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 ؟" و "ما ھو COVID -19في العامین الماضیین ، كانت ھناك خالفات كبیرة حول األسئلة "ماذا یخبرنا العلم عن 

 یمنحنا مرور الوقت اإلجابات. تمتلئ وحدات العنایة المركزة باألفراد الذین   الصحیح أو غیر الصحیح؟" لكن في النھایة ، 

 ، وفقط فرد نادر جًدا تم تطعیمھ بالكامل. یخبرنا ھذا أن عدم التطعیم یمثل مشكلة لیس   COVID-19لم یتلقوا لقاحات 

 ما في ذلك الضعفاء ، مثل مریض فقط ألولئك في وحدة العنایة المركزة ولكن أولئك الذین كانوا على اتصال بھم ، ب

 المایلوما. إن العاملین في مجال الرعایة الصحیة المذھولین والمرھقین ال یعرفون ذلك فحسب ، بل إنھم عاشوا حقیقة 

 ذلك ألسابیع وشھور. 

 الخمیس   ، ھو أن "اللجنة االستشاریة إلدارة الغذاء والدواء صوتت باإلجماع یوم STATالنبأ السار ، وفقًا لتقاریر 

 عاًما أو أكبر ،  65لألشخاص الذین یبلغون من العمر  Moderna Covid-19لصالح السماح بجرعات معززة من لقاح 

 ، وأولئك الذین تعرضھم   Covid- 19عاًما مع عوامل خطر اإلصابة بفیروس   64و  18والذین تتراوح أعمارھم بین 

 ، مثل العاملین في مجال الرعایة الصحیة ". Covid-19وظائفھم لخطر اإلصابة بمضاعفات خطیرة لـ 

 

 المنطق السلیم عمل 

 . كما أشار كاتب العمود في صحیفة COVID-19في ألمانیا ، تم وضع تفویضات قویة لتوجیھ االستجابات لوباء 

 New York Times Opinion Alec MacGillis فإن ألمانیا بلد "تكون فیھ تدابیر التخفیف عملیة". یجب ، 

 ارتداء األقنعة في وسائل النقل العام (مثل القطارات) ویلتزم الناس جزئیًا ألنھم عندما یكونون في بیئة أكثر أمانًا في  

 لدینا بیانات علمیة كاملة عن الھواء الطلق ، ال یُطلب منھم ارتداء األقنعة. الشرط واضح وسھل الفھم وقابل للتنفیذ. ھل  

 جمیع المواقف التي تحدث فیھا األقنعة فرقًا وحیث ال تكون ھناك حاجة إلیھا؟ ال! 

 لكن إعطاء إرشادات معقولة ومرنة یؤدي إلى االمتثال وتحقیق نتائج أفضل للجمیع. ال یزال یتعین على السلطات الصحیة  

 ، ال سیما المتعلقة بمتغیر دلتا. على سبیل المثال ، یعد نقل الھواء  COVID-19اللحاق بالمخاطر المتغیرة المتعلقة بـ 

 السمة الرئیسیة لمتغیر دلتا. وجود الفیروس على األسطح أقل أھمیة. 

 

 وبالتالي ، من الممكن اتباع أسالیب أكثر عملیة للتنظیف ولمس األزرار واألسطح عندما تكون مخاطر ناقل الحركة الجدید 

 . القواعد التي یمكن فھمھا وقبولھا سوف تسود بشكل مطلق. منخفضة جًدا 

 

 

 



 

 الحصول على جرعة معززة 

 مرة أخرى ، یمكن تقییم دور الحقن المعززة بعدة طرق. بالنسبة لمریض المایلوما ، تكون المعلومات واضحة. ال یحصل  

 على استجابات جیدة لألجسام المضادة أو مناعة مع الجرعتین التقلیدیتین من لقاحات   العدید من مرضى المایلوما

Pfizer   أوModerna  أو لقاحاتJ&J  أحادیة الطلقة. إن تعزیز ھذه المستویات المنخفضة بلقطة إضافیة ھو 

 في األساس أمر "ال یحتاج إلى تفكیر".

