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ВЪВЕДЕНИЕ

Общественият интерес към
пандемията от COVID-19 постепенно
намаля, но вирусът продължава да
взема своите жертви, а справянето с
негативните последици във всички
сфери на живота ще продължи още
дълго.

По данни на Световната здравна
организация (СЗО) към 1 януари 2023 г.
потвърдените случаи на COVID-19 в
световен мащаб са 656 милиона, а
смъртните случаи - 6.6 милиона.[1] В
България починалите от началото на
пандемията са 38 122.[2]

COVID-19 задълбочи много
неравенства, включително и тези на
база пол, като жените в България и по
света бяха непропорционално
засегнати от загуба на работни места
или се оказаха на първа линия в
борбата с вируса в качеството си на
медицински сестри, здравни и
социални работници. Жените
понесоха и по-големия товар от
полагането на грижи за деца и
зависими възрастни в условия, в  
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[1] World Health Organization, Weekly epidemiological update on COVID-19 - 4 January 2023,
https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---4-
january-2023, (последно отворено на 5 януари 2023 г.)
[2] Единен информационен портал, https://coronavirus.bg/, (последно отворено на 8
януари 2023 г.)
[3] UN Women, Press release: UN Women raises awareness of the shadow pandemic of
violence against women during COVID-19,
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/5/press-release-the-shadow-pandemic-of-
violence-against-women-during-covid-19, (последно отворено на 21 декември 2022 г.)
[4] Global Burden of Disease Long COVID Collaborators. Estimated Global Proportions of
Individuals With Persistent Fatigue, Cognitive, and Respiratory Symptom Clusters Following
Symptomatic COVID-19 in 2020 and 2021. JAMA. 2022;328(16), p. 1604–1615,
http://bit.ly/3vKZkUm, (последно отворено на 6 декември 2022 г.) 
[5] World Health Organization, Post COVID-19 condition (Long COVID),
https://www.who.int/europe/news-room/fact-sheets/item/post-covid-19-condition, (последно
отворено на 5 януари 2023 г.)
[6] Фондация „Екатерина Каравелова“, Здраве: от жени за жени vol.1 – дискусия за
ефектите на дългия COVID – 19 върху женското здраве и психичното здраве на жените,
https://ekfwomen.org/zdrave-ot-zheni-za-zheni-vol-1-video/, (последно отворено на 7
декември 2022 г.) 

  

които образованието беше дистан-
ционно, а центровете за предоставяне
на социални услуги не можеха да
функционират нормално. Пандемията
доведе и до увеличаване на случаите
на насилиe срещу жени.[3]

Жените се оказаха
непропорционално засегнати и от
дълъг COVID-19[4] или още пост-
COVID-19 състояние, което СЗО
дефинира като продължаването или
развиването на нови симптоми 3
месеца след първоначалната
инфекция от SARS-CoV-2, които
продължават поне 2 месеца без да
има друго обяснение за тях.[5] 

Темата за дългия COVID-19 при жени-
те, по която рядко се говори в
българското обществено пространст-
во, беше дискутирана в рамките на
събитието „Здраве: от жени за жени“,
което Фондация „Екатерина Караве-
лова“ организира в края на месец
март 2022 г.[6] Обратната връзка, която
организацията получи от много жени,
които бяха проследили събитието
онлайн, за необходимостта от повече  

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---4-january-2023
https://coronavirus.bg/
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/5/press-release-the-shadow-pandemic-of-violence-against-women-during-covid-19
http://bit.ly/3vKZkUm
https://www.who.int/europe/news-room/fact-sheets/item/post-covid-19-condition
https://ekfwomen.org/zdrave-ot-zheni-za-zheni-vol-1-video/


информация и ангажираност във
връзка с пост-COVID-19 синдрома
провокира работата по настоящия
доклад.

Toй не представлява научно
изследване и по обем и замисъл не
предполага задълбочен анализ на
пост-COVID-19 синдрома, причините
той да се наблюдава в много по-
голяма степен сред жените и всички
аспекти на специфичния начин, по
който те са засегнати. Неговата цел е
да привлече внимание към темата за
дългия COVID-19 при жените, които са
по-често засегнати от това състояние
и да насърчи отговорните институции
да вземат необходимите мерки. 
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Важно е да се уточни, че в доклада
термините „дълъг COVID-19”, „пост-
COVID-19 синдром“ и „пост-COVID-19
състояние“ се използват с едно и също
значение. В заглавието на доклада и в
имената на разделите приоритетно е
използван терминът „дълъг COVID-19”,
защото е по-широко познат и
използван извън медицинските
среди. 



