
Rady pri COVID-19 pozitivite

“Keďže mnoho ľudí, ktorí sa nakazia koronavírusom, nepodnikne žiadne kroky, aby aspoň zmiernili 

priebeh ochorenia, čo môže mať prekvapivo vážne následky, prinášame niekoľko základných rád.”

Čo robiť, keď zistím, že ja, alebo moji blízki sú Covid pozitívni? Aké sú základné opatrenia, 

ktoré v rámci domáceho prístupu k liečbe Covidu môžem - a mal by som - urobiť, aby som 

tak  čo  najviac  znížil  riziko  rozvoja  ťažkej  formy  infekcie?  Okrem  toho,  že  samozrejme 

kontaktujem telefonicky svojho všeobecného lekára a budem sa riadiť jeho pokynmi, môžem 

urobiť aj nasledovné.

Aj  keď nevykazujem žiadne príznaky,  ale „len“ mi vyšiel  pozitívny test,  je  načase začať  s 

určitými opatreniami. Tie však možno využiť aj ako preventívne - teda nasadiť užívanie týchto 

prípravkov ako predchádzanie infekcie, respektíve za účelom zvýšenia hladiny vitamínov a 

minerálov  v  organizme,  ktoré  sa  v prípade  ochorenia môže ukázať  ako veľmi  prospešné, 

vhodné a predvídavé.

K všeobecným odporúčaniam patrí  užívanie  VITAMÍNU C (v  dávke až 2 x 500mg denne), 

VITAMÍNU D (v dávke 2000 jednotiek denne), ZINKU (v dávke 30 mg denne ako prevencia, až 

do 75 mg denne pri  príznakoch).  Doplniť tiež môžeme  B  KOMPLEX.  Tieto doplnky výživy 

možno užívať  aj  ako prevenciu.  V  prípade pozitívneho testu  na  Covid 19 je  ich užívanie 

vysoko odporúčané.  Ak  človek  rozvinie  aj  príznaky  -  teda zvýšenú teplotu,  kašeľ,  bolesti 

svalov a kĺbov, únavu, je vhodný príjem dostatočného množstva tekutín, lieky na znižovanie 

teploty  (najmä,  ak stúpa nad 38 °C),  pri  úpornom, dráždivom kašli  tiež lieky potláčajúce 

kašeľ,  tzv.  antitusiká.  Pri  príznakoch  niektorí  autori  odporúčajú  aj  užívanie  kyseliny 

acetylsalicylovej, teda ANOPYRÍNU, pokiaľ toto nie je kontraindikované - je preto dobré jeho 

prípadné  užívanie  skonzultovať  s  obvodným  lekárom,  ktorý  komplexne  pozná  pacientov 

zdravotný  stav.  Samozrejme,  dôležitá  je  prevencia  prenosu  infekcie  na  ostatných  členov 

domácnosti - čomu však vo väčšine prípadov ťažko zabrániť. Môžeme však dôsledne používať 

ochranné rúška, dbať na dezinfekciu - či už rúk, alebo aj povrchov, s ktorými prichádza chorý 

do kontaktu  (kľučky,  riad,  kúpeľňa,  toaleta...).  Ak  sa dá,  chorému vyčleníme samostatnú 

miestnosť, v ktorej sa bude zdržovať, nebudeme sa spoločne s ním stravovať a budeme často 

a intenzívne vetrať.
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