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Coronavirusurile sunt o familie numeroasă de virusuri, dintre care unele pot provoca 
simptome similare gripei. O nouă tulpină care circulă se numește boala coronavirus 
(COVID-19) care vă poate afecta plămânii și căile respiratorii.
Deși multe persoane vor avea simptome ușoare până la moderate, pacienții cu mielom ar 
trebui să fie foarte precauți în timpul situației curente. Acest lucru se datorează faptului că 
mielomul și tratamentul său pot slăbi capacitatea sistemului imunitar de a combate infecția, 
făcând pacienții mai sensibili la contractarea coronavirusului și la complicații.

Este important de știut faptul că pacienții aflați în perioade de tratament activ (de exemplu, 
care beneficiază în prezent de chimioterapie și / sau imunoterapie) au un grad de risc 
mai mare, și acesta se extinde dincolo de perioada strictă a tratamentului. Efectele 
ulterioare ale tratamentului pot continua mult mai mult timp și efectele imunosupresive ale 
tratamentului pot fi resimțite pe termen lung.

În această perioadă fără precedent, este important să nu intrați în panică, ci să urmați 
sfaturile guvernului, ale profesioniștilor din domeniul sănătății (cum ar fi hematologul 
dumneavoastră), ale furnizorilor de servicii medicale (cum ar fi ministerul sănătății / 
spitalul) și ale experților (precum Organizația Mondială a Sănătății și Centrul European 
pentru Controlul și Prevenirea Bolilor).

MPE oferă următoarele sfaturi pentru pacienții cu mielom.

Menținerea distanțării sociale
Dacă este posibil, limitați părăsirea locuinței dvs. și reduceți contactul social. Dacă aveți 
posibilitatea vă recomandăm să lucrați de acasă. Nu uitați, aveți multe opțiuni de a vă 
contacta prietenii, familia, colegii sau clienții prin telefon, e-mail, social media, inclusiv 
opțiunile de teleconferință online. În spațiile publice, păstrați o distanță de cel puțin unu - 
doi metri între dvs. și ceilalți, în special de cei care tușesc sau strănută. Evitați întâlnirile 
sau evenimentele publice, evitați călătoriile cu autobuzul, trenul, metroul și avionul.

Spălați-vă mâinile mai des decât în mod normal
Spălați-vă mai des pe mâini, cu săpun sau dezinfectant pe bază de alcool, timp de cel 
puțin douăzeci de secunde. Acest lucru ar trebui să omoare virușii care pot fi pe mâinile 
dumneavoastră. Curățați și dezinfectați obiectele și suprafețele atinse frecvent cu un 
produs de curățat pe bază de săpun sau alcool.



Exersați o igienă respiratorie 
bună
Asigurați-vă că și dvs. și oamenii din 
jurul dvs. aveți o igienă respiratorie 
bună. Aceasta înseamnă să vă acoperiți 
gura și nasul cu cotul îndoit sau cu un 
șervețel atunci când tușiți sau strănutați. 
Apoi, aruncați imediat șervețelul folosit.
Măștile de față pot bloca picăturile 
din nas și din gură, care pot răspândi 
virusul. Cu toate acestea, există puține 
dovezi efective care să demonstreze cât 
de eficiente sunt acestea în prevenirea 
stopării sau transmiterii virusului - în 
special pentru bolnavii de cancer. 
Dacă v-ați decis să purtați o mască 
de față, nu vă bazați pe ea ca măsură 
preventivă și folosiți-o în combinație cu 
celelalte măsuri preventive prezentate 
în acest document. În plus, dacă folosiți 
o mască, aceasta trebuie utilizată în 
combinație cu spălarea frecventă a 
mâinilor, cu dezinfectanţi pe bază de 
alcool sau săpun și apă. De asemenea, 
trebuie să știți cum să folosiți masca și 
să o eliminați corect.

Datorită numărului limitat de date 
certe care există până în momentul 
de față, vă rugăm să solicitați sfatul 
unui profesionist din domeniul sănătății 
înainte de a utiliza o mască. Puteți 
găsi mai multe informații despre 
utilizarea măștilor de față la Organizația 
Mondială a Sănătății: https://www.
who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/advice-for-public/
when-and-how-to-use-masks 

Evitați să vă atingeți ochii, nasul 
și gura
Odată contaminate, mâinile pot 
transfera virusul la ochi, nas sau gură. 
De acolo, virusul vă poate intra în corp 
și vă poate îmbolnăvi.



Fii sănătos
Mențineți-vă rutina obișnuită de sănătate pentru a rămâne în formă, dar evitați să mergeți 
la săli de sport și piscine publice. Dormiți bine noaptea - cel mai bine este 6, 7 sau 8 
ore pe noapte. Faceți exerciții fizice, fie acasă, fie într-un spațiu deschis - o plimbare 
sau o alergare în aer curat, respectând restricțiile impuse în starea de urgență din țara 
dumneavoastră. Aceasta este o modalitate bună de a rămâne sănătos. Mâncați bine și 
acordați atenție alimentației voastre: ar trebui să încercați să aveți o dietă echilibrată, 
cu multe fructe și legume. Dacă este posibil, puteți folosi serviciile online de livrare la 
domiciliu ale magazinelor pentru a evita o ieșire din casă sau solicitați asistență familiei și 
prietenilor.

Stai informat
Rămâneți la curent cu ultimele noutăți despre coronavirus. Urmați sfaturile oferite de 
medicul dumneavoastră, specialiști, autoritățile de sănătate naționale și locale sau 
angajatorul dvs. despre cum să vă protejați împotriva coronavirusului. Dacă aveți 
probleme, contactați-vă medicul sau echipa de hematologie. Încercați să le contactați prin 
telefon sau e-mail mai întâi, înainte de a merge la spital.

Dacă dezvoltați simptome
Principalele simptome ale coronavirusului includ: simptome respiratorii, febră ridicată, 
tuse și dificultăți de respirație. În cazuri mai severe, simptomele pot include pneumonie, 
sindrom respirator acut și insuficiență renală.
Dacă vă confruntați cu aceste simptome, este important să stați acasă și să solicitați 
imediat sfaturi medicale, dar să nu mergeți la spital decât dacă vi se recomandă acest 
lucru (de exemplu, de la un medic, un hematolog, un furnizor de servicii medicale, etc). 
Asigurați-vă că persoana cu care vorbiți este conștientă că sunteți un pacient cu mielom. 
Urmați instrucțiunile și sfaturile acestora.

Dacă sunteți un pacient cu mielom care este în prezent sub tratament, este important să 
vă asigurați că îl luați în continuare, conform instrucțiunilor, cu excepția cazului în care un 
hematolog vă spune altfel.

Dacă aveți simptome severe și aveți nevoie de asistență medicală urgentă, apelați imediat 
un furnizor de servicii medicale sau un serviciu de asistență de urgență. Dacă este posibil, 
ar trebui să luați legătura cu hematologul dumneavoastră, pentru a-l informa.

De urmărit
Ghidul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și informații specifice țării pot fi găsite aici: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Ghidul și informațiile Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor pot fi găsite 
aici: https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china


