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Santrauka
COVID-19 liga yra infekcinė. Ją sukelia 2019 m. at-
rastas naujas koronavirusas (SARS-CoV-2). 80 proc. 
atvejų ligos eiga lengva, tačiau gali išsivystyti respiraci-
nis distreso sindromas ar kvėpavimo nepakankamumas. 
Tyrimais nustatyta, kad apie 10 proc. pacientų, kuriems 
buvo nustatytas teigiamas SARS-CoV-2 infekcijos testas, 
jaučiasi prastai ilgiau nei 3 savaites, maža dalis − mėne-
siais. Ilgai išliekantys ligos simptomai trikdo visavertį 
gyvenimą, daliai pacientų reikalinga reabilitacija, todėl 
susidaro dideli sveikatos sistemos kaštai. 
Tyrimo tikslas − išanalizuoti mokslinėje literatūroje ap-
rašytas pokovidinio sindromo savybes, simptomatiką ir 
gydymo pirminėje sveikatos priežiūroje rekomendacijas.
Tyrimo objektas ir metodai. Naudojantis PubMed, Rese-
archGate duomenų bazėmis ir kitais interneto šaltiniais, 
atrinkti ir išanalizuoti naujausi moksliniai straipsniai bei 
tyrimai, nagrinėjantys pokovidinio sindromo savybes, 
simptomatiką ir pateikiantys pokovidinio sindromo gy-
dymo pirminės sveikatos priežiūros grandyje rekomen-
dacinio pobūdžio gaires. 
Rezultatai. Sergant lengvos eigos ūmine COVID-19 liga, 
simptomai gali išlikti iki 2 savaičių, o sunkiais atvejais 
nuo 3 iki 6 savaičių. Apie 10 proc. atvejų COVID-19 
ligos simptomai išlieka ilgiau ir liga įgauna lėtinę eigą. 
Nesant visuotinai priimtų sąvokų, lėtinė COVID-19 liga 
apibrėžiama kaip liga, kurios simptomai trunka ilgiau 
nei 28 dienas. Ilgai išliekantys ūmios ligos, ar po pa-
sveikimo atsiradę nauji simptomai laikomi pokovidiniu 
sindromu. Pokovidinio sindromo klinikinės išraiškos 
yra labai įvairios − simptomai pasireiškia vidutiniškai 
9,08 organų sistemų. Gydant pokovidinį sindromą, tu-
rėtų būti vengiama perteklinių tyrimų, kadangi pirmas 6 
savaites po ligos pacientas sveiksta savaime. Pacientas 
turėtų būtų siunčiamas skubiai pulmonologo, kardiologo 

ar neurologo konsultacijai,  įtariant skubaus gydymo rei-
kalaujančias širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo sis-
temų būkles, sunkią pneumoniją ar naują neurovaskulinį 
įvykį. Neįtariant skubaus gydymo reikalaujančių būklių, 
pacientui turėtų būti rekomenduojamas lengvas, laipsniš-
kai didėjantis fizinis krūvis bei skiriamas simptominis 
gydymas. Svarbu įvertinti paciento psichikos būklę ir, 
jei reikia, siųsti pas psichologą ar į savitarpio pagalbos 
grupes, teikti socialinę pagalbą. 