КАКВО КАЗВАТ МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА
ДЪЛГИЯ COVID-19 И КАК ТОЙ ЗАСЯГА ЖЕНИТЕ

Мултидисциплинарен подход при
оценката и прилагането на мерки
за справяне с дългия COVID-19. 
Разработване в сътрудничество с
пациенти и техните семейства на
нов тип здравни грижи и
подходящи за всеки контекст
насоки за здравните работници,
особено тези, предоставящи
първична медицинска помощ.
Създаване на подходящи услуги,  

Около година след обявяването на
пандемията, през февруари 2021 г.
Регионалният офис за Европа на
Световната здравна организация
публикува полиси брийф, посветен на
дългия COVID-19. Основните изводи
са, че COVID-19 може да причини
устойчиво влошаване на
здравословното състояние и има
сериозно негативно въздействие
върху способността на хората да се
върнат на работа, което на свой ред
води до тежки икономически
последствия за тях и семействата им,
отразява се на социалния живот и
психичното здраве.

По тези причини политиките,
насочени към адресиране на дългия
COVID-19 следва да отчитат неговия
комплексен характер и това, че
разбирането за него постоянно се
развива в резултат на постъпващите
нови данни. Това предполага:
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[7] European Observatory on Health Systems and Policies, Rajan, Selina, Khunti, Kamlesh,
Alwan, Nisreen, Steves, Claire. et al. ( 2021) . In the wake of the pandemic: preparing for long
COVID. World Health Organization. Regional Office for Europe,
https://apps.who.int/iris/handle/10665/339629, (последно отворено на 21 декември 2022 г.)
[8] World Health Organization, Post Covid-19 condition (long Covid),
https://www.who.int/europe/news-room/fact-sheets/item/post-covid-19-condition (последно
отворено на 29 декември 2022 г.)

  

Предприемане на действия, които
да адресират по-дългосрочните
ефекти от дългия COVID-19 като
правата на работниците, политики
за ползване на болнични и достъп    
до различни социални пакети за
подкрепа.
Внедряване на добре
функциониращи регистри на
пациентите с продължаващи
симптоми с цел проследяване и
подкрепа за изследванията на
дългия СOVID-19, които са от
огромно значение за неговото по-
добро разбиране и третиране.[7]

включително рехабилитация и онлайн
инструменти за подкрепа.

Според данните, налични към
декември 2022 г., между 10% и 20% от
заболелите от SARS-CoV-2 може да
развият дълъг COVID-19. Въпреки, че
точният брой на хората, които живеят
с продължаващи симптоми в световен
мащаб не е известен, изчисленията
сочат, че в Регион Европа на СЗО,
броят на засегнатите е около 17
милиона.[8]

През октомври 2022 г. СЗО публикува
клинична дефиниция на пост-COVID-
19 състоянието, постигната чрез
консенсус по метода Делфи. Той
представлява структуриран процес за
разработване на насоки в области, в
които все още изследванията са
ограничени или има противоречиви
доказателства. Методът включва  

https://apps.who.int/iris/handle/10665/339629
https://www.who.int/europe/news-room/fact-sheets/item/post-covid-19-condition


избор на проблемна област, селекти-
ране на панелисти с експертиза в
избраната област, анонимизиране на
панелистите, контролирана обратна
връзка, итерация, критерии за пости-
гане на консенсус, анализ на консен-
суса, критерии при затваряне на
процедурата и стабилизиране на
постигнатите резултати.[9]

