
 

 ؟ COVID-19ھل یجب على مرضى المایلوما الحصول على جرعة معززة ثانیة من 
 2022اذار  31

) للتو وأوصت بإعطاء  CDC) ومركز السیطرة على األمراض والوقایة منھا (FDAلقد سمحت إدارة الغذاء والدواء األمریكیة (
عاًما أو أكثر   50للبالغین الذین تبلغ أعمارھم  Modernaأو  Pfizerإما من لقاح   COVID -19جرعة معززة ثانیة من 

 سنة أو أكبر.  18ولألشخاص الذین یعانون من نقص المناعة 
 

في كلتا الحالتین ، تشمل الموافقة أولئك الذین حصلوا على أول جرعة معززة منذ أربعة أشھر أو أكثر. ھذا یعني أن غالبیة مرضى  
 .COVID-19قریبًا للحصول على جرعة معززة ثانیة من  المایلوما مؤھلین اآلن أو سیصبحون مؤھلین

 
 ؟COVID-19لماذا یجب على مرضى المایلوما التفكیر بشدة في الحصول على جرعة معززة ثانیة من 

 .COVID-19من المھم أن یكون لدیك توقعات دقیقة ومستنیرة حول المعزز الثاني لـ 
 COVID-19ـ . تناقص األجسام المضادة بعد أول جرعة معززة ل 1

) أو ERمن حیث زیارات غرفة الطوارئ ( -، تم اإلبالغ عن انخفاض مستویات األجسام المضادة الفعالة  2022في فبرایر 
ثاٍن إلى إعادة مستویات  COVID-19أشھر. من المتوقع أن یؤدي تعزیز  4-3٪ بعد 78-66٪ إلى 91-87من  -االستشفاء 

 بقة ، ولكن ربما ال تتجاوزھا. األجسام المضادة إلى المستویات السا
للمساعدة في تجنب زیارات الطوارئ واالستشفاء ، فإن الحمایة اإلضافیة التي یوفرھا الداعم الثاني مھمة جًدا للعدید من مرضى  

مثیًرا للجدل  الثاني COVID-19المایلوما ومقدمي الرعایة أو المخالطین المقربین. ال یزال االستخدام والفوائد األوسع نطاقًا لداعم 
 في ھذا الوقت ، مع األخذ في االعتبار أن الفوائد اإلضافیة ضئیلة للبالغین األصحاء.

 
 ™  Evusheld. ندرة العالج باألجسام المضادة 2

المضادة حمایة متزایدة ضد األمراض الشدیدة وھي خیار جید لمرضى المایلوما. ومع   Evusheld ™ COVID-19توفر طلقات 
 . Evusheldإلى الحد من توفر  COVID-19تخفیضات في التمویل الحكومي لـ ذلك ، أدت ال

ألنھ یسھل الوصول إلیھا مقارنةً بلقطات األجسام  COVID-19وبالتالي ، یُنصح بشدة بالحصول على جرعة معززة ثانیة من 
 بح متاًحا.عندما یص Evusheld. ومع ذلك ، یوصى بشدة أیًضا بمتابعة Evusheld COVID-19المضادة لـ 

 
 BA.2. احتمال اندفاع متغیر أومیكرون 3

الجدید زیادة مطردة في األسبوعین الماضیین ، مما قد یؤدي إلى مستویات أعلى من  omicron BA.2شھدت حاالت متغیر 
 العدوى في المجتمع. 

لجمع بین اللقاحات والعدوى السابقة ال یزال من غیر المؤكد ما إذا كان ھذا سیرقى إلى مستوى زیادة خطیرة. ھناك آمال في أن ا
 بمتغیر أومیكرون (وھو مرتفع جًدا في العدید من المجتمعات) سیقلل من انتشار المرض. ومع ذلك ، ال یزال ینصح بالحذر الواجب.

 
 . استمرار الحاجة إلى األقنعة 4

یقضي تماًما على احتمال اإلصابة بعدوى  ال یمكن أن COVID-19من المھم للغایة أن تضع في اعتبارك أن التعزیز الثاني لـ 
COVID-19  ال یزال من الممكن حدوث عدوى .COVID-19 ال تساعد اللقاحات والمعززات إال في زیادة الحمایة من النتائج .
 ، خاصةً ألولئك المعرضین لخطر أعلى.  COVID-19الوخیمة لـ 

اختیاًرا شخصیًا) لمرضى المایلوما في جمیع المواقف التي یوجد فیھا خطر   وبالتالي ، ال تزال األقنعة تمثل اعتباًرا مھًما (وإن كان
 ، خاصة في األماكن الداخلیة أو عندما تكون مستویات اإلصابة في المجتمع في ارتفاع. COVID-19التعرض لـ 

 عاٍل من الحمایة.) لتحقیق مستوى N95كما ناقشت سابقًا ، استخدم أفضل األقنعة المتوفرة عالیة الجودة (مثل  
الحادة.   COVID-19مصدر قلق ، حتى لو تعافى المرضى تماًما من عدوى  COVIDال تزال احتمالیة اآلثار الجانبیة الطویلة لـ 

 ال یزال من األفضل تجنب اإلصابة. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الخالصة
 المایلوما.فكرة جیدة لمعظم مرضى  COVID-19یعد الحصول على جرعة معززة ثانیة من 

. إن قدرتنا على الصمود ال تتحدى فقط COVIDكما ھو الحال دائًما ، حافظ على سالمتك بینما نتقدم جمیعًا إلى عالم متغیر ما بعد  
COVID-19 .ولكن أیًضا أھوال الحرب ، 

كید إلى كل أوقیة من طاقاتنا إنني دائًما مندھش من المرونة الرائعة التي أشھدھا في الطبیعة خالل فصل الربیع. سنحتاج بالتأ
 الجسدیة والعقلیة في األشھر المقبلة.

، نظرة ترحیب على الحكمة  Diana Beresford- Kroegerللكاتبة  To Speak For The Treesیعطي كتاب حدیث ، 
 السلتیة القدیمة ، والتي ربما تساعد في توجیھنا إلى مستقبل أفضل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


