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القصة الرئیسیة لھذا األسبوع ھي ، بال شك ، الدراسة الجدیدة من المملكة المتحدة التي تظھر أن  
- COVIDدیكسامیثازون ، عالج المایلوما الموجود دائًما ، فعال في المرضى الذین یعانون من مرض 

األمر المھم بنفس القدر ھذا األسبوع ھو أننا نواجھ بشكل متزاید وابًال من اإلرشادات  . ولكن 19
. لمساعدتك في معالجة كل ھذه  COVID-19المتضاربة حول كیفیة الحفاظ على سالمتنا أثناء جائحة 

 العلوم: كیفیة فھم المعلومات التي یمكن أن تنقذ حیاتك.  101المعلومات ، أقدم لك برایمر 
 

 سامیثازون دیك
 

العالجي) جزًءا من دراسة   COVID-19كانت العودة في المملكة المتحدة (التقییم العشوائي للعالج  
(الخدمة الصحیة الوطنیة). تلقى ما   NHSمستشفى   175مریض من أكثر من  11500أجریت على 

  40إلى  20بـ أیام. (قارن ھذا  10مللیغرام من دیكسامیثازون یومیا لمدة  6مریضا   2،014مجموعھ 
 مللیغرام من دیكسامیثازون الذي یتم تناولھ أسبوعیًا في عالج المایلوما "بجرعة منخفضة".) 

 
أدى استخدام الدیكسامیثازون إلى تحسن كبیر عند كل من  المرضى على أجھزة التنفس الصناعي  

بق ، وكما یعلم  وأولئك الذین یحتاجون إلى األكسجین. لم یستفد المرضى الذین یعانون من مرض سا
مرضى المایلوما ، یجب استخدام الستیرویدات مثل دیكسامیثازون مع التحذیرات الواجبة في وجھ  

 العدوى. 
 

على الرغم من أن التحلیالت النھائیة ومراجعة األقران لم تحدث بعد ، فقد تم إرسال رسالة عاجلة إلى  
نجلترا واسكتلندا وویلز وأیرلندا الشمالیة  مستشفیات المملكة المتحدة من كبار الضباط الطبیین في إ

لتوجیھ األطباء إلى أن استخدام الدیكسامیثازون یعتبر معیاًرا من خیارات الرعایة. وتجدر اإلشارة إلى  
، على الرغم من التخلي عن جمیع   NHSأنھ یتم أیًضا توفیر عقار مضاد للفیروسات في نظام  

 الدراسات مع ھیدروكسي كلوروكوین. 
 

الذین یعانون من مضاعفات   COVID-19ئدة من دیكسامیثازون لیست فقط أخباًرا رائعة لمرضى  الفا
الرئة ، ولكنھا أخبار مفیدة ومثیرة لالھتمام لمرضى المایلوما. إن عاصفة السیتوكین التي تحدث مع  

ي  ف CARتشبھ إلى حد كبیر تلك التي تحدث مع العالج بالخالیا التائیة  COVID-19مرض الرئة  
المرضى الذین یعانون من المایلوما العدوانیة أو النشطة للغایة. لذلك ال ینبغي أن یكون من المستغرب  

. وھذا  COVID-19أن عالجات الورم النقوي (كما أشرت) لھا درجات متفاوتة من الفائدة ضد عدوى  
على المرض ویجب أال    یعني ، بشكل عام ، أن االستمرار في العالج بالورم النقوي مھم للغایة للسیطرة

وفي بعض الحاالت ، مثل   -  COVID-19یثیر مخاوف ال مبرر لھا بشأن زیادة مخاطر 
 دیكسامیثازون ، قد یكون مفیًدا. 

 فھم العلم من أجل البقاء: تجنب الرنجة الحمراء
 في الصین  COVID -19موجة ثانیة من  



"  19ة بعد أن أثبتت نتائج اختبار "كوفید أغلق مسؤولون في بكین في  الصین ، سوقًا للمأكوالت البحری
أعراض ،   7الذین أظھروا نتائج إیجابیة ، كان لدى  53إیجابیة عشرات األشخاص. من بین األفراد الـ  

إما عملوا في سوق شینفادي أو زاروا السوق. ھذا التفشي ھو مثال على متى یصبح   7من أصل  6و 
یة من سوق شینفادي. ظھر إنذار كبیر عندما جاءت عینات  فھم العلم مھًما. تم جمع أربعین عینة بیئ

إیجابیة من ألواح التقطیع المستخدمة في معالجة سمك السلمون المستورد. في ما یعتبره الكثیر رد فعل  
 مبالغ فیھ ، تم حظر جمیع واردات سمك السلمون من النرویج على الفور. 

