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ى
لمرض االورام اثناء جائحة كورونا 19-COVID
الجدول  :2اعتبارات عامة

ماه الفايروسات التاجية وما هو فايروس كورونا )(COVID-19؟
ي
اليد الشائعة و ى يف بعض األحيان قد تسبب
الفيوسات
الت من الممكن ان تسبب نزالت ر
ر
ه عائلة من الفايروسات ي
التاجية ي
ر
ر
أمراض تنفسية أكي خطورة مثل متالزمة االلتهاب الرئوي الحاد ( )SARSومتالزمة الشق األوسط التنفسية (.)MERS

التنفس الحادة للكبار 2
بفيوس بيتا كورونا الجديد المسىم متالزمة الجهاز
)19- (COVIDالكورونا هو مرض مرتبط ر
ي
رى
الصي ى يف كانون اول  ، 2019وهو رفيوس يحتوي عىل
[ ])2-Coronavirus 2 (SARS-CoVتم اإلبالغ عنه ألول مرة ى يف
وفيوسات انفلونزا الخنازير
الريت  RNAفقط  ،وهو شديد العدوى  ،ينتج مستويات فتك أعىل من اإلنفلونزا ر
الحمض النووي ر ي
((. 1H1N
ى
عالىم يف  11اذار 2020
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية 19-COVIDكورونا جائحة
ي

ه الجائحة؟
ما ي
ً
ً
ى
الجائحة ه عدوى ر
كبيا من الناس .ى يف وقت كتابة اإلرشادات ،
انتشت يف العديد من البلدان أو القارات  ،وعادة ما تصيب عددا ر
ي
كان كورونا ( )19-COVIDيؤثر عىل  209دولة ومنطقة حول العالم مع ر
أكي من  1.563.000مريض مصاب بالعدوى ويتسبب
ىف ر
رى
ه
أكي من  91.830حالة وفاة .ى يف ذلك الوقت  ،كانت إيطاليا وإسبانيا والواليات المتحدة األمريكية وفرنسا
ي
والصي وإيران ي
الت أبلغت عن أعىل معدل وفاة بسبب المرض.
الدول
ي

ى
خطي إذا ما أصبت بمرض كورونا ()19-COVID؟
أعان من مرض
ر
هل من المحتمل أن ي
ينتش كوفيد )19-COVID( 19-بطريقة مشابهة ى ى
بشكل عام  ،ر
اليد الموسميةأو رفيوس األنفلونزا  ،مع اصابة الغالبية
ليالت ر
العظىم من األفراد بالعدوى بدون أعراض أو يعانون من أعراض خفيفة إىل متوسطة الشدة.
ى
تعالج األعراض الخفيفة بشكل عام بالبقاء ىف ى ى
اليد الموسمية أو األنفلونزا.
الميل وعالج األعراض كما هو الحال يف حالة نزالت ر
ي
ً
التنفس الحاد
الخطي والضيق
وس
ر
الفيوسات التاجية األخرى  ،يمكن أن يؤدي أحيانا إىل االلتهاب الرئوي ر
عىل غرار ر
الفي ي
ي
ً
الشديد ونادرا ما يسبب الوفاة.

من هو ر
الخطي؟ كمريض بالشطان  ،هل أنا من الفئة المعرضة للخطر
التنفس
األكي عرضة لعدوى الجهاز
ر
ي
األشد؟
تظهر األشكال الحادة من عدوى الجهاز التنفس بشكل رئيس ر ى
بي كبار السن  ،واألشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز
ي
ي
ى
..
والمرض الذين يعانون من أمراض مصاحبة شديدة (مثل ،الشطان  ،السكري  ،أمراض الرئة والقلب  ،الفشل الكلوي ،
المناعة
ى
ى
أمراض المناعة الذاتية  ،المرض الذين خضعوا لزراعة االعضاء  ،المرض الذين يتلقون العالج بهدف تثبيط المناعة) أو أثناء
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الحمل.
لهذه األسباب  ،يجب اتباع التوصيات لتجنب اإلصابة بالعدوى ،وبشكل خاص من قبل ى
مرض الشطان.
رى
الصي بوضوح أن
ى يف الواقع  ،عىل الرغم من األدلة المحدودة المتاحة للتوصل إىل استنتاجات راسخة  ،فقد أبرز تقريران من
ى
رى
المصابي بالشطان لديهم خطر أعىل لإلصابة كورونا ( )2 SARS-COVوزيادة خطر دخولهم إىل وحدة العناية المركزة
المرض
 ،ومن ثم الوفاة.
تفسي ذلك بحقيقة أن ى
مرض الشطان قد يكون لديهم مناعة منخفضة بسبب المرض نفسه  ،ومضاعفات ما بعد
ربما يمكن
ر
ى
ى
اإلشعاع  ،زراعة االعضاء) ،المرض الذين
الكورتيون  ،العالج
المناع للعالجات (العالج الكيماوي ،
والتأثي
الجراحة ،
ر
ر
ي
ي
يحتاجون مساعدة من قبل اشخاص اخرين طوال اليوم ،سوء التغذية و/او الوهن الشديد .
ى
المنقض من
الصح العام للمريض ونوع العالج المتلق والوقت
ومع ذلك  ،يختلف مستوى تثبيط المناعة ويعتمد عىل الوضع
ي
ي
ى
المرض واالمراض االخرى المصاحبة.
األخي ووجود األورام الدموية الخبيثة وزراعة نخاع العظم وعمر
العالج
ر
ً
ى
الطت
وبالتاىل  ،إذا كنت تتلق عالجا للشطان أو كنت قد عولجت ى يف
ي
الماض  ،فيمكنك االتصال بالطبيب المعالج أو المركز ر ي
ي
لالستفسار عن الخطر العام لعدوى كورونا ()19-COVID

كيف ر
التاج كورونا ()19-COVID؟
ينتش ر
الفيوس ر ي
عي الهواء وينتقل من شخص آلخر عندما يتحدث شخص مصاب
كورونا ( )2 – SARS - CoVهو رفيوس ينتقل بشكل
أساس ر
ي
ى
أو يسعل أو يعطس .ر
رى
المصابي وقد
للمرض
التنفس الخارجةمن الشعب الهوائية
الجهاز
ات
قطي
الفيوس من خالل ر
ينتش ر
ي
ُ
ً
يصل ر
مباشة إىل عيون أو أنف أو فم األشخاص الذين هم عىل اتصال قريب بالمريض (عىل بعد ميين  7 ،أقدام تقريبا).
القطيات
الت سقطت عليها
وباالضفة اىل ذلك  ،قد تهبط
ر
ر
القطيات عىل األسطح .ويمكن لألشخاص الذين يلمسون االسطح ي
الشخض الوثيق مثل
إما أن يلوثوا أنفسهم (عن طريق لمس أعينهم أو أنفهم أو فمهم)  ،أو أفراد آخرين (عن طريق االتصال
ي
المعانقة أو المصافحة بااليدي) الذين سيالمسون بدورهم عيونهم  ،أنفهم أو فمهم.

ه االعراض؟
ما ي
ً
ر
يومي إىل ً 14
شيوعا بعد ر ى
يوما (متوسط ظهور االعراض  4أيام) بعد التعرض وتشمل الحىم
األكي
عىل االغلب تظهر األعراض
ً
ى
ئ
والسعال وسيالن األنف و الم الحلق والتعب وأوجاع عامة يف الجسم واإلسهال .تم اإلبالغ أيضا عن ظهور ر
مفاج لفقدان حاسة
غي
الشم و  /أو فقدان حاسة الذوق كعرض وحيد (حت ى يف حالة عدم وجود أعراض ى يف الجهاز
التنفس العلوي)  ،ولكن ذلك ر
ي
شائع.
ً
مالحظة مهمة! يجب طلب مساعدة طبية فورا ى يف حالة :ارتفاع درجة الحرارة (أعىل من  38درجة مئوية او  100درجة
رى
الشفتي او الوجه.
فهرنهايت )  ،صعوبة ى يف التنفس  ،ضيق ى يف التنفس  ،ألم ى يف الصدر ،حالة ارتباك  ،ازرقاق ى يف
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ن
ن
المصابي بالرسطان اتباعه لتجنب
نفس؟ هل هناك بروتوكول أو أي إجراء خاص يجب عىل األشخاص
يمكنن حماية
الجدول  :3كيف
ي
ي
التاج كورونا ؟ )(COVID-19
اإلصابة بفيوس
ي

ن
نفس؟
احم
يمكنن ان
كيف
ي
ي
ي
اتبع توصية السلطات الوطنية والصحية.
ه تجنب التعرض
الوقاية األولية :كونه ال يوجد عالج محدد لكورونا ( ، )19-COVIDفإن أفضل طريقة للوقاية من مرض كورونا ( )19-COVIDي
لفيوس كورونا ( )2-SARS-CoVباالساس.
يمكن الوصول إىل الوقاية األولية بتنفيذ بعض اإلجراءات الصارمة للنظافة والسلوك (حسب ما ورد من جمعيات االورام المعتمدة)
ولغاية وقت كتابة هذه اإلرشادات  ،ن
تيايد حاالت كورونا ( )19-COVIDبرسعة  ،عىل الرغم من أن هذه االرشادات مقيدة بشكل خاص  ،ال نقيح
ن
(ف منطقتك)
الوع باجراءات الوقاية من هذا المرض حن ينخفض االنتشار بشكل كبي ويتحسن الوضع
عليك تقليل مستوى
المحىل ي
ي
ي

تدابي النظافة الشخصية والبيئية.

