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A SARS-CoV-2 vírus által okozott járvány 2019 év végi megjelenése óta, az általa okozott COVID-19 fertőzésként 

megismert betegség harmadik hulláma tombol a világban. Mára már tudjuk, hogy a betegséget sokan akár 

tünetmentesen vészelik át, vannak olyanok, akik súlyosabb tünetekkel kórházba kerülnek, és sajnálatos, hogy a 

betegség egyeseknél  végzetes kimenetelű lehet. 

A vírus változik, mutálódik, ezzel együtt a betegség tünetei, lefolyása, súlyossága is folyamatosan formálódik. Az 

elmúlt hónapok tapasztalatait figyelembe véve, világossá vált, hogy a COVID-19 fertőzésen átesett betegek 

jelentős részénél a megbetegedés után is visszamaradó tünetek jelentkeznek, melyek a fertőzést követően is, 

elhúzódóan fennmaradnak.  

Napjainkra már azt is tudjuk, hogy a gyermekeket sem kíméli a vírus, ahogy azt kezdetben feltételeztük, és a 

fennmaradó vagy visszatérően erősödő tünetek akadályozzák a gyermekek megszokott életvitelét, jelentősen 

rontva életminőségüket, úgynevezett poszt-COVID szindróma alakul ki náluk. 

A járvány csillapodásával egyre nagyobb igény mutatkozik az ilyen gyermekek utógondozására, melyet célzott, 

szakmaspecifikus, kifejezetten erre a célra kidolgozott protokoll alapján Klinikánkon kívánunk megvalósítani. 

Ennek keretében elindítjuk a COVID-19 fertőzésen átesett, hosszan elnyúló tünetektől szenvedő gyermekek 

részére a II.sz. Gyermekgyógyászati Klinika „poszt-COVID” ellátását. 

Poszt-COVID Ambulanciánkra várunk: 

1. Alapbetegséggel nem rendelkező, SARS CoV2-vírus okozta megbetegedésen átesett, vagy  

2. Bármilyen krónikus alapbetegségben szenvedő gyermekeket, akik a fertőzés otthoni vagy kórházi 

kezelését követően panaszosak maradtak, illetve akik 

3. A környezetükben PCR pozitivitás mellett tünetmentesen vészelték át a 4 hetes időszakot, de ezt 

követően: 

 

- a fertőzés kezdetétől számított 4 héten túl is további panaszok állnak fenn: légúti tünetek: köhögés, 

nehézlégzés, a terhelés nehézségei, kardiológiai tünetek: fáradékonyság, szívdobogás érzés, mellkasi 

fájdalom, gasztroenterológia: hasi panaszok, hasmenés, bőrpanaszok: kiütések,  

 

- neurológiai panaszok esetén a 3 hónapot meghaladó fejfájás, emlékezet kiesés, kéz és lábzsibbadás, 

iskolai teljesítmény-romlás, szédülés érzés, ízlelés- és szaglás zavar, 

 

- pszichológiai panaszok esetén 3 hónapon túl jelentkező fáradékonyság, alvászavar, ingerlékenység, 

megváltozott magatartás, érzékcsalódások, alacsony stressztűrő képesség. 

 

Rendelésünkre online módon foglalható időpont itt: https://bit.ly/longcovidtuzolto 

Rendelési időpont: keddi napokon délelőtt 09:00-13:00 óra között 

 

A jelentkezést követően betegeink kódszámot kapnak, illetve 2 db WHO által megalkotott kérdőívet 

küldünk ki, melyeket a rendelési időpontot megelőző héten kérünk visszaküldeni. Felhívjuk szíves 

figyelmüket, hogy csak a visszaküldött kérdőívek beérkezése után tudjuk fogadni a betegeket. A 

kérdőívek kiértékelésével lehetőségünk nyílik már az első személyes találkozás előtt megismerni a beteg 

panaszait, melyek alapján megkezdhetjük az egyénre szabott vizsgálatokat, illetve szükség esetén 

további konzultációkat szervezhetünk. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a betegek állapotát, és 

igyekszünk mindent elkövetni annak érdekében, hogy minél előbb ismét tünet- és panaszmentes életet 

élhessenek. 

 

Forduljanak hozzánk bizalommal! 
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