توصیههای پیشگیرانه و درمانهای کمکی طب ایرانی
در کووید91-
(ویرایش دهم  -ویژه پزشکان)
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این راهنما با تلاش و مشارکت جمعی از متخصصین طب ایرانی و
کارشناسان دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی بهمنظور ارائه راهکارهای طب ایرانی در پیشگیری و درمان
کووید 91-تدوین گردیده است.
لازم به ذکر است این راهنما جهت درمان کمکی کووید 91-میباشد و
نباید موجب تأخیر در انجام روشهای تشخیصی و شروع درمانهای طب
رایج شود.
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نقش سبک زندگی از دیدگاه طب ایرانی
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بیماران سرپایی بدون عالمت
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باسمه تعالی
مقدمه
پاندمی کووید  91امروزه به یک چالش مهم جهانی بدل شده و رهیافت از این همهگیری سخت ،نیاز به استفاده از همه ظرفیتهای ممکن در حوزه سلامت
دارد .نبود هیچ گونه درمان قطعی و یا واکسن موثر در کنترل و درمان بیماری ،یافتن هرگونه راه کار منطقی و علمی برای کاهش آلام بیماران و کمک به درمان
را مهم و ضروری مینماید.
در این راستا ،فرآوردههای طبیعی و انواع طب های سنتی با رویکرد علمی از جمله منابع مهم یافتن مسیر های کنترل و کمک به درمان به شمار میروند که
سازمان جهانی بهداشت هم در استراتژی  4142-4192خود بر استفاده از این پتانسیل مهم تاکید نموده است .کشورهایی نظیر چین نیز با به کارگیری
گسترده و منطقی طب چینی دستاوردهای بزرگی در مقابله با کووید  91بدست آوردند که نشان از قابلیت استفاده از طبهای سنتی و مکمل به عنوان بازوی
کمکی سیستم سلامت است .این مهم با توجه به اقبال و اعتماد عمومی به این حوزه از علوم پزشکی که ریشه در فرهنگ و تاریخ بسیاری از کشورها مانند ایران
دارد ،اهمیت بیشتری پیدا می کند .با توجه به اهمیت این بستر در کمک به سیستم سلامت ،در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بر استفاده از
این ظرفیت بومی ،تاکید فراوان شده است .سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری ،سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی مصوب شورای عالی
انقلاب فرهنگی ،و برنامههای توسعه پنجم و ششم مصوب مجلس شورای اسلامی ،نمونههایی از این دست به شمار میروند.
لذا با توجه به وجود یکی از دیرپاترین و مهمترین انواع طب سنتی در کشور ایران که به نام طب ایرانی ( )Persian Medicineدر دنیا شناخته میشود و مورد
تایید سازمان جهانی بهداشت نیز قرار دارد ،یک فرصت مهم در بکارگیری علمی و مبتنی بر شواهد این حوزه از دانش در مقابله با همهگیری کرونا در کشور
فراهم میباشد .طب ایرانی با سابقهای چندهزار ساله از دانش و تجربه نسلهای مختلف پزشکان بلندآوازه ایرانی در بستر تمدنی ایران و اسلام ،بستری مهم از
پتانسیلهای پیشگیری و درمان برای ساختار سلامت کشور است؛ که نگاه تلفیقی به آن در کنار پزشکی رایج و با تکیه بر پژوهشهای متاخر راجع به مبانی و
محتوای آن ،استفاده حداکثری از توان علمی کشور برای برون رفت از این شرایط سخت را فراهم میکند.
در پاسخ به این ضرورت ،دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،بر پایه وظیفه خود ،همراستا و منطبق بر نسخه نهم «راهنمای
کشوری تشخیص و درمان کووید ۹۱-در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری» و با بهرهگیری از مبانی تشخیص و درمان در طب ایرانی؛ ویرایش دهم
«توصیههای پیشگیرانه و درمانهای کمکی طب ایرانی در کووید  -91ویژه پزشکان» را منتشر مینماید که مرجع استفاده از آموزهها و راهکارهای مبتنی بر
متون سنتی و مستندات علمی است .این راهنما شامل توصیه های پیشگیرانه و کمک درمانی طب ایرانی بوده و با نگاه بیشترین احتمال اثربخشی در این بیماری
و کمترین آسیب و عوارض برای استفاده کنندگان تهیه شده است.
این مهم با تلاش شبانهروزی کمیته علمی تدوین نگارش این راهنما محقق شده است که از نخستین روزهای ورود کووید  91به کشور تشکیل شده و تا کنون
 1ویرایش از این راهنما را منتشر کرده و هربار به تکمیل و ارتقای آن بر اساس رصد این بیماری و بر مبنای آخرین مطالعات انجام شده کوشیده است و اینک
ویرایش دهم آن را در دی ماه  9211منتشر می نماید .بدیهی است این مسیر تا پایان راه و غلبه نهایی بر این همهگیری ادامه داشته و نسخههای آتی بر اساس
نتایج پژوهش ها و بررسی متخصصین این حوزه منتشر خواهد شد .لذا در پایان از تلاش تمامی عزیزان و متخصصین این کمیته که با تلاش جهادی و بر پایه
دانش و تخصص ،شکلگیری این راهنما به عنوان مرجع مداخلات پزشکان در کووید  91با استفاده از طب ایرانی را رقم زدهاند؛ صمیمانه سپاسگزاری کرده و
برای ایشان توفیق روز افزون در خدمت به مردم را از خداوند منان مسألت مینمایم.

