
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ  POST COVID 

Το σύνδρομο long covid ή post covid-19 είναι ένας όρος που περιγράφει τις επιπτώσεις του 

κορονοϊού στην υγεία του ανθρώπου, εβδομάδες ή μήνες μετά από τη νόσηση. 

Συγκεκριμένα, ο κορονοϊός  (Covid-19) προκαλεί οξεία αναπνευστική νόσο, τα συμπτώματα 

της οποίας εμφανίζουν οι ασθενείς ακόμη και μετά την παρέλευση τριών μηνών από την 

έναρξη της οξείας αυτής λοίμωξης.  Σύμφωνα μάλιστα με τα ιατρικά δεδομένα του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), ορισμένοι ασθενείς, μολονότι νοσηλεύτηκαν, 

εμφανίζουν κόπωση,  καρδιακά, αναπνευστικά και νευρολογικά συμπτώματα,  τα οποία 

διαρκούν τουλάχιστον δύο μήνες και δεν επιδέχονται άλλη ιατρική εξήγηση. Ο Π.Ο.Υ. 

επέλεξε τον όρο «σύνδρομο long covid ή post covid» για να περιγράψει τα ιατρικά αυτά 

δεδομένα. 

Τα κλινικά συμπτώματα του συνδρόμου long covid-19 είναι:  κόπωση, δυσκολία ή 

απώλεια προσοχής και διαταραχές μνήμης, αλλά και ειδικότερα συμπτώματα που 

αφορούν σε ανοσολογικά, αναπνευστικά, καρδιαγγειακά, κεντρικά και περιφερικά 

νευρολογικά, μυϊκά, αιματολογικά, γαστρεντερικά, νεφρικά/ουροποιητικά, 

ενδοκρινικά και καρδιομεταβολικά συστήματα. 

Το σύνδρομο του long covid-19 διαγιγνώσκεται τουλάχιστον 12  εβδομάδες μετά την 

εμφάνιση των συμπτωμάτων COVID-19. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να 

αποτελούν  συνέχεια των συμπτωμάτων της οξείας φάσης, που σημαίνει ότι 

εξακολουθούν να υπάρχουν. Το σύνδρομο long covid έχει μιαν αρχή, αλλά δεν έχει 

ένα σαφώς καθορισμένο τέλος. Η μακροχρόνια COVID φαίνεται να είναι πιο συχνή 

στις γυναίκες παρά στους άνδρες, αλλά αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στο γεγονός 

ότι στους άνδρες τα συμπτώματα της νόσου, επειδή είναι πολύ έντονα, αυξάνουν τα 

ποσοστά νοσηλείας και θνησιμότητας. Οι ασθενείς που θα εμφανίσουν long covid 

μπορούν να διακριθούν  σε δύο κύριες ομάδες: (i) σε ασθενείς με προϋπάρχουσες 

συννοσηρότητες, καρδιαγγειακές, αναπνευστικές, νευρολογικές, γαστρεντερικές, 

νεφρολογικές, ενδοκρινικές κ.λπ. και (ii) σε ασθενείς χωρίς γνωστές συννοσηρότητες 

πριν από τον COVID 19. 

Τα πιο χαρακτηριστικά συμπτώματα είναι:                                      

• δύσπνοια ή δύσπνοια στη κατάκλιση 

• δυσκολία στον ύπνο 

• εύκολη κούραση 

• άγχος και κατάθλιψη 

• αίσθημα παλμών της καρδιάς 

• πόνος στο στήθος 

• πόνος στις αρθρώσεις ή στους μυς 

• αδυναμία σκέψης ή εστίασης 

• αλλαγή στην αίσθηση της όσφρησης ή της γεύσης 

• επίμονος βήχας 

• καρδιαγγειακή συμμετοχή 

 

ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ 



Δυστυχώς μόνο αφού καταστραφεί το 50-60% των πνευμόνων ο ασθενής αρχίζει 

να έχει σοβαρά συμπτώματα.Σε προχωρημένες μορφές ΧΑΠ ο καπνιστής 

δυσκολεύεται να εκτελέσει ακόμη και απλές πράξεις της καθημερινότητας τουΗ 

ΧΑΠ αποτελεί σημαντικό πρόβλημα υγείας παγκοσμίως και η εμφάνιση της 

ακολουθεί παράλληλη πορεία με αυτή της καπνιστικής συνήθειας. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία αυτά η ΧΑΠ είναι η 4η αιτία θανάτου παγκοσμίως και υπολογίζεται 

ότι θα ανέβει στην 5η έως το 2020. Αποτελεί δε σημαντικότατη αιτία αναπηρίας 

για τον ασθενή. Για τον λόγο αυτό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατέταξε την 

ΧΑΠ σε μία από τις 5 πιο επικίνδυνες ασθένειες της επόμενης χιλιετίας 

και συντονίζει προσπάθειες για την αντιμετώπισή της. 

Αυτό σημαίνει ότι περίπου 600.000 Έλληνες έχουν ΧΑΠ. Δυστυχώς οι μελέτες 

δείχνουν ότι οι μισοί από αυτούς δεν το ξέρουν.000 ασθενων. 

