
 
 
  

 

Koronaviruksen aiheuttama COVID-19-tauti ja KLL-
potilaat 
CLL Advocates Network -verkoston lausunto 
Englanninkielinen versio julkaistu: 25. maaliskuuta 2020 

CLL Advocates Network seuraa tiiviisti eri maiden strategioita hallita uuden 
koronaviruksen aiheuttamia ongelmia. Valitettavasti suuri osa COVID-19-tautia 
koskevasta tiedotuksesta ei ota huomioon kroonista lymfaattista leukemiaa (KLL) 
sairastavien henkilöiden tarpeita, joten haluamme tällä lausunnolla puuttua tähän 
epäkohtaan ja tarjota lisätietoja ja neuvoja KLL-potilaille. 

Useimpien asiantuntijoiden mukaan seuraavilla ryhmillä on suurentunut riski sairastua 
vakavaan ja pahimmillaan kuolemaan johtavaan koronavirustautiin: 

• Yli 60-vuotiaat henkilöt 
• Kroonisesti sairaat henkilöt (esimerkiksi kroonisia keuhko- ja sydänsairauksia 

sairastavat) 
• Toissijaisen infektion saaneet henkilöt 

Seuraavilla ryhmillä on suurin riski sairastua vakavaan ja pahimmillaan kuolemaan 
johtavaan koronavirustautiin: 

• Vastustuskyvyltään heikentyneet henkilöt 

Hoidosta ja iästä riippumatta kaikkien KLL-potilaiden vastustuskyky on heikentynyt. 
Hoidot voivat ennestään heikentää vastustuskykyä. Edellä esitetyn perusteella KLL-
potilailla on suuri riski sairastua COVID-19-tautiin ja kärsiä vakavammista oireista kuin 
väestö keskimäärin. 

COVID-19-tautiin ei ole olemassa spesifiä antiviraalilääkettä tai rokotetta, joten paras 
keino suojautua taudilta on välttää koronavirukselle altistumista. Viruksen uskotaan 
leviävän pääasiassa ihmisten välisessä kontaktissa yskimisen, aivastelun ja 
käsikontaktin kautta. Alla on iästä ja terveydentilasta riippumatta kaikkia ihmisiä 
koskevia neuvoja virukselle altistumisen välttämiseksi: 

1. Vältä läheistä kosketusta muiden ihmisten kanssa (pitäydy vähintään 1,5 tai 
mieluiten 2 metrin päässä muista). 

2. Halailu, pussailu ja kättely ovat kiellettyjä. Siirry syrjemmälle ennen yskimistä tai 
aivastelua. 

3. Vältä kasvojesi (silmien, nenän ja suun) koskettamista pesemättömillä käsillä. 
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4. Pese kädet usein saippualla ja vedellä vähintään 20 sekunnin ajan. Voit myös 
käyttää alkoholipohjaista käsidesiä, jonka alkoholipitoisuus on vähintään 60 %, 
mutta käsien pesu on parempi keino välttää tartuntaa. 

5. Noudata sosiaalista etääntymistä koskevia määräyksiä. 
6. Suojaa suusi esimerkiksi hihallasi, jos yskit tai aivastat. Käytä nenäliinaa 

niistämiseen ja heitä käytetty nenäliina välittömästi roskakoriin. 
7. Vältä matkustamista. 
8. Tee etätöitä kotona, jos mahdollista. 

KLL-potilaita kehotetaan olemaan erittäin varovaisia ja noudattamaan oman maansa 
terveysviranomaisten esittämiä toimenpiteitä tartunnan välttämiseksi ja taudin 
leviämisen ehkäisemiseksi. Iso-Britannia kehotti erittäin vakavista sairauksista kärsiviä 
henkilöitä pysymään kotona 12 viikon ajan lauantaista 21. maaliskuuta eteenpäin ja 
välttämään kontaktia muiden ihmisten kanssa. Tähän ryhmään kuuluvat veri- ja 
luuydinsyöpiä, kuten leukemiaa, sairastavat ihmiset. 

Monia syöpäpotilaita on mietityttänyt hoitojen siirtäminen, viivästyminen ja jatkaminen 
poikkeustilan aikana. Saksan hematologian ja onkologian yhdistys on todennut, että 
syövän tehokas hoito on potilaan eloonjäämisen kannalta tärkeämpää kuin liialliset 
uuden koronaviruksen vastaiset toimet, kuten hoitojen lykkääminen tai keskeyttäminen. 
Yhdistys lisäksi korostaa, että infektioita esiintyy yleensä vähemmän potilailla, joiden 
tautia hillitään spesifisillä hoidoilla verrattuna potilaisiin, joiden hoito ei ole tehokasta. 
Tämän vuoksi suurimmalle osalle akuuttia syöpää sairastavista tarkkaan suunniteltujen 
syöpähoitojen tuoma hyöty on suurempi kuin mahdollisen koronavirustartunnan riski. 
Hematologisi voi suositella hoitojen lykkäämistä tai viivästyttämistä lääkityksesi ja 
henkilökohtaisen tilanteesi perusteella, jos se on hänen mielestään parhaan etusi 
mukaista. 

