
Британски учени: 

 „ДЪЛГИЯТ COVID“ МОЖЕ ДА ЗАСЕГНЕ ВСИЧКИ ОРГАНИ И СИСТЕМИ 

 

Продължаващото заболяване след инфекцията COVID-19, понякога наричано "дълъг 

COVID" (long COVID), може да не е един синдром, а да включва набор от няколко 

симптоми, засягащи всички органи и системи, предаде агенция „Ройтерс“, позовавайки 

се на резултатите от доклад на група британски лекари. За това информира Zdrave.net на 

15.10.2020 г. 

 

В първоначален доклад за дългосрочно протичащия COVID-19 (long term COVID-19) 

Британският национален институт за здравни изследвания (NIHR) посочва, че има един 

често срещан феномен сред дългосрочно боледуващите пациенти с COVID, някои от 

които са със заболяването в продължение на 7 или повече месеца. Той се състои в това, 

че симптомите се появяват първоначално в една област - белите дробове и сърцето, след 

което затихват и възникнат отново, но в различна област на човешкото тяло. 

 

„Този анализ подчертава вредното физическо и психологическо въздействие, което 

продължаващият COVID оказва върху живота на много хора“, коментира д-р Илейн 

Максуел, ръководител на проучването. 

 

Хиляди хора по света вече са се свързали чрез платформи за общуване и чрез 

социалните медии и онлайн форуми, за да споделят своя опит от продължаващите 

симптоми на COVID-19. Някои от тях наричат себе си „превозвачи на дълги разстояния“, 

докато други просто са възприели състоянието си „дълъг COVID“. 

 

Според базираната в Обединеното кралство пациентска група LongCovidSOS, 

данните от разработеното от King’s College приложение за проследяване на симптомите 

в Лондон показват, че 10% от пациентите с COVID-19 се чувстват зле до 3 седмици от 

началото на болестта, а до 5% могат да продължат да боледуват в продължение на 

месеци. 

 

Д-р Илейн Максуел представи констатациите от доклада „Живот с COVID” в онлайн 

медиен брифинг и подчерта, че здравните служби вече се борят „да се справят с тези 

нови и променливи модели на симптоми и проблеми”. 

 

За да излезе с изводи в първоначалния доклад, екипът на д-р Максуел е наблюдавал 

фокусна група с 14 членове на Facebook групата, наречена LongCovidSOS. Техните 

свидетелства сочат, че продължаващият COVID може да бъде цикличен по своя 

характер, каза д-р Максуел и уточни, че симптомите се променят по тежест и буквално 

„се движат“ из цялото тяло като засягат дихателната система, мозъка, сърдечносъдовата 

система и сърцето, бъбреците, червата, черния дроб и кожата. 

 

„Има ясни доказателства, че продължаващите симптоми на COVID се срещат при 

хора от всички възрасти и хора от всякакъв произход“, се посочва в доклада. 

 

Според д-р Максуел спешният приоритет е да се установи точна диагноза, призната 

от здравните служби, работодателите и държавните агенции, за да се помогне на 

пациентите да получат подкрепа. 

 



„Въпреки че това е ново заболяване и ние научаваме все повече за неговото въздействие 

върху хората, службите ще трябва да бъдат по-добре организирани, за да подкрепят 

хората с продължаващ COVID. Това е така, защото нови доказателства показват, че 

има значителни психологически и социални въздействия с тежки негативни последици 

за преболедувалите", обобщава д-р Максуел. 

  

 


