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 2020كانون  األول , 3
یوم األربعاء ، وھو أعلى مستوى على  COVID-19حالة وفاة بسبب  3157اآلن ھو وقت صعب للغایة على الجمیع. تم اإلبالغ عن 

 أبریل. 15الذي تم تسجیلھ في  2603٪ عن الرقم القیاسي السابق البالغ 20، وزیادة بنحو  CNNا لشبكة اإلطالق للوباء ، وفقً 
 

لقد مررنا بانتخابات مرھقة ، جائحة مستمر ، وأزمة اقتصادیة للكثیرین ، عالوة على ذلك ، یحتاج مرضى المایلوما إلى التركیز على 
أن ترى طریقًا للمضي قدًما وأن تركز على األخبار اإلیجابیة التي یمكن أن تشجع اإلیمان تحقیق أو البقاء في حالة سكون ! من المھم 

 وما بعده. 2021بمستقبل أفضل في عام 
 

 نموذج الجبن السویسري للمكافحة
 19-كوفید 

عددة من الحمایة ضد على الرغم من أن ھذا قد یبدو وكأنھ توصیة نظام غذائي جدید غریب ، إال أنھ نموذج قدیم یقیم مستویات مت
 المرض. تخیل إنشاء سلسلة من الحواجز أو الجدران ، لكن ال أحد منھا مثالي: كل منھا بھ ثقوب ، مثل الجبن السویسري.

إذا قمت بتكدیس شرائح من الجبن السویسري مثل الدومینو واحدة تلو األخرى ، فیمكنك تصور أن شیئًا ما (مثل جزیئات فیروس 
COVID-19بر الثقوب الموجودة في الشریحة األولى من الجبن قد یواجھ ثقوبًا أقل في الشریحة التالیة ، ثم ثقوبًا مختلفة ) یمر ع

 من الوصول إلیھا. COVID-19المواقف في الشریحة الثالثة. بعد حوالي ست شرائح ، لن تتمكن الكثیر من جسیمات 
تم تطعیم العدید من األشخاص ، فلن نكون آمنین تماًما. سیظل من المھم و COVID-19ما یعنیھ ھذا ھو أنھ حتى عندما یتوفر لقاح 

للجمیع ارتداء األقنعة والمسافة الجسدیة وغسل الیدین وتجنب االزدحام في الداخل واالعتماد على (وھذه شریحة الجبن السادسة) أحدث 
ن أن یكون لھ تأثیر إیجابي كبیر في السیطرة على انتشار العالجات المضادة للفیروسات. ھذا النھج متعدد الجوانب مفید للغایة ویمك

 فیروس كورونا.
 

 ماذا عن اللقاحات؟
على طلٍب   Modernaو  Pfizerیجب أن یحصل مرضى المایلوما بالتأكید على اللقاح عندما یصبح متاًحا. حلصت كل من شركة 

 طارٍئ من إدارة الغذاء والدواء األمریكیة للحصول على لقاحاتھما.
٪ ، وفقًا للشركة. ثبت أیًضا أن اللقاح آمن ، مع عدم تحدید 94، معدل فعالیة أعلى من  mRNA-1273كان لقاح مودیرنا ،   -

مخاوف جدیدة تتعلق بالسالمة. كانت اآلثار الجانبیة عند غالبیة المتلقین ھي الحمى واألوجاع التي تستمر یوًما أو یومین. من 
 دیسمبر. 17في للشركة  FDAالمقرر عقد جلسة 

٪ على األقل ، مع  90، كان فعاًال بنسبة  BNT162b2، المسمى  Covid-19أن لقاحھا التجریبي  Pfizerأفادت شركة  -
 10في  Pfizerلشركة  FDAعدم وجود مخاوف خطیرة تتعلق بالسالمة المتعلقة باللقاح. من المقرر عقد جلسة االستماع في 

 دیسمبر. 2في المملكة المتحدة في  دیسمبر. تمت الموافقة على لقاحھا
٪ عند نصف جرعة ، ولكن 90وجامعة أكسفورد ، والذي ثبت مؤخًرا أنھ فعال بنسبة  AstraZenecaیحیط االرتباك بلقاح  -

