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 בקורונה  למערכה  הלאומי  והידע  המידע  מרכז
 184מספר  מסמך

מתרבים הדיווחים על מחלימים מקורונה הסובלים מנזקים 
 1יתה קלה יותסמינים מתמשכים, גם אם מחלתם ה 

ועלו   .1 שבו  הקורונה,  מגיפת  החלה  ונכויות  שלל    אודותדיווחים  מאז  סיבוכים 

שסבלו ממחלה    אלו  , לרבותמחלימיםחלק מהקרב  המופיעים ב  מתמשכים

   .Long COVID”" ו זכתה לכינויתופעה ז  .בלבד קלה

לכך,   .2 כי  ברקע  אחריםידוע  קורונה  מנגיפי  הנוכחי  מחלימים  לנגיף  , הקרובים 

ה  דומיםסבלו  ,  MERS-וה  SARS  -כדוגמת  ממושכים  שנמשכו  ,  מסיבוכים 

 בחלקם שנים ארוכות )ואף ייתכן שיימשכו לצמיתות(. 

הקורונה .3 אודות    ,חדשה מחלה  הינה    מחלת  המידע  חומרתן  ולפיכך  היקפן, 

נוסף  מחקר קליני ייעודי    , ומצריךחלקי וראשוני  עודנו של תופעות אלו  ומשכן  

 .  [4,7,15]  ברחבי העולם בימים אלולהתקיים  ממשיך. מחקר מסוג זה בנושא

  -  חלפהשהמחלה  לאחר  גם    ודשים רביםחלהימשך  עלולים    המחלה  תסמיני .4

ולגיללמצב    בהכרח  ללא קשר על כך,    [.11,16]   החולה  הבריאותי הבסיסי 

ה שונותפי  כשליש  ,ערכות  מת  המחלימים  למכל  עד  סמינים סובלים 

  .[11,17,22,25] לאחר החלמתם חודשים אף  ,מתמשכים כלשהם

  קל  שהוגדרו כחולים במצב  מהמחלימים  10%-כמעלים שם מסוימים  מחקרי .5

לסבול החלמ  תסמיניםמ  המשיכו  לאחר  על    וווחיד  5%-כ-ו  ,תםכחודש 

כעבור  תסמינים   רביםגם  עשויים התס שעולה   [.9,10,26]  חודשים  מינים 

אצל   אך  הזמן,  עם  מהמחלימיםלהשתפר  עשוי  המה,  חלק  גלי  לך  להיות 

 . ומתמשך

 

 
 . [ 1]  של מרכז המידע והידע 156, ראו מסמך מספר מקורונה להרחבה בנושא הסיבוכים ארוכי הטווח בקרב מחלימים 1
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גוף  במערכות  נזקים מתמשכים    של   מגוון רחב  עולה  עד כה,הקיים    המידעמ .6

 : ותשונ

המחלה   –  [1,2,4,8,12,14,17,21,26]  מערכת העצבים .א גם במקרים בהם 

הי קלהיהראשונית  נ ,  תה  תסמינים  מסובל  מהמחלימים    כריאחוז 

  וקשה עייפות מתמשכת    -, ביניהם  בסדרות מסוימות(  80%)עד    ממושכים

לאחר גם  ) ראש   ,(ההחלמה  חודשים  שינה ,  כאבי  קשייהפרעות  ריכוז   , 

היומיומי  בתפקוד  בעיות  מתמשכת  ,וזיכרון,  פגיעה  הטעם   וכן  בחוש 

כ)  והריח החולים  10%-עד  כן,    (.מן  ונדירות  פגיעוחו  דווכמו  מאוחרות  ת 

 במערכת העצבים ההקפית.