دکتر نفیسه حسینی یکتا
مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
دی ماه9911
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نقش سبک زندگی درکمک به پیشگیری و درمان کووید  91از دیدگاه طب ایرانی
در طب ایرانی پیشگیری و درمان بیماریها در گام نخست بر مبنای اصلاح سبک زندگی انجام میشود .مداخلات
سبک زندگی در طب ایرانی دارای شش زیر مجموعه است که با عنوان شش اصل ضروری شناخته میشوند .این
شش اصل شامل هوا ،خوردنیها و نوشیدنیها ،تعادل خواب و بیداری ،حرکت و سکون ،نگهداری و دفع مواد از
بدن ،و عوامل روحی-روانی هستند که نه تنها در پیشگیری از بیماری ،بلکه در درمان بیماریها نیز تأثیر گذار
هستند .با توجه به اهمیت این موضوع ،در ابتدای این راهنما برخی توصیههای سبک زندگی از دید طب ایرانی که
در پیشگیری و درمان کرونا مشترک هستند ،در شش زیر مجموعه ارائه شده است .این توصیهها بر اساس منابع
طب ایرانی از طریق تقویت طبیعت قوای عمومی بدن و بر اساس مقالات متأخر از طریق ساز و کارهایی مانند
تنظیم سیستم ایمنی در کمک به پیشگیری و درمان کرونا کاربرد دارند .توصیههای سبک زندگی که به طور ویژه
برای هر یک از گروههای شناخته شده در بیماری کرونا مطرح هستند ،به طور مجزا در بخش مربوطه ذکر خواهند
شد.

لازم به ذکر است انجام توصیههای مندرج در راهنمای کشوری تشخیص
و درمان کووید  91ضروری است

 )1هوا
در این اصل ،موضوع عدم مواجهه با عامل بیماریزا در محیط مد نظر است ،لذا موارد زیر توصیه میشود:
فاصلهگذاری اجتماعی ،استفاده از ماسک ،شستشوی دستها ،و پرهیز از حضور در مناطق پر ازدحام
باز کردن پنجرهها به مدت  10-15دقیقه در روز جهت تهویه مناسب هوا
 )2خوردنیها و نوشیدنیها
صرف غذا فقط هنگام گرسنگی واقعی و ایجاد نظم در اوقات غذا خوردن
استفاده مناسب از مایعات به اندازه کافی بعد از هضم غذا