Дефиницията на пост-COVID-19
състоянието, публикувана от СЗО е
следната:
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[9] Nasa P, Jain R, Juneja D. Delphi methodology in healthcare research: How to decide its
appropriateness. World J Methodol. 2021 Jul 20;11(4):116-129. doi: 10.5662/wjm.v11.i4.116. PMID:
34322364; PMCID: PMC8299905. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8299905/
(последно отворено на 5 януари 2023 г.)
[10] World Health Organization, A clinical case definition of post COVID-19 condition by a Delphi
consensus, 6 October 2021, https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-
Post_COVID-19_condition-Clinical_case_definition-2021.1. (последно отворено на 15 декември
2022 г.)
[11] Aghaei A, Zhang R, Taylor S, Tam CC, Yang CH, Li X, Qiao S. Social Life of Females with
Persistent COVID-19 Symptoms: A Qualitative Study. Int J Environ Res Public Health. 2022 Jul
26;19(15):9076, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9331983/ (последно отворено
на 29 декември 2022 г.)
[12] Global Burden of Disease Long COVID Collaborators. Estimated Global Proportions of
Individuals With Persistent Fatigue, Cognitive, and Respiratory Symptom Clusters Following
Symptomatic COVID-19 in 2020 and 2021. JAMA. 2022;328(16), p. 1604–1615,
http://bit.ly/3vKZkUm, (последно отворено на 6 декември 2022 г.)   

С натрупването на данни за дългия
COVID-19 става възможно не само
състоянието да бъде по-добре
дефинирано и третирано, но и да се
установи, че жените са изложени на
значително по-голям риск от
развиване на продължаващи
симптоми спрямо мъжете, което
предполага управлението им да взема
предвид спецификите на база пол. 

Изчисленията на това колко точно е
голяма разликата в
разпространението на дългия COVID-
19 сред жените и мъжете варират.
Някои изследвания на данни от САЩ
сочат, че 80% от докладващите
продължаващи симптоми след
прекаран COVID-19 са жени.[11] Според
друг мащабен анализ на 54
изследвания с данни за общо 1.2
милиона души от 22 страни,
публикуван през октомври 2022 г. в
Журнал на Американската
медицинска асоциация (JAMA) 63.2%
от хората, засегнати от дълъг COVID-19
са жени.[12]

Освен че жените са изложени на по-
голям риск от развиване на пост-
COVID-19 синдром, при тях той може
да протече по-тежко, като според
някои изследвания жените са по-
често засегнати от депресия и 

Пост-COVID-19 състояние възниква
при лица с анамнеза за вероятна или
потвърдена инфекция със SARS CoV-2,
обикновено 3 месеца от началото на
COVID-19 със симптоми, които
продължават поне 2 месеца и не
могат да бъдат обяснени с
алтернативна диагноза. Честите
симптоми включват умора, задух,
когнитивна дисфункция, но също и
други и като цяло оказват влияние
върху ежедневното функциониране.
Симптомите могат да бъдат
новопоявили се след първоначалното
възстановяване от остър COVID-19 или
да продължават от първоначалната
фаза на заболяването. Може да се
наблюдава флуктуация при
симптомите или те да изчезват и да се
появяват отново.[10]

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8299905/
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Post_COVID-19_condition-Clinical_case_definition-2021.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9331983/
http://bit.ly/3vKZkUm


намалена физическа активност в
резултат на дългия COVID-19.[13]

Друг специфичен начин, по който
жените са засегнати от дългия COVID-
19 е свързан с промени в
менструацията. Натрупващи се данни
от различни източници, цитирани в
рецензирани публикации сочат, че
жени, прекарали COVID-19 докладват
за изменения в месечния им цикъл, в
неговата продължителност,
регулярност и обем (по обилно
кървене и отделяне на по-големи
кръвни съсиреци), както и влошен
предменструален синдром.[14]

ДЪЛГИЯТ COVID-19 ПРИ ЖЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ   7

[13] Valentina Bucciarelli, Milena Nasi, Francesco Bianco, Jelena Seferovic, Vladimir Ivkovic,
Sabina Gallina, Anna Vittoria Mattioli, Depression pandemic and cardiovascular risk in the
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Medicine, Volume 32, Issue 1, 2022, p. 12-17,
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отворено на 7 декември 2022 г.)
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Към момента няма достатъчно научна
информация за въздействието на
дългия COVID-19 върху бременните
жени, но рискът от потенциални
усложнения не бива да бъде
подценяван. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1050173821001158?via%3Dihub
https://academic.oup.com/ije/article/51/3/691/6447179


ДЪЛГИЯТ COVID-19 В БЪЛГАРСКИЯ КОНТЕКСТ

В България темата за дългия COVID-19
и факта, че той засяга предимно
жените не предизвиква голям
интерес, а регистър на хората с
продължаващи или новопоявили се
симптоми след преболедуване не
съществува.