٪ فقط. تقوم الشركة بجمع المزید من البیانات. بسبب العمر وضعف المناعة ، 62حققتین بجرعة كاملة أدت إلى فعالیة بنسبة 
 فائدة اللقاح أقل من المجموعات األخرى ، لكنھا مع ذلك ذات قیمة كبیرة.ستكون 

 
 متى یمكنني الحصول على التطعیم؟

في الوقت الحالي ، یبدو أن التطعیم لمرضى المایلوما سیكون ضمن الموجة الثانیة من التطعیمات ، بعد العاملین في الرعایة الصحیة 
قیمین في دور رعایة المسنین والموظفین. ھذا یعني أنھ من المحتمل أن تبدأ في وقت ما في كانون والعاملین في الخطوط األمامیة ، والم

المفیدة لقیاس المكان الذي تقف فیھ في طابور تلقي اللقاح ، بناًء على  األداة. لقد أنشأت صحیفة نیویورك تایمز ھذه 2021الثاني (ینایر) 
 عمرك وصحتك ومھنتك وموقعك.

https://www.nytimes.com/interactive/2020/12/03/opinion/covid-19-vaccine-timeline.html?referringSource=articleShare
https://www.nytimes.com/interactive/2020/12/03/opinion/covid-19-vaccine-timeline.html?referringSource=articleShare


لم یتم اإلبالغ عن أي آثار جانبیة حتى اآلن من شأنھا أن تمنع المریض من الحصول على التطعیم. على األرجح ، سنحتاج إلى التعود 
، والتي قد تكون مطلوبة سنویًا ، مثل لقاح اإلنفلونزا لعالج السالالت المختلفة. إذا كنا محظوظین حقًا ، فقد  COVID-19على لقاحات 

 لكن ھذا یبدو غیر مرجح. -ولن یكون مشكلة مستمرة  COVID-19یتالشى 
 

 المجتمعات الضعیفة
. تحاول COVID-19الضعیفة لتحقیق التطعیم وغیره من رعایة السؤال المناسب ھو كیفیة الوصول بشكل فعال إلى جمیع المجتمعات 

حل االنقسام العرقي من حیث صلتھ بالورم النخاعي. وقد ظھر في التقریر مریض المایلوما وعضو  Natureمقالة حدیثة في مجلة 
األكبر بشكل غیر متناسب للورم  مجلس إدارة صندوق النقد الدولي والمدافع القوي عن المریض ییالك بیرو ، مما یؤكد على االحتمال

 النخاعي في المجتمع األمریكي األفریقي والحاجة الملحة لتعزیز الوصول إلى ھذه المجتمعات وغیرھا من المجتمعات الملونة.
ك إلى حد كبیر ، ویرجع ذل Natureیعتبر تحقیق المشاركة الحقیقیة بین ھذه المجتمعات والمجتمعات الطبیة والبحثیة تحدیًا ، وفقًا لمجلة 

إلى "تاریخ من االستغالل وسوء معاملة مجموعات األقلیات العرقیة من قبل الباحثین". في وقت سابق من ھذا العام ، فحص المشاركون 
 التمثیل الناقص لألمریكیین األفارقة في التجارب السریریة للورم النخاعي. FDAفي اجتماع 

وھو  -الوصول إلى المایلوما في مجتمعات متنوعة الكثیر من العمل على المستوى الشخصي كما ھو الحال مع جھود التطعیم ، سیتطلب 
 لكسب الثقة وتحسین الوصول والنتائج. -تحٍد خالل أوقات الوباء ھذه 

یقي حصري باإلضافة إلى ذلك ، تعتبر الفئات العرقیة واإلثنیة في الوالیات المتحدة معقدة للغایة. ھل ھناك شخص أمریكي من أصل أفر
أو ربما یكون مزیًجا ناشئًا عن تطور األسرة على مر السنین؟ یعقد ھذا السؤال  -أو من أصل إسباني أو ھندي أمریكي أو آسیوي 

