
Според проучване на учени от Израел:  

БЛИЗО 50% ОТ ХОРАТА С ЛЕКА ИЛИ СРЕДНА ЗАРАЗА С COVID-19 ВСЕ 

ОЩЕ ИМАТ СИМПТОМИ ШЕСТ МЕСЕЦА ПО-КЪСНО 

 

Почти половината от хората с лека или средна зараза с COVID-19 все още имат 

симптоми шест месеца по-късно. Това показва ново проучване, публикувано от 

израелски изследователи, съобщи БНР на 22.02.2021 г. 

 

Изследването, което трябва да бъде публикувано този месец в "Journal of Clinical 

Microbiology and Infection", е проведено сред 103 души на възраст над 18 години, които 

са били заразени с коронавирус, за период от шест месеца между април и октомври 2020 

г. Хората са имали лека до умерена степен на симптоми, което означава, че макар да не 

са били асимптоматични, те не са били хоспитализирани с по-тежък случай на 

заболяването.  

 

Участниците са били интервюирани до четири пъти по време на проучването. 

„Много е страшно, че след шест месеца младите хора, които са били здрави и са се 

чувствали добре преди коронавируса, все още имат симптоми“, казва д-р Сара Израел 

от Университетския медицински център „Хадаса“, съавтор на доклада. 

 

На шест месеца 46% от пациентите са имали поне един непремахнат симптом, 

най-често умора (22%), промени в обонянието и вкуса (15%) или затруднено дишане 

(8%). Проучването показва, че 44% от хората са имали главоболие, 41% треска, 39% 

мускулни болки и 38% суха кашлица като при първия си симптом на COVID-19, 

обикновено около втория ден от началото на заболяването. Но много от тези симптоми 

си отиват относително бързо. За разлика от тях, промяната на миризмата и вкуса, които 

обикновено се появяват около четвъртия ден след началото на заболяването, са сред най-

продължителните. 

 

Общо 14 симптома са включени в окончателния анализ, 12 от които са изброени 

като симптоми на COVID-19 от Центровете за контрол и превенция на заболяванията 

(CDC) от декември 2020 г. Те включват промяна на вкуса, промяна на миризмата, 

повишена температура, суха кашлица, влажна кашлица, мускулни болки, главоболие, 

хрема, възпалено гърло, диария, затруднено дишане, повръщане и гадене. В допълнение, 

повече от половината участници (53%) се оплакват от загуба на апетит. Според д-р 

Израел други симптоми, споменати от някои от пациентите, включват загуба на паметта, 

загуба на коса и депресия. 

 

Както е отбелязано, по отношение на основните медицински състояния, повечето 

от пациентите обикновено са били здрави, преди да се заразят с вируса. Двама от тях са 

имали високо кръвно налягане, шест са имали респираторно заболяване, двама сърдечни 

заболявания, а 16 са били клинично затлъстели. 

 

Д-р Израел заяви, че се надява, информацията в доклада да позволи на лекарите 

да разберат по-добре дългосрочните здравни усложнения от COVID-19. Тя също се 

надява, че това ще послужи за насърчаване на младите хора да се ваксинират. 

 



„Мисля, че сега хората знаят, че това не е обикновен вирус“, каза тя. „Дори и 

да не се разболеете, вирусът може да ви засяга месеци след това. Рискът от странични 

ефекти от ваксината е малък в сравнение със симптомите на вируса". 
 


