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Превод от английски
Кънчо Кожухаров



Информацията, която се съдържа в тази книга – включително 
текстът, графиките, изображенията и другият материал,  

е само с информационна цел. Нито един материал в настоящата 
публикация не е предназначен да замества професионалния 

медицински съвет, диагноза или лечение. По всички въпроси, 
които можете да имате относно някое заболяване или лечение, 
и преди да предприемете нов здравословен режим, винаги се 

обръщайте към вашия личен лекар или друг дипломиран здравен 
специалист. Никога не пренебрегвайте съветите  

на професионалните медици и не отлагайте да се обърнете  
към тях заради нещо, което сте прочели в тази книга.

В рамките на закона авторите и издателят не носят отговорност 
за каквато и да било щета или риск, които са пряка или косвена 

последица от прилагането на съдържанието на книгата.

Ако приемате някакви медикаменти, моля, посъветвайте се  
с вашия лекар или здравен специалист, преди да започнете  

каквато и да е диета или гладуване.
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Въведение

В ероятно четете тази книга, защото вие или някой, когото 
обичате, страда от продължителен КовидA. Ние все още 

нямаме всички отговори, но я написахме, за да споделим с вас 
нашия опит и знания, така че да можете да се почувствате по-
добре. Тази книга е плод на съвместните усилия на група про-
фесионалисти в здравеопазването, мнозина от които помагат 
на хората, страдащи от продължителен Ковид, откакто той 
се появи за първи път през 2020 г. Докато работехме заедно 
с нашите пациенти, ние открихме начини да помагаме на хо-
рата да се справят със симптомите на продължителния Ковид. 
Надяваме се, че тази книга ще ви осигури ефективни, лесни за 
разбиране и практични напътствия. Препоръките в нея са из-
пробвани и благодарение на работата ни в Оксфордската кли-
ника по продължителен Ковид вече са помогнали на стотици 
пациенти.

 A Медицинските специалисти в България използват термина „про-
лонгиран (удължен) Ковид“, а в медиите се е утвърдило понятие-
то „постковид“. Авторите на настоящата книга са приели термина 
продължителен Ковид. (Всички бележки под линия, без изрично 
посочените, са на преводача.) 