 الدراسات الجینیة التي تحاول تقییم سبب شیوع الورم النقوي أكثر (أو ربما أقل) في مجموعات معینة
 

 قصة إیجابیة من أیسلندا
المدعوم من صندوق النقد الدولي. یقوم ھذا المشروع بفحص السكان األیسلندیین الذین  iStopMMصل ھي مشروع قصة مدھشة للتوا

(اعتالل جامعي وحید النسیلة ذو أھمیة غیر  MGUSعاًما بحثًا عن وجود مرض الورم النقوي المبكر في شكل  40تزید أعمارھم عن 
حقق المشروع نجاًحا ھائالً ، على الرغم من التحدیات الھائلة للوصول إلى المناطق  (المایلوما المتعددة المشتعلة). SMMمحددة) و 

 النائیة في أیسلندا.
) موافقة مستنیرة. ھذا ھو أعلى معدل مشاركة في دراسة 40٪ من اآلیسلندیین فوق سن  54.2شخًصا ( 80743أعطى ما مجموعھ 

ن عنھ على تویتر من قبل الدكتور سیغوردور كریستنسون ، الباحث الرئیسي من وقد تم اإلعال -سریریة في دولة واحدة على اإلطالق 
 جامعة أیسلندا.

أو  MGUSولكن بقیت مشكلة واحدة: احتاج جمیع المشاركین إلى عینة دم أساسیة لتحدید ما إذا كان البروتین أحادي النسیلة (یشیر إلى 
SMMمل وقد قدم غالبیة المرضى (أو كانت لدیھم) عینات دم كجزء من الرعایة ) موجوًدا. لحسن الحظ ، یوجد نظام رعایة صحیة شا

 المستمرة.
عینة دم. كانت العینات المفقودة / المطلوبة من أفراد من جمیع أنحاء المجتمعات  67804أكتوبر ، توفرت  13ومع ذلك ، اعتباًرا من 

 سبب ما.النائیة في أیسلندا أو داخل المدن ، ولكن بعیًدا عن االتصال ل
 

 70في جھد أطلق علیھ "العد التنازلي النھائي" و المنسق من قبل تینا ھالسدوتیر من جامعة آیسلندا ، كان الھدف ھو تجاوز ما ال یقل عن 
طریق مجتمعًا بعمل رائع ، أوالً عن  30ألف عینة دم لتعزیز الدراسة حقًا. قام "أبطال أخذ العینات" السبعة الذین تواصلوا مع أكثر من 

الم البرید اإللكتروني ، ثم عبر البرید العادي ، ثم (ما تبین أنھ األكثر فعالیة) المكالمات الھاتفیة. بحلول منتصف شھر نوفمبر ، تم است
. أدى ھذا الجھد المدروس جیًدا والحیوي والودي والمنسق إلى نتائج سریعة وسمح 72500عینة بھدف جدید یبلغ  72000أكثر من 
 بالوصول إلى مستوى جدید من النجاح الكبیر. iStopMMلبرنامج 

 
 ! نحن بحاجة إلى اتباع قیادتھم في برامج التوعیة الرئیسیة األخرىiStopMMتھانینا لفریق 

 
 المرونة

لتجاوز ھذه أعلم أنھ یبدو أن ھذه الكلمة موجودة في كل مكان ھذه األیام ، لكن ھذا لسبب ما. نحن بحاجة إلى تعزیز قدرتنا على الصمود 
األوقات غیر العادیة والصعبة. في قمة قادة مجموعة دعم صندوق النقد الدولي األخیرة ، ناقشت سو دونیت مفھوم "تدریب المرونة" ، 



حیث قدمت إرشادات لتحسین المرونة العاطفیة والعقلیة والجسدیة. سیكون العمل على جمیع ھذه المستویات مھًما لتجاوز ھذه األشھر 
 ة بأفضل شكل ممكن.القادم

كما أؤكد دائًما ، سوف نتجاوز ھذا معًا. دعونا نكون طیبین ، ونساعد بعضنا البعض ، ولنبقى  على اطالع وتمكین لالنتقال إلى المناطق 
 المجھولة لعالم ما بعد الوباء.

 
 
 