 
واإلحصاء الحیوي في جامعة ھونج كونج ، الرابط  ووصف البروفیسور بن كولینج ، رئیس علم األوبئة 

وال یعد مصدًرا لـ    COVID-19بسمك السلمون بأنھ "الرنجة الحمراء". ال یحافظ السلمون على نمو  
COVID-19  كانت األسماك في الواقع سلبیة ، كما ھو متوقع ، حیث یتم نقلھا في حالة مجمدة .

في مزارع سمك السلمون المصدر في   COVID -19  مضمونة لتدمیر أي فیروس. لم یكن ھناك تفشي
 أوروبا.   

المثیر للضحك . یوجد   -  reductio ad absurdumوھنا یأتي دور االختبار المعیاري لتقییم العلوم: 
COVID-19    ، على لوح تقطیع سمك السلمون لیس ألنھ جاء من سمك السلمون ولكن ألن الموظف

، على األرجح سعل أو عطس على اللوح (وكذلك   COVID-19واألعراض واالختبارات إیجابیة لـ 
في الھواء). السلمون واألسماك األخرى واللحوم والضأن والفواكھ والخضروات لیست مصادر  

COVID-19   .وال النتقال الفیروس 
 

من األفراد المصابین ألنھم عاشوا وعملوا في مقاطعة   COVID-19كان المصدر األصلي لعدوى  
الصین ، بالقرب من الحدود مع میانمار والوس ، حیث یوجد العدید من الخفافیش   یونان جنوب غرب 

على شكل حدوة تحمل الفیروس التاجي. إن انتشار الفیروسات التاجیة من الخفافیش إلى السكان المحلیین  
  قد تم تأسیسھ ودراستھ جیًدا لسنوات. أدى ھذا إلى اإلصابة األصلیة في ووھان ، والتي انتشرت في 

سوق الطعام الحي الصاخب في وسط تلك المدینة. ومع ذلك ، فإن تفشي المرض الجدید في بكین ھو من  
ساللة جدیدة (أو كلید) مستورد من أوروبا ، قادم من انتشار مجتمع شخصي. لذا ، من أین أتى  

COVID-19 ؟ 
 

م یسافر سوى عدد قلیل  ھذا عندما یصبح بروتوكول االختبار ، التتبع ، الحجر الصحي كلھ حاسًما. ول
من المصابین خارج بكین مؤخًرا. ھذا یعني أن التركیز الجدید على انتشار المجتمع بدأ في سوق  

Xinfadi لیس فقط   - ٪ من المنتجات في المنطقة 90شخص وتزود  10000. یعمل في السوق
 المأكوالت البحریة ، ولكن اللحوم والضأن والفواكھ والخضروات. 

 
 
 

- COVIDلفیروس وھو طفرة قادمة من أوروبا ، ولیس من ووھان ، المركز األصلي لـ  تم تسلسل ا
. لم یتم تحدید المصدر الفردي  COVID-19. لذلك ، كان ھناك انتشار مجتمعي لساللة أوروبیة من  19

لھذا التفشي حتى اآلن ، ولكن ربما نتج عن بعض مواجھات السفر غیر الموثقة ، والتي كانت فجأة  



دث فائق االنتشار. أمثلة أخرى على ھذه األحداث فائقة االنتشار حدثت في مصانع تعبئة  مصدر ح
 اللحوم ودور العجزة ، حیث یتجمع الناس في أماكن قریبة. 

 
ھذا ما رأیناه مرارا وتكرارا. على الرغم من أن معظم األفراد المصابین ال یصیبون سوى عدد قلیل  

أن الناشرین الفائقین الذین لدیھم حمولة ثقیلة من الفیروس أو ربما ساللة  (واحد إلى ثالثة) آخرین ، إال 
أكثر ضراوة یمكن أن یصیب العشرات ، أو حتى المئات ، من األشخاص في حدث جماعي واحد أو  

موقع واحد. تنبثق ھذه األجھزة المنتشرة الفائقة بمرور الوقت وھي المصادر الرئیسیة الستمرار الوباء.  
 ت مثل ھذه األحداث في حدوث إصابات خطیرة ووفیات بطریقة مقلقة. وقد تسبب

 
إنھا أولویة قصوى لتحدید كل من الموزعین الفائقین ومنع كل ھذه األحداث. إن االنتشار في سوق  