На 9-ти февруари 2022 г. народният
представител Халил Летифов отправя
запитване към министър Асена
Сербезова във връзка с политиката на
Министерство на здравеопазването
относно пост-COVID-19 синдрома.
Конкретният въпрос на народния
представител е дали МЗ разполага с
информация какъв е процентът на
развилите пост-COVID-19 синдром в
страната и какви усложнения имат. В
своя писмен отговор от 16 февруари
2022 министър Сербезова отговаря, че
в Националната здравна
информационна система и
Националната информационна
система за борба с COVID-19 не се
събира информация за брой случаи
на пост-COVID-19 синдром.[15] 

В отговор на изпратено запитване от
страна на Фондация „Екатерина
Каравелова“ към Националния център
по обществено здраве и анализи
(НЦОЗА) през месец август 2022,
получихме потвърждение, че такива
данни за страната не се събират.
Въпреки това, от НЦОЗА бяха
цитирали международни
изследвания, които с категоричност
сочат, че жените страдат много по-
често от мъжете от дълъг COVID-19,
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[15] Народно събрание на Република България, 
 https://www.parliament.bg/bg/topical_nature/ID/40920?
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(последно отворено на 4 януари 2023 г.)
[16] Кореспонденция с НЗОЗА

  

като особено засегнати са тези във
възрастовата група 20-40 години.[16]

Предвид множеството международни
изследвания на база на голям обем
данни, които сочат, че жените са по-
често засегнати от пост-COVID-19
синдром, цитирани в предходния
раздел, може да се заключи, че най-
вероятно ситуацията в България е
сходна.

Информация по темата обаче липсва.
Във вече споменатата
кореспонденция с НЦОЗА на
Фондация „Екатерина Каравелова“
беше отговорено, че по мнение на
експертите в центъра, жените,
засегнати от дълъг COVID-19 могат да
намерят информация само в интернет
пространството. Това показва, че
българските институции не са счели
за нужно да разработят специални
информационни материали и да ги
разпространят сред 
 общопрактикуващите лекари и
лечебните заведения, така че
проверена и надеждна информация
да достигне до максимален брой
граждани.

Единственият ресурс, наличен на
български език, за който Фондация
„Екатерина Каравелова“ откри
информация и би могъл да бъде
полезен на хората, засегнати от дълъг
COVID-19 e „Подкрепа за
самоуправление на рехабилитацията
в периода след заболяване, свързано
с COVID-19: Второ издание“. Той е раз-

https://www.parliament.bg/bg/topical_nature/ID/40920?fbclid=IwAR02rAeINw4poUipOwhOovnnFI7CBr938AH-sq4ToCh9UoOwncoDSsDi2kc


работен от Регионален офис за
Европа на Световната здравна
организация и линк към него може да
бъде намерен в раздела „Полезни
ресурси“ в края на доклада.

Брошурата съдържа ценна
информация за адресиране на
основните групи продължаващи
симптоми, които се наблюдават след
прекарана инфекция от COVID-19:
справяне с проблеми с дишането,
контрол на умората, хранене,
включително проблеми с обонянието
и вкуса, справяне с проблеми с
концентрацията, паметта и
мисловната дейност, справяне със
стреса, тревожността и депресията. В
началото на документа са изброени и
„червените флагове“, които изискват
спешно внимание от страна на
медицинско лице. 

В него обаче липсва информация за
спецификите на продължаващата
симптоматика на база пол, като
например изменения в месечния
цикъл, като при такива оплаквания
препоръката отново би била за
обръщане към специалист.

Конкретна мярка за адресиране на
пост-COVID-19 синдрома от страна на
българските институции е
създадената през май 2021 г.
специализирана клинична пътека за
рехабилитация след прекаран COVID-
19. Това е КП №267 „Физикална
терапия, рехабилитация и
специализирани грижи след лечение
от COVID-19“. Тя предвижда до 10 дни
болничен престой при еднократна 
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[17] Кореспонденция с НЗОК
  

хоспитализация в календарната
година. От нея могат да се възползват
само пациенти, които са били
диагностицирани с COVID-19 и са били
хоспитализирани за лечение от
вируса. 

