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Проф. , Dr.h.c., д-р Владимир Данов, д.м.: 
- Зn np1,u път Бъ:1rпрскuят 

кардиолоrичеп 1JuCТ1tТ)'T t-ъоб

щява межДJ1нnтr резултuт11 от 

H(ЩIIOJIMH3Ta К3.\1ШН111Я ,,Жн
оот c..ricд COVID': Кокn11 cu из
R()днтс, професор Дtшон? 

• Тазн J{амтшния за скр11111шr 
н 11родъ.r1жаващо лечение на 

тщнснтнте. озцра.всл11 от 1111-
фс•щняm, но с т.нар. в свстов
мта на)"-mа литсрзтура ,.дълrn 

COVID опашка", е уникална в 
Б1~mрня - напъ..апо бсзпла111а 
11 бсзсро•mа. След задълбоqсн 
научен анал.из rrn рсзултатtrrе (Jf 

провсдсн11тс прсrлед11 наш11тс 

сnсrurалисти стнmаха до много 

тревожни. но 11 c1rnнo МО'Т1f611ра

Щ1t резултатп. Ca."fo rде J.:ажа. че 
нашата профс.снонална тревога 
про11зтпча от nce no-чccтcrro ус
тановяване на 

Бедствието в бълrарските болници, 

засягане на съдовете 

в paзmflшa стс11ен - особено 

на ма~1ю1rе съдове s мозъка. бе

л11я дро(i. Gъб1хщ11тс II сърr~ето. 
Тезн последшtн могат да бъдат 
нспбрат11м11! Като лскар11 н:11е 
сме решени. ползВс1Jiю1 внсоюt

тс ПЪ1МОЖRОСТН 11;\ Б~..лrарсю,я 

карц11олопrчсн 1шстнтуr н на

щнтс умения, СI.ЮСВременно да 

nш1r110СТJщ1rрамс тези С1JСТОЯ• 

HIIЯ И заGолЯ'ВаJШЯ И да пр11ЛО
жим всич1ш съврсмсннн методи 

И RlfСОКОТСХНОЛОПtЧНО лсqсш1с. 

Пр11uлякохмс водещн лекари 
и професори. вк.r1юч11тс..rшо от 
Еироnа. 11 създадохме много 
К8а111fф11цнраш1 собсrве1111 ка
дри . така че Българският кар
л11олоп1чсв ю1стнтуr с 1rдсално 

по-J1щ1101шран з.., тази 'J'e)l,,'Xa 
МНОГОГОДIПlПJа борба. 

- УL-ТЯПОВII-ХТС ли, •н.: тсжюrrс 
IIOCJleДJJЦU 11 }'C.,UЖ IICIПIЯ rарн 

ю11скува1111те 01· COVJD-19 11Q

ц11с1.1т11 могат да бъ,11ат .1.епре

с11ращrr з:J много хора n ссмсй
ст1ш? 

- Tona ~rec-ro се случnа при nа
ш1ен-r11тс. прп които заболява

нето е ЛJЮТСКЛО особено теж1'о. 
но 11не р..16опrм усилено за удъл
жава.11с на живота 1.1 подобряване 

на неrоRОТО качество. Най-добре 
с .хората. nклю•rнтслIю младите 

11 здравrrте. 

да се предпазват с 

всички възможни 

средства 

11 да не срещат ковар1111я внрус. 

Мно,-о от лекарите. осъщесruн
ващи npcrлerorre, споделиха, 

11с хора'Гс\ са у11лаше1ш. схх>бено 

след като re открие находка на 
усложне1rия, настъmmи след за

Gолява,rето. 

В локлал па Бrнmэ.11сю1я 11а
Ц11Она.т1сн 1mст11тут за здрав-

1111 нзследвання се посочва. •н.: 

д,..r1госроч1111rе последици от 

COV ID-19 ,юrат да доведат до 
сср110011и ПСJL'ШЧССКJ.t Н СОЦЩU1-

Н11 проблеми. 
- Б1,лrарсю1тс мс;uщ11 со ма

~:ооо ,111фект11рuш1 - rщд 1900 
ве11с. Д0Gроnол1щтс са сдшrпц11 
1-1 uc uрелнозт от снтуtназъм. 
Rси11ю1 рnUотят о страх. нзто
щеш1 са lf обс1всрсш1. Защо 
такu се случи u зuщо 11родъ.л

жнои HCГOTIJBIIOTU ТСНДСUЦНЯ -

кuй ще 1111 .11екув11 )'Тре·] 
- БсдстRпето в бълrарсю,тс 

ООт11щ11 п мед1щ11нсю1 центро
ве в мирно време е резултат or 
липсата иа .нед11ка.ио1mоJ11n 
профzмакти~а иа персоиала. 
Лич1111те ттредnаз1111 средства 
по~шrnт. 1ю не осигуряват оnти

маrша защита. Скоро надеждна. 
ефпкаспа н безопасна ваксина 
няма дn 1rм.а п така демсrпrnацн

ята расте. 