تم االعياف بأهمية تدابي النظافة من قبل جميع جمعيات األورام المعتمدة.
التوصيات تتضمن:
النظافة الشخصية:
✔ عليك بغسل يديك ً
ن
مرتي "عيد ميالد سعيد لك")
كثيا بالماء والصابون لمدة  20ثانية عىل األقل (الوقت الذي تستغرقه للغناء
ً
كي  ٪70أو ر
✔ عليك باستخدم معقم اليدين بي ن
أكي من محلول الكحول حن يمكنك غسل يديك بالصابون والماء (إذا كان ممكنا ،
ً
اصطحب معقم اليدين معك دائما!
ا
ن
أول!
العيني واالنف والفم .وعليك بغسل يديك
✔ عليك بتجنب لمس
 .ا
ن
ن
ورف  ،ثم رميه يف سلة النفيات عىل الفور بدل من ذلك  ،إذا لم يكن لديك أي منديل  ،فقم بالسعال
✔ عليك السعال والعطس يف منديل ي
ً
والعطس ن يف مرفقك( ،وعليك اال تعطس او تسعل داخل يديك ابدا .
ً
ً
رئيسيا للعدوى  ،لذلك باإلضافة إىل تنظيف
مصدرا
تلق عالجات الرسطان عن طريق الفم  ،يمكن أن يكون التجويف الفموي
✔ خالل ي
األسنان بانتظام  ،تذكرغسله بغسول الفم المضاد للبكتييا.

النظافة البيئية:

ن
ن
نن
نن
وف
عليك القيام بتنظيف وتطهي األشياء واألسطح بانتظام يف الميل (مناديل ميلية عادية والبخاخات العادية ستقتل الفيوس) ي
ا
الن يمكن التخلص منها ثم رميها بعيد)
المكتب (استخدم مناديل ذات االستخدام الواحد ي

✔

.

ً
اس وسطح
الن يلمسها األشخاص كثيا  ،مثل مقابض األبواب والهواتف ولوحات المفاتيح والكر ي
✔ تذكر انه عليك تنظيف األماكن ي
الطاولة ومفاتيح اإلضاءة( .كما أفادت منظمة الصحة العالمية بأن الفيوسات التاجية قد تعيش عىل األسطح لبضع ساعات أو حن
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عدة أيام)
✔ عليك التعامل مع أقل عدد ممكن من األشياء داخل المركبات والمحالت التجارية والمستشفيات (المفاتيح  ،والمقابض  ،والدرابزين ،
ن
ن
ن
اآلىل للبنوك).
والنقود  ،وأجهزة فك الرموز سواء يف نقاط البيع يف المتاجر أو يف أجهزة الرصاف ي
ن
الن قمت رشائها.
✔ عليك بغسل الخرصوات والفواكه ي

السلوك:
التعديل
ي
نظرا ألن الجائحة تزداد ً
ن
ً
ومرض الرسطان معرضون بقوة لخطر اإلصابة بعدوى كورونا ( ، 19-COVIDفإن الخطوة األوىل للسيطرة
سوءا برسعة ،
عىل انتشار كورونا  19-COVIDيجب ان تكون مدفوعة بفكرة ان هذا المرض شديد العدوى باالضافة اىل التحكم بالعوامل البيئية المحيطة.
ولذاك  ،نف هذه المرحلة من الجائحة  ،يوض بشدة بسياسات "البقاء نف ن ن
الميل" و "عدم التجمع ن يف األماكن العامة".
ي
ي
الميل!!!  ...وعدم تجمع حن داخل ن ن
عليك البقاء نف ن ن
ميلك !!!
ي
االجتماع حن لو كنت تشعر بصحة جيدة!
عليك بممارسة التباعد
ي
مرض الرسطان الذين يخضعون ً
ن
حاليا للعالج اإلشعاع أو العالج الكيماوي ،أو ن
انقض وقت قصي منذ آخر عالج لهم (العالجات المثبطة للمناعة أو
ي
ن
التنفس الشديدة  ،أو أمراض القلب واألوعية الدموية  ،أو أمراض المناعة الذاتية) ،
الكورتيون)  ،أو لديهم أمراض مصاحبة شديدة (امراض الجهاز
ي
أو كبار السن أو لديهم عملية زراعة نخاع العظم .يجب ن
توج الحذر بشكل خاص التباع إجراءات البقاء نف ن ن
الميل ووقف التجمع  ،حيث انه من
ي
ي
ً
الممكن ان يكون جهاز المناعة لديهم مثبطا عن طريق العالج.
الميل ما لم يكن ذلك نض ً
يجب أن تتجنب مغادرة ن ن
وريا
ال يجب عليك الخروج للتسوق ر
لرساء اللوازم األساسية أو الطعام أو جلب الدواء أو ممارسة الرياضة .يمكنك استخدام خدمات التوصيل من
محالت السوبر ماركت والمتاجر اإللكيونية أو اطلب من األصدقاء أو العائلة أو الجيان جلب اغراض التسوق والدواء لك .يجب عليهم ترك ما
جلبوه خارج باب ن ن
ميلك.
الميل او التدريس من ن ن
بتعيي كيفية تنفيذ العمل من ن ن
ن
الميل (اذهب إىل العمل فقط إذا لم تتمكن
إذا كنت قد انهيت العالج وكان عليك العمل  ،فقم
من العمل من داخل ن ن
ميلك).
ا
ُ
ن
ً
شخصيا  ،إن أمكن .إذا كنت بحاجة إىل وصفة دوائية  ،فقد
ون  ،بدل من رؤية طبيبك
استخدم خدمات الرعاية الصحية عن بعد والييد اإللكي ي
يصفها لك الطبيب إلكي ً
ونيا أثناء تواجدك داخل الم ن نيل
ابق عىل االتصال مع األصدقاء عي الشبكة العنكبوتية ( االنينت)  ،وعليك بتطبيق تعليمات التباعد االجتماع وتجنب التجمع نف ن ن
الميل مع
ي
ي
أشخاص من خارج األشة.
ن
ن
خالل هذا الوقت ُ ،ينصح بعدم دعوة أو قبول الضيوف واألصدقاء داخل ميلك
(كن حذرا !!! قد يبدو األشخاص المصابون بكورونا بصحة جيدة!) وتجنب العمل كرعاية او حاضنة لالطفال  ...النهم قد يكونون مصدرا محتمال
للعدوى من البيئة الخارجية
ميلك بسبب ن
نف حال اضطررت للخروج من ن ن
الرصورة القصوى:
ي
ن
✔ عليك تجنب التواجد يف األماكن العامة  ،واالماكن المكتظة باالشخاص
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✔ ( ،ودور السينما  ،والمسارح  ،وحضور الحفالت  ،والحشود ر
البرسية).
✔ عليك تجنب استخدام وسائل النقل العام (القطارات والحافالت والميو وسيارات األجرة وسيارات اإلسعاف الن تقل ر
اكي من مريض)
ي
ن
ن
ن
المخي باستخدام كيس أو ملقط ( ،ومن األفضل رشاء منتجات
والخي داخل
المخي  ،تبضع اللفائف والكرواسون
✔ ن يف حال ذهابك اىل
المخابز المغلفة)]
✔ عليك تجنب السفر!!!
تجنب المصافحة باليدين ،المعانقة  ،التحية مع التقبيل والمصافحة باليدين والوقوف أو الجلوس بالقرب من األشخاص واألصدقاء والمعارف ...
وعليك الحفاظ عىل مسافة تقارب  2مي ~  6اقدام حن لو كنت نف ن ن
الميل! (حن يقل ر
تفس مرض كورنا (()COVID-19
ي
ي
تجنب مشاركة أدوات الطعام والمطبخ (أدوات المائدة  ،والزجاجيات  ،والمناديل  ،إلخ) وأنواع أخرى من األشياء دون تنظيفها بشكل صحيح
عليك تهوية ن ن
ميلك بشكل متكرر وقضاء بعض الوقت ن يف الهواء الطلق (حسب ما ورد من جمعيات االورام المعتمدة)

][MKOT,NCCN,NHS, SBC,WP

.