שונים  –  )לב(  וסקולרית-המערכת הקרדיו . ב פי מחקרים    כמחצית עד    ,על 

מבעיות   סובלים  הפרעות    לבביותתפקוד  מהחולים  ודלקת  )כגון  קצב 

  אלו תופעות  .  חלקן אף סמויותאשר    ,ברמת חומרה משתנה  (בשריר הלב

קשרלהופיע    עלולות הרקע  ללא  הקורונה  למחלות  מחלת  לחומרת  גם    ,או 

צעירים  בקרב פני  ולהימשך    ,מטופלים  רבים  על  אלו   –חודשים  בקרב  גם 

לאשפוזאשר   נזקקו  כי    [.3,4,6,11,13,18,20]  לא  התבהרה  יודגש  טרם 

 התופעות הלבביות הקלות יותר.  של טווחהארוכת משמעותן 

הנשימה .ג מהמחלימים  –  מערכת  ניכר  נשימה  סובל    חלק  שיעול  ו מקשיי 

מספר פי  . על  ובסיבולת  ומירידה בכושר הגופני  ,)אף חודשים(  מתמשכים

מהמחלימיםדיווחים   רקמת  )פיברוזיס(    מהצטלקויותובלים  ס  חלק  של 

 [. 27,1-4] טרם התבהרהמשמעותן ארוכת הטווח אשר , הריאה

מוכרות   .ד כן,  מתמשכותכמו  ביניהןנוספות  רבות  פגיעות  הפרעות    –  , 

וחרדה דכאון  )כגון  נשירת4]  (נפשיות  בשמיעה   [,  פגיעה  פריחות,  שיער, 

  עלייה ואף    ,, כאבי שרירים ומפרקיםמשכיםמת  כאבי בטן ושלשולים,  טינטוןו

 .[241,11,14,20,,27] בסיכון להתפרצות  סוכרת



 

3 
 

מחקר  בריאות  ארגוני .7 העולם  מובילים  ומוסדות  הCDC-ה)  ברחבי   ,-WHOה  ,-

NHS  מנת    טווחהארוכי    סיבוכיםהאחר  כיום  עוקבים  (  ואחרים על  במחלימים 

את הנזק המתמשך צמנה  אשר תצמ  ,מוקדם ככל הניתן  , תוכניות שיקוםלבנות  

  [.9] ועל הכלכלה והחברה בכלל ,והשלכותיו על מערכת הבריאות בפרט

זאת .8 שקילת    ,במסגרת  על  מוקדםהצורך  הומלץ  נשימתי   בשיקום 

קיצור    ,(במאושפזים) הריאתיתהפמההתאוששות  זמן  לשם  מעקב גיעה   ,

המחלימים  פסיכולוגי  מחלימים  ,[5]  אחר  מרפאות  לשם  ,  ייעודיות  והקמת 

 . [23,26] מעקב ושיקום

ונזקים אלו טומנים לפרטים אשר החלימו  ,  לסיכום .9 מעבר להשלכות שסיבוכים 

בארץלאור    -מהמחלה   הנרחב  התחלואה  אלו    סיבוכים  ,היקף  מתמשכים 

ניכרות על בריאות הציבורעלולים לטמון   ואף השלכות    , בחובם השלכות 

 (. ם נמוכהגם אם שכיחות) על המשק כבדות משקל כלכליות 

היקף התחלואה בקרב כלל שכבות  של  בלימה  ל  םהקדיש מאמציליש    ,לפיכך .10

ובריאים,  הגיל צעירים  בקרב  מומלץבמקביל  . לרבות  הסברה    ,  לקדם 

יושם דגש על  ,בנושאציבורית   לגר  כי  המסר  בה  ם  ומחלת הקורונה עלולה 

ו  גם בקרבלנכויות ארוכות טווח   להתגונן כולם  על  ך  כולפי  ,ם בריאיצעירים 

 . בנגיף  מפני הידבקות

ייעודיתת  נדרשבנוסף,   .11 רפואית  אחר    היערכות  ומעקב  ציבור לטיפול 

ייעודיות)  המחלימים שיקום  מרפאות  פסיכולוגי בעבורם  הקמת  מעקב   ,  

וכן    ,, הכשרת רופאי קהילה לטיפול בסיבוכים המתמשכים של המחלהאחריהם

 . (לתופעות אלו  פואהצוותי הרכלל מודעות   הגברת
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 [.14] (במערכות הגוף השונות )מוח ועצבים, ריאות, לב,מפרקים, עור ארוכי טווח של מחלת הקורונה םסיבוכי
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