Xinfadi   ھو مثال جدید الفت للنظر على ھذه الظاھرة ، والمنطقة اآلن في "تأمین ضعیف" من أجل
 الطفرة الجدیدة الخطیرة ، مع إمكانیة إغالق جزء كبیر من االقتصاد الصیني. إغالق ھذه 

 
 النجاحات الدولیة 

على المستوى الدولي ، قدم القادة إرشادات ممتازة للسالمة العامة في جمیع أنحاء العالم. تم تحقیق نتائج  
 مت القیادات النسائیة بعمل عظیم! رائعة في نیوزیلندا وتایوان وكوریا وأیسلندا ، على سبیل المثال. لقد قا

 
في تركیا ، كان النھج العملي للغایة فعاًال أیًضا. تتمثل االستراتیجیة في عودة الشباب األصحاء  

) إلى العمل للحفاظ على استمرار االقتصاد ،  COVID-19(المعرضین لخطر اإلصابة بمضاعفات 
المنزل آمنین. یحظر االجتماعات والتجمعات  بینما یبقى األفراد األكبر سنًا والمعرضین للخطر في 

الخبیث في الوالیات المتحدة ، نادرة في   COVID-19الجماھیریة. إن دور التمریض ، موقع تفشي  
تركیا ، حیث یقیم المسنون مع أسرھم. مع نھج تركیا ، كانت اإلصابات والوفیات أقل من المتوقع  

 والدولة تعمل. 
 

استراتیجیة من نوع ما إلعالم وتوجیھ الناس. ال توجد خطة مثالیة ،   -  المفتاح ھو أن یكون لدیك خطة
 ولكن من الضروري أن یكون لدیك نھج أساسي یمكن ضبطھ لتحقیق نتائج أفضل. 

 
 
 
 
 
 

 دروس السالمة 
في الوالیات المتحدة ، حیث ، لألسف ، لیس لدینا خطة أو استراتیجیة ، أكدت الدراسات في كل من  

نسیسكو مصادر متعددة لألحداث الجاریة لنشر المجتمع. جاء الفیروس مباشرة من  بوسطن وسان فرا
 الصین وأوروبا وأماكن أخرى في الوالیات المتحدة. 

 



كیف یمكن للمرء أن یتجنب أن یصبح جزًءا من حدث فائق االنتشار حیث أن العدید من مناطق البالد  
 تعید فتح ورؤیة طفرات في العدوى المجتمعیة؟ 

 
 نب جمیع التجمعات الجماھیریة. • تج 

• ارتِد قناًعا كلما خرجت للتجمھر . تؤكد البیانات الحدیثة انخفاضا بمقدار خمسة أضعاف في خطر  
 انتقال القناع. أنت ال تحمي اآلخرین فحسب بل تحمي نفسك أیًضا. 

ل من األشكال.  • تجنب المساحات المزدحمة ذات التھویة السیئة للحد من فرصة انتشار الھواء بأي شك
ھو من خالل االنتقال المباشر في الھواء. من المؤكد أن   COVID-19المصدر الرئیسي لعدوى  

 الحواجز البالستیكیة مفیدة في األماكن العامة (عدادات السحب ، مناطق االلتقاط ، الصیدلیات). 
 . COVID-19• افترض أن أي شخص ال تعرفھ ھو مصدر  

 رجیة. النقل المباشر نادر في األماكن الخارجیة. • التركیز على األنشطة الخا 
 • االستمرار في ممارسة المسافة البعیدة والغسیل الدقیق للیدین. 

 • توخي الحذر حول أفراد األسرة أو األصدقاء النشطین في المجتمع. 
 • تجنب النقل الجماعي بجمیع أنواعھ في الوقت الحالي. 

االجتماعي مع األصدقاء والعائلة. في ھذه المرحلة ، تم عزل العدید من أولئك  • االستمرار في التواصل 
الذین تعرفھم وتثق بھم لعدة أسابیع إلى شھور. ھذا یعني أنھا منخفضة المخاطر بشكل استثنائي كمصدر  

COVID-19   (على األرجح ، ھل أنت) 
وه المعلومات الحقیقیة فقط. لسوء  باتباع ھذه النصائح ، یمكنك ضبط معظم الضوضاء السیاسیة التي تش

 الحظ ، في ھذه األیام یجب أن تكون أفضل مدافع عنك. 
 

 آمل أن تساعد معلومات ھذا األسبوع. 
 
 
 