التنفس (العطس أو السعال أو الم الحلق أو ضيق التنفس أو آالم
عليك تجنب أي اتصال مع األشخاص الذين يعانون من أعراض عدوى الجهاز
ي
العضالت العامة أو الحم)  ،وال تشارك معهم اي متعلقات شخصية.
ن
القادمي من الخارج  ،مع أو بدون أعراض تشبه أعراض األنفلونزا
عليك تجنب االتصال باألشخاص

ً
ن
ن
والمرض الذين ال يخضعون للعالج حاليا
الناجي من الرسطان
ن
الناجي من الرسطان  ،أو انقضت فية طويلة منذ العالج األخي لك ،فقد ال تحتاج إىل اتباع إجراءات صارمة للغاية  ،خاصة إذا لم تكن
إذا كنت من
ً
ن
.
مسنا  ،ولم تكن قد خضعت لعملية زراعة نخاع العظم وليس لديك أسباب أخرى لضعف جهاز المناعة يمكنك أن تسأل فريق رعاية مرض
الرسطان عن خطر اإلصابة لديك وأي احتياطات محددة مطلوبة ن يف حالتك
الحاىل  ،عليك االنتباه إىل رسائل السلطات المحلية  ،ألنها قد تفرض تدابي إضافية (مثل
الن نعيش فيها ن يف الوقت
ي
ومع ذلك  ،أثناء الجائحة  ،مثل ي
"البقاء نف ن ن
الميل" و "عدم التجمع") السيطرة عىل الوباء .عالوة عىل ذلك  ،فإن مقاييس النظافة الشخصية والبيئية باإلضافة إىل معظم القيود
ي
االجتماع  ،غسل اليدين المتكرر والسليم  ،تجنب التجمع  ،الحفاظ عىل األسطح نظيفة ومعقمة  ،وعدم لمس وجهك عندما
(االبتعاد
السلوكية
ي
ال يتم غسل يديك) .اسأل طبيبك!
ً
خالل الجائحة  ،تجنب السفر الدوىل والرحالت البحرية غي ن
مسموحا بها نف بلدك) والبقاء نف ن ن
الميل! سيساعد هذا ن يف
الرصورية (حن إذا كان
ي
ي
ي
ن
السيطرة عىل ر
تفس كورونا ( )19-COVIDويقلل من فرص اصابتك به ،الحظ أنه يف بعض البلدان يمكنك االتصال بالسلطات المحلية إلبالغها
ي
بأي تدابي محددة يجب عليك اتباعها عند زيارة البلد
استخدام القناع:
ً
ن
ن
روتين ما لم يكن الفرد مريضا .عىل الرغم من
حن اآلن لم ُينصح باستخدام قناع الوجه بشكل عام أو حن يف الفئات ذات الصحة الضعيفة بشكل
ي
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ورون للوقاية
ذلك  ،ن يف اآلونة األخية  ،فإن التوصية من كل من مركز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها (الواليات المتحدة االمريكية) والمركز األ
ي
من األمراض والسيطرة عليها اقيحا عىل عامة السكان ارتداء قناع أو قطعة قماش لتغطية الفم كلما تم التواجد ن يف مكان مزدحم ،ضع القناع حن لو
لم يكن لديك أعراض .سيساعد هذا عىل تقليل خطر انتقال الفيوس من األفراد الذين قد يكون لديهم الفيوس لكنهم ال يعرفون أنهم مصابون به.
يجب اتباع نفس التوصيات من قبل ن
مرض الرسطان.
عليك ارتداء قناع أو قطعة قماش لتغطية فمك كلما وجدت نفسك ن يف مكان مزدحم حن لو كنت بال أعراض.
ن
ن
الن تم وصفها أعاله
يجب االخذ بعي االعتبار استخدام أقنعة الوجه يف المجتمع فقط كإجراء مكمل وليس كبديل للتدابي الوقائية المعمول بها ي
االمريك )
االورون للسيطرة والوقاية من االمراض ،مركز مكافحة العدوى والسيطرة عليها
(المجلس
ي
ي
ً
أيضا أثناء زيارتك لمركز رعاية ن
مرض الرسطان  ،سواء بالنسبة لك أو للشخص المرافق لك
ام
استخدام القناع إلز ي

استخدام القناع إلزامي أيضًا أثناء زيارتك لمركز رعاية مرضى السرطان  ،سواء بالنسبة لك أو للشخص المرافق لك
هناك بعض التحذيرات من أن االستخدام غير الصحيح للقناع يمكن أن يزيد من خطر اإلصابة بالعدوى
قد يكون هذا بسبب سوء وضع القناع أو االلمس المتكرر لليدين بللوجه (على سبيل المثال بسبب الضبابية على النظارات  ،والحك بسبب الشعور الحكة
 ،واإلحساس بالحاجة إلى استبدال القناع  ،ووضعه باستمرار وإزالته ألي سبب)
الخارج للقناع  ،واغسل يديك عىل الفور قبل وبعد
و ذلك يجب توجيه المريض لالستخدام الصحيح للقناع وضعه وإزالته .تذكر! ال تلمس السطح
ي
إزالته
ال يجب إعادة استخدام القناع!
بما أن استخدام القناع يساهم في اإلحساس زائف باألمان  ،يرجى تذكر أن استخدام القناع ال يحميك تما ًما  ،ويجب عليك الحفاظ على مسافة كافية عن
األشخاص الخرين (حوالي  2متر  ~ ،ستة أقدام)
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الجدول  :4ماذا تفعل إذا ظهرت األعراض على شخص ما؟

هل يوجد لقاح أو عالج؟ هل هناك أي مكمالت غذائية أو مكمالت أخرى فعالة ضد عدوى كوفيد  19-؟
ماذا تفعل إذا كان أحد أفراد األسرة يعاني من أعراض؟
(أو إذا كان هناك احتمال إصابة أحد األشخاص دون ظهور األعراض عليه)
يجب أن تتجنب
يوما ) ، 14أعراض بدون أو مع( المصابون األشخاص.
•
ً
.سلبيا اختبارهم يصبح حتى أو ً
يوما
•عديمة األعراض ولكن من المحتمل أن تكون مصابة (بسبب االتصال الوثيق مع حالة مصابة) :لمدة ً 14
من الحجر الصحي  /أو حتى االختبار السلبي

يوما .وأن تكون بال أعراض (اسأل
• إذا كانت األعراض خفيفة (لم تختبرها السلطات الصحية المحلية) لمدة ً 14

(طبيبك

إذا كان ذلك ممكناً ،يجب أن تقيم في مكان منفصل عن اآلخرين .ولكن نظ اًر ألن ذلك قد ال يكون ممكناً في معظم
الحاالت ،يجب عليك تجنب االتصال الوثيق باآلخرين .يجب تجنب مشاركة السرير (عند اإلمكان) ومشاركة أدوات
الطعام والمطبخ (أدوات المائدة ،والنظارات ،والمناديل ،ومناشف االستحمام والدش ،ومناشف اليد ،ومناشف الشاي
وما إلى ذلك) وأي أشياء أخرى ،دون تنظيفها بشكل صحيح .إن أمكن ،تجنب استخدام األماكن المشتركة ،مثل
المطابخ أو الحمامات ،وتذكر التهوية المنتظمة لألماكن المشتركة .إذا لم يكن لديك حمام ٍ
ثان أو مرحاض ،فقم
بتنظيف الحمام المشترك بمسح األسطح التي عليك لمسها .عند مشاركة األماكن ،حافظ على مسافة آمنة !!! ( 2متر
 7 ~ ،أقدام) .أطلع من تشاركهم على أهمية العزلة الذاتية لمدة  14يوماً .يجب أال يهزوا الغسيل المتسخ ،فقد يؤدي
ذلك إلى انتشار الفيروس في الهواء .يمكن غسل المالبس في الغسالة بأمان مع أشياء اآلخرين .تخلص من النفايات
المنزلية بانتظام.
الجانب السلبي لهذه الطريقة هو أن األشخاص الذين يعيشون في نفس المنزل ربما يكونون قد أصيبوا بالفعل قبل
ظهور األعراض عليهم أو تشخيصهم.
ماذا تفعل إذا كنت تعاني من أعراض؟
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مهم! يجب عليك طلب رعاية طبية فورية في حال :ارتفاع درجة الح اررة (أعلى من  38درجة مئوية أو 100.3
درجة فهرنهايت) ،وضيق التنفس ،وألم في الصدر ،واالرتباك ،والشفاه أو الوجه األزرق .يرجى االتصال على
الفور بطبيبك أو مركز رعاية مرضى السرطان الخاص بك

.