Ще 011 ~жа 1\Я,Лата 11стюш, 
нашата кме~...'ТПRпа нст1111а: над 

половината от моя професиона
лен жmют 1<а'ГО к.1рд11ох11рурr 

"~~шна във водещu КЛ.КJIИJСИ 

и Германи• и днес поддържам 

в мирно време, е резултат от липсата на 

лекарствена профилактика на медиците 

Ниската заболеваемост и рекордно ниската смъртност 
от COVID-19 в Германия и Австрия се постигат главно 
с хидроксихлорохин или производни продукти, казва 

директорът на Бъшарски.я кардиологичен институт 

тесни връзки с мои колсrn. про

сfк'сори светила н ръководител.в 
на К...11ШJНШ. ВСН'НШ споделят, 
че сравшrrел110 шrската забо

леваемост II особепо рекордно 
1-шската смъртност в Гсрман11я 
11 Австрия се nостнrат с лекар
стнена проф11лакт11ка II своевре
менно раюю лечею1с - главно с 

,шдрсжсюслорох1111 (HCQ) 11л11 
11ронзводни 11роду1сrн. което се 

решава <УГ лекари"l'С на ниво ОО11-

ница. поликлшшкn. пракnfка 

нли лекарско семейство. Рсзул
тат1n-с, Gсз комсt1·гdр, rооорнт 
сами по себе сн. 
Ние. буц1111rе бълmрскlf лека-

1щ като с11ронс(щ11 трябва 

веднага да изберем 
далтr ще остаnсм в rpynaтa 11а 

Гер!!-tаm1я със 121 почю1али па 
~ШЛIIOII Ш.ICCJICIIIIC 11 Австрия -
С1,С 110, IIЛII Бълmр11я (със IM) 
ще се nр11бл11ж11 към Белп1я с 
939, Испания със 7-49, Всл11ко
бр11та1111я с 662 11 Фратщя с 536. 
Теэ11 данни ОТ IIOCЛCДllll're ДIШ 
са 11ай-бсзсnорю1ят 11ндик:~тор 
за успеха 11л11 11pona,1a срещу 
COVID-19. 

„ В t:едемтс модерни бoлJJJ.ПU.1 
н осемте 1'1е,11щнnсю1 цсптъро 

no Бъ.пmрскnя 1шр,11,о.rrоrн·чеп 
ШIСТ111)'Т проф11лзкт11рзте .11и 
се меднкш.1сптозnо? 

• Присма~f даже. че може да 
съм пристрастен към нем:сю1я 

опит. но с монте колеnt в Бъл
гJ.рския 1G1рд11оло1·11t1ен инсти

тут, конто имат задълОО(1еш1 

яаучн11 1штсрсс11 11 1tст1111сю1 

афнн11тет к,~м намнраflСТО 11а 
мулТJ1ДПСЦ1пm11нарш1 реmсн11я. 

още през юm, прегърнахме без 
предразсъдъци, като сдm1стве-

на надежда. лекарствената про

фнлакт~1ка с 

бълrарская регистриран 
и напълно безопасен 
MoriVld 
(n~дроксrn.лороХ!щ HCQ) -

засега без алтернат~,ва. На 19 
окrо"врн публикувахме в БТ А 
резултатоте от вътреш11ото 1О1 

проучвапе ( в карето) - всею, 
мо-.мс да се запознае. Положn
тслни.ят omrr на БълrарсJ...'ЯЯ 
кард1ЮЛОПРIСН 11НС'ТИ1уt' е repн

OЗIIO доказатслсrво за успешна 

лекарствена 11рофил.:1к·г11ка 11 
р.111110 nc•re1111c срещу COVID-19. 

