


W Polsce oraz na świecie zwiększa się liczba pacjentów doświadcza-
jących długoterminowych skutków zakażenia wirusem SARS-Cov-2. 
Do sierpnia 2021 r. zanotowano aż 208 mln potwierdzonych przy-
padków COVOD-19. Z powodu choroby zmarło ponad 4,37 mln osób.

Czym jest i kiedy występuje syndrom post-covidowy?
Samo przechorowanie COVID-19 często nie oznacza końca dolegliwości. Długofalowe 
konsekwencje zakażenia mogą być odczuwalne po wielu tygodniach, a nawet mie-
siącach po uzyskaniu negatywnego wyniki na obecność RNA wirusa w organizmie.
Objawy zwane syndromem post-covidowym dotyczą różnych narządów i mogą 
występować zarówno u pacjentów z ciężkim, umiarkowanym, jak również 
łagodnym przebiegiem choroby. Mogą ich doświadczać nie tylko seniorzy, ale 
również osoby młode, wcześniej zdrowe, zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Jak często po COVID-19 występują objawy neuropsychiatryczn?
Wyniki badań dotyczących objawów neuropsychiatrycznych post-COVID prze-
prowadzone u 236 379 pacjentów po 6 miesiącach od zakażenia SARS-Cov2 
wykazały, że nawet 1/3 z nich (ok. 34%) cierpi na zaburzenia neurologiczne lub 
psychiatryczne. Większość zaburzeń występowała znacznie częściej u pacjentów 
po COVID-19, niż po grypie czy innych infekcjach układu oddechowego.
Najczęściej występujące zaburzenia neurologiczne i psychiatryczne w syndro-
mie post-covidowym to bóle głowy i udary. Zakażenie SARS-Cov2 związane jest 
także ze zwiększeniem ryzyka zaburzeń nastroju, lękowych i poznawczych. 
Zwiększa się również ryzyko wystąpienia otępienia i choroby Alzheimera.



Zaburzenia poznawcze po COVID-19.
Objawy, które powinny zaniepokoić jeżeli pojawiają się po raz pierwszy to 
zaburzenia:
 pamięci (zapominanie o wydarzeniach i szczegółach, powtarzanie tych   
 samych pytań i opowieści, trudności z zapamiętywaniem nowych informacji),
 koncentracji uwagi (niemożność skupienia się na wykonywanych zada-  
 niach, łatwe meczenie się) – doświadcza ich ok. 50% pacjentów po COVID-19,
 funkcji wykonawczych (problemy z obsługą urządzeń, gotowaniem,   
 naprawianiem rzeczy).

U młodszych osób objawy te mogą być przemijające, ale mogą też być początkiem 
otępienia. U niektórych pacjentów doświadczających przed chorobą łagodnych 
zaburzeń poznawczych, może dojść do pogorszenia funkcjonowania, a w konse-
kwencji do otępienia, nawet w ciągu 5 tygodni od zakażenia.
Warto pamiętać o tym, że zarówno samo zakażenie SARS-Cov2, jak i przedłużają-
cy się lockdown, izolacja społeczna, stres, niepewność jutra i inne czynniki psy
chospołeczne mogą mieć wpływ na pogorszenie pracy mózgu osób starszych.

Czym jest tzw. „mgła pocovidowa”?
Określenie „mgła pocovidowa” jest używane w celu opisania subiektywnie 
odczuwanego pogorszenia funkcjonowania poznawczego i występowania, 
objawów takich jak:
 zmęczenie,
 trudności z koncentracją,
 problemy z pamięcią,
 łatwe rozpraszanie się,
 brak skupienia się na wykonywanych zadaniach/czynnościach.



Gdzie szukać pomocy?
Jeśli zauważysz u siebie niepokojące objawy związane z tzw. „mgłą 
pocovidową”, wskazane jest przeprowadzenie badania funkcji po-
znawczych oraz wizyta u psychologa lub lekarza psychiatry.

Na konsultację u lekarza psychiatry i badanie psychologiczne, może umówić się 
każda osoba powyżej 18 roku życia, w dowolnej Poradni Zdrowia Psychicznego 
posiadającej umowę z NFZ.
Wykaz poradni dostępny na stronie:
h�ps://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/PrzychodnieSpecjalistyczne

Na wizytę nie jest wymagane skierowanie od lekarza POZ lub specjalisty.
Mieszkańcy Wrocławia powyżej 55 roku życia, którzy maja problemy z pamięcią 
mogą skorzystać z bezpłatnych badań przesiewowych, organizowanych przez: 
 Dolnośląską Fundację Alzheimerowską
 ul. Sikorskiego 7h, we Wrocławiu.
 Rejestracja, tel. 533 260 085
 e-mail: kontakt@alzheimer.wroclaw.pl
Więcej informacji na stronie internetowej: www. alzheimer-fundacja.pl

Pomoc psychologiczną i psychiatryczną można uzyskać również w:
 Przychodni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień
 ul. Samuela Lindego 19-21, we Wrocławiu.
 Rejestracja, tel. 71 355 63 61
 e-mail: pzp-rejestracja@spzoz.wroc.pl



Jak poprawić funkcjonowanie swojego mózgu?

W przypadku zaburzeń pamięci i innych funkcji poznawczych w wyniku 
COVID-19 należy:
 utrzymywać kontakty społeczne (spotkania z rodziną, przyjaciółmi),   
 które pełnią funkcję ochronna i terapeutyczną, 
 stosować umiarkowaną aktywność �zyczną,
 zdrowo się odżywiać (zalecana jest dieta śródziemnomorska),
 ćwiczyć pamięć i rozwijać zainteresowania.

Przydatna może być terapia funkcji poznawczych lub terapia zajęciowa.

Zmiany w diecie, które warto wprowadzić:

 ser żółty zastąpić serem mozzarella,
 śmietanę - gęstym jogurtem naturalnym,
 czerwone tłuste mięsa - tłustymi rybami morskimi (np. śledź, makrela, szprot),
 masło i olej słonecznikowy - olejem rzepakowym.

Ponadto:
 spożywaj warzywa i owoce o intensywnej barwie (np. warzywa liściaste,  
 owoce jagodowe), 
 sfermentowane produkty mleczne i kiszonki,
 przyprawiaj potrawy kurkumą z pieprzem lub curry.

Pamiętaj o:
 odpowiednim nawodnieniu organizmu (2,0 – 2,5 l płynów dziennie),
 unikaniu smażenia, zastępując je duszeniem, pieczeniem lub gotowaniem.



Opracowanie i druk materiałów współ�nansowany przez Miasto Wrocław.


