
تم تعريف كوفيد طويل األمد مبدئيا باستمرار وجود العالمات و 

األعراض التي تظهر خالل أوبعد االصابة بعدوى كوفيد-١٩ ملدة 

ترتاوح ب� ٢١ أسبوع أو أك�.

عادة  يشار اليه بكوفيد-١٩ الحاد أو الحرج ملدة ٤ أسابيع و 

كوفيد-١٩ املستمر ملدة ما ب� ٤ أسابيع اىل ٢١ أسبوعا. 

ما مدى انتشار و شيوع كوفيد 

طويل األمد؟ 

١ من أصل ١٠ حاالت تظهر 

عليه األعراض ملدة ٢١ أسبوعا 

أو اك�.

يصيب كوفيد طويل األمد األشخاص الذين تم نقلهم لالقامة يف املستشفى 

بسبب كوفيد-١٩ الحاد أو الحرج و كذلك األشخاص الذين تعافوا منه 

يف املنزل. ±كن لألشخاص الذين عانوا من أعراض طفيفة أو شديدة 

لكوفيد-١٩ أن يستمروا يف املعاناة من أعراض طويلة املدى أو يتطور 

لالصابة بكوفيد طويل األمد.

العديد من األشخاص املصاب� باملرض كانوا يتمتعون بصحة 

ولياقة جيدة يف السابق. 

يعا¸ األطفال من أعراض م·ثلة لكوفيد طويل األمد والتي 

يعا¸ منها البالغ� و بنفس النسبة والتكرار.

À يتم حتى اآلن االج·ع عىل تعريف موحد و دويل لحالة كوفيد طويل األمد, ولكن هناك أدلة متزايدة عىل كون كوفيد طويل 

األمد شائع ومنهك. 

بذلت محاوالت عدة لتوصيف كوفيد طويل األمد عىل أنه اعاقة بليغة و مستمرة  وتشمل عدة أنظمة و أجهزة يف الجسم.  
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يعد كوفيد طويل األمد مرضا متعدد األجهزة يف الجسم حيث 

أن هناك أك� من ٢٠٠ عرض مسجل والذي قد يظهر بشكل 

مزيج متباين قد يتأرجح ب� العديد من األÅطة املتوقعة و 

الغÉ متوقعة من النوبات والسكون. 

من أك� األعراض شيوعا بعد ٦ أشهر: 

االرهاق الشديد (التعب) 

تفاقم أعراض ما بعد الجهد 

اضطرابات الذاكرة و الرتكيز (ضباب الدماغ) 

ى: 
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ضيق التنفس 

أÀ أو ضيق يف الصدر 

صعوبة النوم ( األرق) 

خفقان القلب 

الدوار 

أÀ العضالت 

أÀ املفاصل 

االكتئاب و القلق 

طن� األذن و أÀ األذن 

الغثيان، االسهال، آالم املعدة، فقدان الشهية. 

ارتفاع درجة الحرارة، السعال، الصداع، احتقان 

الحلق ، تغÉات يف حاسة الشم أو التذوق. 

الطفح الجلدي. 

ما هو كوفيد 
طويل األمد ؟


