة غارقة في حاالت عدوى كن حذًرا • 
 ھو أخطر وقت.

 كن صلباً في مجتمعك للبقاء في أمان ، على الرغم من التحدیات الیومیة العدیدة.• 
عاًما) ، والذین یعانون من مشاكل  75عاًما (وخاصةً أكثر من  65المرضى الذین تزید أعمارھم عن • 

 ة أساسیة ، كما ھو مذكور أعاله ، معرضون لخطر مرتفع.صحی
 

 MGUSأخبار جیدة عن 
یلخص تقریر جدید من نیویورك البیانات والنتائج لسبعة مرضى (اعتالل غاما وحیدة النسیلة ذات أھمیة 

إیجابي. على الرغم من أن الرجل البالغ من العمر  COVID-19ُشخصو ب  MGUSغیر محددة) 
 ار رعایة كان لھ عواقب وخیمة ، فقد تعافى الستة اآلخرون.عاًما في د 92

،  MGUSیقول المؤلفون إنھ على الرغم من وجود مخاوف مشروعة بشأن ضعف المناعة في مرضى 
ال یشكل خطًرا إضافیًا على النتائج األكثر فقراً  MGUSفإن سلسلة الحاالت الصغیرة ھذه تشیر إلى أن 

 .COVID-19في عدوى 
 

 العالم ارة من جمیع أنحاءأخبار س
على الرغم من الصعوبات الھائلة التي تواجھھا الوالیات المتحدة في الوقت الحالي ، إال أنھ من المھم 
جًدا أن نعي أنھ من الممكن بالفعل التغلب على الفیروس التاجي ("كیف تغلبت آیسلندا على الفیروس 

أو لقاح حتى اآلن متاح. سادت تدابیر الصحة التاجي" في صحیفة نیویوركر) بدون عالجات محددة 
. المفتاح ھو الجمع بین الجمیع لفھم COVID-19العامة الحكیمة في ھذه األمة الصغیرة الحتواء 

المشاكل والعمل على تنفیذ االختبار والتتبع والعزالت الطوعیة. بعد ذلك ، یمكن أن تعود أنشطة الحیاة 
 یة (محدودة للغایة).العادیة باستثناء التجمعات الجماع

 
مقال جدید عن األحداث فائقة االنتشار في التجمعات الجماھیریة یدفع إلى نقطة حول المخاطر الشدیدة 

لمثل ھذه التجمعات. كما الحظ خبراء الصحة ، ھناك قلق عمیق بشأن آثار التجمعات االحتجاجیة 
سار ھو أننا نفھم اآلن خطر التجمعات األخیرة واالرتفاعات المحتملة التي یمكن اتباعھا. الخبر ال

الكبیرة. نحن نعلم اآلن أن نتجنب مثل ھذه التجمعات شخصیًا وكذلك استجواب أي جھات اتصال أو 
أصدقاء إذا شاركوا في مثل ھذه األحداث. بالنسبة للورم النقوي بشكل عام ، المعرفة قوة ، وفي ھذه 

 الحالة ، ھي القدرة على البقاء أكثر أمانًا.
كما ذكرنا األسبوع الماضي ، تواصل نیوزیلندا طریقھا إلى إعادة فتح اقتصادھا بطریقة آمنة وخاضعة 

 للرقابة بتعاون كامل من جمیع المعنیین. یسود الحس السلیم واللطف.
 

 البحث عن بصیص أمل  :
نظر من النافذة ، بینما نتحمل أصعب األوقات في حیاتنا  ، من الصعب أن تظل إیجابیًا كل یوم. بینما أ

ما زلت أرى الربیع وأوائل الصیف الذي أزھر ، مستمتعین بفترة انقطاع من التلوث. ھناك أمثلة إیجابیة 
لكیفیة البقاء آمنًا والمضي قدًما إلعادة فتح مجتمعاتنا. بالنسبة لمرضى المایلوما ، فإن السالمة الشخصیة 



كون من المفید مساعدة اآلخرین ، سواء كان جاًرا أو ھي رقم واحد. إذا كان ذلك ممكنًا ، یمكن أن ی
 صدیقًا أو المحیط. تأكد من تخصیص بعض الوقت لالسترخاء وتعزیز مرونتك كل یوم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