5

مصرف انواع سوپ سبزیجات (بویژه با هویج ،زعفران و روغن زیتون) و سبزیجات بخارپز  ،میوههایی مانند
سیب  ،به 1شیرین پخته ،آب انار شیرین یا ملس (آبگیری شده با دانه و بویژه پیه سفید آن) ، 2مرکبات
شیرین
پرهیز از پرخوری ،تند خوردن ،غذاهای دارای رنگها و طعمدهندههای مصنوعی و همچنین سوءتغذیه
پرهیز از غذاهای دیرهضم و فستفودها

 )3خواب و بیداری
پرهیز از بیخوابی و خواب نابجا (مثلا خواب در روز و بیداری در شب)
 )4حرکت و سکون (فعالیت بدنی)
داشتن فعالیت فیزیکی معتدل یا ورزش متناسب با وضعیت هر فرد
 )5تعادل نگهداری و دفع مواد از بدن
توجه به اصلاح رژیم غذایی (مصرف سبزیجات ،سوپ) در صورت اجابت مزاج کمتر از روزی یک بار ،دفع
همراه با سختی یا عدم تخلیه کامل
 )6عوامل روحی روانی
پرهیز از شرایط تنشزا و حفظ آرامش روحی
تمرین مکرر تنفس عمیق به صورت حبس نفس بعد از دم و سپس بازدم عمیق
بوئیدن روزانه میوهها (پس از شستن کامل آنها) 3نظیر پرتقال ،نارنج ،لیمو ،به؛ و گلاب

1احتیاط در صورت وجود تنگی نفس
2احتیاط مصرف در نارسایی کلیه
 3میتوان پوست مرکبات را در آب جوشاند یا روی حرارت ملایم گذاشت تا بوی آن متصاعد شود.
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پیشگیری
تعریف :پیشگیری به معنای جلوگیری از ابتلا و گسترش بیماری در مردم عادی و بهویژه در افراد پرخطر مانند
کارکنان بیمارستانها و مراکز درمانی ،خانواده بیماران ،افراد دارای بیماری زمینهای (مانند فشار خون ،دیابت،
بیماری قلبی و غیره) ،کارمندان ،کارگرانی که به دفعات با اقشار مختلف جامعه مراوده فیزیکی دارند و افرادی که
با بیماران کرونایی در تماس مستقیم بودهاند ،میباشد .موارد زیر برای پیشگیری از کووید  11در افراد عادی و
پرخطر توصیه میشود.

توصیهها

1

رعایت توصیههای مندرج در صفحه  5و 6
شستشوی حلق و بینی با سرم نمکی یا آب نمک رقیق ولرم (یک قاشق چایخوری نمک در یک لیوان آب
گرم با رعایت بهداشت لیوان ،آب ،نمک ،دستها و  )...حداقل دو بار در روز
افزودن زنجبیل ،دارچین ،تخم گشنیز  ،سیر و پیاز ،فلفل سیاه به غذا
مصرف روزانه یک تا دو لیوان از یکی از شربتهای :لیمو ،نارنج ،جلّاب 2یا لیمو و زعفران (احتیاط در افراد
مبتلا به دیابت)
مصرف یکی از دمنوشهای بابونه ،نعنا ،گاوزبان ،آویشن ،زوفا ،چایکوهی ،یا سرخارگل (اکیناسه) ،گل
محمدی (دمکرده یک قاشق غذاخوری از نیمکوب یکی از این گیاهان با یک لیوان آب جوش بهمدت 10
دقیقه ،حداکثر سه بار در روز)
مصرف روزانه سیاهدانه (یک قاشق چایخوری با عسل یا همراه با نان صبحانه)

