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مع إرشادات جدیدة أكثر استرخاًء من مراكز السیطرة على األمراض والوقایة  

االستمرار في البقاء بأمان. ال   منھا ، من المھم تقییم كیف یمكن لمرضى المایلوما
تزال ھناك حاجة لعدد من التحذیرات مع اقترابنا من عطلة نھایة األسبوع في یوم  

 الذكرى.
 

 : Covid-19لقاحات 

 أخبار ممتازة:
o   من سكان الوالیات المتحدة بشكل كامل.50تم تطعیم أكثر من ٪ 

o جزئیًا.  50ث تم تلقیح في كندا ، جیراننا في الشمال ، ھناك اتجاه مماثل حی ٪
ھذا یعني أننا نتحرك نحو "مناعة القطیع" ، وھو المستوى الذي یصبح فیھ خطر 

 اإلصابة بعدوى جدیدة بفیروس كورونا في المجتمع منخفًضا للغایة.
 

 • تنبیھ مستمر 
o  األخبار غیر السارة ھي أنھ حتى مع التطعیم الكامل لـCOVID-19   فإن ،

مضادة المعادلة (تلك التي توفر المناعة) تكون دون المستوى  مستویات األجسام ال
األمثل في مرضى المایلوما ، ال سیما في المرضى الذین یعانون من مرض نشط  
في األماكن التي تم تشخیصھا حدیثًا أو االنتكاس. ال یزال الدور الدقیق للعالجات 

الرغم من ذلك ، لم  المختلفة في تقلیل استجابات الجسم المضاد غیر واضح. على 
في مرضى المایلوما   COVID-19تكن ھناك سوى حاالت نادرة جًدا من عدوى 

 الذین تم تطعیمھم. 
 
 



 خالصة القول  •

o   حتى مرضى المایلوما الذین تم تطعیمھم بالكامل یظلون عرضة لبعض
. لحسن الحظ ، مستوى ھذا الخطر  COVID-19مخاطر اإلصابة بعدوى 
في األماكن الخارجیة. في مقاطعة لوس أنجلوس على منخفض جًدا ، خاصة 

ملیون من   3.3سبیل المثال ، ذكرت صحیفة لوس أنجلوس تایمز أنھ من بین 
٪ فقط في وقت الحق أثبتت   0.003السكان الذین تم تطعیمھم بالكامل ، تبین أن 

مقیماً فقط تم تطعیمھم   71. في المجموع ، تم نقل COVID-19إصابتھم بعدوى 
فقط من ھؤالء الـ   4٪). 0.00036مقیماً ( 12كامل إلى المستشفى ، وتوفي بال

  -٪ 0.00012أي  -لدیھم أجھزة مناعیة ضعیفة مثل مرضى المایلوما  12
 وبعبارة أخرى ، نسبة منخفضة حقًا (فرصة واحدة من كل ملیون).

ھذا یعني أننا عندما نقترب من مناعة القطیع ، فإن التطعیم یوفر حمایة كبیرة في 
جمیع المجاالت. وحتى بالنسبة لمرضى المایلوما ، فمن المرجح أن یكون ھناك  

 وقایة من المرض الشدید ، إال في حاالت استثنائیة قلیلة من المرض الشدید. 
 

 ھل ما زالت ھناك حاجة لألقنعة؟ 
و أنھ ال ینبغي على مرضى المایلوما التخلص من أقنعةھم بعد ،  اقتراحي ھ

خاصةً في األماكن المغلقة. من الواضح أن األقنعة تعمل بشكل جید في وقف  
،   Wu Lien-Tehانتشار العدوى ، حیث یعود تاریخھا إلى العمل الرائد للدكتور 

ن وشجع على  الذي ساعد في تغییر مسار وباء الطاعون في أوائل القرن العشری 
استخدام األقنعة كعالج. أداة الصحة العامة. تمت مناقشة االستخدام المستمر  

 .New Yorkerلألقنعة أیًضا في مقال حدیث في 

 
حتى لو كانت العدوى الشدیدة غیر محتملة ، فإن أي عدوى یمكن أن تكون  

ن یعانون  مشكلة لمریض المایلوما. لقد تعلمنا من "الرحالت الطویلة" (أولئك الذی
من أعراض مزمنة تستمر لعدة أشھر) ، قد یكون من الصعب القضاء على 

تماًما. قد یكون ھذا صحیًحا بشكل خاص ألولئك الذین   COVID-19فیروس 
 یعانون من ضعف المناعة ، مثل مرضى المایلوما.



 
من األفضل تجنب أي خطر للعدوى. في األماكن المغلقة و / أو أي مواقف ال  

ھا األشخاص أقنعة ویحتمل أال یتم تطعیمھم (حالة التطعیم غیر  یرتدي فی
 معروفة) ، فإن ارتداء القناع ھو الشيء اآلمن الذي یجب القیام بھ.

 

 الخالصة
o  من الواضح ، إذا كان مستوىCOVID-19   في المجتمع منخفًضا (كما ھو

  ٪) ، فإن المخاطر تكون1الحال في لوس أنجلوس ، حیث یقل حالیًا عن 
منخفضة. لبضعة أسابیع أخرى ، من األفضل أن تكون آمنًا على أن تكون آسفًا ،  

 وأن ترتدي قناًعا في المواقف المثیرة للقلق.
 

o   بحلول الرابع من تموز (یولیو) ، إجازتنا الرئیسیة القادمة ، ستصبح العدید من
أكثر أمانًا وقد   -بما في ذلك اجتماعات مجموعة المرضى الشخصیة  -المواقف 

 تصبح عملیة مرة أخرى.
 

o   یرجى مالحظة أن األقنعة ال تزال مطلوبة على متن الطائرات والقطارات
ألخرى بسبب عدم الیقین بشأن حالة التطعیم لآلخرین ،  ووسائل النقل الجماعي ا

وكذلك المخاطر من المسافرین القادمین من مناطق ذات مستویات عالیة من  
 والذین یصلون من خارج الوالیات المتحدة COVID-19اإلصابة بفیروس 

 

 

 استمتع بعطلة نھایة األسبوع!
 

كما یقولون ، الضحك ھو أفضل دواء. مع فتح العدید من األنشطة ، حان الوقت 
بالتأكید للبحث عن أصدقائنا وعائلتنا وااللتقاء معًا بطرق آمنة والحصول على 

فرصة للضحك قلیالً أو كثیًرا ، إن أمكن. اتضح أن اللعب والضحك من األشیاء  



راسة حدیثة ، یضحك ما ال یقل عن  التي تحتاجھا العدید من الحیوانات. وفقًا لد 
حیوانًا ، بما في ذلك الغوریال والطیور مثل ببغاء الكیا وحتى الحیتان  65

 ,لذلك اضحك!القاتلة
لذا ، سواء كنت تقضي وقتًا في مطعم في الھواء الطلق ، أو حفلة شواء أو لعبة  

تمتع بأنفسنا  كرة ، أو بھدوء في الفناء الخلفي أو في الریف ، فلنضحك جمیعًا ونس 
ونتغلب على ھذا الوباء مع مزید من العقل. یؤدي الحد من اإلجھاد إلى تحسین  

 الصحة وتحسین المرونة لجمیع تحدیات الحیاة. 