Or ВCIIЧKII медJЩJr в Бълrар
СКТIЯ кар,цполопr11ен инсппуr, 

конто се проф11лакт11раха с 
,.МорнВнд". ш1тоеднн досега не 
се е нuфсктнрал. Всичкп цруn,. 
малкото ю1фект~1ран11 п р.111110 
лекуваю1 с меднкамента, се въз• 

становпха бързо - работят все
ющ11ев110 и r1J ш1Gл1одавамс за 
послед1щн и успожнен_1t.я: . Уш1• 

uсрс11тстът в Оксфорд ''°"""" 
Бъ..111-арск.ня карднолоrичен н.11• 
сттrrут да участnа в световното 

изследване COPCOV 
- Казвате нбез uредразL"Ь,1,Ъ• 
щ1" - прец д1.1скреднтацнят-d на 

мединnмеnта като вредеп л11? 

- Това беше пай-подлата. ма
щабна и мощна .::а.,mа,шя за 
очерняне без юrкакво основа
ние на елин добре познат н нэф 
пълно безв~ден медикамент. 
която съм оuждал. Всъщност. 
прJiлаrан в правилни доо11, при 

разл11чnи 1111д11кац1ш HCQ е 11a
uъm10 безвреден II много пале
ЭСIL Кампаюurrа се сrро'1аляса 
безславно, но разкалеба я 

остави без 

медикаментозна 

защита милиони хора 

Засрамеюrте днскредnтаrори 
на метrкамен1'3 оттегли.ха пуб

лпкацmrrе в The Lапсе1 порадн 
масовото разобличение за нз
палз881!е из фабрикувани данш, 
11 Световната здравпа орrаниза
Цl!Я възстанови проучван11.ята. 

Звездата проф. Д,щие Раут <УТ 
Марс,tлия спас11 над 15 000 rrn
фектнрани с ра111ю nриложею1е 
на HCQ оШС по време на първа
та вълна на па~щс1-шята. У нас 

проф. Рашо Раплюв. начал1шк 

на Клиниката по рсвматолuп1я 
към УМБАЛ „Св. Иван Рил
ски". ръководител на най-110-

оа·гd катедра 1ю ревмато;юntЯ 

8 М~ДlЩЮIСЮJЯ у1шверситет 8 
София н водещ експерт 8 лсчс-
1111ето на авто11м:ушште заболяф 

вання, ~t1югократно потвърди, 

че 11зnолзването 1ш хидроксих

лорох1111 с 11алълно безвредно. 
защото с него успешно (в доста 
no-ro.ne11,m дозп , снстс11,mо) леку• 
ва болmr с ревматопдс11 артрит 

11 лупус редица ГOДIIIOI. 

• Вие сте ерiдирап nнзnouep 
с ш1Jрок 11оглец. През11де11rьт 

Muкpou даже прнзuа, •te вору
сът ще върлува ПО(lе „до сре

дата па с.,1е;.tващото лято'~ 811е 
какво м11с.:r1tтс.? 

- Лол11тшurrе най-• 1ссто след
ват. а не водят, "J'a.J,,,"3 е в нсторн· 

ята п в напn1 ДНll. За мен това е 
тnърде 0ПТ11М11СТ11чна npornooa 
на uсговите експерти по uо

шrrическп Н).mресин. Хората 

прющишю трябва да бъдат 1111-
фор,шрав:п често п лекуваш, 

снrенременно, всеки ден, пълно-

цешю и мекватно. включител

но лекарствено щ:юфнлnктира• 
ни, а не 11зоставеш1 н заливани с 

дървешr ф11лософш1 на всяхак
вн самозвшш ексттерт11 - всекн

цневно у нас - or е),(раннrе и в 
ооциалmrге мрежи. Стр11хтн(УГ() 

спазване на мярката Д-Д-Д с но
сенето на маска е решаващо. 

- Kah: ще се отрази втората 
за тази ro;uшa забрава ва пла
новите операцпп? Болшщnте 
ПОЛ)'Ч&ват 85% по;:щрък. без да 
работят? 