1با توجه به اینکه از نظر طب ایرانی بعضی از این گیاهان دارو به شمار میروند ،درصورت وجود بیماری زمینهای یا مصرف داروهای
دیگر  ،موارد احتیاط و تداخلات دارویی مدنظر قرارگیرد و درصورت نیاز با پزشک متخصص طب ایرانی مشاوره شود.
 2دهخدا :ایرانیان به مطلق شربت ،جلّاب میگویند (با تشدید لام) .اما در اینجا مراد از شربت جلّاب مخلوط سه چهارم لیوان آب ،سه
قاشق غذاخوری گلاب ،یک قاشق مرباخوری عسل یا شکر و اندکی زعفران است .معمولاً همان شربت بدون زعفران و عسل ،و با شکر،
شربت گلاب (یا در عربی جلاب بدون تشدید) گفته میشود.
7

مصرف جوشانده پودر ریشه شیرینبیان 1یا نصف قاشق مرباخوری رب ریشه شیرینبیان روزی یک
بار

2

 1یک قاشق چایخوری پودر ریشه شیرینبیان را در یک و نیم فنجان آب جوشانده تا یک فنجان بماند .سپس صاف کرده میل کنند.
2در افراد با فشار خون بالا ،یا دارای اختلالات هورمونی و مصرف کنندگان قرصهای ضدبارداری با احتیاط مصرف گردد .همچنین
با توجه به حضور شیرین بیان در ترکیبهای مختلف در این راهنما ،حداکثر دوز روزانه از پودر ریشه آن سه قاشق مرباخوری و از
رب دو قاشق چای خوری می°باشد.
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قوانین درمان در طب ایرانی
به طور کلی درمان بیماریها در طب ایرانی با ترتیبی خاص و در مراحل مختلف انجام میشود ،به طوری که اصلاح
سبک زندگی در اولویت قرار دارد .بنابراین در بیماران سرپایی و بستری نیز لازم است علاوه بر توجه به نکات
مشترک در اصلاح سبک زندگی ،که در ابتدای راهنما آمده است ،به نکات ویژه سبک زندگی مخصوص هر مرحله
از بیماری نیز توجه شود .گفتنی است در طب سنتی ایرانی از میان شش اصل ضروری برای درمان بیماری ،اولویت
با تغذیه است؛ بنابراین اغلب توصیهها در این زمینه هستند .بعد از اصلاح سبک زندگی ،در مراحل دوم و سوم
درمان ،استفاده از گیاهان دارویی به صورت تکی و در صورت نیاز به طور ترکیبی توصیه میشود .استفاده از اعمال
کمکدرمانی نیز درآخرین مرحله به درمان کمک میکند .با توجه به قوانین درمان در طب ایرانی ،اقدامات گام به
گام در هر یک از گروههای نیازمند به درمان ارائه شده است.

بیماران سرپایی بدون علامت
تعریف :بر اسااس تعریف نسااخه نهم راهنمای کشااوری تشاخیص و درمان کووید 91-این مرحله ،مرحله صاافر
اسات .تشاخیص بیماری در این مرحله با تست آزمایشگاهی  RT-PCR1و یا تستهای تشخیص سریع آنتیژنی
انجام میشود .این افراد بعد از مدتی ممکن است علامتدار شوند؛ لذا پایش علامتی آنها لازم است.

توصیهها

2

رعایت توصیههای مندرج در صفحه  5و 6
استفاده از گیاهان دارویی توصیهشده در بخش پیشگیری ،با احتیاط در مصرف ادویه و غذاهای تند و
محرک و سسهای تند (البته باتوجه به شواهد علمی موجود ،تجویز سیر و زنجبیل در بیماران کووید
میتواند کمککننده باشد).

