
 ط الضوء على موت كولن باول یلتس

 معززة تجاربالحاجة إلى 
 2021أكتوبر  19

 

. نظًرا لكونھ  COVID-19بشكل مأساوي ، توفي وزیر الخارجیة السابق كولن باول یوم االثنین متأثرا بمضاعفات عدوى 
عاًما مع تشخیص الورم النقوي المتعدد باإلضافة إلى الحاالت الطبیة الخطیرة ، بما في ذلك سرطان  84یبلغ من العمر 

البروستاتا السابق ومرض باركنسون ، فقد كان باول ضعیفًا مناعیًا بشكل خاص ، وھو أمر ناقشتھ في مقابلة مع قناة  
KTVU Fox 2 News أثناء الحداد على ھذه الخسارة ، یجب أن نكون متیقظین لإلجراءات التي یمكن أن لیلة اإلثنین .

 تتجنب مثل ھذه النتائج.

 للمعززات  الرئیسي الدور

المستشفى. كان من الممكن أن یكون لھذا تأثیر   على الرغم من التخطیط لجرعة معززة ، إال أن ذلك لم یتم قبل دخول باول
والمناعة. نحن نعلم أن حوالي نصف مرضى المایلوما  COVID-19حقیقي من خالل رفع مستویات األجسام المضادة لـ 

الذین یتلقون العالج الفعال لدیھم مستویات منخفضة وغیر كافیة من األجسام المضادة. یمكن أن یوفر المعزز تلك الحمایة 
 اإلضافیة الالزمة إلنقاذ األرواح.

). ستتم الموافقة أیًضا على  FDAبالفعل من قِبل إدارة األغذیة والعقاقیر (  Pfizerلحسن الحظ ، تمت الموافقة على معزز 
قریبًا جدًا ، مما یعني أن المعززات ستكون متاحة لجمیع األمریكیین الضعفاء وكبار السن.  J&Jو  Modernaمعززات 

  COVIDیفة نیویورك تایمز أن إدارة الغذاء والدواء األمریكیة قد تسمح قریبًا بجرعات معززة من لقاحات ذكرت صح
مختلفة عن تلك التي تلقاھا األشخاص في األصل. یمكن لنھج "المزیج والمطابقة" ھذا تحسین الوصول ، اعتمادًا على  

 التوافر المحلي للقاح معین.

 الحد األدنى

 اإلضافة إلى الداعم ھو المفتاح لجمیع مرضى المایلوما. التطعیم الكامل ب

 العائلة واألصدقاء بحاجة للمساعدة أیًضا 

لحمایة الضعفاء ، من المفید للغایة أن یتم تطعیم كل من العائلة واألصدقاء بشكل كامل. یوفر ھذا طبقة إضافیة من الحمایة  
الجدیدة الخطیرة. باإلضافة إلى ذلك ، یعد  COVID-19یرات  للمرضى لتقلیل أو تجنب التعرض لمتغیر دلتا و / أو متغ

ارتداء األقنعة أمًرا مھًما لألنشطة الداخلیة مع أي مجموعة أكبر. لكن ھذه األنشطة دائًما ما تكون مخاطرة ویجب تجنبھا في 
 الغالب.

 الوجبات الجاھزة لمرضى المایلوما 

لیمة التي تحمي المرضى وتسمح لھم بالحصول على أكبر قدر ممكن من من الممكن أن تظل آمنًا باستخدام نھج الفطرة الس
 الحیاة الطبیعیة في حیاتھم خالل أوقات الوباء الصعبة ھذه.