- Пари ,;за пспзвършена дсй• 
ност" от бюджета на здравната 
каса, макар оформено в зако

носъобразно времешю ?,реше
ние·• . това с в nрот1mо~х:чнс с 
основополаrащня принцип fla 
здравното осиrуряванс - висше 

благо 1ta дсмокрацшrrа II свобод
ната пазарна пн1щпnmва и ико

номиката на експертизата. Ме

д1щ11тс трябв.1 да се предпазват 
с вс11чки ефакае1-ш II достъmш 
средства ( rooopmшe вече) 11 да 
са де1ю11ощно в служба на здра· 
вето н Ж11Вота na пациептитс н 
хората в я...1шсrmзастрюпаващо 

с,,сто,r1111с. ТТре>."ЪСRаНсто на nи
аmостичната н лечебна дейност 

прн сегаumата обща те"'""' с11· 
туащ1я проювежда 11еrrзбе,ю10 

дългосроч>10 

задълбочаване на 
заболеваемостта 
и увеличаване на общэr.:1 

смър11юст у нас. Освен това 
много други тежк11 послед1щ11 

ка·rо 11с1с<11tщн нарушения 11 
дсnрес118JШ CЪCTOЯ.llitЯ също са 

нензбежmf. НеизбсЖJш стаnат 
uo този IТЬТ и IIOBit'l'e огромни 

разходи за здравеоп,1зв.111е. Съ-
11стd.ването ua иконом1111ссю1та 

рецес1~я II всеобщата здрав1111 
криза поражда сощ~алю, бунто
ве пр11 всеки обществен скандал 
11 ПOIIJIJ(Qra прн всяка безо611дuа 
даже искра па протmюре'Ше. 
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опитът на Българския Кардиологичен Институт (БКИ) 

19 октомври 2020 

Осигуряването на адекватна защита и пълноценна здравна грижа за населението е от 

фундаментално значение по време на пандемията от COVID-19. Доказано е, че така се поддържа 

по-ниска заболеваемост и се постига увеличаване на продължителността и подобряване 

качеството на живота. Гарантирането на качествени здравни грижи, на първо място, е в ръцете на 

лекарите и медицинските специалисти, които, от своя страна, трябва да се чувстват в безопасност 

и добре защитени, включително чрез надеждна профилактика. От всички професионални 

съсловия и обществени групи 'на първа линия', здравните работници са тези , които са най-тежко 

засегнати от коронавирусната инфекция: от всички заразени българи, до този момент над 1500 са 
лекари и медицински персонал! Същевременно, с надеждна (безопасна и ефикасна) и достъпна 

ваксина е много малко вероятно да разполагаме преди средата на следващото лято, т.е . юни-юли 

2021 г. 

От обявяването на пандемията през март 2020 г. до днес, почти всички лекари , медицински 

специалисти, служители в болниците и медицинските центрове на БКИ (общо над 1200 здравни 
работници) се оказаха в различна степен контактни с пациенти или инфектирани колеги с 

доказана COVID-19 инфекция. Всички строго спазват общоприетите мерки за индивидуална 

защита. На над 200 от колегите, изложените на най-голям риск, предложихме да приемат 

профилактично HCQ (MoriVid) по схема 200 mg (една таблетка) дневно за 30 дни. От тази 
възможност се възползваха 75% и нито един от тях не разви симптоми на заболяването. За 
съжаление, от останалите 48 здравни служители, които не приемаха хидроксихлорохин, трима 

развиха симптоми на болестта и в последствие дадоха положителен PCR тест за COVID-19. 
С началото на есенните месеци и увеличаването на броя на случаите на коронавирусна инфекция 

в България, БКИ инициира нова стратегия за профилактика на своите служители. Тя включва 

едномесечен прием на HCQ (MoriVid), последван от период от един месец без приемане на 
профилактична терапия, след което цикълът се повтаря. Планираме този вариант на 

профилактика с редуване на месечни периоди със и без прием на HCQ да продължи през 
есенните, зимните и пролетните месеци. Така защитата е непрекъсната - поради ефекта на 

'натрупване' - и през месеците, в които приемът се прекъсва. 

От началото на пандемията 38 от всички служители на БКИ дадоха положителни PCR тестове 
за COVID-19. Никой от тях не се беше профилактирал медикаментозно с HCQ (MoriVid). От тях 
само около половината бяха със симптоми. На тези пациенти предложихме терапия с 

антибиотика азитромицин 500 mg х 1; HCQ (MoriVid) 3 х 200 mg и цинк до 50 mg на ден за 
период от 14 дни. 33 от тях приемаха тази терапия за две седмици, като симптомите отшумяваха 
обикновено между втория и четвъртия ден. На 14-тия ден при всички 33 
контролният PCR тест беше отрицателен. Останалите петима души прилагаха алтернативни 
схеми на лечение, нито една от които не включваше терапевтичната доза HCQ. Трима от тях все 
още бяха с положителен PCR тест в края на втората седмица. Всички 38 служители са започнали 
лечение в домашни условия под всекидневно лекарско наблюдение. Никой от групата - 33, 
приемаща HCQ в терапевтична доза - не е хоспитализиран. Двама служители от групата 

без HCQ са преминали интензивно болнично лечение. 