Фондация „Екатерина Каравелова“
отправи запитване към Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК)
относно броя пациенти, които са се
възползвали от клиничната пътека и
получи информация, че за 2022 г.
техният брой е бил едва шест, от
които само една жена.[17] Възможни
причини за този нисък брой могат да
бъдат от една страна липсата на
информация за клиничната пътека, а
от друга изискването пациентите да
са били хоспитализирани за лечение
от вируса. 

От кореспонденцията на фондацията
с НЦОЗА става ясно, че лекари са
настоявали за създаване на
рехабилитационни центрове за
пациенти с пост-COVID-19 синдром,
отчитайки нуждата от комплексно
проследяване на преболедувалите. В
отговорите на отправените въпроси
са отбелязани и психо-емоционални-
те проблеми, от които много хора с
пост-COVID-19 синдром страдат, както
и необходимостта от оказване на
психологическа помощ на персонала
в лечебните заведения. Очевидно на
този етап подобни действия все още
не са предприети, а за разработване
на специфични мерки, които да
адресират проблемите на жените с
дълъг COVID-19 в България не може и
да се мисли. 



ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФОНДАЦИЯ „ЕКАТЕРИНА КАРАВЕЛОВА“

С цел да бъде адресиран проблемът с
липсата на данни за дългия COVID-19
сред жените в България, през месец
ноември 2022 Фондация „Екатерина
Каравелова“ проведе онлайн проуч-
ване. В него се включиха 141 жени от
цялата страна, сред които са и малък
процент жени от България, които в
момента живеят в чужбина. Въпреки
че няма характер на национално
представително изследване, то дава
ценна информация, която може да
послужи за основа на последващи по-
мащабни проучвания. 

Онлайн въпросникът съдържаше 19
въпроса, 15 затворени и 4 отворени,
като 8 от въпросите бяха задължител-
ни, а за останалите 11 респондентките
можеха да изберат дали да отговорят
или не. 

Най-голямата възрастова група, вклю-
чила се в изследването, са жените на
възраст 40-49 г., които са 37.6%. Мла-
дите жени на възраст 18-29 години са
по-слабо представени – 10.6% от анке-
тираните. Най-малко са участвали же-
ни на възраст 60-69 г., които са 7.1%,
като жени над 70 години изобщо не са
се включили, което вероятно се дължи
на онлайн формата на анкетата.   
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От гледна точка на населеното място,
49.6% от респондентките са от София,
29.1% са от областен град, 11.3% са от
град, който не е областен център, 8.5%
в момента живеят извън България, а
1.4% живеят в село. 

При образователния профил на
респондентките преобладават тези с
магистърска степен – 59.6%.
Любопитен факт е, че 14.9% от
отговорилите на анкетата са с
докторска степен. 

За съжаление анкетата не е успяла да
достигне до достатъчно жени от етни-
чески групи, различни от българската. 



При 51.1% от респондентките наличие-
то на COVID-19 е било установено с
тест в лаборатория, при 34% заболява-
нето е установено с домашен бърз
тест, а 10.6% заявяват, че не са се
тествали, но имат основания да
смятат, че са прекарали COVID-19.
Останалите 4.3% са избрали опция
„Друго“.
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Към момента, в който са се разболели
от COVID-19 общо 45.4% от респон-
дентките са били ваксинирани, като
на Фигура 6 може да се види дали же-
ните са имали поставени една или две
дози ваксина, както и дали са имали
поставена бустерна доза. 28.4% от
участничките в анкетата са отговори-
ли, че не са били ваксинирани, когато
са се разболели и до днес не са вакси-
нирани.



Повече от половината респондентки
(62.4%) са карали COVID-19 само
веднъж, 29.1% са боледували два пъти,
а 5% - три пъти.
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Процентът анкетирани, които не са
потърсили лекарска помощ е 17.7%. 

