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Ускладнення COVID-19 та 
постковідний синдром 



Огляд захворюваності на COVID-19 в Україні

Щоденна кількість нових випадків на COVID-19 (01.20-02.21)

Загальна кількість захворілих: 1,3+ млн.

Кількість померлих: 25+ тис. 

28.11.2020 (16294)

https://www.who.int/countries/ukr/



Дефініції NICE (Національного інституту здоров’я Британії)

Гострий COVID-19

• симптоми COVID-19, що
тривають протягом 4 
тижнів.

Персистуючі симптоми 
COVID-19 (ongoing 

COVID-19)

• симптоми COVID-19, що
тривають від 4 до 12
тижнів.

Постковідний синдром

• сукупність соматичних
та нейропсихічних
симптомів, що
розвиваються під час 
або після інфекції
COVID-19, тривають > 12 
тижнів та не 
пояснюються
альтернативним
діагнозом. 

COVID-19 rapid guideline: managing the long-term effects of COVID-19 NICE guideline Published: 18 December 2020

LONG COVID



Симптоми “Long COVID-19” 

Згідно даних метааналізу, у 80% - розвинувся 1 або 
кілька симптомів у  непередбачуваних поєднаннях. 

П’ятьма найпоширенішими симптомами були:

втома (58%), головний біль (44%), розлад уваги 

(27%), випадання волосся (25%) задишка (24%).

↑Лабораторні маркери запалення – Д-димер (20%), 
натрійуретичний пептид(11)%, СРБ (8%), феритин сироватки (8%), 
прокальцитонін (4%) , ІЛ-6 (3%).

2021 Jan 30;2021.More than 50 Long-term effects of COVID-19: a systematic review and meta-analysis PREPRINT 
•



Хоча б 1 симптом: 76%

м’язева слабкість, втома – 63% 

порушення сну – 26%

втрата волосся– 22 %

порушення смаку та нюху – 11% та 9% 

відчуття серцебиття – 9%

біль в суглобах – 9%

зниження апетиту – 8%

запаморочення – 6%

діарея чи блювання -5%

біль в грудях – 5%

біль в горлі або важкість при ковтанні – 4%

шкірний висип – 3%

м’язевий біль – 2%

головний біль – 2%

субфебрилітет (до 37.5) - <1%

Симтоми, які повідомлялися через 6 міс.

Lancet 2021; 397: 220–32 6-month consequences of COVID-19 in patients discharged from hospital: a cohort study

В обсерваційному дослідженні з Китаю, де
1733 пацієнтів спостерігали протягом 6 
місяців після виписки з відділення, не 
знайшли кореляції між важкістю перебігу 
гострого Covid-19 та наявністю симптомів 
після.  



EQ-5D-5L опитувальник якості життя пацієнта

Andrew M. Garratt et al. Quality of life after COVID-19 without hospitalisation: Good overall, but reduced in some dimensions, Journal of Infection, January 09, 2021



Дані згідно з результатами EQ-5D-5L опитувальника:

Біль або дискомфорт - 27% 

Тривога або депресія - 23% 

Порушена мобільність - труднощі з 
ходьбою - 7%

Труднощі при виконанні
повсякденної активності - 2%

Труднощі при 
самообслуговуванні -

1%

Lancet 2021; 397: 220–32 6-month consequences of COVID-19 in patients discharged from hospital: a cohort study



Фіброз легень

Ризик фактори постковідного фіброзу легень: 

Вік >65 років

Тяжкий перебіг захворювання 

Більша тривалість днів перебування на апараті ШВЛ 

Паління 

Хронічний алкоголізм 

Paolo Spagnolo et al. Pulmonary fibrosis secondary to COVID-19: a call to arms? The Lancet Resp. Med. VOLUME 8, ISSUE 8, P750-752, AUGUST 01, 2020

Ademola S. Ojo, "Pulmonary Fibrosis in COVID-19 Survivors: Predictive Factors and Risk Reduction Strategies", Pulmonary Medicine, vol. 2020,

https://www.thelancet.com/journals/lanres/home
https://www.thelancet.com/journals/lanres/home


Неврологічні ускладнення в гострому періоді

Mark A Ellul et al. Neurological associations of COVID-19, Lancet Neurol 2020; 19: 767–83

Енцефаліт

Гостра некротизуюча енцефалопатія

Ішемічний інсульт

Період появи респіраторних сипмтомів Covid-19 інфекції та настання 
неврологічних проявів може не співпадати у часі.

Патологічні механізми неврологічних ускладнень повязані як з 
прямою дією вірусу на нервову систему, так і з пара- та 
постінфекційним процесом, запаленням стінки судин.



Можливі тяжкі ускладнення COVID-19 у віддаленому періоді

European Respiratory Society. COVID 19 patients suffer long-term lung and heart damage but it can improve with time. 2020. 
Greenhalgh T et al. Management of post-acute COVID 19 in primary care BMJ 2020; Public Health England. COVID 19: long-term health effects. 2020. 
Weerahandi HW et al Post-discharge health status and symptoms in patients with severe COVID 19. medRxiv [Internet]. 2020 Aug 14 

Ішемічний інсульт 
Епілепсія 
Енцефаліт 

Нейродегенерація
Краніальні нейропатії

Міокардит, перикардит
Інфаркт міокарду 

Аритмії 
Тромбоемболія

Діастолічна дисфункція ЛШ

Ниркова, печінкова недостатність
Розлади коагуляції 

Тромбози
Лімфаденопатії 

Посттравматичний  
стресовий розлад 

Легеневий фіброз
Легенева гіпертензія 
Кисневозалежність

Міалгії
Синдром системної 
запальної відповіді
Нейрогенні аміотрофії
Полірадикулонейропатії



Ймовірний механізм психічних проблем після COVID-19

Прямі наслідки
вірусної інфекції

Імунологічна
відповідь

Наслідки
кортикостероїдної

терапії

Перебування в 
реанімації

Соціальна ізоляція
та стигма

Lancet 2021; 397: 220–32 6-month consequences of COVID-19 in patients discharged from hospital: a cohort study
Bonazza, F. (2021). Psychological outcomes after hospitalization for COVID-19: data from a multidisciplinary follow-up screening program for recovered patients. Research in 
Psychotherapy: Psychopathology, Process and Outcome, 23(3).

