
СЗО ОБЯВИ, ЧЕ ПРОУЧВА ВЪЗМОЖНА ВРЪЗКА 

МЕЖДУ COVID-19 И РЯДКО ВЪЗПАЛИТЕЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ 

 

Световната здравна организация обяви, че проучва възможна връзка между COVID-

19 и рядко възпалително заболяване, установено при деца в Европа и САЩ, някои от 

които по-късно са починали. За това информира на 16.05.2020 г. Zdrave.net 

 

"От решаващо значение е много бързо и с повишено внимание да бъде 

характеризиран този клиничен синдром, да се разбере причинно-следствената връзка с 

коронавирусната инфекция и да се изградят терапевтични стратегии", каза на 

виртуален брифинг генералният директор на СЗО д-р Тедрос Адханом Гебрейсус, 

цитиран от пресслужбата на организацията. 

 

По думите му СЗО е разработила предварителна дефиниция на болестта, като е 

възприела наименованието „педиатричен възпалителен мултисистемен синдром, 

временно свързан със SARS-CoV-2“ или PIMS-TS за краткост. Генералният директор 

призова клиницистите от цял свят да проявят повишено внимание към тези случаи. Към 

активност призоваха е двамата водещи експерти на СЗО д-р Мария ван Керхове, 

епидемиолог и д-р Марк Райън, ръководител на Отдела за извънредни ситуации в 

организацията. 

 

Коментарите му идват след като френски лекари съобщиха за смъртта на 9-годишно 

момче положителен тест за COVID-19, починало от синдрома. Подобни смъртни случаи 

при деца се разследват в Ню Йорк и Лондон. Все повече лекари изразяват съмнение, че 

е възможно да става въпрос за редкия синдром „болест на Кавасаки“. Франция съобщава 

за 125 регистрирани случая за периода от 1 март до 12 май. В Ню Йорк губернаторът 

Андрю Куомо каза, че 3 деца в щата са починали, разследват се над 100 случая на 

засегнати от синдрома. Лекари от Бергамо, Италия са съобщили, че 8 от 10 деца, които 

са имали синдрома, също са били положителни за коронавирусни антитела. 

 

Междувременно списание The Lancet публикува статия, в която се казва, че има 

доказателства за съществуването на рядък възпалителен синдром, наблюдаван при деца, 

свързан с новия коронавирус. Засега се приема, че диагнозата е изключително рядка и 

според авторите на проучването тя ще засегне само 1 на 1000 деца, изложени на 

коронавирус. 

  

 


