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Възстановяване след преболедуване от COVID-19 
 
  При част от пациентите инфекцията с COVID-19 протича в рамките на седмици 
и те се възстановяват напълно. При други пациенти обаче, след излекуването 
остава известна органна дисфункция или имат симптоми за продължителен 
период от време, без структурни увреждания. В последния случай състоянието 
се нарича „синдром след преболедуване от COVID-19“. Развитието му не зависи 
от това колко тежко е протекло заболяването. По-често засяга възрастни и 
пациенти с други сериозни придружаващи заболявания, но също и много млади 
пациенти. 
 
Най-честите оплаквания са: 
- лесна умора 
- недостиг на въздух 
- кашлица 
- болки в ставите 
- гръдна болка 
 
Може да има и следните оплаквания: 
- нарушения в съня, паметта или концентрацията 
- главоболие 
- болка и слабост в мускулите 
- продължителна загуба на обонянието и вкуса 
- обрив  
 
   COVID-19 засяга предимно белия дроб. При някои пациенти след прекарана 
пневмония могат да се развият впоследствие фиброза и нарушения в дишането. 
Възможни са също увреждания на сърцето и мозъка. COVID-19 може да причини 
миокардит, което е предпоставка за развитие на сърдечна недостатъчност и 
други усложнения в бъдеще. Това налага провеждането на преглед с 
електрокардиограма и ехокардиография за изключване на тези усложнения. 
Някои пациенти развиват мозъчен инсулт, възможно е да се повиши рискът от 
развитие на болест на Паркинсон или Алцхаймер. 
   Като се има предвид вероятността за остатъчно органно засягане, както и 
развитието на синдрома след преболедуване от COVID-19, пациентите е добре 
да останат под наблюдение на лекар.  
   СЗО препоръчва след прекарана тежка форма на COVID-19 или при синдром 
след COVID-19, да се провежда белодробна рехабилитация.  
   Осигуряването на индивидуална грижа за пациентите излиза на преден план, 
като се преценява нуждата от участието на различни специалисти в 
рехабилитационната програма. 
    С грижа за Вас, ние от „Ортопедичен център Кинов“ създадохме 
рехабилитационна програма с примерни дихателни упражнения, които да  
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облекчат белодробната дисфункция. Също така, включихме и съвети за 
здравословното и балансирано хранене по време на възстановителния период. 
 

 
Рехабилитационна програма 

 
     За по-бързото връщане към нормалното си ежедневие е добре да включите в 
дневния си режим малко целенасочени упражнения, с които да подобрите 
дихателната си функция и общото си състояние. Упражненията ще да намалят 
чувството Ви на тревожност и стрес. 
       
Внимание! 

- Не започвайте упражненията, ако имате повишена температура. 
- При усещане на задух или сърцебиене спрете за почивка до отшумяването 

им.  
- Може да направите инхалация за почистване на дихателните пътища 

преди началото на упражненията. 
 
За да се убедите в правилната си техника на дишане е добре да знаете: 

- Фазите на вдишване и издишване трябва да са в съотношение 1:2, т.е. ако 
вдишваме 4 сек. издишваме 8 сек. 

- Вдишването се осъществява през носа, това е важно за мозъка, нервната 
Ви система и по-доброто разгръщане на белия дроб.  
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Упражнение 1- Гръдно дишане. 
 
Изходна позиция - тилен лег  със свити и стъпили на леглото долни крайници. 
Вдишваме дълбоко през носа и отваряме ръцете си встрани. Издишваме през 
устата, като прибираме ръце към гърдите си и максимално притискаме гръдния 
си кош, за да издишаме. 
 
1 серия – 5/6 повторения 

 

 
 
Упражнение 2 – Коремно дишане. 
 
Изходна позиция – тилен лег със свити и 
стъпили на леглото долни крайници. 
Вдишваме дълбоко през носа и 
издишваме през устата, като целта ни е да 
усетим повдигането на корема по време на 
вдишване, както и прибирането му по 
време на издишване. 
 
1 серия – 5/6 повторения 
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Упражнение 3 – Изолирано дишане 
 
Изходно положение – страничен лег.Поставяме лявата си ръка на гръдния кош. 
Вдишваме през носа гръдно и вдигаме дясната си ръка и когато издишаме 
връщаме ръката си в изходно положение. 
 
1 серия – 5/6 повторения. Правите същото упражнение с другата ръка 

Упражнение 4. 
 
Изходна позиция – седеж. Сядаме на стол и кръстосваме ръце зад главата. 
Вдишваме през носа, като гледаме максимално да отворим гръдния кош и когато 
издишаме през устата се навеждаме да докоснем земята, като се стараем да 
издишаме максимално въздуха, който сме поели. 
 
1 серия – 5/6 повторения 
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Упражнение 5. 
 
Изходно положение – тилен лег със свити и стъпили на леглото долни 
крайници.Вдишваме като отваряме ръцете си встрани. При издишването 
свиваме едното коляно към гърдите си. 
 
