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Maailmanlaajuinen koronavirusepidemia, jonka Maailman terveysjärjestö 
julisti pandemiaksi keskiviikkona 11. maaliskuuta, herättää edelleen paljon 
huoltoa WM-potilaiden ja heidän läheistensä keskuudessa ympäri maailmaa. 
  
WM:ään perehtynyt lääkäri Castillo on yhdessä Dana-Farber-syöpäinstituutin 
ja IWMF:n neuvoa-antavan tiedekomitean jäsenen kanssa laatinut seuraavat 
COVID-19-tautia koskevat suositukset WM-potilaille. Nämä ovat vain yleisiä 
neuvoja, joten keskustele tarkemmista suosituksista lääkärisi kanssa:  
  

·     Pysy kotona mahdollisimman paljon. 
·     Vältä tarpeetonta matkustamista. 
·     Käytä suojamaskia ja -käsineitä julkisilla paikoilla. 
·     Siirrä hoidon aloittaminen myöhempään ajankohtaan, jos WM-oireesi 

ovat hallittavissa. 
·     Jos saat kemoterapiahoitoa, jatka hoitoja syklien vähimmäismäärän 

verran (esimerkiksi vain neljä sykliä Benda-R:ää, BDR:ää, CDR:ää jne.) 
·     Jos saat rituksimabia ylläpitohoitona, harkitse hoidon lopettamista. 
·     Jos sinulla on Brutonin tyrosiinikinaasin estäjälääkitys, jatka hoitoa 

tavalliseen tapaan. 
·     Jos sinulla on lieviä tai kohtalaisia COVID-19-tautiin viittaavia oireita, 

pysy kotona. Lopeta kemoterapia- ja/tai rituksimabihoito. Jatka Brutonin 
tyrosiinikinaasin estäjälääkitystä. 

·     Jos COVID-19-tautiin viittaavat oireet ovat vakavia tai et pysty 
hallitsemaan niitä, hakeudu lähimpään päivystykseen. Lopeta 
kemoterapia- ja/tai rituksimabihoito. Jos mahdollista, jatka Brutonin 
tyrosiinikinaasin estäjälääkitystä. 

·     Korkea seerumin IgM-taso ei tarjoa suojaa COVID-19-tautia vastaan. 
·     Tämänhetkinen laskimonsisäinen immunoglobuliinihoito ei tarjoa suojaa 

COVID-19-tautia vastaan. 
·     Korkea seerumin IgM-taso ei todennäköisesti vaikuta COVID-19-testeihin. 
·     Tartunnan saaneen WM-potilaan COVID-19-testin tulos voi olla 

negatiivinen, sillä esimerkiksi aikaisemmin paljon hoitoa saaneen WM:ää 
sairastavan henkilön immuunivaste saattaa olla alentunut. 

   
TÄRKEIMMÄT MUISTUTUKSET AIEMMIN JULKAISTUISTA IWMF:N 
UUTISKIRJEISTÄ: 
  

·     Uusimpia tietoja on saatavilla englanniksi seuraavista lähteistä: 
  

·     WHO (Maailman terveysjärjestö) – suurelle yleisölle 
tarkoitettuja neuvoja, suojatoimenpiteitä jne.  

·     U.S. CDC (Yhdysvaltain tautikeskus) – tietoa 
koronaviruksesta sekä siltä suojautumisesta.  
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·     Yhdysvaltalainen Leukemia & Lymphoma Society julkaisi maaliskuussa 
erikoiswebinaarin "Calming Anxiety and Fear: Coronavirus (COVID-
19)", jossa psykoterapeutti ja kouluttaja Julie Larson antaa vinkkejä 
hyvinvoinnista huolehtimiseen koronaviruspandemian aikana. 
Webinaarissa käsitellään muun muassa itsetuntemuksen parantamista, 
elämän hallinnan tunteen voimistamista stressaavina aikoina ja muita 
strategioita edessä olevista haasteista selviämiseen. Englanninkielinen 
webinaari on katsottavissa täällä.  

  
·     Kankaisen kasvomaskin käyttäminen saattaa hidastaa koronaviruksen 

leviämistä. Englanninkielisiä kangasmaskien teko-ohjeita löytyy täältä.  
  

·     CDC:n julkaisemat englanninkieliset henkilönsuojaimien 
pukemissuositukset löytyvät täältä.  

  
· Jos sinulla on omaa terveydentilaasi koskevia kysymyksiä, älä epäröi ottaa 

yhteyttä omalääkäriisi ja/tai verisyöpien erikoislääkäriisi. 
  

·     Sosiaalisen etääntymisen ja kotona pysymisen aikana on hyvä pitää 
mielessä, että IWMF tarjoaa tukea verkossa englanniksi esimerkiksi 
keskusteluryhmien muodossa (IWMF Connect) ja Facebookissa (IWMF:n 
virallinen sivu ja suljettu tukiryhmä). Lisäksi järjestö ylläpitää Lifeline-
puhelin-/sähköpostipalvelua, jossa yhteydenottoihin vastaavat itsekin 
WM:n kanssa elävät ihmiset. Jos tarvitset sosiaalista tai emotionaalista 
tukea, ota yhteyttä IWMF:n maailmanlaajuiseen yhteisöön ja ota kaikki 
irti näistä resursseista. HUOM: IWMF:n jäsenjärjestöillä on useita 
maakohtaisia Facebook-sivuja ja keskusteluryhmiä, joista on saatavilla 
lisätietoja IWMF International Affiliates -sivulta (katso lista täältä).  

  
Maailmanlaajuisen kriisin aikana IWMF haluaa osoittaa tukensa kaikille 
koronavirusepidemian kanssa kamppaileville ympäri maailmaa. Toivomme 
edelleen, että ongelmaan löytyy nopea ja tehokas ratkaisu. 
  
Carl Harrington                                                     
IWMF:n hallituksen puheenjohtaja      
  
Newton Guerin 
IWMF:n pää- ja toimitusjohtaja 
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