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Вариантът „Omicron“ се счита за по-лек и по-малко болестотворен от 

своите предшественици, поне при ваксинираните популации. В 

сравнение с варинта „Delta“, той също така дава 50-75% по-малко случаи 

на Long-Covid. В резултат на това можем ли да говорим за намаляване на 

риска от тези упорити, дълготрайни симптоми? 

● Възможността за манифестация на продължителни симптоми е не 

само здравен проблем, но има и социално-икономическо измерение – 

неработоспособност, недостиг на работници, увеличаване на тежестта 

върху държавния бюджет. Затова тези, които се занимават с 

организацията на здравната система, но и работодателите, спешно се 

нуждаят от информация за правилното управление на човешките 

ресурси. 

● В Обединеното кралство беше проведено изследване, за да се 

определи дали „Omicron“ наистина намалява случаите на Long-Covid в 

сравнение с „Delta“. Бяха сравнявани и анализирани резултатите от две 

групи: 

 56 003 възрастни британци, които са имали позитивен резултат за 

първи път между 20 декември 2021 г. и 9 март 2022 г. Тези случаи са 

определяни като омикронни инфекции, тъй като повече от 70% от 

инфекциите по това време са били причинени от „Omicron“; 

 41 361 случая на възрастни в Обединеното кралство, които са дали 

позитивни резултати за първи път между 1 юни 2021 г. и 27 ноември 2021 



г., известни като делта случаи, тъй като повече от 70% от инфекциите по 

това време са били причинени от „Delta“; 

 Взети са предвид както симптоматични, така и асимптоматични 

случаи. Критерият за включване за проучванията и в двата периода е 

положителен PCR тест или антигенен тест след ваксинация (най-малко 

28 дни) и липса на предходна SARS-CoV-2 инфекция преди 

ваксинацията. 

● Резултати 

 Сред случаите на „Omicron“ 4,5% от хората са имали 

продължителен Covid, а сред „Delta“ случаите – 10,8%. Като цяло има 

намаление на вероятността от Long-Covid след инфекция с „Omikron“ (в 

сравнение с Delta) с около 50-75% в зависимост от възрастта на лицето и 

времето след ваксинацията. 

 Въпреки това, абсолютният брой хора, преживяващи 

продължително протичане на Covid във всеки даден момент, зависи от 

формата и амплитудата на кривата на пандемията. Например, като се 

има предвид големия брой хора, заразени с Omicron в Обединеното 

кралство от декември 2021 г. до февруари 2022 г., броят на хората, 

страдащи от продължително протичане на Covid, се е увеличил от 1,3 

милиона през януари 2022 г. на 1,7 милиона през март 2022 г. А като се 

вземе предвид и пика в Обединеното кралство с над 350 000 нови случая 

на Covid-19 всеки ден (26 март 2022 г.), бъдещите статистически данни за 

Long-Covid протичането на заболяването неизбежно ще се повишат.  

● Обобщение. 

 „Omicron“ предизвиква с 50-75% по-малко случаи на Long-Covid 

протичане в сравнение с „Deltą“, но като се вземе предвид неговата 8-

кратна по-висока възможност да заразява в крайна сметка лицата с 

дълготрайна Covid симптоматика и протичане на болестта в сравнение с 

„Deltą“ – ще бъде по-висока. 

 Дори малък процент но от голям брой лица дава като ефект доста 

по-голям брой. 

 Изследването е проведено с ваксинирани хора. Това не е грешка, тъй 

като ваксините имат малка – само 15% - защита срещу Long-Covid. 
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Figure: Odds ratio of long COVID (LC) adjusted by age, sex, body-mass index, Index of 
Multiple Deprivation, presence of comorbidities, and vaccination status Omicron long 
COVID and delta long COVID indicate, for each stratum, the number of users with long 
COVID over the total number of users of that stratum. 
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