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1 Ž 49  poz školní dítě, nebo 

seminář

 poz, včetně 

VNT

febrilie nad 39oC 12 dní, kloubní, svalové 

bolesti, bolest očí, hlavy, spavost, 

schvácenost

stejně jako v akutní fázi + bolest hrudníku, 

námahová dušnost

metamizol na bolest a horečku, výrazné zlepšení 10. den 

po nasazení Prednisonu 20 mg 2-1-0 v sestupné dávce, 

doléčení ATB- azitromycin 

Jednoznačná příznivá reakce na 

kortikoterapii - odeznění febrilií, bolestí..., 

metamizol  na febrilie a bolesti hlavy s 

efektem

ne nespavost, únava, bolesti hlavy, 

trvání do 2 měsíců, nespavost až 

půl roku

2 M 42  neg positivní manželka  poz, včetně 

VNT

8 dní febrilie 39oC. Porucha chuti, únava, 

spavost, slabost, úzkosti

přetrvávání příznaků akutní fáze, bolest na 

hrudi, kašel 

Prednison 20 mg od  8. dne 2-1-0 v sestupné dávce, 

alprazolam na úzkost, ASA

Prednison s výrazným efekttem na 

febrilie, kašel 

ne ne

3 M 52  poz přítelkyně, doma ? febrilie nad 39oC, zchvácenost, únava, 

spavost, kloubní, svalové bolesti lehká 

dušnost 

viz akutní obtíže + od 9. dne chrapot, výrazněji 

omezené dýchání

Isoprinosine 2-2-2 v úvodu,od 9.dne Prednison 20 2-1-0, 

pro noční dušnost a febrilie přechodně 2-1-1 , od 11.dne 

azitromycin na 5 dní, úvodní dávka 1000mg, poté 500 

mg pro die, ASA

Prednison s dobrým efektem, ale nočním 

výpadkem efektu, proto úprava 

dávkování, přidán azitromycin… od 12. 

dne bez obtíží

ne ne

4 Ž 50  poz ve škole, učitelka  poz 3 dny febrilie, více než týden svalové, 

kloubní bolestí s dobrou reakcí na 

ataralgin, ztráta čichu 

 viz akutní fáze  po positivitě PCR Isoprinosine 2-2-2, následně Prednison 

20 mg  2-1-0 v sestupné dávce  nasazen 8. den trvání 

symptomů

Po nasazení Prednisonu rychlá úleva od 

bolestí, do 2 dnů úprava poruchy chuti a 

čichu

ne ano- bolesti hlavy, sporadicky 

závratě, odezněly do 6 týdnů

5 Ž 50  poz doma od manžela a 

dcery

 poz Horečky  kolem 39oC, bez reakce na 

paracetamol, slabost, nechutenství

7.den v telefon. ko. výrazně  dušná,  odmítá 

hospitalizaci, cave dg. ca prsu 

8. den nemoci pro dušnost nasazen Prednison 5 mg 2-2-

0, ASA  na medikaci ústup febrilií, do 48 hodin úprava 

stavu

velmi dobrý efekt kortikoidů, v medikaci i 

ASA 100 mg pro die 

ne ano, subfebrilie kolem 37-37,2 

přetrvávaly asi 2-3 týdny po infekci

6 Ž 58 neproveden známí, Silvestr, PCR 

test neproveden 

pro odlehlé 

bydliště,  + 

antigenní test

 poz rýma, únava, slabost, hučení v hlavě, 

točení hlavy, bolesti svallů. Porucha čichu, 

chuti , pocení,febrilie 38-39oC

od 6. dne progrese kašle, rýmy, tlak v hlavě 

proto přidán azitromycin 500 

od 4. dne Prednison 20 mg 1/2-1/2-0, následující den 

úleva, pro progresi rýmy, tlaku v hlavě, příznaků 

sinusitidy přidán azitromycin 500 1x1 na 3 dny 

Od 7. dne po Prednisonu zmírnění 

slabosti, od 8. dne po azitromycinu již 

přestaly febrilie, od 9. dne zpět chut a 

čich, polevuje rýma, přetrvává tlak v 

uších, od 10. dne se cítí dobře

ne ano- jsou bolesti hlavy, úzkosti, 

deprese, medikováno SSRI, po 3 

měsících úprava stavu

7 M 59 neproveden,odlehlé 

bydliště

manželka  poz, 

opakovaně i 

10 měsíců 

od infekce

2 dny slabost, únava, subfebrilie Při zjištění positivity manželky nasadil Isoprinosine 2-2-2, 