مالحظة :إذا كنت تتعاطى عالج األورام النشط (العالج الكيميائي /العالج اإلشعاعي /العالج المناعي) وكان لديك
حمى ،بغض النظر عن األعراض األخرى ،يرجى االتصال على الفور بطبيبك أو مركز رعاية مرضى السرطان.
قد يكون لديك آثار جانبية ذات صلة بالعالج يجب معالجتها وقد تحتاج إلى دخول المستشفى .إذا كان يشتبه
بإصابتك بكوفيد -19ستخضع الختبارات محددة.
ماذا تفعل إذا كنت على اتصال بشخص مصاب بعدوى فيروس كورونا و /أو إذا كنت تعاني من أعراض عادية أو
خفيفة لإلصابة المشتبه بها أو الموثقة بكوفيد-19
معظم األشخاص المصابون بفيروس كوفيد  -19سيكونون بدون أعراض أو سيكون لديهم أعراض إنفلون از خفيفة
أو نزالت برد
اإلجراءات :إذا كنت تعاني من أعراض خفيفة مثل الحمى أو سيالن األنف أو السعال الجاف المعتدل أو غيرها من
األعراض الخفيفة ،فاتصل بطبيبك عن طريق الصحة عن بعد وابق في المنزل!
عليك استخدام الباراسيتامول لخفض الحرارة

يجب الحفاظ على متابعة حاالت المرضى الذين يعانون من أعراض شديدة في قسم الطوارئ.
منديال،
تدابير بسيطة يجب اتباعها عند وجود األعراض :غط أنفك وفمك عند السعال أو العطس .إذا كنت تستخدم
ً
فضعه في القمامة على الفور .إذا لم يكن لديك منديل اسعل أو اعطس في ثنية مرفقك
مصابا أو كان هناك اشتباه في اإلصابة بكوفيد ، -19فيجب عليك البقاء في الحجر
العيش في المنزل :إذا كنت
ً
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الصحي الصارم ،واالنسحاب من الحياة االجتماعية ،حتى تتعافى تماماً .هذا هو التدبير الذي له األثر األكبر على
إيقاف انتقال العدوى
ِ
مصاحبة شديدة ،انقل أفراد
مكتفيا ذاتياً وال تحتاج إلى أي مساعدة ،لست مسناً وال تعاني من أمراض
• إذا كنت
ً

األسرة إلى منزل آخر ،عندما يكون ذلك
• أو بدالً من ذلك ،يمكنك البقاء في منزلك ولكن ال تشارك السرير (إن أمكن) ،وال تشارك أدوات الطعام والمطبخ
ممكناً .

(أدوات المائدة ،النظارات ،المناديل ،مناشف الحمام والدش ،مناشف اليد ،مجموعة مناشف الشاي) وغيرها من
األشياء دون تنظيفها بشكل صحيح .تجنب ،إن أمكن ،استخدام المساحات المشتركة ،مثل المطابخ أو الحمامات،
وتذكر فتح النوافذ بانتظام لتهوية المساحات المشتركة (إن أمكن) .إذا لم يكن لديك حمام ٍ
ثان أو مرحاض ،فقم
بتنظيف الحمام المشترك بمسح األسطح التي عليك لمسها .عند مشاركة األماكن ،حافظ على مسافة بعيدة !!! ( 2
متر  7 ~ ،أقدام) .اخبر شريكك والناس الذين يعيشون معك عن أهمية عزلك الذاتي لمدة  14يوماً .ال تهز الغسيل
المتسخ ،فقد يؤدي ذلك إلى انتشار الفيروس في الهواء .يمكنك غسل الغسيل في الغسالة بأمان مع أشياء اآلخرين.
تخلص من النفايات المنزلية بانتظام .قد يكون تحديد هذا اإلجراء ألن األشخاص الذين يعيشون في نفس المنزل قد
أصيبوا بالفعل في وقت ظهور األعراض و /أو عند التشخيص.

هل هناك أي لقاح أو دواء متاح ضد عدوى كوفيد ؟ -19
اللقاحات :ال توجد لقاحات متاحة ضد كوفيد -19
منذ آذار/مارس  ،2020تم اختبار بعض اللقاحات ضد كوفيد  -19لدى متطوعين أصحاء في الدراسات السريرية.
ومع ذلك ،قد يستغرق األمر ما يصل إلى  12شه اًر قبل أن يصبح اللقاح متاحاً لالستخدام.
حتى يتوفر اللقاح ،تبقى التدابير السلوكية الدعامة األساسية للعالج ضد انتشار المرض

.

األدوية :ال توجد أدوية متاحة حتى اآلن لمن ال تظهر عليهم األعراض أو للحاالت التي تظهر عليها أعراض كوفيد
 .-19يعامل بشكل مشابه للبرد أو االنفلونزا.
بما أن الوضع يتطور بسرعة ،سيتم إرشادك من قبل طبيبك بشأن أي عالج محدد مطلوب إذا أصبت بعدوى كوفيد
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 -19الشديدة( .اسأل طبيبك باستخدام االتصال الصحي عن بعد)
يتم اختبار العديد من األدوية الجديدة في التجارب السريرية ،ومعظمها يستخدم في مرض كوفيد  -19الشديد.
أظهر الكلوروكين ،وهو دواء يستخدم حالياً لعالج المالريا ،بعض النتائج المشجعة .يتم استخدامه حالياً في العديد
من البلدان لعالج المرضى الذين يعانون من عدوى كوفيد  -19الشديدة .ومع ذلك ،ال توجد في الواقع تجربة معشاة
متاحة لتقييم قيمة كلوروكوين وتحديدها بوضوح من أجل عالج عدوى الفيروس التاجي.

هل هناك أدوية محددة للوقاية من عدوى كوفيد -19؟
في وقت كتابة هذه المخطوطة ،ال يوجد دواء محدد موصى به لمنع اإلصابة بالفيروس التاجي الجديد.
تعمل المضادات الحيوية فقط ضد االلتهابات البكتيرية وال تفيد في منع اإلصابة بالفيروسات التاجية.
هل هناك أي مكمل غذائي أو مكمالت أخرى ،أو أي دواء من منطقة الطب التكميلي والبديل ( )CAMثبت أنه فعال
ضد عدوى كوفيد -19؟
على الرغم من بعض االدعاءات التي تظهر على الويب ،ال يوجد دليل قوي على أن النظام الغذائي أو المكمالت
الغذائية (األطعمة ،األطعمة الفائقة ،الحقن الوريدي للعناصر الغذائية ،الفيتامينات ،المعادن ،األحماض األمينية،
مضادات األكسدة وغيرها من المغذيات) قد تساعد في مكافحة عدوى كوفيد -19عن طريق تقوية جهاز المناعة.
تم إنشاء إرشادات حول الفيروس التاجي (كوفيد –(19حول أساطير العامة ذات الصلة من ِقبل منظمة الصحة
العالمية ويمكن الوصول إليها عبر الويب :WHO( .منظمة الصحة العالمية)
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
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الجدول  :5ى
ابق بصحة جيدة واستمتع بإقامتك زف ز ز
المنل
ي
نصائح للسيطرة عىل القلق والتوتر!
ى
ابق بصحة جيدة
ز
الفنوسية وشدتها أو األنفلونزا الموسمية أو
يمكن أن تؤثر الحياة الصحية بشكل
إيجاب عىل خطر اإلصابة بالمرض (بما يف ذلك القابلية للعدوى ر
ي
نزالت الند ؛او احتمالية اإلصابة بالرسطان وأمراض القلب والسكري)
ى
ابق بصحة جيدة قدر استطاعتك !
●

