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Pitkään oireilevien COVID-19-po ti -
laiden omakohtaista tietoa kannattaa
hyödyntää
Hyödyn tä minen on tär keää diagnos tii kassa, hoi dossa,  kun tou tuk sessa ja tutki muk -
sessa.
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Osa COVID-19-in fektion sairas ta vista poti laista jää pit kään oirei le vaksi. Näi den poti laiden
hoi dossa ja kuntou tuk sessa tar vitaan moniam ma til lista lähes ty mis tapaa ja yhte näistä
ohjeis tusta. Pitkit ty neelle koro na vi ru sin fek tiolle tar vitaan myös klii niset diagnos tiset kri- 
teerit, sil lä pan demian ensim mäisen aal lon ai kaan suu relle osalle sairas tu neista ei ole
teh ty oikea-ai kaista diagnos tista viru so soi tusta. Pit kään oirei levien poti laiden omia koke- 
muksia on syy tä hyö dyntää tutki muk sessa.

Kri teerit koro na tes tauk selle ja sairaa la hoidon tar peelle olivat pan demian ensim mäisen
aal lon ai kana tiu kat. Ko tona sairas tettiin se kä lie viä  et tä anka riakin tauti muo toja. Sero lo- 
gia tut ki muksen mikro neut ra li saa tio testin tu losten perus teella HUS-alueella esiintyi ke- 
väällä ensim mäisen epi de mia-aallon ai kana noin 3–10-ker tai sesti tartun toja verrat tuna
tar tun ta tau ti re kis terin varmis tet tuihin tauti ta pauksiin (1). Todel lista sairas ta neiden mää- 
rää täs tä ei varmuu della pys ty päätte lemään.

COVID-19-in fektio ei ole vain hengi tys tiein fektio

Koro na vi ruksen aiheut tamat vai keat keuhko muu tokset ovat ol leet kes keisiä vaka vissa
teho hoitoon tai kuo lemaan johta neissa sairas tu mi sissa. Tau ti ai heuttaa myös run saasti
sy viä  las ki mot rom beja ja keuhko ve ri tulppia. Trom boosien ja mikrot rom boosien hoi to ja
pro fy laksia on kin vaka vasti sairas tu neiden poti laiden osalta kes keinen osa hoi toa (2).

Uu si teo ria bra dy ki nii ni myrs kystä koro na vi ru sin fektion vaiku tus me ka nis mina vah vistaa
käsi tyksiä endo tee li vau riosta ja koro nain fek tiosta ensi si jai sesti vasku laa ri sena sairau- 
tena. Se myös selit täisi vi ruksen laa joja vaiku tuksia keuh kojen li säksi immuu ni puo lus tuk- 
sessa, sydä mes sä,  her mos tossa se kä ko ko eli mis tössä (3).

Osa koro na vi rus po ti laista oi reilee pit kään

Infek tiosta paran tu neiksi kat sotaan po tilaat, joil la 21 päi vän ku luessa varmis te tusta
koro na vi rus diag noo sista ei ole seuran ta mer kin töjä. Osa sairas tu neista kui tenkin on oi- 
reillut pit kään ei vätkä kaik ki ole kuukau sienkaan ku luttua palau tuneet työkun toi siksi (4,
5). Koro na pan demian yhtey dessä myös lie vempien tai ko tona sairas tet tujen ja usein



testaa mat to miksi jää neiden poti laiden pitkäai kai soi reilu on ol lut yleistä. Po tilaat ovat
muodos taneet mo nissa mais sa vertais tu ki ryhmiä, joi den kaut ta pit kään oirei levien poti- 
laiden (ns. long hau lers) tilan teeseen on havah duttu. Poti laiden vertais tu ki ryhmä on ke- 
rännyt Suo messa jo 3 000 jä sentä.

Ryh mä on toteut tanut kak si kat tavaa oire ky selyä, jos ta ensim mäiseen vas tasi ke väällä
507 hen kilöä ja ai van vas ta päätty neeseen toi seen ky selyyn 513 hen kilöä. Ryh mä on ve- 
donnut myös päät täjiin pit kään oireil leiden todel lisen luku määrän selvit tä mi seksi ja hoi- 
don se kä tutki mus tarpeen tunnis ta mi seksi (6). Vastaa jista yli 75 % oli iäl tään 30–59-vuo- 
tiaita ja enem mistö oli nai sia. Vain 20 %:lla virus testi oli teh ty ke vään kyse lyssä 10 vuoro- 
kauden ku luessa oi reiden alusta ja heis tä oli 40 % posi tii visia. Merkit tävää aiem paa
infek tio tai pu musta vastaa jilla ei ol lut. Akuu tille koro na vi ru sin fek tiolle tyypil listen kuu- 
meen, pään säryn, keuh ko-, sy dän- ja veren kier to-oi reiden ohella moni naiset eri elinten
aaltoi levat ja vaihte levat oi reet vas taavat myös mui den mai den oire ky se lyissä kuvat tuja
noin sa taa oi retta (7). Posi tii visen tai nega tii visen testi tu loksen saa neiden tai testaa mat- 
tomien vä lillä ei ol lut eroa oire ku vassa. Tyypil li sesti po tilaat ku vaavat oi reitaan eri koi- 
siksi, jol laisia ei vät kos kaan aiem min ole ko keneet.

Suoma lais ryhmä on verkos toi tunut mui den mai den ryh mien kans sa. Ryh mät järjes tivät-  
ko kouksen WHO:n kans sa, mis sä nos tettiin esiin toimen pi de-eh do tuksia liit tyen poti- 
laiden hoi toon, kuntou tukseen ja tutki mukseen. WHO:n vies ti poti las tu ki ryh mille oli
myön teinen: ”We ha ve heard your mes sage about long co vid and we will act” (8).

39 brit ti läistä pit kään oireil lutta lää käriä jul kaisi kat sauksen omasta tilan teestaan se kä
poti laina et tä lääkä reinä (9). Koro na vi ru sin fek tiolle pi täisi hei dän mu kaansa laa tia
diagnos tiset  kri teerit myös klii nisen ku van perus teella, kos ka virus tes tausta ei ole teh ty
usein. Tieteel linen tut kimus on välttä mä töntä ja sii nä pi tää huo mioida kaik ki pitkäai kais- 
sai ras tuneet, joi den omat koke mukset ovat tär keitä myös tutki muk sessa (9).

Tutki mukseen perus tuvia paran tavia hoi toja ei ole vie lä pitkäai kai sesti oirei le ville koro- 
na po ti laille. Prag maat tinen lähes ty minen poti laiden hoi dossa on toistai seksi tut kia ja



hoi taa poti lasta oi reiden vaka vuuden mu kaan on gelma ker rallaan. Vie lä todel li silta
pitkäai kais vai ku tuk siltaan ja osin vaiku tus me ka nis mil taankin tunte mat toman vi ruksen
vaiku tukset ulot tuvat mo nien eri koi sa lojen alueelle. Sik si tar vitaan monia laista yhteis- 
työtä näi den poti laiden seu rantaan, hoi toon ja kuntou tukseen.

Myös Suo messa tarvit taisiin Bri tan niassa laa ditun kal tainen oh jeistus, jo ta päivi tetään
tutki mus tiedon lisään tyessä (10). Poti laiden omien oire kuvien huomioi minen ja ana ly- 
sointi toivot ta vasti aut taa koro nain fektion ja mahdol li sesti mui denkin virus tautien
pitkäai kais vai ku tusten tutki musta ja ymmär tä mistä.
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