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ولكن ما تم تجاھلھ  COVID-19 نحن نعلم أن مرضى المایلوما معرضون للخطر بشكل خاص في ھذا الوقت من جائحة
غالبًا ما یتمتعون بمرونة نفسیة عالیة. (إلى حد كبیر ھو أن كبار السن ، الذین یشكلون أكبر نسبة من مرضى المایلوما ، 

 عاًما.) 74و  65یتم تشخیص المایلوما لدى األشخاص الذین تتراوح أعمارھم بین 

، تصف الكاتبة جودیث جراھام بحثًا جدیًدا یوضح الطرق التي غیّر  Kaiser Health News اآلن ، في مقال حدیث لـ
 .ستجابةً للتحدیاتاإلمن أجل بھا العدید من كبار السن سلوكیاتھم 

 

 COVID-19الرد على تحدیات 
" غیر صحیحة. العدید من كبار السن لدیھم تجارب عتلق ، والماغالبًا ما تكون القصة القیاسیة عن "الضعیف ، والمع

 منھا لتعزیز المرونة وإیجاد طرق جدیدة للمضي قدًما. إستفادو منھا مدى الحیاة مرت معھم على 

أظھر استطالع أن غالبیة كبار السن قد تفاعلوا بقوة لحمایة أنفسھم: الحد من الوقت الذي یقضونھ وجًھا  حمایة أنفسھم:• 
٪) ؛ وإلغاء االحتفاالت والرحالت خارج المدینة 94٪) ؛ تقیید الرحالت إلى محل البقالة (94لوجھ مع العائلة واألصدقاء (

)88.(٪ 

بشأن الوباء ، حیث یعاني حوالي ثلثھم من القلق أو  كبیرلسن قلقین بشكل كان غالبیة كبار ا المعاناة من اإلجھاد:• 
عاًما كانوا أكثر قدرة على التكیف.  75ھتمام أن أولئك الذین تزید أعمارھم عن االكتئاب. ومع ذلك ، من المثیر لإل

ظة. وعموما تغییر المواقف. وشملت الردود ما یلي: ممارسة الریاضة. مجرد الخروج تغییر الروتین أخذ التأمل أو الیق
 یبدو أن الناس في ھذا العمر یدركون أنھ من المھم التركیز على ما یمكننا التحكم فیھ في حیاتنا.

لتجنب الشعور بالوحدة والقلق ، یستخدمون توسیع شبكات التواصل االجتماعي عبر وسائل  الشبكات االجتماعیة:• 
لقد رأینا قیمة ھذه االتصاالت في العمل في صندوق النقد الدولي. كانت التواصل االجتماعي أو محادثات الفیدیو. 

في جمیع  160االجتماعات المنتظمة عبر اإلنترنت التي عقدھا العدید من مجموعات دعم المایلوما التي یزید عددھا عن 
 أنحاء الوالیات المتحدة بمثابة ھبة من السماء لتحدیث الناس وإبقائھم على اتصال.

یرغب العدید من مرضى المایلوما في رؤیة أحفادھم فقط. من الممكن إنشاء فقاعات آمنة ،  "من في فقاعتك؟": سؤال• 
بعد أي حجر صحي مناسب أو ضروري ، یمكن للعائالت التجمع في  منھم. خاصة إذا كان أفراد األسرة یعیشون بالقرب 

في الھواء الطلق إن أمكن  وااطات القیاسیة األخرى. (اجتمعمجموعات صغیرة باستخدام األقنعة والتباعد الجسدي واالحتی
 وال تعانق في الوقت الحالي ، خاصة إذا كان لدى األطفال جھات اتصال خارجیة)

 االطمئنان من نتائج التجربة
وتجارب اللقاحات تتقدم  COVID-19جانب إیجابي آخر ھو أنھ على الرغم من الجدل ، فإن عدًدا كبیًرا من عالجات 

ألسباب تتعلق بشكل مؤقت بسرعة إلى األمام. ربما سمعت أن تجربة األجسام المضادة أحادیة النسیلة قد توقفت مؤخًرا 
بالسالمة. ھذا في الواقع مطمئن للغایة. نرید أي عالجات تمضي قدًما لتكون آمنة ، والغرض من التجارب ھو تقییم ذلك 

 & Johnsonالتي أجرتھا شركة  Covid-19(تم إیقاف دراسة لقاح بالضبط. وبالمثل ، بالنسبة لتجارب اللقاح. 
Johnson الذي یجب إعطاؤه لمالیین األشخاص  للقاح بسبب مرض غیر مفسر لدى أحد المشاركین). یجب أن یكون ا

 آمنًا.



على أبحاث السرطان والرعایة. ناقش الدكتور  COVID-19أوضحت إدارة الغذاء والدواء مؤخًرا كیف أثر ظھور جائحة 
لكل  -ریتشارد بازدور ، مدیر مركز التمیز التابع إلدارة الغذاء والدواء ، والدكتور أناند شاه ، نائب المفوض ، التحدیات 

ة في من المرضى والباحثین. كان من المطمئن للغایة معرفة أنھم یبذلون قصارى جھدھم لتقدیم إرشادات معدلة ومفید
مواجھة الوباء. التجارب السریریة المستمرة ضروریة ویجب أن تمضي قدًما على أفضل وجھ ممكن مع دمج تدابیر 

 .COVID-19السالمة الصارمة لتجنب اإلصابة بعدوى 

 الخط السفلي
، یبدو  نسیر نحوه لذي دعونا نحتفل بالتجربة التي تجلبھا الحیاة ، ونعمل معًا لتجاوز ھذا الوباء. بغض النظر عن االتجاه ا

لدعم أعضاء المجموعة لقیاس تأثیر الوباء على أن المرونة ھي المفتاح. سیرسل صندوق النقد الدولي قریبًا مسًحا موجًزا 
الوقت الكافي  كممقدما ألخذ ممرضى المایلوما ومعرفة كیفیة تأقلمھم. سأبلغ عن النتائج في مدونة مستقبلیة. شكرا لك

 للمشاركة.

 ابق آمنا وكن بخیر.                                                                                      

 

 

 