Įvadas
COVID-19 liga yra infekcinė. Ją sukelia 2019 m. atrastas 

koronavirusas (SARS-CoV-2). Naujausiais Pasaulio svei-
katos organizacijos (PSO) duomenimis, patvirtinta daugiau 
kaip 259 milijonai koronaviruso infekcijos atvejų ir daugiau 
kaip 5 milijonai mirčių visame pasaulyje [1]. Nors ši liga 
gali būti besimptomė, ji gali pasireikšti bendrais respiracinės 
infekcijos simptomais: karščiavimu, kosuliu, bendriniu nuo-
vargiu, galvos bei raumenų skausmu. Be minėtų simptomų, 
COVID-19 infekcija gali pasireikšti ir mažiau tradicinei 
kvėpavimo takų infekcijai būdingais simptomais: skonio 
ir (ar) kvapo nejutimu, konjunktyvitu, apetito praradimu, 
viduriavimu, pykinimu, vėmimu, odos bėrimais, miego su-
trikimais ir kitais simptomais. Ligos sunkumas siejamas su 
pacientų amžiumi bei gretutinėmis ligomis − senyvo am-
žiaus pacientams liga dažniau būna sunkesnės eigos, kartu 
su hospitalizacijos intensyviajame terapijos skyriuje poreikiu 
[2].  Nors 80 proc. atvejų ligos eiga lengva, gali išsivystyti 
respiracinis distreso sindromas ar kvėpavimo nepakanka-
mumas, didinantis hospitalizacijos intensyviosios terapijos 
skyriuje tikimybę [3]. COVID-19 ligos sunkumas siejamas 
su pokovidinio sindromo sunkumu [4]. Neseniai atliktame 
tyrime JAV [5] nustatyta, kad tik 65 proc. pacientų, praėjus 
14-21 dienai po teigiamo koronaviruso testo atsakymo, vi-
siškai pasveiko. Literatūroje yra duomenų, jog apie 10 proc. 
pacientų, kuriems buvo nustatytas teigiamas SARS-CoV-2 
infekcijos testas, jaučiasi prastai ilgiau nei 3 savaites, o maža 
dalis − mėnesiais [6]. Ilgai išliekantys ligos simptomai trikdo 
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visavertį gyvenimą, daliai pacientų reikalinga reabilitacija, 
todėl susidaro dideli sveikatos sistemos kaštai COVID-19 
pacientų gydymui. Dėl šios priežasties pandemijos suvaldy-
mui ypač svarbu ne tik mažinti koronaviruso plitimą visuo-
menėje, bet ir skirti didelį dėmesį efektyviam pokovidinio 
sindromo gydymui.

Tyrimo tikslas  − išanalizuoti mokslinėje literatūroje 
aprašytas pokovidinio sindromo savybes, simptomatiką ir 
gydymo pirminėje sveikatos priežiūroje rekomendacijas.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Naudojantis PubMed, ResearchGate duomenų bazėmis 

ir kitais interneto šaltiniais, atrinkti ir išanalizuoti naujausi 
moksliniai straipsniai bei tyrimai, nagrinėjantys pokovidinio 
sindromo savybes, simptomatiką ir pateikiantys pokovidinio 
sindromo gydymo pirminės sveikatos priežiūros grandyje 
rekomendacinio pobūdžio gaires.

Tyrimo rezultatai
Pokovidinio sindromo samprata. Literatūroje CO-

VID-19 ligos eiga skirstoma į lengvą (pacientui pakanka 
gydymo namuose), vidutinę, kai reikalinga deguonies terapija 
ir sunkią, kai pacientas hospitalizuojamas į intensyviosios 
terapijos skyrių [4]. COVID-19 ligos simptomų sunkumas 
susijęs su ligos trukme. Pavyzdžiui, sergant lengvos eigos 
COVID-19 liga, simptomai gali išlikti iki 2, o sunkiais atve-
jais − nuo 3 iki 6 savaičių [7]. Pasveikimas gali būti nusta-
tomas atlikus PGR testą ir gavus neigiamą atsakymą arba 
kelias dienas nesant klinikinių ligos simptomų [4]. Nustatyta, 
kad apie 10 proc. atvejų pacientams COVID-19 ligos simpto-
mai išlieka ilgiau ir ūminė liga įgauna lėtinę eigą [6]. Nesant 
visuotinai priimtų sąvokų, literatūroje lėtinė COVID-19 liga 
(„ilgasis COVID“) apibrėžiama kaip liga, kurios simptomai 
trunka ilgiau nei 28 dienas [11]. Tyrimais nustatyta, kad daž-
nai po pasveikimo pacientai ima jausti kitokius klinikinius 
simptomus, nei sergant ūmine COVID-19 liga [8]. Tokiais 
atvejais ilgai išliekantys ūmios ligos ar nauji, po pasveikimo 
atsiradę simptomai laikomi pokovidiniu sindromu.

Pokovidinio sindromo etiopatogenezė ir simptoma-
tika. Šiuo metu nėra tiksliai žinoma, kodėl kai kuriems pa-
cientams COVID-19 liga užsitęsia. Literatūroje daromos 
prielaidos, kad tai gali būti susiję su nuolatine viruso cirku-
liacija kraujyje dėl sutrikusio imuninio atsako, atkryčiu ar 
pakartotiniu užsikrėtimu, uždegiminėmis ar kitomis imuni-
nėmis reakcijomis, potrauminiu stresu [6].