následně de-facto asymptomatický průběh, positivita 

protilátek, včetně VNT vysoká, dlouhodobá i 10 měsíců, 

stále nárůst protilátek 

positivní efekt Isoprinosine ne ne

8 M 75  poz Vánoční návštěva ?, následně 

očkován

febrilie, kašel, celková slabost, zhoršení 

bolestí v zádech, dušnost s nočními 

maximy

přetrvávání příznaků akutní fáze dlouhodobě, 

progrese noční dušnosti, odmítal hospitalizaci, 

jedná se o paicentka s četnými riziky-DM, 

iCHS,obezita atd..

Isoprinosine 2-2-2, Prednison až 20 mg 2-2-0 a 

přechodně 2-1-2 pro noční dušnost, celkově kortikoidy 

21 dní, azitromycin 6 dní, ASA 100 mg pro die, následně 

PL ciplox

Při vyšších dávkách Prednisonu se dob ře 

vyspal, neměl bolesti a nebyla výrazná 

dušnostm, cítil se lépe

ne ne

9 Ž 75  poz návštěvě vánoční  ?, následně 

očkována

febrilie, slabost, únava , kašel od 6. dne kašel, rýma, tlak v hlavě, zmatenost, 

bludy, poruchy kognice, febrilie, nadále odmítá 

hospitalizaci  

Isoprinosine 2-2-2, ASA 100 mg pro die, od 11.dne 

Prednison 20 mg 1-1-0, následně 1-1-1, azitromycin na 6 

dní 500 mg 1x, od 21 dne ciprofloxacin od PL 

Stav velmi kolísal, v rámci plicních 

postcovidových obtíží a zápělu plic plicní 

lékař doporučil  kortikoidy dlouhodobě

ne ano, hlavně plicní projevy s nutností 

dlouhodobé kortikoterapie, ale nyní 

10 měsíců po infekci stav velmi 

dobrý

10 M 62  neg lékař,zdroj asi 

pacient

 poz závratě, zhoršeno změnou pohybu, přišel 

při 14-ti dnech trvání obtíží

viz akutní stadium metylprednisolon 8 mg pro die, Eliquis, úprava během 5-

ti dní

výborný efekt metylprednisolonu a NOAK ne ne, na MR mozku s odstupem 

demyelinizační změny, avšak 

staršího charakteru

11 Ž 49  poz Silvestr, přátelé  poz, poté i 

očkována

únava, kašel, obtěžující kašel o 11.den 11.den Prednison 20 mg 2-1-0 na 3 dny, poté vysazen, 

sympotmy kašle vymizely.

Velmi dobrý a rychlý efekt Prednisonu na 

kašel

ne ne

12 M 54  poz Silvestr, přátelé  poz a 

očkování

febrilie, únava, slabost, lehká dušnost, 

ztráýta čichu, chuti

                                                                                                                                                                                                                                                                            11.den Prednison 20 mg 2-1-0 , do 24 hodin zlepšení o 

50%,během týdne vysazeno v sestupné dávce, úplná 

úprava obtíží

Velmi dobrý efekt Prednisonu na  poruchu 

chuti, čichu, slabost a kašel

ne ano, lehce úzkost, nespavost

13 Ž 46  neg učitelka ve škole  poz subfebrilie, únava, porucha chuti , obtíže 

4 dny 

průběh lehký, pro futuro cave-

trombocytopenie, st.p. splenectomii

symptomaticky, vitamíny lehký průběh ne ne

14 Ž 46  poz práce  poz febrilie, spavost, kožní změny, kašel, 

dušnost úzkosti

viz akutní fáze, přetrvávání příznaků i 12.tý den Isoprinosine 2-2-2, ASA 100 mg pro die, od 8.dne 

