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S postcovidovým syndromem se 
setkávají někteří lidé – podle ně-
kterých studií až polovina – po 
prodělání onemocnění covid-19. 
Zkušenosti s „postcovidem“ u 
pacientů má i ředitelka inPharm 
Clinic PharmDr. Lucie Kotlářová, 
která o nich hovořila na podcas-
tu https://bit.ly/3cHdixz.

„Příznaky postcovidového syndromu se projevu-
jí extrémní únavou, sklíčenou náladou až depresí, 
nespavostí, průjmy, atypickými kožními vyrážkami 
a větší mírou zánětlivosti,“ řekla na úvod doktorka 
Kotlářová s tím, že tyto příznaky mohou trvat tři až 
šest měsíců. 

U postcovidových pacientů na klinice podle svých 
slov pozoruje různé kožní vyrážky, pásové opary a 
další, jejichž nejčastější příčinou jsou reaktivované 
herpetické viry. Extrémní únava se objevuje u 80 
procent lidí, deprese u 40 procent, významné je také 
zhoršené dýchání a posttraumatický šok. „Covid-19 
tím, že projde tělem, významně oslabí imunitu, která 
už nestačí kontrolovat další chronické viry, které se 
začnou projevovat,“ vysvětlila Lucie Kotlářová s tím, 
že negatiní roli hraje i stres.

Podle jejích zkušeností za poslední rok jsou na 
tom mnohem lépe pacienti, kteří pravidelně užívají 
vitamin C. U nich jsou projevy postcovidového syn-
dromu minimální, pokud samotnou nemoc vůbec 
prodělají. inPharm Clinic se mimo jiné specializuje na 
intravenózní podávání vitaminu C a jako každodenní 
doplněk ředitelka kliniky doporučuje užívat přípra-
vek Lipo C Askor, lipozomální vitamin C doplněný o 
extrakt ze šípku a bioflavonoidy z citrusových plodů 
(formule RosaCelip-LD). Součástí každého bale-
ní jsou diagnostické proužky Uro C Kontrol, díky 
nimž lze rychle zjistit hladinu vitaminu C v moči a 
podle toho přizpůsobit dávkování. Výsledky je vhod-
né konzultovat s lékařem či lékárníkem.

Kromě vitaminu C je podle Lucie Kotlářové velmi 
důležité dodávat tělu i vitamin D a dále selen a zinek, 
které také pomáhají při covidu a postcovidu. Vitamin 

A zase zvyšuje odolnost na sliznicích, což brání viru 
proniknout do těla, a vitamin E je silný antioxidant. 
Všechny tyto mikronutrienty tvoří společně základní 
vybavení pro boj s koronavirovou nákazou. 

A kdo nejčastěji trpí postcovidovým syndromem? 
Podle jedné z metaanalýz jsou to muži, dále lidé, 
kteří měli při onemocnění covidem-19 tři různé ko-
morbidity (například cukrovku, hypertenzi, vysoký 
cholesterol), pacienti hospitalizovaní na jednotce 
intenzivní péče (včetně napojení na plicní ventilaci), 
lidé, kteří měli během covidu-19 snížené leukocyty a 
ti, kteří byli léčeni kortikosteroidy. Nicméně nelze říci 
s naprostou jistotou, kdy se jedná o projevy postco-
vidového syndromu a kdy jde o něco jiného.

„Když se extrémně intenzivní příznaky jako únava, 
deprese, nespavost, záněty, vyrážky, padavost vlasů 
a zažívací problémy navíc kumulují, můžete s velkou 
pravděpodobností spekulovat, že pacient prodělává 
postcovid,“ přiblížila ředitelka kliniky. 

Pokud jde o děti, ty byly v první a druhé koronavirové 
vlně v podstatě imunní, covid-19 se u nich začal objevo-
vat více až ve třetí vlně, o níž Lucie Kotlářová doufá, že 
je už poslední. „Začaly se u nich projevovat záněty, vyš-
ší teplota, rudý jazyk, olupování kůže na hřbetu rukou 
a nohou a velmi atypické kožní projevy,“ vyjmenovala 
farmakoložka. V současné době mají podle ní děti, které 
jsou kvůli covidu-19 hospitalizované, problémy zejména 
se srdcem. Zmínila i případ 17letého mladíka, který byl 
zvyklý aktivně sportovat a po prodělání covidu-19 trpěl 
tak extrémní únavou, že nedokázal ujít ani sto metrů. 

V příštích letech doktorka Kotlářová očekává ná-
růst obtíží spojených především s nervovou sou-
stavou. Dává do souvislosti s postcovidovým syn-
dromem například i zvyšující se počet sebevražd v 
poslední době. 

Závažnost následků koronavirového onemocnění 
si uvědomili i čeští zdravotníci, kteří zřídilli napříč Čes-
kou republikou postcovidová centra. Pacientům jsou 
tam k dispozici lékaři různých specializací – internista, 
neurolog, infektolog, specialista ORL, geriatr a další.
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