Нашето заключение: Механизмите, чрез които хидроксихлорохин противодейства на 

процесите на вирусното навлизане в клетките, репликация и разпространение, са множествени и 

определят ролята на медикамента като профилактично и лечебно средство срещу инфекция 

с COVID-19. Българският опит ни дава основание да твърдим, че HCQ може да осигури защита 
срещу инфектиране с новия коронавирус, както и да помогне за успешното излекуване на вече 

настъпила инфекция с COVID-19 само ако се прилага веднага след наличието на положителен 
PCR тест - в лечебната доза, посочена по-горе. 

С резултатите на БКИ е запознат и световноизвестният проф. Дидие Раут, Директор на 

Института за инфекциозни болести в Марсилия, който определи изследването като много 

обнадеждаващо и възможно решение за предпазване на здравните работници от заразяване 

с COVID-19. Данните от уникалното българско проучване ще бъдат включени в международно 
реферирано научно издание. 

Автори: Доцент д-р Яна Симова, доцент д-р Николай Димитров, професор д-р Пламен Божинов 

(МБАЛ „Сърце и Мозък", Плевен, Български кардиологичен институт) 

За контакт: i11fo@ca1·diac i11stitute.bg 

http://www. bta. bgl bg/c/OT/id/2296045 
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междинни резултати 

проф. Владимир Данов д.м. 1•2•3, проф. Николай Пенков, д.м.н. 1.4, 

доц. Николай Димитров д.м.н. 1-23 , доц. Яна Симова, д.м. 1·2 

1 Български Кардиологичен Институт 
2 МБАЛ „Сърце и Мозък", Плевен 
3 МБАЛ „Сърце и Мозък", Бургас 
4 СБАЛ по Кардиология Варна 

На 29 септември 2020 г. Българският Кардиологичен Институт (БКИ) стартира, 
безпрецедентна за българската медицина, широкомащабна, безсрочна, безплатна 
национална скрининг кампания за установяване на последиците върху сърцето и 

сърдечносъдовата система при пациенти, излекувани от COYID-19. Почти всички 
преболедували съобщават за дългосрочни симптоми като силна умора и пристъпи на 
задух, които често подсказват за сърдечносъдови усложнения. Авторитетните 

международни научни издания алармират все по-често за тази т.нар. дълга „COVID 
опашка". От началото на пандемията в България излекуваните от инфекцията са над 18 300 
души, което превръща последствията от вируса в сериозен дългосрочен и социалнозначим 

проблем. 

Вече близо месец 300 кардиолози и други специалисти от БКИ извършват безплатни 
консултации, диагностика и лечение на пациенти от цялата страна, преболедували COVID-
19. Тези, които желаят да бъдат консултирани, се свързват с БКИ на обявените телефони 
(02 4026206 и 02 4026533) и отговарят на специално изготвена анкета. В съответствие с 
отговорите на поставените въпроси се определя дали съществува необходимост от 

лекарски преглед, като такъв се планира в центровете на БКИ в София, Плевен, Велико 

Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Ямбол и Шумен. Той включва подробна анамнеза, 
определяне на здравен статус, измерване на артериално налягане и електрокардиограма, на 

базата на които специалистите взимат решение дали пациентът има нужда от 
допълнителни изследвания и/или лечение. 

За по-малко от месец с БКИ се свързаха 1054 граждани. Ето обобщените резултати от 
извършените до момента дейности. 

Резултати от анкетата 

Анкетираните отговарят с „да" на следните въпроси в съответното процентно изражение: 
• ,,Изморявате ли се повече от преди заразяването с новия коронавирус?" - 76% 



• ,,Имате ли все още кашлица?" - 22% 
• ,,Имате ли недостиг на въздух (задух)?" - 45%, като задух при усилие имат 38% от 
участниците, а задух в легнало положение - 16%. 
• ,,Имате ли тежест в гърдите?" - 35% 
• ,,Получавате ли , прескачане' на сърцето?" - 62% 

Само 20% от анкетираните отговорят с „не" на всички зададени въпроси. На останалите 
участници (дали положителни отговори) специалистите на БКИ предлагат провеждане на 
безплатен преглед. Планирани за консултация са 680 души, от които 320 вече са 
преминали първоначалния лекарски преглед. 