2020 metais Egipte atliktame tyrime [4] nustatyta, kad tik 
10,8 proc. tiriamųjų po COVID-19 ligos nebejautė jokių ligos 
simptomų. Dauguma tiriamųjų teigė, kad jiems pasireiškė 
nuovargis (72,8 %), daliai nustatyti kiti simptomai: nerimas 
(38 %), sąnarių skausmai (31,4 %), galvos skausmas (28,9 

%), krūtinės skausmas (28,9 %), demencija (28,6 %), depre-
sija (28,6 %), dusulys (28,2 %), susiliejęs matymas (17,1 %), 
spengimas ausyse (16,7 %), protarpinis karščiavimas (11,1 
%), obsesinis-kompulsinis sutrikimas (4,9 %). Šiame tyrime 
nedidelei daliai tiriamųjų pasireiškė ir kritiniai sutrikimai: 
plaučių fibrozė, insultas, inkstų nepakankamumas, miokar-
ditas, aritmijos [4]. Nors nustatytas ryšys tarp COVID-19 
ligos sunkumo ir pokovidinio sindromo sunkumo [4], net ir 
lengvos eigos COVID-19 liga gali būti susijusi su ilgalaikiais 
simptomais, tokiais kaip kosulys, subfebrilus karščiavimas 
bei nuovargis [6]. Didelės apimties kohortiniame tyrime [12] 
nustatyta, kad tiriamiesiems pokovidinio sindromo metu 
klinikiniai simptomai pasireiškė vidutiniškai 9,08 organų 
sistemų. Tai pagrindžia literatūroje aprašomi atvejai, kai 
pasireiškė kiti įvairūs  simptomai: dusulys, raumenų, krū-
tinės ir galvos skausmai, miego, atminties ir kognityviniai 
sutrikimai, gastrointestiniai sutrikimai, odos bėrimas, me-
taboliniai sutrikimai (pavyzdžiui, sunkiai kontroliuojamas 
cukrinis diabetas), tromboembolinės būklės, depresija ir kiti 
psichiniai sutrikimai [9,10,12]. 

Pokovidinio sindromo gydymas. Lėtinės eigos CO-
VID-19 liga paveikia daugelį organizmo sistemų ir gali 
išsivystyti netgi po santykinai lengvos ūminės COVID-19 
ligos [6]. Nors daugumai pacientų visiškam pasveikimui 
nuo COVID-19 ligos pakanka simptominio gydymo bei 
poilsio, literatūroje rekomenduojamas klinikinis paciento 
būklės įvertinimas šeimos gydytojo kabinete, jei pacientas 
jaučia simptomus ilgiau nei 3 savaites nuo jų atsiradimo 
[6]. Įvertinus paciento nusiskundimus, bendrą būklę, kar-
diovaskulinę sistemą (širdies ritmą, širdies susitraukimų 
dažnį, kraujospūdį), kvėpavimo sistemą (kvėpavimo dažnį, 
kraujo prisotinimo deguonimi lygį - SpO2), temperatūrą ir 
pastebėjus pokyčius, šeimos gydytojas turėtų įvertinti, ar 
reikalingi papildomi tyrimai urgentinių būklių bei antrinės 
infekcijos (pneumonijos) diferencinei diagnostikai. 

Praėjus kelioms savaitėms po ūmios COVID-19 ligos 
gali pasireikšti tokios urgentinės būklės kaip miokarditas, 
perikarditas, miokardo infarktas, aritmijos ir plaučių embo-
lija [6]. Nors nustatyta, kad šios būklės dažniau pasireiškia 
pacientams, turintiems gretutinių širdies ir kraujagyslių sis-
temos ligų [13], jos nustatomos ir jauniems, prieš susirgimą 
aktyvų gyvenimo būdą propagavusiems pacientams [14]. 
Įtariant minėtas urgentines būkles, indikuotinas detalesnis 
biocheminis kraujo tyrimas, siekiant nustatyti troponino I ir 
T bei D-dimerų kiekį kraujyje, rekomenduojama atlikti 12 
derivacijų EKG tyrimą [6]. Pulsoksimetru nustačius 94-95 
proc. ar žemesnį kraujo prisotinimo deguonimi lygį, reikalin-
gas detalesnis kvėpavimo sistemos ištyrimas [6], o remiantis 
Didžiosios Britanijos krūtinės ląstos ligų draugijos (angl. 
British Thoracic Society) gairėmis, esant 92 proc.  ar že-
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mesnei deguonies saturacijai, pacientui reikalinga papildoma 
deguonies terapija [15]. Literatūroje minimi reti po ūmios 
COVID-19 ligos pasireiškę išeminio insulto, encefalito, trau-
kulių, įvairių neuropatijų atvejai [16]. Įtariant minėtas ur-
gentines būkles, sunkią pneumoniją ar naują neurovaskulinį 
įvykį, rekomenduojama pacientą siųsti skubiai pulmonologo, 
kardiologo ar neurologo konsultacijai [6].