Real-time Polymerase Chain Reaction

1

2درصورت وجود بیماری زمینهای یا مصرف دارو ،موارد احتیاط مصرف و تداخلات دارویی مدنظر قرارگیرد و درصورت نیاز با پزشک
متخصص طب یا داروسازی ایرانی مشاوره شود.
1

تجویز یکی از دستورات زیر با توجه به شرایط بیمار:
• مصرف نصف قاشق چایخوری سرخالی پودر زنجبیل ،مخلوط با یک قاشق چایخوری عسل یا یک
قاشق چایخوری روغن بادام شیرین خوراکی هر  12ساعت
• مصرف روزانه یک حبه سیر خام با شربت سکنجبین ( 2قاشق غذاخوری سکنجبین با نصف لیوان
آب)
• مصرف دم کرده گل بنفشه هر  8ساعت (یک قاشق غذاخوری در یک لیوان آب جوش)
• مصرف جوشانده پودر ریشه شیرینبیان 1یا نصف قاشق مرباخوری رب ریشه شیرینبیان هر 12
ساعت
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 1یک قاشق چایخوری پودر ریشه شیرینبیان را در یک و نیم فنجان آب جوشانده تا یک فنجان بماند .سپس صاف کرده میل کنند.
2در افراد با فشار خون بالا ،یا دارای اختلالات هورمونی و مصرفکنندگان قرصهای ضدبارداری با احتیاط مصرف گردد .همچنین با
توجه به حضور شیرین بیان در ترکیبهای مختلف در این راهنما ،حداکثر دوز روزانه از پودر ریشه سه قاشق مرباخوری و از رب آن
دو قاشق چایخوری میباشد.
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بیماران سرپایی علامتدار
تعریف :منظور از بیماران سرپایی علامتدار؛ بیمار مشکوک ،محتمل یا قطعی با علائم خفیف(مرحله یک) بر اساس
نسخه نهم راهنمای کشوری تشخیص و درمان کووید 91-است .بیمارانی که علاوه بر علائم مرتبط با کووید ،91
علائم هشداردهنده جهت ارجاع به بیمارستان را داشته باشند یا بر اساس راهنمای کشوری در گروه در معرض
خطر متوسط یا شدید طبقه بندی شوند؛ بنا به قضاوت پزشک ،ممکن است نیازمند ارجاع به مراکز بیمارستانی
منتخب جهت ارزیابی بیشتر باشند .در کسانیکه در معرض خطر نبوده و نیاز به بستری ندارند ،درمانهای طب
ایرانی بهصورت مکمل درمانهای طب رایج و بهمدت  5-7روز تجویز میگردند .پس از پایان یک دوره مصرف یا
درصورت تشدید علائم قبل از  7روز ،لازم است بیمار مجدد ارزیابی شده و برحسب شرایط تصمیمگیری شود .در
بیماران سرپایی در معرض خطر متوسط و شدید ،ارزیابی بیمار بهصورت روزانه انجام میشود .همچنین در این
بیماران تجویز درمانهای گیاهی باید با در نظرگرفتن احتمال تداخلات دارویی و شرایط زمینهای فرد و با نظر
پزشک متخصص طب ایرانی انجام گیرد.

توصیهها
رعایت توصیههای مندرج در صفحه  5و 6
تهویه مناسب هوا ،پرهیز از قرارگرفتن در هوای سرد و حفظ حرارت و رطوبت محیط در حد اعتدال
استراحت کافی و پرهیز از فعالیت سنگین
مصرف کره با عسل و مغز بادام همراه با کمی نان بهعنوان صبحانه

1

پودر بادام (روزانه یک قاشق غذاخوری همراه با یک لیوان آب گرم و شکر یا عسل یا به صورت حریره
بادام)

