
Materiál vznikol v spolupráci s doc.  
MUDr. Silviou Dobrodenkovou, PhD.

Ak by ste sa radi spojili s komunitou  
ľudí, ktorí dlhým covidom trpia,  
Na Facebooku existuje skupina: 

Viac informáciíi o dlhom covide 
nájdete na www.zhiva.sk.

Projekt vznikol s finančnou podporou 
spoločnosti Pfizer.

Akékoľvek nové ťažkosti, ktoré pociťujete, 
nemusia byť nutne spojené s dlhým 
covidom. Môžu byť súčasťou iných ochorení 
a vyžadovať osobitnú pozornosť.

Záchranku volajte v prípade:

závažného stupňa dýchavičnosti 
a pocitu dusenia

zmätenosti a poruche vedomia

neutíchajúcej bolesti hlavy 

vykašliavania krvi

intenzívnej bolesti na hrudi

samovražedných myšlienok

slabosti na jednej strane tela  
a nezrozumiteľnej reči 

Odborníci vám pomôžu nájsť riešenia na 
zmiernenie príznakov, v ideálnom prípade  
aj na úplné zotavenie. 

Rovnako ako pri iných chronických chorobách, 
aj pri dlhom covide sa odporúča pravidelná 
a ľahká fyzická aktivita, ktorá nezhoršuje 
symptómy. Cvičenie totiž uvoľňuje do krvného 
obehu protizápalové molekuly. 

Kvalitu života môže zlepšiť úprava denného 
režimu, stravovania a životného štýlu. Dôležité 
je nepremáhať sa a dávať si dosiahnuteľné 
ciele. 

Rozhodnite sa, aké aktivity sú pre vás 
najdôležitejšie a skúste ich vykonávať, keď 
máte najviac energie. 

S ostatnými si nechajte pomôcť od svojich 
blízkych. Ak vás jednotlivé aktivity unavia alebo 
spôsobia dýchavičnosť, radšej si ich rozložte 
na niekoľko častí. 

Ako bude vyzerať moja 

zdravotná starostlivosť? 

Čo mi môže pomôcť?

Tabletka na dlhý covid zatiaľ neexistuje. 

“Long covid a postcovidový syndrom  
 ČESKO A SLOVENSKO”

Buďte k sebe láskaví  
a neizolujte sa  
od ostatných ľudí.

Väčšina ľudí sa po prekonaní  
ochorenia COVID-19 zotaví  
po pár dňoch, prinajhoršom  
týždňoch.

Niektorí pacienti však  pociťujú  
ťažkosti dlhšie, aj keď mali  
ľahký priebeh choroby. 

Dlhý
covid



Ako zistím, že mám dlhý covid?
Dlhý covid  (postcovidový syndróm, 
anglicky PACS) je charakterizovaný 
pretrvávaním príznakov ochorenia 
COVID-19 po dobu dlhšiu ako  
4 týždne od pôvodnej nákazy.

Zvýšené riziko rozvoja dlhodobých 
následkov majú pacienti, ktorí boli  
s covidom hospitalizovaní a majú  
aj iné chronické ochorenie. 

Najčastejšie sú postihnuté ženy  
v strednom veku.  

Mali ste covid a ani po niekoľkých 
týždňoch sa necítite dobre? 

Trápia vás niektoré zo 
spomenutých príznakov?

Aké vyšetrenia ma čakajú?

V prvom rade navštívte svojho všeobecného 
lekára, ktorý zhodnotí váš zdravotný stav  
v súlade s predchádzajúcou anamnézou. 

Žiaľ, dodnes neexistuje jediný test, ktorý 
by jasne diagnostikoval dlhý covid. Vaše 
príznaky môžu mať aj inú príčinu. 

Lekár by mal skontrolovať váš tep a krvný 
tlak, urobiť EKG a poslať vás na röntgen 
hrudníka. Môže vás odporučiť na doplnkové 
vyšetrenia u špecialistov, aby posúdil vplyv 
ochorenia na rôzne orgány. 

Príznaky dlhého covidu sú veľmi rôznorodé  
a môžu postihovať takmer všetky orgánové 
systémy. Pretrvávajú dlhodobo alebo sa môžu 
vrátiť a zhoršiť aj po zdanlivom zlepšení stavu 
pacienta. Fyzická alebo mentálna záťaž môže 
príznaky zhoršovať. Aké sú rizikové faktory?

Čo je to dlhý covid? 

Najčastejšími 
prejavmi dlhého 
covidu sú:

Aké  príznaky 
má dlhý covid? 

únava, neurokognitívne poruchy  
ako nepozornosť, zhoršenie pamäte  
a problémy s rečou, ďalej zvýšená  
teplota,  problémy s dýchaním a kašeľ.

Trápiť vás však môže aj: 
bolesť hlavy, strata čuchu a chuti, poruchy 
spánku, bolesti svalov, tráviace ťažkosti.

Niektorí pacienti pociťujú bolesť na hrudi  
a búšenie srdca, ktoré pripomínajú  
infarktový stav. 

Okrem fyzických ťažkostí sa pomerne  
často vyskytujú úzkosť, depresia  
a post-traumatická stresová porucha. 
Príznaky sa môžu prekrývať s diagnózou  
chronického únavového syndrómu.