●
●

●
●

●

●

عليك بتنفس هواء طلق
ز
عليك تهوية ز ز
واقض بعض الوقت يف الهواء الطلق.
منلك بشكل متكرر
ِ
ز
 عليك فتح نوافذ ز زمنلك كل يوم  ،عدة مرات يف اليوم.
ً
ز
 يمكنك قضاء بعض الوقت ف الحديقة الخاصة بك  ،خاصة إذا كان الطقس جيدا .ولكن تذكر التباعد االجتماع ىحت مع أفراد
ي
ي
األرسة!
عليك بممارسة تمارين بدنية متوسطة
عليك ان تشغل نفسك  ،وان تستمتع بوقتك!
ز
ز
 انه الوقت المناسب لتكرس نفسك لهواياتك المنلية !الطه والرسم ولعب ألعاب الطاولة ...
 عليك استخدام إبداعك! يمكنكي
ز
 عليك برعاية ز زلتغين المالبس الموسمية! لقد
منلك .ماذا عن خزانة المالبس الخاصة بك؟ يف بعض المناطق ان الوقت قد حان
ر
ز
حان الوقت لصنع شء ف ز ز
المنل لم يكن لديك وقت له من قبل!
ي ي
ً
االجتماع..
 نعم  ،لقد حان الوقت لقضاء بعضا من الوقت الممتع البناء مع عائلتك .تذكر التباعدي
الت تفرط زف ى
ى
ى
الن ر ز
ى
كن عىل
ي
 عليك باالستماع إىل الراديو أو مشاهدة التلفاز أو تابع برامج االسنخاء عن اإلنننت( .حاول تجنب النامج يمشكالت جائحة كورونا ( .)19-COVIDهذا لن يساعدك) .يفضل متابعة النامج الممتعة.
ى
االجتماع (فيس بوك و انيستاغرام)
باالسنخاء وقضاء المزيد من الوقت مع أصدقائك باستخدام تقنيات التواصل
 عليكي
ى
الصغنة (المدونات وتوين) والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو (زووم و سكايب وما إىل
والمدونات والمدونات
ر
ذلك).
 حان الوقت لبعض ألعاب الفيديوالمنىل عن ى
المنىل والتعليم ز ز
 عليك باالنتقال إىل العمل ز زاإلنننت.
ي
ي
ز
يكق من األدوية لتغطية احتياجاتك لمدة ً 30
يوما
 عليك التأكد من أن لديك ما يى
الجنان رساء
 عليك استخدام خدمات التوصيل من محالت السوبر ماركت والمتاجر اإللكنونية أو اطلب من األصدقاء أو العائلة أو رالتسوق واألدوية لك .يجب عليهم أن ىينكوها خارج باب ز ز
منلك
ً
قسطا من الراحة حسب الحاجة  ...لديك وقت لذلك!
عليك ان تأخذ
الكثن من الماء  /حافظ عىل رطوبة جسمك
عليك برسب
ر
 هذا سوف يساعد صحتك وأدائك تذكر أن كبار السن والضعفاء قد يكون لديهم شعور أقل بالعطش (قم بوضع برنامج يوم لتحديد ىمت ترسب الماء) .أنت مثل الورد!
ي
رز
التدخي والمرسوبات الروحية
عليك تجنب
الفنوسية
بالعدوى
اصابتك
تسهل
وقد
المناعة
از
جه
وتضعف
،
بالصحة
ضارة
فه
ر
ي
ز
ز
ز
ز
 أنت يف المنل يف بيئة مغلقة  ،وتحتاج إىل هواء نظيف!صح:
عليك بتناول طعام
ي
ً
ز
 -عليك أدخال المزيد من الفواكه والخضوات اىل طعامك (تذكر تنظيفها جيدا)
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●

●
●

 عليك تقليل الطعام الذي يحتوي عىل الدهون الحيوانيةاذا كان لديك حيوانات اليفة داخل ز ز
منلك:
ز
 ال يوجد دليل عىل أن الحيوانات زبفنوس كورونا .يمكنك قضاء وقت ممتع مع
المنلية األليفة مثل الكالب والقطط يمكن أن يصابوا ر
حيوانك األليف .
ً
ً
عليك أخذ قسطا كافيا من النوم.
النفس.
عليك التحكم ز يف التوتر
ي

النفس
التوتر والقلق
ي
ً
ً
مرهقا .قد يكون الخوف والقلق من المرض ً
أمرا مربكا .
التاج )19-COVID( 2019
تفس مرض رفنوس كورونا
قد يكون
ي
ي

هل انا متوتر؟
ى
تشن إىل أنك متوتر
الت قد ر
هناك بعض العالمات ي
رز
المعرضي للتوتر  ،مثل أولئك الذين يعرفون بالفعل ان لديهم شكل من أشكال المشاكل
التعرف عىل هذه العالمات مهم بشكل خاص لألشخاص
الصحية الذهينة.
ز
وغن مرتاح  ،ومهتاج  ،وال
 هل تشعر بالقلق  ،والعصبية  ،والتهيج بسهولة  ،أو إلقاء اللوم عىل اآلخرين  ،أو الدخول يف جداالت  ،راالسنخاء أو النوم؟ هل تشعر باإلحباط وعدم األداء بشكل جيد ،وال يمكنك ى
ى
الن ر ز
كن أو التذكر  ،وال يمكنك إكمال بعض
يمكنك
ز
تعاب من صداع؟ هل تريد البقاء بمفردك باستمرار؟
األعمال وانتباهك مشتت؟ هل ر
تغنت شهيتك أو ي
●

ى
المقنحات ز يف بند البقاء بصحة جيدة ،الذي من الممكن ان يساعدك.
عليك قراءة

ً
نحن ى
نقنح عليك ايضا:
ً
ى
مبدعا حول كيفية المحافظة عىل الروابط مع اآلخرين .عليك مراجعة ى
االسنخاء وتمضية
االقناحات أعاله حول كيفية
● عليك ان تكون
االجتماع.
التواصل
تقنيات
باستخدام
أصدقائك
مع
الوقت
المزيد من
ي
ز
ى
ز
ز
ز
الروحيي /
الديني الذين تثق فيهم)
الموجهي
وب مع األشخاص الذين تثق بهم (أفراد العائلة  ،األصدقاء ،
ر
ر
ر
● الهاتف أو التحدث اإللكن ي
ى
الت تسبب لك القلق .هذا يمكن أن يكون مفيدا للغاية.
وشارك معهم تجاربك ومشاعرك والمواضيع ي
ز
ى
تغينها
الت ال يمكن ر
● عليك االنخراط يف أنشطة ممتعة وحاول قبول الظروف ي
ى
والموسيق والقراءة من أجل المتعة وممارسة
والمس
وتفكنك عن طريق التأمل واليوغا والتمارين المتوسطة
● عليك بارخاء جسمك
ر
ي
ى
واسنخاء العضالت.
البطء الثابت
التنفس
ي
.
.
تغين ما تعتقده من "هذا وقت
والتفكن
● اعلم أنه من المفهوم أن تشعر بالقلق والتوتر حاول الحفاظ عىل الشعور باألمل
اإليجاب عليك ر
ر
ي
ز
يمكنت تجاوزه".
مخيف" إىل "هذا وقت مخيف  ،ولكن
ي
النفس من مشاهدة األخبار  ،فقلل من مشهادتك لها  ،خاصة قبل النوم.
● إذا وجدت أنك تشعر بالتوتر
ي
ً
ً
ى
ز
الكافيي).
والكثن من
الت تحتوي عىل نسبة عالية من السكر والمرسوبات الروحية
ر
ر
● تناول طعاما صحيا (تجنب األطعمة ي
رز
اليوم والجداول اليومية قدر اإلمكان  ،عىل الرغم من االضطرابات .عىل سبيل المثال  ،استمر ز يف االستيقاظ
الروتي
● عليك بالحفاظ عىل
ي
ز
ز
ز
زف وقت منتظم ى
حت إذا كنت تعمل يف المنل.
ي
الت نجحت ز
ز
● عليك زيادة سلوكيات التأقلم اإليجابية ى
الماض.
ف
ي
ي
ي
ً
● عليك التخطيط مسبقا لتجنب أي نقص ز يف السلع أو األدوية (كما هو موضح أعاله)
الصح الجيد يتضمن:
● عليك بالحصول عىل ساعات نوم كافية .للنوم
ي
 اتبع نفس ر زروتي النوم (نفس أوقات النوم واالستيقاظ)
ً
ً
ً
غن ممكن  ،فجرب شيئا مريحا مثل االستماع إىل الكتب الصوتية أو تأمالت النوم
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الموجودة عىل التطبيقات المجانية.
رز
رز
والنيكوتي والمرسوبات الروحية  6-4ساعات قبل النوم
الكافيي
عليك تجنب
ً
مساء  ،إذا لزم األمر.
عليك تجنب قيلولة النهار باستثناء قيلولة أقل من ساعة واحدة قبل الساعة 3
عليك باستخدام رسيرك للنوم فقط.
رز
ساعتي من النوم  ،يجب تجنب اإلضاءة من
عليك أطفاء األضواء من أي نوع وأبعد هاتفك عن الرسير .باإلضافة إىل ذلك  ،قبل
جهاز الكمبيوتر أو التلفاز أو الهاتف.
النفس
قد تساعد التمارين الرياضية ز يف جودة النوم وتقليل التوتر
ي

