
OPIS I OBJAWY CHOROBY NA PODSTAWIE OGÓLNODOSTĘPNYCH INFORMACJI 
 

Koronawirus 2019-nCoV to wirus należący do rodziny koronawirusów (coronaviridae). 

Koronawirusy występują u zwierząt i powodują u nich różne choroby (układu oddechowego, 

układu pokarmowego, wątroby, układu nerwowego), wiele zakażeń przebiega też 

bezobjawowo. Wirusy te często mutują i mają dużą zdolność do zakażania nowych gatunków. 

Wszystkie poznane dotąd koronawirusy powodujące zakażenia u ludzi są wirusami, które 

wywołują objawy ze strony układu oddechowego, bardzo rzadko ze strony innych układów 

i narządów. Możliwe, że oprócz zakażenia układu oddechowego u dzieci do 12. miesiąca 

życia mogą wywoływać biegunkę.  

Do 2019 roku poznano 6 wirusów powodujących zakażenia u ludzi. Cztery z nich (229E, 

OC43, NL63, HKU1) są przyczyną przeziębienia o łagodnym przebiegu. Dwa pozostałe 

(wirusy SARS i MERS) mogą prowadzić do zagrażającej życiu ostrej niewydolności 

oddechowej. Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem odpowiedzialnym za obecną epidemię 

zakażeń układu oddechowego, która rozpoczęła się w Wuhan, w Chinach i tam po raz 

pierwszy został zidentyfikowany w grudniu 2019 roku 

COVID-19 to choroba wywołana przez koronawirus z Wuhan (2019-CoV). Wcześniej 

choroba nie miała nazwy i posługiwano się określeniami typu „choroba wywołana przez 

koronawirus” lub „zachorowanie z powodu zakażenia koronawirusem z Wuhan”. Nazwa 

COVID-19 została ogłoszona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i obowiązuje 

oficjalnie. "CO" w nazwie oznacza koronę (ang. corona), "VI" – wirus (ang. virus), "D" - 

chorobę (ang. disease), a liczba 19 wskazuje rok pojawienia się wirusa – 2019 (Corona-Virus-

Disease-2019). Różnica między koronawirusem a COVID-19 jest taka, że koronawirus to 

czynnik wywołujący chorobę, a COVID-19 to choroba, czyli zespół objawów 

spowodowanych przez ten czynnik. 

 Objawy COVID-19  
 

Pacjenci z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem 2019-nCoV mieli objawy zakażenia 

układu oddechowego, takie jak: gorączka, kaszel (raczej suchy), duszność. Często 

występował także ból mięśni, rzadziej splątanie, ból głowy, ból gardła, produktywny, (czyli 

„mokry”) kaszel, krwioplucie. Biegunka występowała tylko u 2–3% chorych. Objawy zwykle 

pojawiały się między 2. a 14. dniem po zakażeniu. Początkowo objawy są łagodne, ich 

nasilenie narasta w czasie. 

Przebieg zakażeń COVID-19 jest zróżnicowany: od bezobjawowego, przez łagodną 

chorobę układu oddechowego (podobną do przeziębienia), po ciężkie zapalenie 

płuc z zespołem ostrej niewydolności oddechowej i/lub niewydolnością wielonarządową. 

Około 80% osób, które chorują na COVID-19 nie wymaga leczenia, a choroba ustępuje sama. 

1 na 6 osób ma cięższy przebieg choroby, problemy z oddychaniem i wymaga leczenia. 

Koronawirus  - jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową, dlatego jest wrażliwy 

na wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. 

Oznacza to, że łatwo go inaktywować prostymi środkami czystości. 

Wirus przenosi się: 

1. bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające 

w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia. 

Odległość 1,5- 2m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako 

bezpieczna 

pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku 

(strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem), 

2. pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) 

przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem 

człowieka, ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach. 

https://www.mp.pl/pacjent/gastrologia/objawy/50644,biegunka
https://www.mp.pl/pacjent/grypa/przeziebienie/61668,przeziebienie
https://www.mp.pl/pacjent/pediatria/choroby/ukladoddechowy/144131,niewydolnosc-oddechowa
https://www.mp.pl/pacjent/pediatria/choroby/ukladoddechowy/144131,niewydolnosc-oddechowa
https://www.mp.pl/pacjent/reumatologia/objawy/175394,goraczka
https://www.mp.pl/pacjent/pulmonologia/objawy/70135,kaszel
https://www.mp.pl/pacjent/pulmonologia/objawy/70470,dusznosc
https://www.mp.pl/pacjent/neurologia/objawy/150107,splatanie
https://www.mp.pl/pacjent/neurologia/objawy/152658,bol-glowy
https://www.mp.pl/pacjent/otolaryngologia/objawy/105644,bol-gardla
https://www.mp.pl/pacjent/pulmonologia/objawy/70469,krwioplucie
https://www.mp.pl/pacjent/pulmonologia/choroby/65040,zapalenie-pluc
https://www.mp.pl/pacjent/pulmonologia/choroby/65040,zapalenie-pluc