 

• Τι προκαλεί την ΧΑΠ; 
• Η ΧΑΠ μπορεί να προκληθεί από πολλούς παράγοντες, όπως ο καπνός του 

τσιγάρου, η έκθεση σε βλαβερές ουσίες στον επαγγελματικό χώρο (σκόνη, 

χημικά, αναθυμιάσεις), η ενδοοικιακή μόλυνση από καύση βιομάζας (από 

μαγκάλια, τζάκια, ξυλόσομπες) σε μη καλά αεριζόμενους χώρους, η 

ατμοσφαιρική ρύπανση, ενώ σπάνια, υπάρχει και κληρονομική μορφή που 

εμφανίζεται σε νεότερες ηλικίες. Το κάπνισμα, ακόμη και το παθητικό, 

αποτελεί τον σημαντικότερο επιβαρυντικό παράγοντα και σε αυτό οφείλεται το 

μεγαλύτερο ποσοστό της ΧΑΠ (άνω του 90%) στις ανεπτυγμένες χώρες 

• Πως γίνεται η διάγνωση της ΧΑΠ; 
• Παρόλο που η υποψία της ΧΑΠ τίθεται ακόμη και από τον ασθενή, η 

διάγνωση απαιτεί την συμβολή του ειδικού ιατρού, δηλαδή του 
πνευμονολόγου. Και αυτό διότι σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες για την 

διάγνωση της ΧΑΠ απαιτείται μέτρηση της πνευμονικής λειτουργίας με 

σπιρομέτρηση. Η σπιρομέτρηση είναι η ΜΟΝΗ εξέταση που θα θέσει ή όχι 

την διάγνωση της νόσου σε ένα καπνιστή με συμπτώματα συμβατά με ΧΑΠ.  

 

•  

• Ποια είναι η αναγκαία παρακολούθηση ενός ασθενή με ΧΑΠ; 
• Επειδή η ΧΑΠ είναι χρόνια νόσος είναι αναγκαίο να επισκέπτεστε τακτικά τον 

πνευμονολόγο σας. Μερικές από τις εξετάσεις που μπορεί να κάνει ο γιατρός 

σας για να ελέγξει την κατάστασή σας είναι: 

• · Σπιρομέτρηση.  

• · Μέτρηση στατικών πνευμονικών όγκων:  

• · Διάχυση:  
• · Οξυμετρία.  

• · Ερωτηματολόγια ποιότητας ζωής - ελέγχου της δύσπνοιας 

• Ποια είναι η θεραπεία στη ΧΑΠ; 
• Μέχρι σήμερα δεν έχουν βρεθεί φάρμακα που να θεραπεύουν τη ΧΑΠ και αυτό 

πιθανώς συμβαίνει διότι οι βλάβες του τσιγάρου είναι μη αναστρέψιμες. Η 

θεραπεία επομένως στοχεύει στη σταθεροποίηση της νόσου και στην 

υποχώρηση των συμπτωμάτων, όπως ακριβώς γίνεται και σε άλλα χρόνια 

νοσήματα όπως η υπέρταση ή ο σακχαρώδης διαβήτης 
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• Πρωταρχικό στην αντιμετώπιση της ΧΑΠ ρόλο έχει η απομάκρυνση από 
τους βλαβερούς παράγοντες και ειδικά από το κάπνισμα. Ο ευκολότερος 

τρόπος για να σταματήσει κάποιος το κάπνισμα είναι με τη βοήθεια που θα 

λάβει σε ένα ιατρείο διακοπής καπνίσματος.  
• Για την θεραπεία της ΧΑΠ χρησιμοποιούμε κυρίως φάρμακα σε μορφή 

εισπνοών. Οι εισπνοές αυτές περιέχουν κυρίως βρογχοδιασταλτικές ουσίες 

που βοηθούν στο να διατηρούνται οι βρόγχοι ανοικτοί και να μειώνεται η 

δύσπνοια στον ασθενή με ΧΑΠ ενώ μερικές φορές περιέχουν και κορτιζόνη 

•  και κάθε χρόνο αναπτύσσονται νέα, ιδιαίτερα αποτελεσματικά 
φάρμακα. Με τα νεότερα αυτά φάρμακα αυξάνονται οι επιλογές και οι 

δυνατότητες να αντιμετωπίσουμε πλήρως τη συμπτωματολογία της 
νόσου και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής του ασθενή. 
 

• Η σωστή άσκηση είναι εντελώς απαραίτητη για τον ασθενή με ΧΑΠ, γιατί 

βελτιώνει τις αντοχές του, γυμνάζει το αναπνευστικό σύστημα, περιορίζει την 

καχεξία (την απώλεια δηλαδή μυϊκής μάζας και το αδυνάτισμα) και βελτιώνει 

την ψυχολογία του. Περπατάτε τουλάχιστον 30 λεπτά την ημέρα αφού λάβετε 

τα φάρμακα σας. Εάν λαχανιάζετε κατά την άσκηση, αυτό δεν είναι επικίνδυνο 

και το λαχάνιασμα υποχωρεί γρήγορα όταν σταματήσετε την άσκηση. Ο 

ρυθμός με τον οποίο ασκείστε πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να μην εμφανίζεται 

δύσπνοια κατά τη διάρκεια της άσκησης. Για τους ασθενείς που έχουν 

εντονότερα συμπτώματα υπάρχουν και ειδικά προγράμματα άσκησης, τα 

λεγόμενα ‘προγράμματα αποκατάστασης. 

 

• Είναι σημαντικό να ακολουθείτε υγιεινή-μεσογειακή- διατροφή στην 

καθημερινότητά σας. Θα πρέπει να προσπαθείτε να τρώτε πολλά φρούτα και 

λαχανικά. Τρώτε 3–4 γεύματα την ημέρα και αποφύγετε δύσπεπτες τροφές. Αν 

δεν νιώθετε καλά, θα πρέπει να τρώτε καθημερινά 5-6 μικρότερα γεύματα από 

μαλακές τροφές. Ο ασθενής με ΧΑΠ θα πρέπει να κάνει ετησίως το αντιγριπικό 

εμβόλιο, και μία φορά το εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου. 
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