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Táto brožúra vám má poskytnúť rady a informácie o vašom ochorení 
Covid-19 a následných opatreniach po vašom pobyte v Sheffield Teaching 
Hospitals. 

 
Čo sa bude diať? 
Niektorí ľudia sa po ochorení Covid-19 zotavia rýchlo so žiadnymi alebo 
minimálnymi dlhodobými následkami. Ostatným môže trvať 6 – 8 týždňov, 
kým sa začnú cítiť opäť normálne. V prípade menšej skupiny ľudí môžu mať 
následky dlhodobejší charakter so symptómami, ktoré pretrvávajú dlhšie 
ako 8 týždňov. Toto sa niekedy nazýva „dlhý covid“. 

 
Čo bude nasledovať? 
Váš praktický lekár dostane stručnú správu týkajúcu sa vášho pobytu 
vrátane 
akejkoľvek liečby, ktorú ste v nemocnici podstúpili. Taktiež obdrží kópiu 
tejto brožúry. 

Ak vám bola sľúbená pomoc od jedného z našich komunitných tímov, ktorý 
vám pomôže pri zotavení sa z ochorenia, čoskoro vás kontaktuje. 

Je možné, že vás bude kontaktovať tím vášho konzultanta z 
ambulancie počas prvých 6 –12 týždňov po vašom prepustení z nemocnice. 

 
Koho mám kontaktovať, ak mám obavy alebo otázky 
týkajúce sa môjho zotavenia? 
Malý počet pacientov (približne 5 – 10 %) môže po prekonaní ochorenia 
Covid-19 naďalej pociťovať symptómy, ktoré okrem iného zahŕňajú: 

• neustávajúci kašeľ, 
• dýchavičnosť, 
• bolesť svalov, 
• búšenie srdca a únavu, 
• mozgovú hmlu, napr. stratu koncentrácie alebo problémy s pamäťou. 
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Ak u vás pretrváva akýkoľvek z vyššie uvedených dlhodobých príznakov, 
kontaktujte svojho praktického lekára, ktorý vylúči iné zdravotné dôvody. 
Lekár bude môcť posúdiť, ako vás Covid-19 postihol. 

Váš praktický lekár vám položí otázky týkajúce sa vášho zdravia a duševnej 
pohody vrátane: 

• životných a sociálnych podmienok, 
• zmien vašich nálad alebo emócií, 
• zmien vo vašej mobilite, aktivite alebo schopnosti postarať sa o seba, 
• zmien vo vašom hlase, prehĺtaní alebo komunikácii, 
• zmien vo vašich stravovacích návykoch a váhe, 
• problémov s pamäťou a koncentráciou, 
• akýchkoľvek iných zdravotných problémov alebo symptómov, ktoré 

sa u vás mohli vyvinúť. 

Sheffield Teaching Hospital vytvorila na podporu pacientov s 
pretrvávajúcimi problémami post-covidové rehabilitačné centrum 
Sheffield. Praktický lekár vás môže tomuto centru odporučiť, ak to uzná v 
rámci vášho zdravotného stavu za vhodné. 

Člen tímu sa s vami neskôr skontaktuje. 
 
Aký druh pomoci je k dispozícii v post-covidovom 
rehabilitačnom centre? 
Budú vám poskytnuté: 

• rady a pokyny, ako ďalej zvládať príznaky, 
• ponuka rehabilitačného programu od jedného z našich 

komunitných tímov, 
• stretnutie s rehabilitačným lekárom, ktorý vás vyšetrí. 



Môžem kontaktovať centrum? 
Centrum môžete v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa symptómov 
ochorenia Covid-19 po prepustení z nemocnice kedykoľvek kontaktovať. 
Centrum kontaktujte na telefónnom čísle 0114 307 8553. 

Upozorňujeme, že centrum nie je tiesňová linka a v prípade urgentných 
zdravotných problémov musíte naďalej používať telefónne čísla 111/999 
alebo kontaktovať praktického lekára. 

 
Pacienti žijúci mimo Sheffieldu 
Rehabilitačné post-covidové služby boli zriadené na viacerých miestach v 
krajine, aby mohli podporovať pacientov pri zotavovaní sa z ochorenia 
Covid. Ak máte pocit, že by vám takáto podpora pomohla, obráťte sa na 
svojho praktického lekára, ktorý vás bude môcť odkázať na služby vo vašej 
oblasti. 

 
Kde nájdem podrobnejšie informácie o zotavení sa z 
ochorenia Covid-19? 
Podrobnejšie informácie o zotavení sa z ochorenia Covid-19 nájdete na 
stránke https://www.yourcovidrecovery.nhs.uk/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Na požiadanie sú k dispozícii alternatívne formáty. 
Kontaktujte nás: sth.alternativeformats@nhs.net 
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