MITÄ TEHDÄ, JOS SINULLA ON KLL JA SAAT KORONAVIRUSTARTUNNAN TAI KÄRSIT 
COVID-19-TAUDISTA? 

1. Jos sinulla oireita, jotka sopivat COVID-19-taudin taudinkuvaan tai jos olet ollut 
tekemisissä koronavirustartunnan saaneen henkilön kanssa, noudata oman 
maasi toimintaohjeita, joihin voi sisältyä esimerkiksi erilliseen puhelinpalveluun 
soittaminen. 

2. Ota yhtyettä hematologiisi/onkologiisi puhelimitse, sähköpostitse tai faksilla (älä 
hakeudu sairaalaan suojellaksesi hoitohenkilökuntaa ja potilaita tartunnalta). 

3. Älä lopeta hoitoasi, ellei hematologisi tai onkologisi neuvo sinua tekemään niin. 
Pyydä kuitenkin hematologiasi ottamaan yhteyttä hoitotiimiisi, jos COVID-19-
diagnoosisi on vahvistettu, sillä lääkitystäsi pitää ehkä säätää.  



 
ET OLE YKSIN VAIKKA OLISIT EROSSA MUISTA! 

Pidä yhteyttä perheenjäseniin ja ystäviin puhelimitse tai verkossa ja pidä silmäsi auki 
paikallisten tukiryhmien tarjoamien verkkopalveluiden varalta. 

Kuten useimmat KLL-potilaat, olet ehkä ollut eristyksissä varotoimenpiteenä jossain 
vaiheessa hoitoasi. Ulkomaailmasta erillään oleminen on haasteellista, mutta olet 
selvinnyt siitä aikaisemmin ja selviät siitä nytkin. Tämä onkin ehkä hyvä tilaisuus tukea 
ja rohkaista tuttaviasi, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta kotona eristäytyneenä 
olemisesta. 

JAA TIETOA JA PYSY AJAN TASALLA 

Uutisia tulee koko ajan lisää ja suositukset muuttuvat nopeasti, joten seuraa luotettavia 
lähteitä pysyäksesi ajan tasalla tilanteesta. 

Alempana on linkkejä luotettaviin tietolähteisiin COVID-19-taudista englanniksi ja 
saksaksi. 

AUTA MEITÄ 

• Kerro vastustuskyvyltään heikentyneille potilaille COVID-19-taudin riskeistä. 
• Lisää paikallisten päättäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten tietoisuutta. 
• Muistuta terveyspoliittisia päättäjiä ja muita sidosryhmiä verisyöpäpotilaista, 

jotka kuuluvat riskiryhmään. 
• Varmista, että paikalliset viranomaiset ja muut sidosryhmät ovat tietoisia siitä, 

että COVID-19 ei ole ainoastaan vanhemman ikäluokan sairaus, sillä myös 
nuoremmat aikuiset voivat sairastua vakavaan koronavirustautiin. 

• Jaa parhaita käytäntöjä. 

Merkitse meidät julkaisuihisi Twitterissä tai Facebookissa! Ja mikä tärkeintä: pidä 
huolta itsestäsi! 

CLL Advocates Network -tiimisi Ota yhteyttä englanniksi osoitteeseen 
info@clladvocates.net

https://twitter.com/hashtag/cllan
https://www.facebook.com/CLLAdvocates/
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Lähteet: 

Tietoa riskiryhmiin kuuluville: 

Maailman terveysjärjestö (WHO) https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus- 
2019/advice-for-public 

Englannin kansanterveyslaitos 
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-social-distancing-and-for- vulnerable-
people/guidance-on-social-distancing-for-everyone-in-the-uk-and-protecting-older- people-and-
vulnerable-adults 

Yhdysvaltain tautikeskus CDC 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html 

Kanadan hallitus 
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/vulnerable- 
populations-covid-19.html 

Saksan hematologian ja onkologian yhdistys 
https://www.dgho.de/aktuelles/news/news/2020/coronavirus-covid-19-bei-krebspatienten 

Onkopedia (saksalainen ammattiaan harjoittaville lääkärille tarkoitettu tietoportaali) 
https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/coronavirus-infektion-covid-19-bei- 
patienten-mit-blut-und-krebserkrankungen/@@guideline/html/index.html 

KLL:ään keskittyvät sivustot: 

CLL Support Association 
https://www.cllsupport.org.uk/coronavirus/ 

CLL Society 
https://cllsociety.org/covid-19/ 

UK CLL Forum 
http://www.ukcllforum.org/ 

Muut syöpäaiheiset sivustot: 

Bloodwise 
https://bloodwise.org.uk/blog/coronavirus-and-blood-cancer 

One Cancer Voice 
https://bloodwise.org.uk/sites/default/files/documents/one cancer voice advice on coronavirus f or people 
with cancer.pdf 
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