Резултати от прегледите 

• За повишена уморяемост, в сравнение с периода преди преболедуване от COVID-19, 
съобщават 282 пациенти (88%). От тях с промени на ЕКГ са 75; с дестабилизиране на 
контрола на артериалното налягане, наложило промяна в терапията им - 48. При всички 
участници с повишена уморяемост е назначено изследване на ПКК, NT-proBNP, D-dimer и 
провеждане на ехокардиография (ЕхоКГ) с оценка на миокардна деформация. От 

проведените до момента допълнителни изследвания (при 137 от пациентите), има данни за 

редуцирана систолна функция на лява камера (ЛК) и/или нарушение в миокардната 
деформация (strain) при 24 пациенти. Те са планирани за хоспитализация за провеждане на 
селективна коронарна артериография (СКАГ), за сърдечен магнитен резонанс (CMR) и 
евентуално ендомиокардна биопсия. Допълнително, при 3 от участниците се установява 
повишен D-dimer, в резултат на което те са насочени за Доплер сонография на дълбоки 
вени на долните крайници и компютър-томографска (СТ) пулмоангиография. 

• 80 от прегледаните са с персистираща кашлица (25%). При тях е назначено изследване 
на ПКК, NT-proBNP и D-dimer, и провеждане на рентгенография на гръден кош и 
белодробен ултразвук. До момента посочените изследвания са проведени при 33 пациенти, 
като при 6 от тях се е наложило насочване за консултация с пулмолог, а при други 2 е 
планирана Доплер сонография на дълбоки вени на долни крайници и СТ 
пулмоангиография. 

• От анкетираните със задух, първоначален лекарски преглед преминават 175 души (от 
прегледаните до момента, 55% имат този симптом). Назначени са изследване на ПКК, NТ
proBNP и D-dimer, провеждане на ЕхоКГ с оценка на миокардна деформация, 
рентгенография на гръден кош и белодробен ултразвук. 84 от болните са провели 
посочените изследвания , като при 32 от тях генезата на задуха е вероятно сърдечна 
(планирани за хоспитализация за провеждане на СКАГ, CMR и евентуално ендомиокардна 
биопсия), при 9 е установена суспекция за венозна тромбемболия (планирани за Доплер 
сонография на дълбоки вени на долни крайници и СТ пулмоангиография), а при 
останалите 43 причината за задуха най-вероятно е белодробна (насочени са към пулмолог). 

• От прегледаните до момента, 145 души (45%) имат стягане в гърдите. При тези 
пациенти специалистите са включили антиисхемична терапия и е назначена стрес ЕхоКГ. 

От проведените вече 18 стрес ЕхоКГ, 5 са положителни - с индуциране на сегментни 
нарушения в кинетиката и/или исхемични ЕКГ промени. Тези пациенти са насочени за 
хоспитализация за провеждане на СКАГ. 



• ,,Прескачане на сърцето"е едно от основните оплаквания на 244 от пациентите, 
преминали прегледи (76%). При тях са назначени Холтер ЕКГ и ЕхоКГ с оценка на 
миокардна деформация. От проведените 78 Холтер ЕКГ до момента, при 52 е установена 
патологична находка, която налага включване на антиаритмична терапия . При тези 

участници е планиран контролен Холтер ЕКГ един месец след първия и при персистиране 
на находката - хоспитализация за провеждане на СКАГ, CMR и евентуално 
ендомиокардна биопсия. 

Изводи: 

От междинните резултати от Националната кампания на Българския Кардиологичен 
Институт „Живот след COVID" става ясно, че при голяма част от преболедувалите 
СОVШ-19 се установяват персистиращи оплаквания и дългосрочни последствия 
върху сърдечносъдовата система. Провеждането на целенасочени допълнителни 

изследвания позволяват да се установи конкретната сърдечносъдова патология и да се 

предприеме съответното лечение. 

За контакт: info@ca1·d iacinst itt1te.bg 

http ://www.bta .bg/bg/c/BO/id/2301345 