Респондентките, избрали опция
„Друго“ (7.1%) са имали възможност да
дадат пояснения. От тях става ясно, че
някои от жените са направили теле-
фонна или онлайн консултация със
специалист, личен лекар или познат
лекар, а една се е консултирала по
телефона с ковид центъра. Една жена
е споделила, че е имала нужда от
хоспитализация, но към онзи момент
не е имало свободни места. Друга
респондентка е споделила своето
разочарование от това, че личният ѝ
лекар е изписал антибиотици по
телефона, знаейки, че тя има
непоносимост към някои от тях, като в
резултат на това жената е решила да
не ги приема, а да се самолекува.

На въпроса „Потърсихте ли лекарска
помощ, когато се разболяхте?“, 67.4%
от респондентките са отговорили, че
са потърсили своя личен лекар, 16.3%
са се обърнали към специалист, 9.2%
са потърсили повече от един специа-
лист, а 5.7% са били хоспитализирани.  



Отговорите на централния въпрос на
изследването „Имахте ли (или още
имате) симптоми, които продължиха
след излекуването Ви от ковид?“
показват, че повечето респондентки
(79.4%) са имали или все още имат
някакъв вид продължаващи симпто-
ми, като едва 19.9% заявяват, че не са
имали такива оплаквания, а една
единствена респондентка отговаря, че
е карала вируса без симптоми. Към
общия процент респондентки с про-
дължили симптоми са включени и
тези, които са избрали опция „Друго“,
защото от поясненията, които са дали,
става ясно, че са имали или още имат
някакъв вид продължаваща симпто-
матика. Ето какво споделя една от тях:
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След около десет дни от
излекуването ми имах
припадъци, световъртеж и други
неразположения, никаква
енергия,  отпадналост. Година
след ковид изгубих голяма част
от косата си („гнездов косопад“,
който още ле- кувам), лекарите
не откриха друга причина.



Продължаващите симптоми, за които
са споделили респондентките (124,
отговорили на въпроса) са различни,
но водещите са три – отпадналост,
изтощение и лесна уморяемост
(66.9%), затруднения в мисленето и
концентрацията (46.8%) и косопад
(37.9%). Други често срещани
симптоми са проблеми с паметта,
главоболие, проблеми със съня,
загуба на вкус и обоняние, болки в
мускулите, кашлица и затруднено
дишане, както и хормонален
дисбаланс и изменения в месечния
цикъл.  

Повечето от тези симптоми са били
взети предвид при формулирането на
дефиницията за пост-COVID-19
синдром на СЗО, цитирана в раздела
„Какво казват международните
изследвания и доклади за дългия
COVID-19 и как той засяга жените“ на
настоящия доклад.   
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Важно е да се отбележи, че част от
тези симптоми могат да се дължат и на
други съществуващи състояния, които
не са били диагностицирани, а не на
прекараната инфекция от COVID-19.
Именно поради тази причи- на е
толкова важно случаите да бъдат
проследявани от специалисти, които
да установят какви са причините за
съответните симптоми и да назначат
необходимото лечение.

Интересен факт е, че 32.1% от жените,
които на предишния въпрос са
отбелязали, че не са имали продължа-
ващи симптоми, след това са отгово-
рили на въпроса за видовете продъл-
жаващи симптоми, избирайки някое
от изброените състояния. Възможно е
да са имали предвид симптомите,
които са имали в активната фаза на
инфекцията или при предишния
въпрос да е имало неяснота относно
термина „продължаващи симптоми“.



Друг въпрос, който е от особено зна-
чение, е дали продължаващите симп-
томи са се отразили негативно на
различни сфери от живота на респон-
дентките. От 120 отговорили на този
въпрос 35.8% заявяват, че продължа-
ващите симптоми не са имали нега-
тивно въздействие върху живота им.
При тези, които са били засегнати
неблагоприятно, най-голям процент,
44.2%, споделят за отрицателно
въздействие върху професионалния
им живот, следвани от 43.3%, които са
променили начина си на прекарване
на свободното време.

И при този въпрос има 17.9% от
жените, отбелязали в началото на
анкетата, че не са имали продължава-
щи симптоми, които тук са избрали
някое от изброените негативни
въздействия на продължаващата
симптоматика.  

На отворения въпрос с възможност
респондентките да споделят по-
подробно как продължаващите
симптоми след прекаран COVID-19 са  
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Чувство на несигурност, поради
отсъствие на лекарска обратна
връзка и/или медиен публичен
професионален отклик, която да
свърже състоянието ми, което
отчитам като различно от „моето
нормално аз" с медицински
здравен проблем, резултат от
ковид.