ً
التدابن الصحية المذكورة أعاله عىل الشعور بتحسن .إذا كنت ال تزال متوترا  ،عليك استشارة مقدم الرعاية الصحية الطبية.
قد تساعدك
ر
ً
تفصيال حول كيفية مساعدة أدائك الجسدي والنفس عىل موقع جمعية الرسطان األمريكية عىل ى
يمكنك العثور عىل معلومات ر
اإلنننت
أكن
ي
رز
رز
اإلنجلنية واإلسبانية):
(باللغتي
ACS https://www.cancer.org/latest-news/tips-for-staying-healthy-while-stuck-at-home.html
ACS https://www.cancer.org/latest-news/nurture-your-emotional-health.html
CDC https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://health.ri.gov/publications/guidelines/coping-with-stress.pdf
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الجدول  :6ثق بطبيبك وبفريق العالج الخاص بك
ثق بطبيبك وبفريق العالج الخاص بك
الهدف الرئيسي لفريق العالج الخاص بك هو الحفاظ على سالمتك وأن يضمن لك رعاية عالية الجودة.
أثناء تفشي الوباء المستمر ،قد يتم اتخاذ تدابير قاسية من قبل األطباء ومركز رعاية مرضى السرطان للحد من
تكرار زيارات المستشفيات من قبل مرضى السرطان
ويستند هذا إلى:

 .1التجربة من الصين (مثل تجربة مستشفى تشونغنان بجامعة ووهان في هوبي)

حيث لوحظ أن معدل

اإلصابة بـكوفيد  19-كان مرتفعاً بشكل خاص بين مرضى السرطان .تأثرت نتائج الذين يعانون من
األورام سلبياً ،بينما ازداد احتمال الوفاة المبكرة بسبب عدوى كوفيد 19-

 .2نقص الموظفين الذي قد يؤثر على مركز رعاية مرضى السرطان أثناء تفشي كوفيد 19-

 -إعادة نشر مهنيي الرعاية الصحية لتغطية الطلب على تفشي كوفيد – 19

 أخصائيو الرعاية الصحية الذين سيكونون في الحجر الصحي أو العزلة الذاتيةيرجى الوثوق بطبيبك وإرشادات مركز رعاية مرضى السرطان بشأن ما يجب عليك القيام به.

في كثير من الحاالت ،يفوق خطر اإلصابة بالسارس 2-CoV -والمضاعفات ذات الصلة فائدة عالج السرطان.

قد يقترح أطبائك حذف دورة عالجية واحدة أو أكثر أو تأخيرها لبضعة أسابيع حتى ينخفض خطر اإلصابة

بالعدوى.

[

إذا كنت على اتصال مع حالة كوفيد 19 -مؤّكدة ،وكنت في الحجر الصحي ،فيجب تأجيل العالج الكيميائي

يوما)
للسرطان حتى انقضاء وقت الحضانة المحتمل (ً 14

.

في حالة اإلصابة المؤكدة ،سيتم إيقاف العالج  ،أو ّأنه لن يبدأ حتى يتم الشفاء من العدوى
باستعمال المشورة الطبية عن بعد ،استشر طبيبك حول فوائد ومخاطر استمرار أو تأخير العالج وإمكانية تأجيله
سيتم تقييم إمكانية تأجيل العالج أو زيادة فترات العالج بالنظر إلى كل حالة على حدة ،وذلك وفًقا للصورة
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السريرية العامة ،والخصائص البيولوجية للورم ،والمخاطر الصحية المحتملة من عدوى كوفيد  19 -الشديدة.
أثناء الوباء ،من الممكن أن يكون من األفضل:

 -تأجيل مواعيد الرعاية الروتينية والوقائية وزيارات المتابعة غير المستعجلة

 -تأجيل وإعادة جدولة مواعيد الجراحية االختيارية خاصة لدى المرضى المعرضين لخطورة عالية ،سواء كبار

السن أو المصابين بأمراض مصاحبة )يزداد خطر المضاعفات ألولئك الذين يخضعون لجراحة األورام خالل
شهر واحد قبل اإلصابة بكوفيد – )19
 -إعطاء األولوية في جراحة األو ارم لألورام الطارئة والعدوانية (لتجنب الوفيات الناجمة عن األورام)

 تأخير وإعادة جدولة العالج الكيميائي المساعد (خاصة إذا كانت فائدة الجراحة /العالج اإلشعاعي عالية ،فيحين أن حجم االستفادة من العالج الكيميائي المساعد منخفض أو مشكوك فيه)

-تأخير تناول العالجات مثل البايفوسفونيت (المستخدمة لتقليل مشكالت العظام في الورم النقوي واألورام الصلبة)

والعالج بالفصد (أو العالج بالنزيف) (على سبيل المثال ،كثرة كريات الدم الحمراء ،داء ترسب األصبغة الدموية)
 الحفاظ على العالج الكيميائي "المنقذ للحياة"قد يؤثر تفشي كوفيد –  19على طريقة عمل مراكز رعاية مرضى السرطان

قد يؤثر تفشي كوفيد –  19على القوى العاملة في الرعاية الصحية عن طريق تغيير طريقة عمل مراكز عالج

السرطان .يتم اتباع إجراءات أمنية مختلفة لتقليل تعرض المريض للمرض .قد يحتاج العاملون في مجال الرعاية
الصحية إلى إعا دة االنتشار في مناطق العمل المختلفة مما يؤثر على مستويات التوظيف الحالية في األقسام
المختلفة .من المحتمل أيضاً أن يتم إلغاء أو تأجيل الزيارات اإلكلينيكية المخطط لها في مركز عالج السرطان

الخاص بك.

في حاالت نادرة ،قد تحتاج أقسام األورام إلى العمل كأقسام طارئة لدعم الطلبات المتزايدة لعالج المصابين بسبب

تفشي كوفيد – 19

في هذه الظروف القاسية ،وإذا كنت تخضع للعالج منقذ للحياة ،وخاصة بقصد العالج

الجذري ،فمن المتوقع أن يتولى رعايتك مركز أورام عامل آخر لمواصلة العالج.

ضع في اعتبارك أنه في ظل هذه الظروف ،سيتبنى مركز رعاية مرضى السرطان الخاص بك تدابير مختلفة
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للحفاظ على سالمتك وسالمة بقية المرضى والموظفين .هذا قد يغير الروتين الذي تعيشه حتى اآلن.
اتبع اإلرشادات ،واحرص على الهدوء وكن واثقاً من أن فريق األورام الخاص بك سيدعمك!!!
نود أن نشكرك على احترامك لهذه التغييرات.

تلقي العالج الكيميائي عن طريق الفم :لتقليل زيارات المستشفى ،وكلما كان ذلك مناسباً ،يمكن الحصول على كمية

أكبر من األدوية الفموية لتبقى عند المريض لتجنب زيارة المستشفى والتعرض لإلصابة .يجب تقديم التقييم

السريري عبر الهاتف أو التطبب عن بعد قبل أي دورة الحقة للعالج اإلشعاعي أثناء تفشي المرض
العالج باإلشعاع أثناء تفشي المرض
في األسابيع واألشهر القادمة ،من المتوقع أن يتأثر المرضى وأخصائيي الرعاية الصحية ومعدات اإلشعاع (يمكن
أن يصابوا أيضاً) بشكل كبير بالوباء

.

قد يؤثر ذلك على طريقة تقديم العالج اإلشعاعي.

وبالتالي:

● سيتم عالج حاالت الطوارئ الخاصة باألورام (النخاع الشوكي أو ضغط مجرى الهواء ،نزيف الورم)
على وجه السرعة.

● سيتم إعطاء األولوية للمرضى الذين يعانون من أمراض ال يمكن تأخير العالج فيها أو أولئك الذين لديهم
عالج إشعاعي خالص أو باستخدام العالج الملطف لألعراض
● بالنسبة لبقية الحاالت ،سيتم تقييم وضع كل حالة من ِقبل الطبيب ولجنة األورام ،وفقاً للصورة السريرية
العامة ،والخصائص البيولوجية للورم والمخاطر الصحية المحتملة من عدوى كوفيد –  19الشديدة
● في الحاالت المؤكدة أو المشتبه فيها باإلصابة بكوفيد –  ،19سيتم تقييم إمكانية بدء العالج اإلشعاعي أو
استم ارره أو تأخيره أو التغاضي عنه على أساس طبيعة كل حالة على حدة وذلك من قبل الطبيب ووفقاً

لصورة الورم ،وحسب الصورة السريرية العامة ،والخصائص البيولوجية لـلورم.
● إذا ظهرت عليك أثناء فترة العالج أية أعراض سريرية ،فيجب عليك إعالم طبيبك وفريق العالج الخاص
بك على الفور ،ألن المراجعات األسبوعية ستكون متاحة فقط عند حاجة المريض أو في حال وجود أي

أعراض سريرية.
● يجب على المرضى الذين يعانون من أعراض أو حاالت إصابة موثقة بكوفيد – 19؛ ارتداء ِكمامات
وقفازات جراحية قبل الوصول إلى قسم العالج اإلشعاعي.

