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نواجھ ھذا األسبوع مشكلتین. العنصریة التي أضرت ألجیال بالسود بدنیا 

واقتصادیا وروحیا أثارت احتجاجات واسعة النطاق في المدن والبلدات في جمیع 
أنحاء العالم. تطالب أصوات الناس القویة بأن تعمل المؤسسات اآلن للقضاء على 

،  COVID-19شار جائحة الممارسات العنصریة. في ھذه األثناء ، یستمر انت
 خاصة في ظل بعض الظروف المزدحمة نفسھا التي تحدث أثناء االحتجاجات.
لذلك ، ھناك حقیقة حول الضرر الناجم عن العنصریة غیر المعالجة ، ولكن 

خالل المشاركة في تجمعات واسعة  COVID-19ھناك أیًضا خطر التعرض لـ 
 النطاق احتجاًجا على العنصریة .

 
 الحقیقة 

ھناك عنصریة موجھة  في جمیع أنحاء الوالیات المتحدة وحول العالم. بعد وفاة 
جورج فلوید على أیدي الشرطة ، أثارت حركة "الحیاة السوداء" غضبًا عالمیًا 

جماعیًا. على الرغم من الخطابات المقلقة واألكاذیب ورسائل البؤس من واشنطن 
والمدینة والمستوى المحلي في  ، یبدو أن التغییر یحدث على مستوى الوالیة

أمریكا وخارجھا. ھناك أمل في أن تتحول الشرطة الحالیة العسكریة بشكل كبیر 
إلى مخاوف تتعلق بالسالمة العامة ، وستبدأ معالجة التفاوتات الصحیة األساسیة 

یونیو  10العمیقة التي یعاني منھا السود في جمیع أنحاء العالم. لفت إضراب في 
ألكادیمیین والمنظمات العلمیة في جمیع أنحاء العالم االنتباه إلى ضرورة من قبل ا

 اتخاذ إجراءات بشأن عدم المساواة النظامیة في العلوم.
عن الكیفیة التي یدفع بھا التمییز الفوارق الصحیة  COVID-19كشفت جائحة 

ى بین السود. یطرح مقال افتتاحي في صحیفة نیویورك تایمز مؤخًرا ویجیب عل
السؤال التالي: "من األكثر احتماالً أن یموت من فیروس كورونا؟" عوامل 

الخطر األعلى منتشرة أكثر في السود ، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري 
والسمنة وأمراض الرئة والكلى المزمنة. لیس ھناك شك في عدم المساواة 

 العرقیة.
 النتائج



بشكل واسع في  COVID-19تشار تزید االحتجاجات الضخمة من مخاطر ان
المجتمع. المتظاھرون على درایة واضحة ولكن دون رادع . ال یمكن تفویت 

فرصة التغییر الھادف. ولكن یجب معالجة العواقب باستخدام المناھج القائمة على 
 العلم بطریقة عملیة وتدریجیة.

 
لون معرضین لخطر یخبرنا العلم أن عدًدا كبیًرا من األفراد غیر المصابین ال یزا

الجدید. تشیر البیانات الواردة من منطقة ووھان في  COVID-19اإلصابة بـ 
٪ أو نحو ذلك من األفراد في ھذا 3الصین (المركز األصلي للوباء) إلى أن 

المجتمع لدیھم مستویات من األجسام المضادة تشیر إلى حدوث عدوى. وھذا 
بعد ، وھي معرضة لخطر اإلصابة ٪ المتبقیة لم تصاب 97یعني أن نسبة الـ 

بالعدوى بشكل فعال ونشر العدوى لآلخرین ، مثلھا مثل  األشخاص األكثر 
 عرضة لإلصابة.

 
 60تشیر دراسة جدیدة كبیرة إلى أن عملیات اإلغالق ربما منعت ما یصل إلى 

. على الرغم من كونھ فعال في تسطیح COVID-19ملیون شخص من تطویر 
ھذا یعني أیًضا أن العدید من األشخاص ال یزالون معرضین  المنحنى ، إال أن

 لخطر اإلصابة الجدیدة ویمكنھم المساھمة في انتشار المجتمع الجدید.
سوف یكون منتشًرا في مجتمعاتنا لبعض الوقت.  COVID-19والحقیقة ھي أن 

لكننا ال نستطیع أن نعیش مثل النساك في المستقبل المنظور. إذن ، ما ھي 
٪ من األشخاص غیر المصابین بعد 97وات العملیة التي یمكن أن یتخذھا الخط 