1 серия – 5/6 повторени 

 
 
Упражнение 6. 
 
Изходно положение – седеж. Вдишваме 
максимално колкото можем,поставяме двете 
си ръце на диафрагмата,като издишваме 
рязко на интервали,докато издишаме целия 
въздух,който сме вдишали. 
  

 
 
1 серия – 5/6 повторения 
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Упражнение 7. 
 
Изходна позиция – стоеж. Краката са разтворени на нивото на раменете. 
Повдигаме ръцете си, като вдишваме през носа и ги сваляме, като издишваме 
през устата. 
 
1 серия – 5/6 повторения 

Упражение 8. 
 
Изходна позиция – стоеж. Краката са разтворени на нивото на раменете. 
Повдигаме  
ръцете си и изнасяме единият си крак назад, като вдишваме през носа и се 
връщаме в изходно положение, като издишваме през устата. 
 
1 серия – 5/6 повторения 
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Упражнение 9.  
 
Изходна позиция – стоеж. Поставяме ръце на 
кръста и маршируваме в бавен темп. По време 
на движението дишаме равномерно. 
 
1 серия – 20/30 секунди 
 
 
 
 
 
 
 
   Нормално е по време и веднага след упражненията дишането, пулсът и 
кръвното налягане да се покачат. Те трябва да се нормализират 5 до 10 минути 
след спирането на гимнастиката. 
   Добре е преди и след гимнастиката да проветрите. 
   Разходките на открито ще бъдат допълнителен стимул за по-бързото Ви 
възстановяване. 
 

Хранителен режим 
 

   Здравословното хранене чрез разнообразен и балансиран хранителен режим 
може да помогне за осигуряване на нормалното функциониране на имунната 
система. Въпреки, че няма доказани проучвания, които да определят точно кои 
храни могат да ни предпазят от коронавируса, за някои от храните е известно, 
че повишават имунитета и спомагат за по-бързото възстановяване.  
   Придържането към здравословен, разнообразен и балансиран хранителен 
режим в този период може да осигури така важните за организма  минерали и 
витамини.  
   В помощ на нашите пациенти бихме желали да обърнем внимание на това, кои 
храни е добре да се включат в менюто и кои да се избягват с оглед повишаване 
на защитните сили на организма.  
 
Ето някои съвети: 

1. Включете ежедневно в менюто си повече плодове и зеленчуци. 
Съотношението плодове : зеленчуци, в дневното ви меню трябва да бъде 
1:2 в полза на зеленчуците. Консумирайте минимум 5 зеленчука и 2 плода 
на ден, за предпочитане с различни цветове.  
 
 

2. Консумирайте храни, които съдържат много биофлавоноиди. Освен 
антиоксидантно те имат и изразено антикоагулантно  действие (намаляват 
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съсирването на тромбоцитите) и подобряват еластичността на малките 
кръвоносни съдове. Особено подходящи са сезонните и тези с наситени 
цветове: тиква, дюля, портокали, киви, ябълки, чушки, моркови, 
грозде, броколи и др.  
 

3. Каротеноидите (отговорни за жълтия, червения, оранжевия цвят на 
плодовете и зеленчуците и се съдържат в някои зеленолистни), които в 
организма се превръщат във витамин А също имат антиоксидантно 
действие. Съдържат се най-много в моркови, спанак, сладки картофи, 
домати и тиква.  

 
4. Консумирайте храни, богати на витамин Е - бадеми, слънчоглед, 

лешници, фъстъчено масло, зехтин, куркума, на цинк  - различни видове 
ядки, семена, бобови храни – боб, грах, авокадо, морски дарове, някои 
риби, на селен – бразилски орех, ядки, яйца, черен дроб, ориз, пшеница, 
морски дарове, броколи и  омега 3 мастни киселини - мазни риби – тон, 
сьомга, сьомгова пъстърва, скумрия; орехи, чиа, ленено семе, зехтин, 
рапично олио, авокадо. 

 
5. Консумирайте храни, богати на витамин D - мазни риби – сьомга, 

сардини, херинга, скумрия, риба тон, пъстърва; яйчен жълтък, месо, черен  
дроб и субпродукти, мляко, зърнени закуски. Маслото от черен дроб на                    
треска съдържа много високо количество витамин D. 

 
6. Важно е да се погрижите за чревния баланс. Консумирате повече 

туршии, кисело зеле, кисело мляко, комбуча, кефир. Имат пробиотично 
действие и подобряват храносмилането.  

 
7. Приемането на достатъчно количество течности е важно в този период. 

Приемайте билкови, плодови или зелен чай, дори при намален апетит. 
Препоръчителната дневна доза е  30-33 мл/кг тегло. Това предпазва 
организма от дехидратация. 

 
8. От съществено значение да се намали консумацията на захарни изделия 

и рафинирани храни, на алкохол. Да се контролира теглото. Отказване от 
тютюнопушене. 

 
     Достатъчно сън и движение са ключови моменти за поддържане на 
здравословен начин на живот. 
 

                                                                                                                                                                                   

                             
                              