Можливі фактори ризику:
Жіноча стать
Молодший вік пацієнта 
Тяжкість перебігу?



Рекомендації NICE щодо діагностики
Оцінювати соматичний, когнітивний, 
психічний а також функціональний 

статус пацієнта через 6 тижнів після 
виписки або одужання. 

Збирати детальний анамнез щодо 
захворювання на Covid-19, про 

природу та тяжкість симптомів, що 
турбували раніше та теперішніх.

Враховувати часові рамки 
виникнення та тривалості 

симптомів 

Виявляти невідкладні/гострі стани та 
скеровувати для лікування в стаціонарі за 

наявності – тяжкої гіпоксемії під час 
навантаження, ознак серйозного 

захворювання легень, кардіального болю 
в грудній клітині, психозу. 

Стандартні лабораторні обстеження 
можуть включати – ЗАК, печінкові та 

ниркові проби, СРБ, феритин, 
натрійуретичний пептид, тиреоїдну

панель.

Виконання функціональних проб з 
оцінкою ЧСС, ЧД та SpO2.

Оцінити АТ при виконанні 
ортостатичних проб в пацієнтів з 

серцебиттям чи запамороченням у 
вертикальному положенні. 

COVID-19 rapid guideline: managing the long-term effects of COVID-19 NICE guideline Published: 18 December 2020 www.nice.org.uk/guidance/ng188 



Рекомендації щодо менеджменту

COVID-19 rapid guideline: managing the long-term effects of COVID-19 NICE guideline Published: 18 December 2020 www.nice.org.uk/guidance/ng188 

Інформування 
пацієнтів про 

те, як собі 
допомогти 

Симптоматична

терапія: вітаміни 
та БАДи не мають 

доведеної 
ефективності  

Реабілітація та 
подальше

спостереження



Machado, F.V.C., Meys, R., Delbressine, J.M. et al. Construct validity of the Post-COVID-19 Functional Status Scale in adult subjects with COVID-19. Health Qual Life Outcomes

Чи є якісь обов’язки чи активності вдома чи на роботі, які ви більше не здатні 
виконувати

Чи можете ви проживати самостійно без допомоги іншої особи? (мається на увазі – самостійно харчуватись, 
пересуватись, користуватись ванною, виконувати гігієнічні процедури?

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

НІ

НІ

НІ

НІ

Ви страждаєте від таких симптомів, як біль, 
депресія чи тривога? 

Чи є у вас потреба зменшити 
обов’язки/активності чи 
розтягнути їх виконання в часі?

Ступінь 0

Відсутні
функціональні
обмеження

Ступінь 1

Незначні 
функціональні 
обмеження

Легкі 
функціональні 
обмеження

Помірні 
функціональні 
обмеження

Тяжкі 
функціональні 
обмеження

Ступінь 2 Ступінь 3 Ступінь 4

Алгоритм швидкої оцінки 
функціонального статусу пацієнта
(розроблений для використання  
медичними працівниками) 



Команда фахівців з реабілітації

Фізичний терапевт  -
менеджмент втоми, 

покращення мобільності, 
програма дихальної 

реабілітації  

Ерготерапевт –
професійна реабілітація

Терапевт мови 
(логопед) –порушення 

ковтання та мови 

Дієтолог – поради щодо 
харчування 

Психолог –
менеджмент 

психологічних 
порушень 

Лікар ФРМ –
менеджмент  

коморбідних станів, 
болю, координатор   

Assessing long-term rehabilitation needs in COVID-19 survivors using a telephone screening tool (C19-YRS tool)
Posted in Clinical Review Article,COVID-19 Articles, Special Feature on 29th Jun 2020



Приклад програми обстеження пацієнта

Первинна
консультація
спеціаліста

терапевтичного
профілю

Лабораторна 
діагностика 

ЕКГ, ЕхоКГ Спірометрія

УЗД ОЧП
Консультація 

вузького спеціаліста 
Огляд фізичного

терапевта/психолога 
Індивідуальна

програма реабіліатції



Підсумки 
Близько 10% загальної кількості пацієнтів, що хворіли COVID-19, будуть мати
тривалі симптоми.

Не завжди ці симптоми можна пояснити результатами лабораторних чи
візуалізаційних методів обстежень.

Тяжкий перебіг ≠ обовязковий постковідний синдром.

Патогенез постковідного синдрому до кінця не вивчений.

Немає переконливих рекомендацій з високим рівнем доказовості щодо
лікувальних втручань.

Акцент на виявленні, інформуванні пацієнтів та реабілітації.

Прогноз – невідомий. Важливо тривале спостереження.

National Institute for Health Research. Living with COVID-19–A dynamic review of the evidence around ongoing Covid19 symptoms (often called Long Covid). 2020
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