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الجدیدة ، التي تخفف من الحاجة إلى األقنعة ، رائعة. لكنھا أدت إلى قدر كبیر  CDCتعتبر إرشادات 
 خاصة بالنسبة لألفراد الذین یعانون من ضعف في جھاز المناعة مثل مرضى المایلوما.  -من االرتباك 

الجدیدة بأمان؟ نعم ، ولكن مع مزید من   COVID-19ھل یمكن لمرضى المایلوما اتباع إرشادات 
 الحذر. 

 الجدیدة CDCتفاصیل مھمة عن إرشادات 
تتضمن اإلرشادات مخطًطا ممتاًزا یسمى "اختیار األنشطة األكثر أمانًا". بالنسبة للُملقحین بالكامل ، من 

اآلمن عدم ارتداء قناع عند االنخراط في أنشطة خارجیة ، وحضور التجمعات الصغیرة في الھواء 
خارجي مع أصدقاء من عدة أسر. ومع ذلك ، ال تزال ھذه األنشطة  الطلق ، وزیارة مطعم مع فناء  

 تتطلب أقنعة لغیر الملقحین.

النقطة األساسیة التي یجب أن یفھمھا مرضى المایلوما ھي أنھ حتى لو تم تطعیمك بالكامل ، یمكن أن  
ا أشرت في مدونة  تكون مستویات األجسام المضادة الخاصة بك أقل من الالزم لتوفیر الحمایة الكاملة. كم

األسبوع الماضي ، ال تزال البیانات محدودة ، ولكن من الواضح أن مرضى المایلوما الذین یتلقون 
العالج الفعال لدیھم استجابات غیر مثالیة من األجسام المضادة. كما لوحظت استجابات أقل للمرضى  

 الذین یعانون من الورم النقوي المشتعل.

ھو أن ارتداء القناع ال  -حتى أولئك الذین تم تطعیمھم بالكامل   -ضى المایلوما خالصة القول بالنسبة لمر 
 یزال فكرة جیدة إذا كنت تتفاعل مع أشخاص لدیھم تطعیم أو حالة صحیة غیر مؤكدة. 

 حیث ال تزال األقنعة مطلوبة
وخاصة في  ت وفقًا إلرشادات مركز السیطرة على األمراض ، ال تزال األقنعة مطلوبة في جمیع المجاال

المزدحمة وكذلك جمیع األنشطة الداخلیة. بالنسبة لمرضى المایلوما ، یعني  حاالت الخروج واألماكن 
ھذا أن أي اجتماع شخصي یُعقد في الداخل یحتاج إلى المراجعة والمناقشة بعنایة. نقاط مھمة یجب  

 مراعاتھا: 

 • من الذي استخدم مساحة االجتماع سابقًا؟

 ؟COVID-19ادات المحلیة المستندة إلى مستویات المجتمع المحلي لـ • ما ھي اإلرش

 • ما مدى جودة تھویة الغرفة؟ 

 • ھل ھناك مساحة كافیة للحفاظ على التباعد االجتماعي المطلوب؟ 



 • إذا كان لدیك شك ، فال یزال یتعین تجنب االجتماعات الداخلیة. 

 

 أخبار جیدة 
الطلق ھي حقًا تغییر مرحب بھ! ال یتطلب المشي والجري وركوب الدراجات  الحریة األكبر في الھواء 

وھو أمر رائع. من الواضح ، إذا كانت مستویات العدوى في المجتمع مرتفعة ،   -مع أفراد أسرتك قناًعا 
ي  فكن حذًرا إذا واجھت أفراًدا مجھولین أثناء األنشطة الخارجیة. إنھا لفكرة ممتازة أن یكون معك قناع ف

 حالة ظھور موقف محفوف بالمخاطر بشكل غیر متوقع.

ولكن من الجید أیًضا االلتقاء بمجموعات صغیرة من أفراد األسرة أو األصدقاء الذین تم تطعیمھم بالكامل  
 بدون أقنعة. ھذا شيء فاتنا جمیعًا حقًا. 

 الحالة الحالیة
٪ من  82لحالي ، تلقى أكثر من في الوالیات المتحدة ، نحن نخرج ببطء من الوباء. في الوقت ا 

عاًما تطعیًما واحًدا على األقل. وبالتالي ، فإن مخاطر اإلصابة بعدوى  65األشخاص فوق سن 
COVID-19  الجدیدة تأتي إلى حد كبیر من الشباب الذین لم یتم تطعیمھم أو الذین لم یصابوا من قبل بـ
COVID-19 والیات المتحدة. أدت إلى استمرار لسوء الحظ ، عدد أقل من التطعیمات خارج ال

مستویات عالیة من اإلصابات الجدیدة. ما لم تتم السیطرة على الوباء العالمي ، ال یمكن للعالم أن یعود  
 إلى طبیعتھ. األعمال الروتینیة والسفر غیر ممكن. 

ھذا األمر  دعونا نأمل أن یتحسن الوضع مع دخولنا الجزء األوسط من العام. في غضون ذلك ، سنتجاوز
معًا ، خاصةً إذا واصلنا التواصل والحفاظ على روابطنا االجتماعیة ، وبالنسبة لمرضى المایلوما ، 

 سنستمر في الحصول على أفضل رعایة ممكنة للورم النخاعي. 

 

 

 