Oro trūkumu bei dusuliu besiskundžiančiam pacientui 
rekomenduojama atlikti bendrą kraujo tyrimą anemijos di-
ferencinei diagnostikai, o įtariant antrinę kvėpavimo takų 
infekciją − atkreipti dėmesį į leukocitų bei C-reaktyvinio 
baltymo kiekį kraujyje [6]. Persirgus ūmia COVID-19 liga, 
būdingas ilgai išliekantis poveikis kvėpavimo sistemai, todėl 
remiantis Didžiosios Britanijos krūtinės ląstos ligų draugijos 
gairėmis, pacientams, kuriems pasireiškė ryškūs kvėpavimo 
sistemos sutrikimo simptomai, 12 savaitę nuo jų pradžios 
rekomenduojama atlikti krūtinės ląstos rentgenografijos ty-
rimą [17], o simptomams išliekant, progresuojant, ar atsira-
dus naujų, siųsti pacientą pulmonologo konsultacijai [17]. 
Pacientai, kuriems nustatytas plaučių pažeidimas (pokyčiai 
krūtinės ląstos rentgenogramoje ir sumažėjusi deguonies 
saturacija kraujyje), turėtų būti siunčiami reabilitacijai [6]. 

Ūmine COVID-19 liga sirgę pacientai skundžiasi ne tik 
dusuliu, bet ir ilgai išliekančiu kosuliu. Lėtiniu vadinamas 
kosulys, trunkantis ilgiau nei 8 savaites [17].  Neįtariant 
superinfekcijos ar kitų komplikacijų, tokių kaip pleuros už-
degimas, nerekomenduojama skirti medikamentų trumpiau
trunkančiam kosuliui gydyti [6]. Kvėpavimo funkcijai ge-
rinti rekomenduojami paprasti kvėpavimo pratimai, iš kurių 
literatūroje dažniausiai minimas „kvėpavimo kontroliavimo“ 
metodas. Šis metodas skirtas fiziologinio kvėpavimo pro-
ceso normalizavimui ir kvėpavime dalyvaujančių raumenų 
(įskaitant diafragmos) veikimo efektyvumo didinimui, dėl 
kurio kvėpuojant išeikvojama mažiau energijos, mažiau dir-
ginami kvėpavimo takai, mažėja nuovargis ir dusulys [6]. 
Šiuos pratimus pacientas turėtų atlikti sėdėdamas  atsirėmęs, 
atpalaidavęs krūtinę bei pečius ir turėtų lėtai kvėpuoti, nau-
dodamas pilvą. Rekomenduojama įkvėpti per nosį ir iškvėpti 
per burną, palaikant įkvėpimo ir iškvėpimo dažnį 1:2. Minėti 
pratimai turėtų būti atliekami 5-10 minučių serijomis kuo 
dažniau. Norėdamas pacientui taikyti kitokius kvėpavimo 
pratimus, šeimos gydytojas turėtų konsultuotis su gydytoju 
specialistu [6]. 

COVID-19 liga sunkiau serga senyvo amžiaus žmonės 
[2], o  senyvų pacientų, išgyvenusių  ūmios ligos metu, 
pokovidiniu laikotarpiu didesnė sarkopenijos, netinkamos 
mitybos, depresijos, delyro, lėtinio skausmo rizika [18,19]. 
Ilgai išliekantys fiziniai simptomai kenkia psichosocialiniam 
senyvo amžiaus žmonių gyvenimui, kai dėl prastos savijautos 
pacientams sunku nuvykti į gydymo įstaigas, parduotuves, 

susitikti su draugais. Dėl šios priežasties, gydant senyvus pa-
cientus, reikalinga daugiadalykė komanda, sudaryta iš šeimos 
gydytojo,  slaugytojo, socialinio darbuotojo, gydytojo reabi-
litologo, kai reikia, ir kineziterapeuto bei fizioterapeuto [6].

