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وراءنا ، إال أن البیانات الجدیدة تشیر إلى ارتفاع حاد في عدد حاالت    COVID-19على الرغم من أننا نرید أن ینتھي جائحة 
 البالد. اإلصابة بالفیروس التاجي واالستشفاء في جمیع أنحاء 

وبینما یحدث ھذا ، فإن االلتباس حول تفویضات القناع یجعل من الصعب على األفراد الضعفاء مثل مرضى المایلوما إنشاء عادات  
 . COVID-19یومیة آمنة لتجنب اإلصابة بفیروس 

عات ، وتقدیم التوجیھ  مرة أخرى ، حان الوقت إلعادة تقییم الموقف ، وتوضیح اإلجراءات التي یجب اتخاذھا ، وإدارة التوق
 المناسب. 

 
 حالة العواصف واألمواج 

") تتزاید باطراد في جمیع أنحاء الوالیات المتحدة ،  stealth omicron(المعروف أیًضا باسم " omicron BA.2حاالت متغیر 
في المائة أو أكثر   25یتحول معدیة بنسبة   BA.2.12.1 - آخر  omicronولكن یبدو أن ما یجب أن ننتبھ إلیھ ھو ظھور متغیر 

 ومع استیالئھا السریع ، قد تصبح الساللة المھیمنة الجدیدة عاجالً ولیس آجالً.  BA.2قابلیة لالنتقال من 
 

بالمائة من   29نسبىة    BA.2.12.1باإلضافة إلى ذلك ، وفقًا لبیانات من مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا ، شكلت 
 كورونا اعتباًرا من منتصف أبریل من ھذا العام. اإلصابات الجدیدة بفیروس

 
في حین أن المتغیرات األحدث من أومیكرون تسبب مرًضا أقل خطورة (خاصة بین الذین تم تلقیحھم ومعززین) ، فإن العدد المتزاید  

 أصبح سریعًا مدعاة للقلق.  BA.2.12.1من حاالت االستشفاء التي أحدثتھا 
 

 نیة "الموجة السادسة" ظھور متغیرات جدیدة وإمكا
و   BA.4إضافة إلى ھذا الموقف المقلق بالفعل ھو احتمال ما یشیر إلیھ الخبراء على أنھ "الموجة السادسة" ، التي تسببھا متغیرات 

BA.5   التي نشأت من جنوب إفریقیا. حدثت إصابات جدیدة بین أولئك الذین تم تطعیمھم بالكامل وكان لدیھم إصابات سابقة. من
 محتمل جًدا أن تحدث "الموجة السادسة" في الوالیات المتحدة في األشھر المقبلة. ال
 

نحن بحاجة إلى االنتباه لھذه األشیاء ، ألن الوباء لم ینتھ بعد. لم تكن عبارة "المعرفة قوة" أكثر صحة من أي وقت مضى ، خاصة  
وتتبع مستویات المجتمع    COVID-19ى اطالع دائم بمعلومات بالنسبة لمرضى المایلوما الذین یعتبرونھا شعارھم. یعد البقاء عل

COVID-19  .أكثر أھمیة من أي وقت مضى لمرضى المایلوما 
 

 كیف تحافظ على سالمتك أثناء العواصف واألمواج 
 فیما یلي قائمة ببعض االقتراحات الرئیسیة للبقاء بأمان قدر اإلمكان

 . األقنعة 1
یعد اختیاًرا شخصیًا ، فإن ارتداء القناع مھم جًدا لسالمة مرضى المایلوما. أثبتت األقنعة فعالیتھا عندما  أثناء ارتداء القناع ھذه األیام 

 . COVID-19یتعلق األمر بالحمایة من عدوى 
المتغیرات الجدیدة شدیدة العدوى. قد یستغرق األمر بعض الوقت قبل ظھور األعراض ، وفي بعض األحیان ، قد یكون الشخص  

أو قناع بجودة عالیة مماثلة. ارتِد   N95إیجابیًا. لتحقیق أفضل النتائج ، استخدم  COVID-19 PCRبالفعل قبل اختبار مصابًا 
قناًعا في جمیع المواقف المثیرة للقلق ، ال سیما في األماكن الداخلیة بما في ذلك وسائل النقل العام (مثل الطائرات والحافالت  

 ركز السیطرة على األمراض یوصي بھا بشدة. والقطارات) ، والتي ال یزال م
بالمائة في كالیفورنیا ، یحسب الدكتور روبرت واتشتر رئیس قسم   3.6اإلیجابیة عند  COVID-19مع المستوى الحالي الختبارات 

قل لمواجھة  في المائة على األ  82شخًصا ،ھناك فرصة بنسبة   50الطب بجامعة كالیفورنیا في سان فرانسیسكو أنھ في اجتماع یضم 
 شخص مصاب بدون أعراض. 