ُيقترح استشارة هاتفية ،بدون القدوم إلى مركز السرطان ،وذلك إذا:
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أ) كان لديك درجة ح اررة 38درجة مئوية ،أو سعال ،أو التهاب في الحلق أو سيالن األنف

ب) كنت على اتصال وثيق مع شخص أجرى اختبار دم وأثِبتت إصابته بكوفيد –  19أو أنه ينتظر نتيجة اختبار

الدم هذه.

تذكر أن المرضى الذين يخضعون للعالج اإلشعاعي مع العالج الكيميائي المصاحب ،والعالج اإلشعاعي بعد

العالج الكيميائي ،وكذلك أولئك الذين سيخضعون لعملية زرع النخاع العظمي ،أو الذين يعانون من األورام
الدموية (الورم النقوي المتعدد ،األورام اللمفاوية) هم أكثر عرضة لإلصابة بالعدوى مقارنة باألشخاص الذين لديهم
عالج إشعاعي حصري .سيتم أخذ ذلك في االعتبار لتوجيه خطة العالج.

مرضى أمراض الدم:

يكون مستوى كبت المناعة مرتفعاً بشكل خاص في المرضى الذين يعانون من األورام الخبيثة الدموية وأجري لهم

زرع نخاع العظام.
تعد النظافة الشخصية واستخدام معدات الحماية والعزلة االجتماعية بعد ذلك مهمة حًقا لتقليل التعرض للمرض.
● يجب المحافظة على المتابعة الروتينية من المنزل وأن يتم تأجيل االستشارات والزيارات وجهاً لوجه،

حيث أن هناك مخاطر عالية لإلصابة عند االختالط في المجتمع .
● بسبب كبت المناعة لفترة طويلة وعميقة ،ال يوجد أي تبرير لعمليات الزرع غير العاجلة أثناء تفشي كوفيد

–  . 19يجب أن يكون القرار مبنياً على حاالت فردية وفقاً للمخاطر والفائدة للمريض
● سيقرر فريقك الطبي أفضل اإلجراءات بالنسبة لك! ال تقرر بنفسك! اسأل فريقك الطبي ما هو األفضل
بالنسبة لك! ابق بأمان!

● ال تقطع عالج السرطان الخاص الذي يقرره أطبائك .يجب أال يتدخل الخوف من اإلصابة بالفيروس
التاجي في التأثير على مكافحة الورم الموجود مسبقاً.
تفاصيل مهمة
● إذا كنت على وشك القيام بالفحص الكتشاف سرطان الثدي أو القولون أو عنق الرحم أو سرطان الرئة،
فأجل موعدك إلى المستقبل القريب .
● من الممكن القيام بمتابعة غير عاجلة ومؤقتة عن طريق المشورة الصحية عن بعد وذلك حين ال تكون
أعراض..

هناك
⮚ حين تُرفع القيود ،يجب إعادة ترتيب كل من اختبارات الفحص وزيارات المتابعة.
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● ال تخلط بين حالة وجود األعراض وبين الفحص الروتيني للسرطان والمتابعة
● إذا كانت لديك أعراض من الممكن أن تكون مرتبطة بالسرطان ،يرجى االتصال بمن يقدم لك الرعاية
الصحية لتنظيم أفضل مسار لمعالجة الوضع في ذلك الوقت.

أدوات االتصال:

مالحظة :نظ اًر ألن "التواصل" و"الثقة" هما الركيزة األساسية لتحديد أفضل تسلسل لإلجراءات بالنسبة لك وأفضل
شكل من أشكال التفاعل مع المركز الطبي ،فمن المهم أن تعرف كيفية ومع من يجب التواصل من أجل الوصول

إلى فريق رعاية مرضى السرطان الخاص بك ومعرفة كيفية المضي قدما( .أرقام الهاتف ،الفاكس ،البريد
اإللكتروني ،منصات المدونات الصغيرة المؤسسية المحمية ،إلخ).
حماية اإلنترنت للمرضى
نظر للتدابير المختلفة (مثل "البقاء في المنزل" و"عدم التجمع") ،قد تحتاج إلى قضاء الكثير من الوقت في المنزل،
ًا
أحيانا التنقل عبر اإلنترنت .يجب أن تدرك أن العديد من المعلومات المضللة قد تنتشر عبر الويب ("متصفح
و ً
الطبيب") والمدونات الصغيرة ووسائل التواصل االجتماعي بشكل عام (الفيسبوك ،اإلنستاغرام ،المدونات والتويتر

وغيرها)

يجب أن تكون حذ اًر في تحميل وتقييم المعلومات من مصادر إلكترونية غير خاضعة للرقابة ،ومحتويات الويب
غير اآلمنة ،بدون اإلرشاد الطبي المناسب.
للعثور على معلومات آمنة حول توجيهات كوفيد –  19الموجهة خصيصاً لمرضى السرطان ،يجب على المرضى
اختيار الروابط المعنية المستندة إلى الويب وخطوط الهاتف المخصصة (إن وجدت) والتي يقدمها ،بشكل خاص،

المركز الطبي ذو الصلة ،وجمعيات األورام الرسمية الوطنية وإرشادات الدولة.
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الجدول  :7ىف مركز رعاية ى
مرض الرسطان
ي
المرض (أو تحت سن ً 18
ى
ى
عاما) عدم زيارة مركز رعاية رسطان)
المرض والزائرين
يجب عىل
ى
لمرض الرسطان
اتصل قبل القدوم إىل أي مركز رعاية
وأخب طبيبك  /فريق العالج إذا :
ر
●
●
●

إذا كان لديك أعراض الكورونا  19 ‐ COVIDمثل سعال الحم
ً
إذا كنت مخالطا لحالة مصابة بكورنا  19‐COVIDى يف آخر  3‐2أسابيع
إذا كنت قد سافرت خارج بلدك أو ى يف منطقة معرضة لخطر الكورونا  19‐COVIDداخل بلدك

األطباء المتفانون والموظفون المتخصصون المدربون عىل التعامل مع عدوى الكورونا  19‐COVIDسوف يناقشون أعراضك معك ر
ويرسحون لك
ما يجب عليك القيام به.
ً
المرض اآلخرين ومقدم الخدمة وأعضاء المركز تعتمد عىل سلوك المريض الصحيح .سيكون مركز رعاية ى
ى
مرض الرسطان ممتنا لك
تذكر أن سالمة
ي
للغاية.
إذا ظهرت عليك األعراض وقد وصلت بالفعل إىل المركز:
ً
● أبلغ طبيبك أو الطاقم الطب ً
/
فورا إذا واجهت أعراضا تشبه أعراض األنفلونزا ر
(يرج تجنب الدخول اماكن العالج و أو قاعات االنتظار
ري
الفبوس)
لتقليل خطر انتقال ر
ورف وإذا لم يكن لديك منه  ،قم بتغطية األنف والفم بالساعد عند السعال أو العطس  ،اطلب قناع وقم
منديل
● عليك السعال ى يف
ي
بوضعه.
ى
المستشف
عند الوصول إىل
ى ى
(ف فبة ر
تفش كورونا  ) 19‐COVIDنقبح عليك أنت والشخص المرافق لك ارتداء أقنعة جراحية للوجه حب لو لم يكن
أثناء زيارتك للمستشف ي
ي
لديك اعراض

التواصل الجسدي
ر
رى
والموظفي .
المبارس حب مع طبيبك
● عليك تجنب التواصل الجسدي
● عليك تجنب التواصل الجسدي مثل التحية مع التقبيل والمعناقة والمصافحة .
ى
ر
المستشف.
الشء مع جميع األشخاص المتواجدين ى يف بيئة
● عليك فعل نفس ى ي
ى
ى
المرض يف أي منطقة داخل المستشف المحفاظة عىل المسافة اآلمنة ( 2مب  7 ~ ،أقدام) من األفراد اآلخرين
● يجب عىل