Šeimos gydytojas, neįtardamas skubaus gydymo reika-
laujančių sveikatos būklių,  turėtų vengti perteklinių tyrimų, 
kadangi pacientai, persirgę ūmia COVID-19 liga, pirmas 6 
savaites nuo simptomų pradžios sveiksta savaime [6]. Paci-
entui turėtų būti rekomenduojamas lengvas fizinis aktyvumas 
(palaipsniui didinant fizinį krūvį), toks kaip pasivaikščioji-
mas ar Pilateso treniruočių metodas, o esant karščiavimui tu-
rėtų būti skiriamas gydymas paracetamoliu ar nesteroidiniais 
vaistais nuo uždegimo. Svarbu įvertinti paciento psichikos 
būklę ir, jei reikia, siųsti pacientą pas psichologą ar į savi-
tarpio pagalbos grupes, suteikti socialinę pagalbą.

Išvados
1. Po ūmios COVID-19 ligos atsiradę ar ilgiau nei 28 

dienas nuo simptomų pradžios išlikę klinikiniai simptomai 
laikomi pokovidiniu sindromu.

2. Lėtinės eigos COVID-19 liga paveikia daugelį or-
ganizmo sistemų, todėl pokovidinio sindromo klinikinės 
išraiškos yra labai įvairios. 

3. Gydant pokovidinį sindromą, turėtų būti vengiama 
perteklinių tyrimų, kadangi pirmomis savaitėmis po ligos 
pacientas sveiksta savaime.

4. Šeimos gydytojas, įtardamas skubaus gydymo rei-
kalaujančią sveikatos būklę, turėtų siųsti pacientą skubiai 
pulmonologo, kardiologo ar neurologo konsultacijai.

5. Neįtariant urgentinių būklių, pacientui turėtų būti 
rekomenduojamas laipsniškai didinamas fizinis krūvis bei 
skiriamas simptominis gydymas.

6. Gydant senyvo amžiaus pacientus, gydymo procese 
turėtų dalyvauti daugiadalykė komanda.
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CONCEPT OF POST-COVID SYNDROME AND 
TREATMENT IN PRIMARY HEALTH CARE

J. Juchnevičiūtė
Keywords: post-COVID syndrome, long COVID.
Summary
COVID-19 disease- it is an infectious disease, which is caused 

by newly found coronavirus (SARS-CoV-2) in 2019. Even when 
80 % of cases are mild, respiratory distress syndrome or respira-
tory failure may develop during the disease. It is estimated that 
approximately 10 % of patients who had positive SARS-CoV-2 
infection test feel bad longer than 3 weeks and some patients feel 
bad for months. Patients can not come back to normal life because 
of long lasting symptoms, also a rehabilitation programme is nee-
ded for some patients. That is how large expenses for health care 
systems form. 

The aim: to analyze the scientific literature about characte-
ristics and symptoms of post-COVID syndrome, also recommen-
dations for treatment in primary health care.

Research methods: the selection of the latest scientific articles 
and researches about characteristics and symptoms of post-COVID 
syndrome, also recommendations for treatment in primary health 
care was conducted while using PubMed, ResearchGate databa-
ses and other sources on the internet.

Results: symptoms can last up to 2 weeks in mild cases or 
from 3 up to 6 weeks in severe cases of an acute COVID-19 di-
sease. Symptoms of COVID-19 disease last longer and the dise-
ase aquires a chronic course in 10 % of all cases approximately. 
Chronic COVID-19 disease is described as the disease, when its 
symptoms last more than 28 days. Long lasting symptoms of an 
acute disease or new symptoms after the recovery are considered 
as a post-COVID syndrome. Clinical expressions of a post-CO-
VID syndrome are very different- symptoms appear in on average 
9,09 organ systems. First 6 weeks after the disease patients reco-
ver by themselves, so any excess clinical tests should be avoided. 
A patient should be referred urgently to pulmonologist, cardiolo-
gist or neurologist, if there are any suspicions on urgent conditions 
of cardiovascular and respiratory systems, also severe pneumonia 
or a new neurovascular event. If there are no suspicions on any ur-
gent conditions, a gradually increasing physical activity and symp-
tomatic treatment should be recommended for a patient. Also it is 
important to evaluate the mental state of a patient and to refer him 
to a psychologist or mutual assistance groups, to help him to get a 
social support if it is needed.
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