درمان کلی
انتخاب یکی از موارد زیر برحسب شرایط بیمار ،و تجویز بهمدت  5-7روز:2

1محدودیت مصرف در بیماران مبتلا به هایپرلیپیدمی و دیابت
2درصورت وجود بیماریهای زمینهای ،مصرف سایر داروها یا عدم آشنایی کامل پزشک تجویزکننده ،با پزشک متخصص طب ایرانی
مشاوره شود.
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ماءالشعیرطبی 1با روغن بادام یا مغز بادام
ماءالشعیرطبی با عناب و سپستان (در دستور ماءالشعیر پاورقی ،از همان ابتدا  10عدد عناب و  5عدد
سپستان نیمکوب همراه با جو اضافه شود)
جوشانده عناب و شیرینبیان ( 5عدد عناب نیمکوب با یک قاشق مرباخوری پودر ریشه شیرینبیان با 1/5
لیوان آب جوشانده تا به حجم یک لیوان برسد ،هر  12ساعت نصف لیوان)
جوشانده عناب و آویشن و ختمی و انجیر ( 5عناب متوسط ،یک قاشق مرباخوری پودر آویشن ،یک قاشق
غذاخوری نیمکوب ختمی و  3عدد انجیر خشک با  2لیوان آب با حرارت ملایم جوشانده شود تا به حجم
یک لیوان برسد .پس از صافکردن ،هر  12ساعت نصف لیوان بهصورت گرم میلشود)
شیرینبیان و گل گاوزبان( 2دمکرده یک قاشق چایخوری پودر ریشه شیرینبیان با یک قاشق غذاخوری
گلگاوزبان در نصف لیوان آب جوش بهمدت  10دقیقه ،هر  8ساعت)

درمانهای علامتی
در مورد هر علامت ،برحسب شرایط بیمار ،یکی از موارد پیشنهادی انتخاب شود.
سرفه خشک

به دانه (خیسانده یک قاشق مرباخوری در یک لیوان آب جوش ،هر نیم ساعت دو قاشق غذاخوری از لعاب
آن)
دمنوش بنفشه یا پنیرک یا ختمی (دم کرده یک قاشق غذاخوری از یکی از آنها در نصف لیوان آب جوش
بهمدت  10دقیقه ،هر هشت ساعت)
مصرف هر  8ساعت جوشانده مخلوط نیمکوب  3عدد عناب ،یک قاشق مرباخوری پودر گل ختمی3 ،
عدد انجیر و نصف قاشق چایخوری پودر آویشن (با یک لیوان آب جوش بجوشد تا نصف لیوان بماند)

1یک پیمانه جوی پوستکنده (غیرپرک) با  14برابر آب با حرارت ملایم جوشانده شده تا جوها شکفته شود .پس از تهنشین شدن،
مایع رقیق روی جو (همان ماءالشعیر طبی) را آرام جدا کرده به تنهایی یا همراه با مواد دیگر ذکر شده در دستورات (یک قاشق
مرباخوری روغن بادام یا  5عدد بادام شیرین کوبیده شده به ازای هر پیمانه و  )...به صورت گرم هر  12ساعت یک لیوان یا هر 6
ساعت یک استکان برحسب تحمل بیمار ،قبل از غذا مصرف شود.
2در اختلالات و نارسایی کبدی و کلیوی ،با احتیاط مصرف شود.
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سرفه خلطدار

1

جوشانده عناب و دارچین (جوشانده  5عدد عناب متوسط نیمکوب با  2-3سانتیمتر چوب دارچین ،با
 1/5لیوان آب تا به حجم یک لیوان برسد .هر  8ساعت)
جوشانده عناب و شیرینبیان (جوشانده  5عدد عناب نیمکوب با یک قاشق چایخوری پودر ریشه
شیرینبیان با  1/5لیوان آب تا به حجم یک لیوان برسد ،هر 12ساعت نصف لیوان)
جوشانده عناب و آویشن (جوشانده  5عدد عناب نیمکوب با یک قاشق غذاخوری آویشن با  1/5لیوان آب
تا به حجم یک لیوان برسد ،هر  8-12ساعت نصف لیوان)