 أیًضا قریبًا جًدا. من  J&Jو  Modernaآلن بالموافقة على معززات وھو یعد ا Pfizerتمت الموافقة بالفعل على معزز  

 المرجح أن یكون ُمعزز مودیرنا ھو نصف جرعة. ھذه اخبار عظیمھ! ال یزال دور ما یسمى بالخلط والمطابقة غیر  

 أو  Pfizerآمن وفعال. یبدو أن تناول معزز  Modernaبعد تطعیم  Pfizerواضح. ومع ذلك ، یبدو أن تناول معزز 

Moderna  بعد تلقیحJ&J  .یمكن أن یعطي زیادة مفیدة بشكل خاص في مستویات األجسام المضادة 

 

 االستعداد عقلیا للمستقبل
 یناقش مقال حدیث بعنوان "ما قد یحملھ المستقبل لفیروس كورونا ونحن" السیناریوھات المحتملة في السنوات القادمة.

 والدفاع ضد ما سیكون عدوى مجتمعیة في السنوات القادمة. COVID-19من األفضل أن تكون مستعًدا للحمایة من  

 سیكون التطعیم ھو القاعدة وسیصبح االستخدام الحكیم لألقنعة روتینًا ثابتًا ، كما كان الحال في آسیا لسنوات عدیدة.   

 عیم النھائیة من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى. ستكون جیوب األفراد  سیتأثر السفر العالمي إلى حد كبیر بأنماط التط

 غیر المحصنین معرضة لخطر اإلصابة بعدوى جدیدة عندما یظھر الفیروس في المجتمعات المحیطة ، وحتى على  

 مستوى العالم ، بسبب السفر. سیكون تكثیف التدابیر الصحیة الوقائیة ھو المفتاح. 

 

 والحیاة تستمر 
 لى الرغم من صدمات العامین الماضیین ، تستمر الحیاة. یتشرف صندوق النقد الدولي بالعمل مع خبراء األطباء والمتخصصین في  ع

 . الذي نعیش فیھ الیوم ھي أنھ یمكن توصیل وتعلیم المزید Zoomالرعایة الصحیة والمرضى في جمیع أنحاء العالم. میزة عالم 

 

 اآلسیویة  شبكة المایلوما
 إحدى المجموعات النشطة للغایة ھي شبكة المایلوما اآلسیویة ، التي تتألف من خبراء المایلوما من الصین وھونغ كونغ ومالیزیا  

 تستمر أنشطة القمة   وتایوان والیابان وكوریا الجنوبیة وسنغافورة وتایالند ، ویدعمھا صندوق النقد الدولي. في بیئة افتراضیة ،

 حالیًا. في األسبوع الماضي ، جمع أول اجتماع آسیوي مشترك للمرضى مرضى من الدول األعضاء الثمانیة   AMN 2021السنویة 

 ، نائب رئیس   Robin Tuohyلمناقشة الموارد ومشاركتھا والتخطیط لعقد اجتماعات شخصیة في المستقبل ، ونأمل أن تكون. قدم 

 الدولي ، مجموعات الدعم األمریكیة ، الموارد المتاحة عبر اإلنترنت ("صندوق األدوات") المتاحة للمرضى في  صندوق النقد 

 لقي ھذا المثال استحسانًا كبیًرا وسیُستخدم كنموذج في آسیا.  الوالیات المتحدة.



 

 

 ة االفتراضیة لمدة یومین ، مع مجموعة من  القادمة ھي فئة رئیسیة لتعلیم األطباء اآلسیویین ، تلیھا في األسبوع المقبل القم

 العروض التقدیمیة وأنشطة مجموعات العمل المماثلة للقمة السنویة لمجموعة عمل المایلوما الدولیة التي عقدت في وقت سابق من 

 اركین. ھذا العام. وبشكل عام ، فإن االستمرار الشامل لھذه الجھود التعاونیة یحظى بتقدیر كبیر من قبل جمیع المش 

 

 البقاء على أسس وقویة 
 في ھذه األوقات الصعبة ، من المھم أن نتذكر أن الحكمة المنطقیة ال یجب تجاھلھا وقد تكون أفضل دلیل للبقاء عاقًال   وبالتالي ،

 ولدیك منظور إیجابي للمضي قدًما. سوف نتغلب على ھذا معا! 

 

 