ء  تساعد التھویة المناسبة دائًما على تقلیل المخاطر. تجنب األماكن الصغیرة المغلقة ذات التھویة السیئة. إذا استطعت ، فال یزال البقا
 على سبیل المثال ، منطقة فناء خارجیة.  - في الھواء الطلق ھو الخیار األفضل 

 
 
 



 . التطعیم 2
، فإن التطعیم الكامل باستخدام المعززات أمر مھم حقًا لجمیع مرضى   COVID-19لتقلیل خطر اإلصابة بأمراض خطیرة من 

 المایلوما.
، كإجراء وقائي إذا كان انخفاض   COVID-19™ ، وھو دواء مضاد لألجسام المضادة لـ  Evusheldیوصى باستخدام 

 مستویات األجسام المضادة یمثل مصدر قلق. 
متوفرة حالیًا للعالج بالجرعة المزدوجة الموصى بھ اآلن. ومع ذلك ، قد یحتاج المرضى   Evusheldیبدو أن اإلمدادات الكافیة من 

 إلى العمل مع طبیبھم أو مقدم الخدمة لتحدید الصیدلیات التي لدیھا اإلمدادات المتاحة. 
 

، یوصى   COVID-19. إذا كانت نتیجة اختبار المریض إیجابیة لـ ھناك قصة مماثلة حول العالج المضاد للفیروسات "باكسلوفید"
 عن طریق الفم. مرة أخرى ، اإلمدادات متوفرة ولكن قد یكون من الصعب العثور علیھا.  Paxlovidباالستخدام المبكر لـ 

 أیًضا كنسخة احتیاطیة في الورید.  Remdesivirیتوفر 
 
 . تعزیز المرونة 3

للكاتب جوناثان ھاري سبب صعوبة التركیز ھذه األیام والبقاء على اطالع دائم   Stolen Focus یستكشف كتاب جدید بعنوان
 بالمعلومات التي نحتاجھا. 

بدًءا من زیادة التوتر إلى تدھور النظم الغذائیة ، فضالً عن االضطرابات   -للتركیز المسروق   12یناقش جوناثان األسباب الـ 
 جیا. المنتشرة التي تسببھا التكنولو

 
أعتقد أن الفصل الثاني مفید بشكل خاص في النظر في حاالت التدفق عندما تكون قادًرا على التركیز وإنجاز المھام. تتمثل النقطة  

 األساسیة في أداء المھام التي تكون مھمة حقًا أو ذات مغزى بالنسبة لك ، في وقت واحد دون انقطاع أو إلھاء. 
 

 تاب! إذا استطعت ، تحقق من ھذا الك
 

، نفس الموضوع من خالل استكشاف اآلثار المدمرة لجمیع التقنیات التي   The Loop by Jacob Wardیواصل كتاب آخر ، 
 نستخدمھا ، بما في ذلك التأثیر الناشئ للذكاء االصطناعي.

 
ي الغابة ، الذي ذكرتھ في  لحسن الحظ ، ھناك بعض النصائح حول كیفیة المقاومة! یمكن أن یكون االبتعاد عن بعض االستحمام ف

 الماضي ، خیاًرا الستعادة التركیز. 
 
 

 الخالصة 
 

خالل ھذه األوقات الصعبة ، نحتاج إلى البقاء على اتصال والحصول على الدعم والتوجیھ المناسبین للبقاء آمنین وتحقیق أفضل  
 رعایة للورم النخاعي. 

لمساعدتك وإعطائك مشورة الخبراء والدعم الذي تحتاجھ. اتصل بالرقم   التابع لصندوق النقد الدولي متاح دائًما InfoLineإن 
مساًء بتوقیت المحیط   4صباًحا إلى  9واترك رسالة (خطوط الھاتف مفتوحة من االثنین إلى الجمعة من   2873-452-800-1

برید اإللكتروني أو نسخ من  (یرجى عدم إرسال مرفقات ال  infoline@myeloma.orgالھادي) أو أرسل بریًدا إلكترونیًا إلى 
 التقاریر المعملیة). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


