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Pokud byste se rádi spojili s komunitou 
lidí, kteří dlouhým covidem trpí,  
na Facebooku existuje skupina:

Více informací o dlouhém covidě 
naleznete na www.zhiva.sk.

Projekt byl finančně podpořen  
společností Pfizer Inc.

Jakékoli nové potíže, které pociťujete,  
nemusí být nutně spojeny s dlouhým 
covidem. Mohou být součástí jiných 
onemocnění a vyžadovat zvláštní pozornost.

Záchranku volejte v případě:

závažného stupně dušnosti  
a pocitu dušení

zmatenosti a poruše vědomí

neutuchající bolesti hlavy

vykašlávání krve

intenzivní bolesti na hrudi

sebevražedných myšlenek

slabosti na jedné straně těla  
a nesrozumitelné řeči

Odborníci vám pomohou najít řešení  
pro zmírnění příznaků, v ideálním případě  
i pro úplné zotavení.

Stejně jako u jiných chronických nemocí,  
i při dlouhém covidě se doporučuje pravidelná 
lehká fyzická aktivita, která nezhoršuje 
symptomy. Cvičení totiž uvolňuje do krevního 
oběhu protizánětlivé molekuly.

Kvalitu života může zlepšit úprava denního 
režimu, stravování a životního stylu. Důležité  
je nepřemáhat se a dávat si dosažitelné cíle.

Rozhodněte se, jaké aktivity jsou pro vás 
nejdůležitější a zkuste je provádět, když  
máte nejvíce energie.

S ostatními si nechte pomoci od svých  
blízkých. Pokud vás jednotlivé aktivity unaví 
nebo způsobí dušnost, raději si je rozložte  
na několik částí. 

Jak bude vypadat  

moje zdravotní péče?

Co mi může pomoci?

Pilulka na dlouhý covid  zatím neexistuje.

“Long covid a postcovidový syndrom  
 ČESKO A SLOVENSKO”

Buďte k sobě laskaví  
a neizolujte se  
od ostatních lidí

Většina lidí se po překonání 
onemocnění COVID-19 zotaví 
po pár dnech, přinejhorším 
týdnech. 

Někteří pacienti však  pociťují 
potíže déle, i když měli  
snadný průběh nemoci.

Dlouhý
covid



Jaká vyšetření mě čekají?

Jak zjistím, zda mám dlouhý covid?
Dlouhý covid (postcovidový syndrom, 
anglicky PACS) je charakterizován 
přetrváváním příznaků onemocnění 
COVID-19 po dobu delší než 4 týdny 
od původní nákazy.

Zvýšené riziko rozvoje dlouhodobých 
následků mají pacienti, kteří byli  
s covidem hospitalizováni a mají  
i jiné chronické onemocnění. 

Nejčastěji jsou postiženy ženy  
ve středním věku.  

Měli jste covid a ani po několika 
týdnech se necítíte dobře?

Trápí vás některé ze zmíněných 
příznaků?

V první řadě navštivte svého všeobecného 
lékaře, který zhodnotí váš zdravotní stav  
v souladu s předchozí anamnézou. 

Bohužel dodnes neexistuje jediný test,  
který by jasně diagnostikoval dlouhý covid. 
Vaše příznaky mohou mít i jinou příčinu.

Lékař by měl zkontrolovat váš tep a krevní 
tlak, udělat EKG a poslat vás na rentgen 
hrudi. Může vás doporučit na doplňková 
vyšetření u specialistů, aby posoudil vliv 
onemocnění na různé orgány.

Příznaky dlouhého covidu jsou velmi různorodé 
a mohou postihovat téměř všechny orgánové 
soustavy. Přetrvávají dlouhodobě nebo se  
mohou vrátit a zhoršit i po zdánlivém zlepšení 
stavu pacienta. Fyzická nebo mentální zátěž 
může příznaky zhoršovat.Jaké jsou rizikové faktory?

Co je to dlouhý covid?

Nejčastějšími 
projevy dlouhého 
covidu jsou:

Jaké  příznaky 
má dlouhý covid?

únava, neurokognitivní poruchy  
jako nepozornost, zhoršení paměti  
a problémy s řečí,  dále zvýšená  
teplota, problémy s dýcháním a kašel.

Trápit vás však může také  bolest  
hlavy, ztráta čichu a chuti, poruchy  
spánku, bolesti svalů, zažívací potíže. 

Někteří pacienti pociťují  bolest  
na hrudi a bušení srdce, které  
připomínají infarktový stav. 

Kromě fyzických obtíží se poměrně  
často vyskytují  úzkost, deprese  
a  posttraumatická stresová porucha. 
Příznaky se mohou překrývat s diagnózou 
chronického únavového syndromu.