се отразили на живота им, 32-те жени,
които са отговорили, разказват основ-
но за предизвикателства, свързани с
липсата на енергия и постоянната
умора, намалени когнитивни способ-
ности, мозъчна мъгла и проблеми с
паметта, както и депресия и тревож-
ност.  Част от жените споделят за
проблеми с косопад, хормонален
дисбаланс и изменения в месечния
цикъл. От отговора на една от жените
става ясно, че липсата на обществен
интерес и професионална информа-
ция относно дългия COVID-19 са
допринесли за чувството ѝ на
несигурност:



За някои от респондентките продъл-
жаващите симптоми са довели до
проблеми на работното място и
намаляване на доходите им:
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Когнитивните ми способности
бяха намалени и трудно успявах
в рамките на следващите 6
месеца да работя в предишното
си темпо, което попречи
сериозно на работоспособността
ми, съответно и на доходите ми.

продължаващите симптоми са рес-
пондентки, които в началото на
анкетата са отбелязали, че не са
имали такива.

От тези, които са се обърнали към
лекар или психотерапевт, 23.5% са
потърсили личния си лекар, 22% са се
обърнали към специалист, 13.6% са се
консултирали с повече от един
специалист, а 6.8% са потърсили
психотерапевт.

Преобладаващите причини да не
потърсят лекарска помощ, които
жените са споделили в свободен текст
могат да се обособят в четири групи:
1) Не са виждали смисъл да го правят
и са очаквали симптомите да отшумят
сами;
2) Не са имали време и възможност да
адресират продължаващите симпто-
ми;
3) Не са знаели, че симптомите, които
имат могат да имат връзка с прекара-
ния от тях COVID-19;
4) Търсили са начини да се справят
сами чрез промяна в начина на живот.

На въпроса дали са се обърнали към
лекар или психотерапевт във връзка
със здравословните си проблеми след
излекуването от COVID-19 51.5% от
респондентките (132 отговорили)
дават отрицателен отговор. 

Важно е да се уточни, че 25% от
отговорилите, че не са потърсили
помощ от специалист във връзка с   



Фактът, че много жени с продължава-
щи симптоми не са потърсили помощ
от специалист показва, че не е било
направено необходимото обществото
да бъде информирано за пост-COVID-
19 синдрома и последствията от него.

Респондентките, които са се обърнали
към един или повече специалисти и
са споделили в свободен текст какво
отношение са получили разказват за
адекватно, професионално и
подкрепящо човешко отношение, но и
за случаи, в които им е било казано, че
няма какво да се направи и
симптомите ще минат сами:
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Личните лекари повтарят едно и
също, че с времето
психосоматичните симптоми и
смущения отминават сами. 

На въпроса „Ако сте се обърнала към
специалист във връзка с
продължаващите Ви симтпоми, бяхте
ли диагностицирана с т.нар. „дълъг
ковид“?“ са отговорили 78 от общо 141
жени, попълнили анкетата. От тях
64.1% са отговорили отрицателно,
19.2% са отговорили, че са били
диагностицирани с дълъг ковид, 12.8%
заявяват, че не знаят.

Има и такива, които са обърнали
внимание на факта, че темата за
дългия COVID-19 не е била позната и
затова не са получили адекватна
подкрепа.
  

 В началото на 2022, края на 2021
темата за дългия ковид бе все
още непозната в България. 

Обяснението за това около половината
от общия брой анкетирани жени да не
отговорят на този въпрос най-вероятно
е свързано с факта, че половината от
тези, които са имали продължаващи
симптоми изобщо не са се обърнали
към специалист, както беше посочено
по-горе. 

Причините за ниския процент
диагностицирани с дълъг COVID-19 са
комплексни и могат да се търсят в лип-
сата на държавна политика, защото
както стана ясно в началото на доклада,
данни за засегнатите от пост-COVID-19
синдром не се събират, а и както част
от респондентките посочват,
информация по темата изобщо липсва.