 لموازنة مخاطر المغامرة في المجتمع؟
 التوصیات القائمة على العلم للخطوات التالیة

 
 
 
 

خبیًرا في علم األوبئة واألمراض المعدیة على  511في مسح حدیث ، أجاب 
التي تطرحھا  COVID-19مجموعة من األسئلة حول مخاطر التعرض لـ 

 األنشطة المختلفة. اإلجابات تكشف تماًما:



 أنشطة محفوفة بالمخاطر
اتفق معظم الذین شملھم االستطالع على أن حضور األحداث الریاضیة  -

الكبیرة والحفالت الموسیقیة والمسرحیات وما شابھ ذلك سیكون األكثر 
 خطورة لمدة عام أو أكثر.

والمصافحة أو العناق الروتینیة كلھا حضور حفالت الزفاف والجنازات ،  -
 في نفس فئة المخاطر.

ال یزال العمل في مساحة مكتبیة داخلیة مشتركة أمًرا غیر مرغوب فیھ.  -
زیارة مراكز التسوق أو الصاالت الریاضیة ھي أنشطة إضافیة غیر 

 معتمدة من قبل ھذه المجموعة.
ك ، على الرغم من ال یزال یُنظر إلى السفر بالطائرة مع الكثیر من الش -

االحتیاطات الصارمة (بما في ذلك األقنعة) ، فمن المرجح أن یكون ذلك 
 أكثر أمانًا من الذھاب إلى ساحة داخلیة لحدث ریاضي.

 أنشطة أكثر أمانًا
االختالط في الھواء الطلق (على سبیل المثال ، العشاء في الحدیقة) مع  -

 المعروفین.عدد قلیل من العائلة أو األصدقاء 
یمكن النظر في الذھاب إلى مطعم تم إعداده بعنایة مع مساحة فناء أو إبعاد  -

بدني وتھویة ممتازة. ھذا یتطلب احتیاطات مفصلة (خوادم ذات أقنعة أو 
 دروع ، فحوصات درجة الحرارة ، وما إلى ذلك).

كما ینظر علماء األوبئة إلى المشي لمسافات طویلة أو القیام بنزھة في  -
 لھواء الطلق بشكل إیجابي.ا

 مرة أخرى ، مع االحتیاطات التفصیلیة. -مواعید طبیة غیر عاجلة  -
تلقت زیارة صالونات تصفیف الشعر استجابة مختلطة ، حیث أشار  -

الكثیرون إلى أنھا آمنة نسبیًا مع وجود أقنعة وإجراءات أمان أخرى 
 (وقریبة من الضروري بالنسبة لمعظمنا في مرحلة ما!).

التسلسل ، یمكن النظر في مجموعة من األنواع األخرى من األنشطة في ب -
األشھر القادمة ، بما في ذلك أنشطة البیع بالتجزئة في مجتمعك المحلي 

(األشیاء التي علیك فعلھا حقًا ، مثل إصالح سیارتك ، أو الذھاب إلى البنك 
یع ھذه أو التنظیف الجاف ، وما إلى ذلك). یتم إنشاء الحمایة في جم

 الشركات مع اإلبعاد الجسدي واستخدام األقنعة ومعقم الید.



 
 

 األقنعة
تؤكد دراسة جدیدة أجرتھا جامعات كامبردج وجرینویتش البریطانیة على 

القیمة الرئیسیة الرتداء قناع في األماكن العامة. تقترح الدراسة أن 
-COVIDمن  االستخدام الروتیني لألقنعة یمكن أن یمنع الموجات الثانیة

-COVID. النقطة الرئیسیة للباحثین ھي أن األقنعة تحد من انتشار 19
من الناقلین الفائقین للفایروس بدون أعراض ، وھو ما یمثل مصدر  19

 قلق كبیر اآلن بعد االحتجاجات الضخمة. ھذه أخبار مشجعة للغایة.
األقل  COVID-19یُنسب استخدام األقنعة على نطاق واسع إلى تأثیر 

تأثیًرا في جمیع أنحاء آسیا وأماكن أخرى. لقد كان للحمایة الصارمة آثار 
مفیدة في أماكن مثل كولومبیا البریطانیة ، حیث احتوت المقاربات الودیة 

 للحظر وإنفاذ التدابیر البسیطة على الوباء.
 