تنگی نفس

2

مصرف روزانه یک قاشق غذاخوری خاکشیر در نصف لیوان آب داغ
دمنوش گلپر (بک قاشق مربا خوری پودر گلپر در نصف لیوان آب جوش)3
بخوردادن 4عصاره نعنا یا پونه یا ماساژ اسانس به پشت سینه و لب یا روی کتف
ماساژ یا بادکش گرم پشت

5

تب

مصرف روزانه یک لیوان آب سیب
ماءالشعیر طبی ساده یا با عناب و سپستان (هر  8ساعت یک لیوان)

1درصورت وجود سرفه خلطدار همراه با تب ،احتمال عفونت ثانویه مورد توجه قرارگیرد .همچنین احتمال افزایش مختصر ترشحات
در چند روز اول شروع دارو وجود دارد.
 2در بیماران دارای سابقه آنافیلاکسی ،موارد توصیه شده با احتیاط استفاده شود.
 3در افراد گرم مزاج همراه با  5قطره سرکه مصرف شود.
 4منظور از بخور در اینجا ریختن اسانس نعنا در آب جوش است که اصطلاح درستتر آن در طب ایرانی «انکباب» است .در بیماران
دارای سابقه آسم یا برونشیت بخور نعنا یا ماساژ و هر نوع استفاده از ترکیبات آن با احتیاط انجام شود.
 5بر پایه منابع طب ایرانی ماساژ و بادکش بیشتر در مرحله انتها و انحطاط بیماری ( حدود هفته دوم بیماری به بعد) میتواند مفید
باشد و باید با رعایت پروتکلهای بهداشتی برای محافظت فرد اجرا کننده انجام شود.
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عرق بید هر  6ساعت یک استکان

1

پاشویه با آب ولرم

ضعف و بیحالی

عسل (مکیدن آهسته یک قاشق مرباخوری عسل یا مخلوط آب و عسل با یا بدون لیموترش ،هر دو ساعت
یک استکان)
شیره انگور هر  6ساعت یک قاشق مرباخوری
جلّاب عسلی 2هر  8-12ساعت
سیب (پخته ،آب سیب ،فالوده یا مربای سیب) و هویج (پخته ،آب هویج)
قرار دادن پاها در آب گرم 3به مدت  15-20دقیقه ،یک بار قبل از خواب شبانه
روغنمالی پشت ،عضلات و اندامها با روغن بابونه

4

بیاشتهایی ،تهوع و استفراغ

شربت انار و نعنا (یک و نیم لیوان آب انار با یک قاشق مرباخوری عسل و چند شاخه نعنای تازه روی
حرارت جوشانده شود تا حجم آن یه یک لیوان برسد) یا نصف لیوان آب انار یا یک قاشق غذاخوری رب
انار قبل از غذا
رب به ،یک قاشق مرباخوری قبل از هر وعده غذا

5

مخلوط یک لیوان آب سیب و آب زرشک بهنسبت مساوی با یک قاشق مرباخوری عسل یا شکر ،هر 8
ساعت
شربت زرشک (یک و نیم لیوان آب زرشک که با دو قاشق مرباخوری عسل روی حرارت جوشانده شده تا
حجم آن یه یک لیوان برسد)

 1منع مصرف در افراد دارای سابقه فاویسم
 2با دستور و میزان ذکر شده در صفحه  .7توجه :درصورت وجود تب ،تنگی نفس یا حساسیت به گلاب یا زعفران ،منع مصرف دارد.
 3مطالعات ،آب  40تا  42درجه را در این مورد مؤثرتر گزارش کردهاند.
4احتیاط در صورت وجود تب
5احتیاط درصورت وجود تنگی نفس
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مصرف نصف قاشق چایخوری سرخالی پودر زنجبیل همراه با یک قاشق چایخوری عسل یا یک قاشق
چایخوری روغن بادام شیرین خوراکی هر  12ساعت