В края на анкетата респондентките
споделят допълнителна информация
във връзка с опита си след прекаран
COVID-19 и своите препоръки, като
следните цитати подходящо
обобщават посланията:
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Състоянието е изключително
специфично и се усеща по-
различно от преумората, за
съжаление обаче сравнително
малко хора знаят за него, така че
гласността е много важна.

Би било чудесно, ако има едно
място, на което човек да потърси
помощ при дълъг ковид.

Иска ми се лекарите да получат
по-работещи протоколи за ковид
болните, с повече набор
изследвяния по каса, защото
всичко заплатих сама до тук.
Хората без средства и
възможности особено от
провинцията не могат да се
грижат за здравето си. Може би
политиките за ковид, за които
говорите трябва да започнат от
селата и малките градове.

Трябва да се обърне повече
внимание на психологическите
аспекти след боледуването. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ

Дългият COVID-19 може да окаже
значително негативно въздействие
върху живота на засегнатите от него.
Различни изследвания с
категоричност сочат, че жените по-
често страдат от продължителни
симптоми спрямо мъжете и са
засегнати по специфичен начин,
който може да включва по-чести
случаи на депресия и хронична умора,
изменения в менструацията и др. 

В България няма регистър на
пациентите с пост-COVID-19 синдром
и съответно не се знае какъв процент
от хората, прекарали COVID-19
развиват продължаващи симптоми и
колко от тях са жени. Въпреки това
онлайн допитването на фондацията
показва, че 79.4% от анкетираните
жени са имали някаква
продължаваща симптоматика след
излекуване от инфекцията. Събраната
информация показва, че дългият
COVID-19 не се познава както от
пациентите, така и от част от
специалистите и не се предлагат
адекватни комплексни решения,
които да отчитат спецификите по пол.
До такива изводи водят и данните, че
само шест души са ползвали
клиничната пътека „Физикална
терапия, рехабилитация и
специализирани грижи след лечение
от COVID-19“. Фактът, че само 5.7% от
респондентките в допитването
отговарят, че са били
хоспитализирани, а клиничната
пътека е достъпна само за лица, които
са били хоспитализирани също
показва някакво разминаване между
реалностите на терен и мерките,
които се вземат. В тази връзка
Фондация „Екатерина Каравелова“
отправя следните препоръки:
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Провеждане на национално
представително изследване, за да се
оцени разпространението на пост-
COVID-19 синдрома в страната, както
и спецификите на състоянието на
база пол.
Активно включване на пациентите в
разработването на мерки за
адресиране на въздействието на
дългия COVID-19.
Разработване на цялостен
интердисциплинарен подход за
адресиране на дългия COVID-19,
който да отчита неговите
медицински, психологически и
социални аспекти, както и факта, че
жените са много по-често засегнати
от продължаващи симптоми.
Създаване на национална програма,
която да се финансира от МЗ, а не от
НЗОК и да бъде достъпна за всички
нуждаещи се без оглед на техния
здравноосигурителен статус и без
значение дали са били
хоспитализирани в активната фаза
на заболяването.
Разработване на подходящи за
националния контекст насоки за
медицинските специалисти,
включително за
общопрактикуващите лекари, към
които пациентите се обръщат първо.
Разработване на информационни
материали за пост-COVID-19
синдрома, насочени към
гражданите, които да бъдат
достъпни както онлайн на Единния
информационен портал за COVID-19,
така и под формата на брошури,
които да се разпространяват в
офисите на РЗИ, РЗОК, кабинетите
на общопрактикуващите лекари и
лечебните заведения.
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Клинична пътека № 267 „Физикална
терапия, рехабилитация и
специализирани грижи след лечение
от COVID-19“ - http://bit.ly/3x4sw9D   
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Този доклад е изготвен като част от проект „Изследване на нуждите и проблемите на жените
в България”, който се изпълнява с финансова подкрепа от Фонд Активни граждани България.
Финансовата подкрепа е предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на
Финансовия механизъм на ЕИП (https://www.activecitizensfund.bg/). Основната цел на проект
„Изследване на нуждите и проблемите на жените в България” е да се проведе качествено
социологическо проучване, което да осветли проблемите и нуждите на жените от различни
социални групи от всички 6 района за планиране в страната.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Екатерина
Каравелова“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство и Оператора на Фонд активни граждани България.

 