 ركوب المصاعد
 صح الخبراء أولئك الذین یجب أن یأخذوا المصاعد إلى:ین

 البس قناعا -
 قاوم لمس األزرار أو األسطح مباشرة -
 استخدم معقم الیدین بشكل متكرر -
 اذھب في أوقات ھادئة وحتى لوحدك إن أمكن -
 استخدم أعواد األسنان للضغط على األزرار -

ي الشاھقة لیس ھناك شك في أن ركوب المصاعد سیكون تحدیًا في المبان
المزدحمة ، على الرغم من إدخال العدید من االبتكارات والحمایات 

 الجدیدة في وقت قیاسي.
 

 مجموعات المخاطر
ربما تكون أبسط طریقة لتوجیھ قراراتك في األسابیع القادمة ھي االنتباه 

عن كثب لعوامل الخطر المعروفة. كلما زادت عوامل الخطر ، زادت 
 التحذیرات.



یزال العمر عامالً رئیسیًا ، خاصة لمن ھم في السبعینیات ال  -
والثمانینیات والتسعینیات وما فوق ، مع زیادة المخاطر بشكل 

 واضح مع زیادة العمر.
إن الوجود اإلضافي الرتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة والرئة  -

 المزمنة وأمراض الكلى یمنح مستوى إضافي من المخاطر.
وع من إعدادات المجموعة یمثل خطًرا محدًدا إن العیش في أي ن -

ویجب إدارتھ بعنایة أو تجنبھ. في العدید من األماكن ، حدثت أكثر 
 ٪ من الوفیات في إعدادات المجموعة.  50من 

ال تزال العوامل الوراثیة األساسیة قید الدراسة. تشیر دراسة حدیثة  -
على . یرتبط الخطر األABOإلى االرتباط مع مجموعات الدم 

إیجابي وتأثیر وقائي لفصیلة الدم من النوع  Aبفصیلة الدم من النوع 
O  إیجابي. یبدو أن الموقع الوراثي لفصیلة الدم یمكن أن یكون لھ

(اإلنزیم  ACE2تأثیر إیجابي أو سلبي عند تنشیط مستقبالت 
 COVID-10) ، التي یرتبط بھا فیروس 2المحول لألنجیوتنسین 

إصابتھا. یمكن أن یكون ھذا فرصة للعالج عند دخول الخالیا و
 الموجھ الجدید.

من الواضح أن وجود المایلوما ھو عامل خطر ، خاصة إذا كان  -
المرض نشًطا مؤخًرا ، ویتطلب العالج بالحث أو إعادة االستقراء ، 

(زرع الخالیا الجذعیة الذاتیة). یبدو أن المرض  ASCTأو 
بكثیر. أیضا ، ال یبدو أن  المستقر في عالج الصیانة أقل خطورة

(اعتالل غاما وحیدة النسیلة ذات أھمیة تقویض)  MGUSوجود 
مع  COVID-19یمنح خطًرا خاًصا. (أناقش الورم النقوي و 

الدكتورة سوزان لینتزش من مستشفى نیویورك المشیخي ، وعضو 
مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ومریضة الورم النخاعي 

Yelak Biru  البودكاست.)في ھذا 
 
 خالصة القول

یمكن لألفراد ذوي المخاطر المحدودة (على سبیل المثال ، كبار السن ، ولكن 
بدون عوامل خطورة طبیة ، العیش بشكل مستقل) وربما أولئك الذین تكون 



إیجابیًا ، یمكنھم التفكیر في توسیع األنشطة االجتماعیة  Oفصیلة دمھم من النوع 
 لذین ھم في الفئات األكثر عرضة للخطر.بشكل أسرع من أولئك ا

 
 الطریق الى االمام

مواجھة الحقیقة والعواقب ھي الطریقة الوحیدة لتحقیق التقدم. الخبر السار ھو أن 
ھناك إحساًسا بأن التغییر الحقیقي ممكن وأنھ من خالل التركیز العلمي والعملي 

ارتداء القناع في . COVID-19األفضل یمكننا إدارة الطفرات المحتملة لـ 
األماكن العامة مھم جدا. سیكون المفتاح في األشھر القادمة ھو البقاء آمنًا 

وعقالنیًا مع الوضع الطبیعي الجدید (أو غیر الطبیعي) ، والذي سیستمر في الحد 
من االتصاالت االجتماعیة التي تعد جزًءا كبیًرا من ھویتنا. آمل أن تؤدي 

لى تسھیل الطریق إلى األمام لتوسیع األنشطة االقتراحات التي قدمتھا إ
 االجتماعیة والمجتمعیة بثبات.

 


