תסמינים של קורונה,
 ,COVID-19וסרטן הריאות -
להכיר את ההבדלים.
מספר הפניות בעקבות סרטן ריאות ירד משמעותית
במהלך מגפת הקורונה ,COVID-19 ,עקב תסמינים
דומים של שיעול ,נשימה ועייפות שיכולים להיות
גם בסרטן הריאות וגם בזיהום קורונה .אמנם יש
תסמינים דומים בשני המקרים ,אך יש כמה הבדלים
חשובים ,וחשוב לדעת מתי לפנות לעזרה נוספת כדי
לאבחן נכון.
תופעות שיכולות להצביע על קורונה
אם יש לך תסמינים דמויי שפעת במשך שבוע עד
שבועיים ,עם קשיי נשימה החל מהיום השביעי או
העשירי ,זה יכול להיות סימן לכך שנדבקת בקורונה.
הסימפטומים כוללים:
• שיעול יבש

תופעות שיכולות להצביע על קורונה או על
סרטן ריאות
תסמינים מסוימים של נגיף הקורונה ושל סרטן ריאות
הם דומים ,כך שיש צורך בבדיקה נוספת .תסמינים
אלה כוללים:
•שיעול לא מוסבר שאינו חולף (ייתכן שאינך בטוח
מתי השיעול התחיל)
•קוצר נשימה לא מוסבר שאינו חולף (ייתכן שאינך
בטוח מתי הוא התחיל)
•תסמינים דמויי שפעת שנמשכים יותר משלושה
שבועות
• תחושות של לחץ בחזה
• קושי לנשום עמוק

• קוצר נשימה
• חום או טמפרטורה גבוהה (מעל )38°C
• כאבי שרירים (מיאלגיה)
• אובדן חוש הריח
• אובדן חוש הטעם

• עייפות (אנרגיה נמוכה) שאינה חולפת
אם יש לך אחת מהתופעות האלו ,עליך להיבדק
בדיקת קורונה בהקדם האפשרי .יש לפעול לפי
ההנחיות המקומיות לבדיקת קורונה.
אם בדיקת הקורונה שלך היא חיובית:

אם יש לך אחד מהתסמינים האלה ,יכול להיות שנדבקת
בקורונה ,ועליך להיבדק בהקדם האפשרי .יש לפעול לפי
ההנחיות המקומיות לבדיקת קורונה .עליך להישאר בבית
עד לקבלת תוצאות הבדיקה ,וכך גם כל מי שגר אתך
בבית.
אם בדיקת הקורונה שלך היא חיובית:
•יש לפעול בהתאם להנחיות המקומיות בכל הקשור
לבידוד עצמי כדי למנוע העברה של הנגיף לאחרים
•אם התסמינים מחמירים או שאינם חולפים ,יש לפנות
לרופא המטפל

•יש לפעול בהתאם להנחיות המקומיות בכל הקשור
לבידוד עצמי כדי למנוע העברה של הנגיף לאחרים
•אם התסמינים מחמירים או שאינם חולפים ,יש
לפנות לרופא המטפל
אם בדיקת הקורונה שלך היא שלילית:
•יש להיכנס לבידוד עצמי בהתאם להנחיות המקומיות
•יש לפנות לרופא המטפל אם התסמינים מחמירים או
שאינם חולפים לאחר  14יום ,כדי לעבור בדיקות נוספות

אם בדיקת הקורונה שלך היא שלילית:
• יש להישאר בבית עד שתרגיש טוב יותר
אם למישהו שגר אתך יש תסמינים של קורונה,
והבדיקה שלך שלילית ,עליך להישאר בבית עד שאותו
בן משפחה יעבור בדיקת קורונה שתימצא שלילית ,או
לפעול בהתאם להנחיות המקומיות.
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תופעות שיכולות להצביע על סרטן ריאות
תסמינים מסוימים של קורונה יכולים להיות גם
תסמינים של סרטן ריאות ,כמו:
•שיעול לא מוסבר שאינו חולף ונמשך יותר משלושה
שבועות
•קוצר נשימה לא מוסבר שאינו חולף ונמשך יותר
משלושה שבועות
•עייפות (אנרגיה נמוכה) שנמשכת יותר מארבעה
שבועות
• זיהום בחזה שאינו חולף או חוזר
• שיעול עם דם (המופטיזציה)
• כאב בחזה
• ירידה במשקל
• איבוד תיאבון
אם יש לך תסמינים כאלה ,זה יכול להיות סימן לסרטן
הריאות .יש לפנות לרופא המטפל בהקדם האפשרי
כדי לקבל בדיקות נוספות.
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