
ЗДРАВНИТЕ СИСТЕМИ НЕ СА ГОТОВИ ЗА НАTOВАРВАНЕТО С 

ПАЦИЕНТИ С Т.НАР. LONG COVID1 

 

Здравните системи не са готови да се справят с тежестта на 

продължително болните, прекарали Ковид. Може би има общо 

27 милиона пациенти по света, които ще имат дългосрочни 

проблеми с обонянието и вкуса – предупреждават учени в The 

BMJ2. 

● Авторите на публикацията в The BMJ твърдят, че пандемията 

от COVID-19 ще промени необратимо подхода на лекарите и 

пациентите към хроничните болести. (Дали тя ще промени 

здравните политики в България по посока на повече грижи за 

Човека? Силно се съмнявам!) 

● Те виждат като особено предизвикателство мониторинга на 

симптомите, свързани със загубата на обоняние и вкус. 

● Досега – дори сред лекарите – тези сетива бяха смятани за по-

малко важни в сравнение със зрението и слуха. 

● Учените смятат, че днес броят на пациентите с проблми с 

обонянието и вкуса, е около 27 мил. души в света. 

Учените са изчислили, че от групата регистрирани случаи на хора, 

страдащи от COVID-19 (550 милиона), около 27 милиона души по света 

ще се нуждаят от специализирана помощ при загуба на обоняние и вкус. 

Това са сетива, които изискват отделна терапия и затова учените са 

посочили, че около 15 милиона пациенти ще имат проблем с обонянието 

и около 12 милиона проблеми с вкуса. 

Изследователите подчертават, че въпреки че механизмите на загуба на 

обоняние и вкус в резултат на коронавирусна инфекция все още се 

 
1 С понятието Long Covid се обозначават дълготрайните увреждания на различни 
органи и/или системи в човешкото тяло получени в резултат на прекаран Covid-19. 
Щетите, които нанася коронавирусът могат да бъдат, както физически, така и 
психически. Не рядко и някаква комбинация между тях. Понякога, за съжаление, дори 
с летален (смъртен) изход. Така наречените симптоми Long Covid-19 или Post-Covid-19 
все още не са добре изучени, но се знае, че те могат да засегнат цялото тяло: дихателни 
пътища, сърдечно-съдовата система, кожа, мускули и обмяна на веществата. Според 
експерти на СЗО се наблюдават и психически и неврологични последици. Например 
загуба на концентрация, загуба на вкус и обоняние, за която става дума в този 
материал, умора, безсъние и др. 
2 The British Medical Journal.  



изследват, то вече е известно, че тяхното увреждане не само намалява 

качеството на живот, но може да бъде предвестник на други сериозни 

заболявания, в т.ч. депресия и невродегенеративни разстройства. С други 

думи това са увреждания, които не бива да се подценяват. 

Учените са анализирали 18 проучвания, в които са наблюдавани 3699 

пациенти, загубили обонянието и вкуса си в резултат на прекаран Covid-

19. След това използвали математически метод, известен като 

„моделиране на лечението“, за да оценят лично докладваното 

възстановяване и да идентифицират ключови фактори, свързани с 

продължителността на загубата и вероятността за възстановяване на 

обонянието и вкуса. 

Оказало се, че загубата на обоняние може да продължи при 5,6% от 

пациентите, докато при 4,4% е възможно да не възвърнат усещането си за 

вкус. След 30 дни от първоначалната инфекция, само 74% съобщават за 

връщане на обонянието и 79% от пациентите съобщават за подобрение на 

вкуса. 

Шест месеца след инфекцията процентите се покачват, достигайки пик от 

96% за обонянието и 98% за вкуса. На пръв поглед тези показатели 

изглеждат повече от добре, но в контекста на огромния брой пациенти в 

света – 4% хора, които изобщо не са възвърнали тези две сетива – на 

практика означава, че в глобален мащаб милиони хора страдат и се борят 

с тези проблеми. 

Проучването установило, че жените са по-малко склонни да възвърнат 

обонянието и вкуса си, отколкото мъжете. Същевременно пациентите с 

по-голяма първоначална тежест на загуба на обоняние и тези със 

запушен нос, са по-малко склонни да възвърнат обонянието си. 

„Голяма група пациенти могат да развият дълготрайна дисфункция, 

която ще изисква бърза идентификация, персонализирано лечение и 

продължително наблюдение. Резултатите от нашата работата са важни за 

общопрактикуващите лекари и отоларинголозите“ – обясняват учените и 

предупреждават, че нито една система за здравеопазване не е готова за 

посрещане на натоварването, което могат да предизвикат хората, които 

търсят дълготрайна помощ във връзка с long covid. Загубата на обоняние 

и вкус са само един от дългия списък на здравните проблеми, 

дефинирани като long covid. 



*** 

Нямам идея, каква е ситуацията в страната. Най-вероятно тя тотално се 

вписва в максимата „Делото на давещите се, е в ръцете на самите давещи 

се“. Едва ли хората с такива „дребни“ проблеми ще получат необходимото 

внимание и продължително наблюдение и лечение. Е, ако имат пари и 

могат да плащат, тогава може би ще получат дори това, което не им е 

необходимо. 
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