Prednison 5 mg 1-1-0, 10. den azitromycin 500 mg na 6 

dní 

Dobrý efekt kortikoidů i ATB ne ano,  dekompenzace hypothyreosy , 

únava, spavost, dobrý efekt kůry 

metylprednisolonu 8 mg na 14 dní 

15 Ž 34  poz opakovaně učitelka MŠ  poz 03/21 únava, kašel, dušnost, úzkosti, 

porucha čichu, průjem 

viz akutní stadium,výrazné zhoršení úzkostí,  

pacientka polyvalentní alergička

Isooprinosine 2-2-2, Prednison 5 mg 1-1-0-netolerovala, 

metamizol na bolest hlavy, alprazolam 0,25  na akutní 

úzkost, ciprofloxacin

léčba protrahovaná, efekt slabý, trvání 

obtíží 3 týdny

ne Postcovidové obtíže úzkost, 

deprese, trvání asi 3 měsíce po 

infekci

16 Ž 34  poz reinfekce po 

6negti měsících

učitelka MŠ nízká 

hladina 

45BAU/ml

10/21reinfekce cca po půl roce od 

primoinfekce, projevy slabší, hlavně 

úzkosti, kašel, rýma, zánět dutin

rychlý ústup obtíží Isooprinosine 1-1-1, Neurol. Dlp, Novalgin na bolest 

hlavy, pro multivalentní alergii Ciplox  na příznaky 

zánětu dutin

reinfekce s projevem zánětu dutin a 

dobrou reakcí na ATB terapii

ne ne

17 M 21  poz student VŠ ? slabost, febrilie, kašel, rýma, boelst v krku-

silná

 přetrvávající febrilie, rýmu, kašel, lehku 

dušnost, bolest na hrudi , silnou bolest krku 

Isoprinosine 2-2-2, azitromycin 500 lxl na 6 dní, 

Prednison5 mg 1-1-0 v sestupné dávce 7 dní, od 8. dne 

infekce, ASA

od 14.dne zlepšen, přetrvává suchý kašel, 

RTG plic bpn

ne ne
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18 Ž 55  poz  očkována 

06/21 Pfizer

v rodině, infekce po 

4 měsících od 

očkování

očkována slabost, únava , úzkosti, bolest v krku, 

hrdla, na hrudi, pocity nedostatku dechu, 

rýma, zánět dutin

viz akutní fáze sympotmaticky Novalgin na bolesti hlavy, Neruol 0,25 na 

úzkosti a nespavost, ASA 100mg pro die

Trvání obtíží asi 14 dní ne přetrvává únava, spavost

19 Ž 52  poz očkována 

03/21 Pfizer

syn-škola?, 

pacientka je 

zdravotník, 

onemocnění 7 

měsíců po 2.dávce

očkována bolest v krku, stažení hrdla, hrudi, pocit 

nedostatku dechu, kašel  suchý, pak 

produktivní, rýma, bolesti kloubů, svalů 

zhrošení trávicích obtíží, boelsti břicha Isoprinosine 1-1-1, na bolest symtopmaticky metamizol, 

pro pocity dušnosti Atrovent, Symbicort s efektem, 

susp.sinusitis -azitromycin  500 na 6 dní , ASA 100 mg 

pro die

PN 4 týdny ne ano, zhoršení trávicích obtíží-reflux, 

nespavost, deprese 

20 M 48  poz očkovan 03/21 

Pfizer

syn, školní věk zdravotník, 

očkován

rýma, kašel, subfebrilie, slabost, únava viz akutní stadium Isoprinosine 1-1-1, ASA 100 mg pro die ,  následně 

Azitrox 500 na 6 dní 

PN 3 týdny ne ne