الزائر أو الشخص المرافق:
ى
المستشف عىل حاالت ى
الرصورة القصوى.
يجب أن تقترص زيارات
ى
عدد الزائرين أو االشخاص المر ر ى
المبب ى يف الوقت
افقي :لضمان السالمة ولتجنب االزدحام  ،يجب السماح بدخول زائر واحد فقط ( )1او مرافق ى يف
ى
ى
رى
الداخلي  ،او زيارات االجراءات الجراحية)
الواحد (العيادات الخارجية  ،ووحدات الحقن  ،يف اقسام المرض
ى
ى
المرض الذين يتلقون رعاية نهاية العمر  ،ولكن ليس يف المناطق المتأثرة بشكل خاص بجائحة الكورونا ‐COVID
قد تكون هناك استثناءات لزوار
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.19
عليك باالنتباه إىل التعليمات المحلية ىف أي وقت .ى
الب تأثرت بشكل خاص بالكورونا  ، 19‐COVIDمن المتوقع أن تنفذ السلطات
المناطق
ف
ي
ي
ي
ً
الطبية عىل الفور مزيدا من التعليمات ولن تسمح بعض المستشفيات ألي زائر  /فرد من العائلة بالبقاء ى يف العيادة  ،وقسم اإلسعاف  ،وغرف
ى
لمرض الرسطان، .
الب يتم فيها تقديم العالج
االنتظار  ،والمناطق ي
عند اإلمكان  ،ى
احرص اىل مركز خدمة األورام وحدك لمتابعة العالج الخاص بك
ى
ى
ى
الشعاع، .
افقي للمرض يف اماكن تقديم العالج
يجب عدم يالسماح بدخول الزوار أو األشخاص المر ر
ي
افقي لهم البقاء ى
ى
ى
المرض أو الزوار أو األشخاص المر ر ى
الشعاع فقط للوقت المطلوب
والعالج
ام
ر
و
األ
عالج
خدمات
ومناطق
المستشف
ف
يجب عىل
ي
ي
ال ر
اكب ،
ى
يجب أن تقترص زيارات المستشفيات عىل الرصورات القصوى.
ى
المرض أو الزوار أو األشخاص المر ر ى
افقي غسل أيديهم أو استخدام المطهر بكحول بنسبة  ٪70قبل دخول غرفة المريض أو غرفة
يجب عىل
ى
ى
الفحص أو مرافق المستشف األخرى وعند مغادرتها .من المحتمل أن يتواجد معقم اليدين يف جميع المداخل .الرجاء تأجيل الزيارات والمواعيد
لفبات اطول من المعتادة
ى
المرض أو الزوار أو األشخاص المر ر ى
افقي التحدث من أمام الزجاج أو الحواجز البالستيكية ى يف مناطق االستقبال.
يجب عىل
ى
ى
ً
المستشف وتقليل االزدحام ى يف مناطق االنتظار (يمكنهم االنتظار
غب المثمر ى يف
المرض عىل عدم الوصول
● شجع
مبكرا لتجنب الحضور ر
ى يف سياراتهم)
أماكن االسباحات وتناول القهوة والطعام
●
●
●
●

ى
المستشف :مناطق القهوة والمطاعم وأماكن الراحة.
عليك تجنب المناطق المزدحمة ى يف
ىف هذه البيئات  ،يكون خطر العدوى مر ً
تفعا بشكل خاص حب مع الحفاظ عىل مسافة آمنة ( 2مب  7 ~ ،أقدام) من األفراد اآلخرين.
ي
يجب ايقاف خدمات االصطفاف للسيارات (أو عىل األقل تجنبها).
ى
ى
رى
المحتاجي.
للمرض
كرس متحرك
توفب
للمرض
الذات
يجب أن يتوفر االستخدام الحرصي لالصطفاف
ومقدم الرعاية  ،مع ر
ي
ي
ي

ى
ى
المستشف
للمرض المدخلون ى يف
ى
ى
ى
المصابي بشكل منفصل عن
من أجل حماية مرض الرسطان من عدوى الكورونا  19‐COVIDوسالمة القسم  ،عادة ما يتم االحتفاظ بالمرض
ر
أولئك الذين قد يكونون عرضة لخطر اإلصابة والذين ليس لديهم خطر.
ى
رى
ال يسمح للزوار أو األشخاص المر ر ى
المصابي بعدوى الكورونا  19‐COVIDالمؤكدة أو المحتملة
المرض
افقي بزيارة
ى
رى
المصابي بكورونا ـ ُ ، 19 COVIDينصح بتجنب الزيارات  ،ومع ذلك  ،قد ُيسمح بوجود زائر واحد ( )1فقط أو الشخص
غب
بالنسبة
للمرض ر
المرافق لفبة محدودة وبعد الحصول عىل إذن خاص .
التعبب عن رغباتك ى يف الرعاية الصحية
ر
ى
ى
ى
غب المصابة بكورونا ـ )19‐COVID
المستشف بمنع أي زيارات
ى يف الظروف المشددة  ،تفرض سياسات
للمستشف (حب يف الحاالت ر
التفكب ى يف سؤال مهم لطرحه عىل نفسك ومناقشته مع أحبائك وتدوينه:
يجب عليك
ر
غب المقبول بالنسبة يىل؟
• ما هو مستوى جودة الحياة ر
ى
الصح؟
وضع
أهداف إذا تفاقم
ه أهم
ي
ي
ي
• ما ي
ى
ى
عب؟
نفش  ،فمن هو الشخص يف
غب قادر عىل التحدث عن
• إذا كنت ر
ي
حيات الذي أريده أن يتحدث نيابة ي
ي
ى
ينبع أن يشارك ى يف اتخاذ القرارات بالنسبة يىل؟
• من ال ي
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قلب رئوي؟
قلب  ،فهل أريد إجراء إنعاش ر ي
• إذا توقف ر ي
التبع بالدم ونقل الدم خالل جائحة الكورونا 19‐COVID
ر
هل من الممكن ان اصاب بفايروس الكورونا  19‐COVIDمن نقل الدم؟
الفبوسات التاجية يمكن أن تنتقل عن طريق نقل الدم.
حب اآلن ال يوجد دليل عىل أن ر
المتب ر ى
عي
التنفشُ .يطلب من جميع
التبع لمنع رتبعات األشخاص الذين يعانون من أعراض أمراض الجهاز
ر
تم تصميم إجراءات فحص ما قبل ر
ي
للتبع.
الفحص
الذات قبل القدوم ر
ي
ً
ومع ذلك ً ،
نظرا ألننا نواجه ظروفا لم نرها من قبل ولم يكن بإمكاننا تخيلها حب قبل عدة أسابيع  ،فإن قوة البيانات تستند فقط إىل تجربة العالم
خالل الثالثة أشهر الماضية
ً
ى
يفبوس كورونا 19‐COVID؟
هل
التبع بالدم لمعرفة اذا كنت مصابا ر
يمكنب ر
ي
.
بفبوس لكورونا ـ ‐COVID
باالصابة
للفحص
مكانا
ليس
الدم
بنك
19
‐
COVID
كورونا
وس
بفب
مصاب
كنت
اذا
لمعرفة
بالدم
ع
التب
يجب
ال
ال ،
ر
ر
ر
. 19

التبع بالدم؟
بفبوس الكورونا  19‐COVIDعن طريق ر
هل يمكن ان اصاب ر
ى
التبع بالدم آمن .يتم ً
يتبع لك أقاربك
دائما استخدام إبر معقمة جديدة يتم التخلص منها بعد االستخدام .يف حال كنت بحاجة إىل الدم  ،فقد ر
ال  ،ر
وأصدقائك وزوارك واألشخاص المرافقون لك بأمان.
أريد أن أعرف المزيد عن كورونا !!! COVID-19
ً
قائمة األسئلة المحتملة لطرحها عىل فريق الرعاية الصحية الخاص بك متاحة أيضا عىل:
https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/physical-side-effects/low-blood]counts/infections/questions-to-ask-about-coronavirus.html[ACS, WP
تقدم منظمة الصحة العالمية أحدث المعلومات عن كورونا  19‐COVIDى يف موقعها عىل الويب:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
يمكن العثور عىل مزيد من المعلومات المفيدة عىل سبيل المثال ال الحرص عىل مواقع الويب التالية:
)(CDCمركز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
التاج  19‐Coronavirus ، COVIDكورونا
( ACSجمعية الرسطان األمريكية) ر
الفبوس ر ي
https://www.cancer.org/about-us/what-we-do/coronavirus-covid-19-and-cancer.html
( ACSجمعية الرسطان األمريكية) لمحاربة الرسطان خالل كورونا 19‐COVID
https://www.cancer.org/involved/help-fight-cancer-from-home-during-covid-19.html

These guidelines were originally published on ECPC website, check here for updates: https://ecpc.org/covid-19-information/

