
Katsaus pitkään
koronaan potilaiden

näkökulmasta

Mikä on pitkä korona eli long covid?



Kuka pitää esitystä:

* Joni Savolainen, IT-alan ammattilainen, 34-
vuotias perusterve pitkän koronan sairastaja
* Oireilu jatkuu edelleen 240 pv ensioireiden 
havaitsemisesta (13.3.2020–)
* Koronadiagnoosi kliinisten oireiden perusteella 
104. päivän kohdalla HUS / infektiolääkäri, kun 3 
negatiivista PCR-testiä nenänielusta ei kertonut 
totuutta ja vasta-aineita ei löytynyt

* Korona-vertaistukiryhmän perustajia ja 
www.apuakoronaan.fi -sivuston ylläpitäjä
* Mukana monessa eri tutkimuksessa potilaana
* Tekee taustalla yhteistyötä tutkijoiden, 
lääkäreiden ja eri maiden vertaistukiryhmien 
vetäjien kanssa

* Tapasimme vertaistukiryhmien vetäjien 
kanssa WHO:n pääjohtajan ja heidän 
henkilökuntaa. Viesti heiltä oli ”We have heard 
your message about long covid and we will act”
(1,2,3)

http://www.apuakoronaan.fi/


Koronavirus
vaikuttaa joka
paikkaan kehossa
jopa 240 päivän
jälkeen infektiosta!

Esimerkkejä long covid -oireista (Suomi)

Oireilun tunnistaminen juuri koronaksi vaikeaa, koska oireet ovat moninaiset!  (4,5,6,7,8,12)



Mikä on trendi
maailmalla oireiden
moninaisuuden
suhteen?

Samanlainen kuin Suomessa. Koronavirusinfektio
pitkittyy arviolta 10–30 %:lla sairastuneista. Ei
ole väliä, oletko nuori perusterve vai vanhempi
ihminen. Syytä ei vielä tiedetä. Lapset voivat
myös saada pitkän koronan. 
(7,8,9,10,11,12,13,14,21,22,23,27)



Miten pitkään koronaan suhtaudutaan
maailmalla?

Erittäin vakavasti. Epäillään jopa, että
pitkä korona aiheuttaa enemmän
vahinkoa kansanterveydellisesti kuin
itse epidemia. Viime viikolla
uutisoitiin, että Tanskassa
perustetaan post covid -klinikoita eri
puolille maata. (15,23,26)

ICD 10 -koodit tulossa (U09.9 -
Postinfectious state after covid-19)

(16)

Samanlaisia post covid -klinikoita on 
nyt avattu seuraavissa maissa: USA, 
UK, Italia ja Intia (17,18,19,20)



Mikä on Suomen
tilanne pitkän
koronan suhteen?

• Huono

• Kansa ei tiedä juuri mitään
pitkäaikaisvaikutuksista, koska
viranomaisviestintä uupuu täysin

• Viranomaisilta puuttuu tilannekuva siitä, 
kuinka monella potilaalla on pitkä korona, 
koska suuri osa potilaista helmikuulta / 
maaliskuulta tai jopa aiemmilta kuukausilta on 
edelleen sairaana, eivätkä he päässeet 
testeihin tarpeeksi ajoissa, jotta koronavirus 
olisi saatu kiinni nenänielusta (25)

• Vasta-ainetestit eivät ole yksilötasolla
luotettavia, koska kaikki eivät saa mitattavia
tasoja / määriä vasta-aineita

• Lääkärit ovat neuvottomia tilanteen
kohdatessaan, koska kliinisiä oirekuvia ei ole 
saatavilla. Ei tiedetä miten tämä
diagnosoidaan eikä ole ohjeita siitä, mitä pitää
tutkia

• Mitä pitäisi tehdä?



Mitä tarvitaan potilaiden näkökulmasta:

1. Viranomaisviestintää pitkästä koronasta
kansalaisille. Osa nuorista perusterveistä voi
sairastua pitkäaikaisesti (+-240 päivää) SARS-COV-
2:n aiheuttamaan infektioon. 
2. Diagnostiset kriteerit, jotta covid-19-diagnoosi 
voidaan asetttaa ilman varmentavia
laboratoriotestejä.
3. Post covid -klinikoita. Nykyinen hoitopolku on 
aivan liian pitkä, koska tauti on monielininfektio (ei
vain ylähengitystieinfektio).
3. Lisää tutkimusta pitkästä koronasta ASAP.
4. Pitää nimittää STM/THL-resursseja, jotka 
keskittyvät pelkästään pitkään koronaan.



Pitkän koronan seuraukset:

1. Vielä ei tiedetä, jäävätkö nämä
oireet pysyviksi osalle potilaista. 
2. Pitkäaikaissairauksia, 
mahdollisesti jopa
pitkäaikaistyökyvyttömyyttä myös
nuorissa ikäluokissa, mikä tulee
kovin kalliiksi yhteiskunnalle.
3. Mahdollisesti jopa
elinajanodotteen lasku. (24)
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