بدندرد

دمنوش چوب دارچین با عسل یا شکر (دمکرده  8-10سانتیمتر چوب دارچین در دو لیوان آب جوش
بهمدت یک تا دو ساعت ،هر  6-8ساعت یک استکان)
روغنمالی با روغن بابونه و بنفشه یا اسانس نعنا هر هشت ساعت

1

قراردادن پاها در آب ولرم مایل به گرم 2به مدت  15-20دقیقه ،یک بار قبل از خواب شبانه مصرف نصف
قاشق چایخوری سرخالی پودر زنجبیل همراه با یک قاشق چایخوری عسل یا یک قاشق چایخوری روغن
بادام شیرین خوراکی (یا استفاده از قرصهای زنجبیل موجود در بازار) هر  12ساعت
سردرد

پودر تخم گشنیز و نبات بهنسبت مساوی (یک قاشق مرباخوری پس از هر وعده غذایی)
ماساژ ملایم پیشانی و ناحیه گیجگاهی با روغن بنفشه یا بابونه
استشمام گلاب یا روغن یا اسانس گل سرخ

3

از دستدادن حس بویایی

اطمینانبخشی به بیمار و گفتگو در مورد موقت بودن این عارضه
استنشاق سرم نمکی یا آب نمک رقیق
استشمام عمیق بوی عصاره نعنا یا مالیدن اسانس نعنا پشت لب هر  8ساعت
بخوردادن و خوردن دمنوش نعنا فلفلی یا پونه هر  8ساعت

4

بخور یک لیوان آب با یک قاشق غذاخوری روغن زیتون و یک قاشق مرباخوری سرکه

1احتیاط درصورت وجود تب
 2بر پایه مطالعات انجام شده پاشویه با آب حدود  40تا  42درجه سانتیگراد در کاهش درد بدن موثر گزارش شده است.
3احتیاط درصورت وجود تنگی نفس یا حساسیت
 4مصرف با احتیاط در بیماران دارای سابقه بیماریهای تنفسی
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بوییدن متناوب اسانس یا روغن سیاهدانه

از دست دادن حس چشایی

اطمینانبخشی به بیمار و گفتگو در مورد موقتبودن این عارضه
شستشوی دهان و غرغره با سرم نمکی یا آب نمک هر  8ساعت
تمریندادن چشایی با ادویه های طعمدار مثلا مزهمزه کردن چوب دارچین در دهان بهمدت  20دقیقه یا
مزهمزه کردن سرکه و نمک (و نه خوردن آن) یا مزهمزه کردن نعنای تازه یا عرق آن هر  8ساعت

یبوست

مصرف  3تا  5عدد خیسانده انجیر پیش از هر وعده غذا
سوپ سبزیجات با آلو و روغن زیتون هر  8ساعت دو فنجان
مصرف یک تا دو قاشق غذاخوری خاکشیر با یک لیوان آب جوش صبح ناشتا
فلوس با روغن بادام ( 5-6گرم فلوس در یک لیوان آب گرم خیسانده و با یک قاشق غذاخوری روغن بادام
شیرین ،یک تا دوبار در روز)
استفاده از گل سرخ (یک تا سه قاشق مرباخوری پودر گل سرخ در یک لیوان گلاب  5ساعت خیسانده
سپس شیرین نموده میل شود) یا یک قاشق مرباخوری گلقند پس از صبحانه
ماساژ شکم (دور ناف) در جهت عقربههای ساعت هر  12ساعت 15 ،دقیقه
روغن زیتون (یک قاشق غذاخوری ،پس از هر وعده غذایی)

اسهال

انار و نعنا (مخلوط یک قاشق مرباخوری پودر نعنای خشک با نصف لیوان آب انار هر  6ساعت پیش از
غذا)
جوشانده مورد (جوشانده یک قاشق غذاخوری میوه یا نیمکوب برگ مورد با  1/5لیوان آب تا به حجم
یک لیوان برسد ،یک تا دوبار در روز پیش از غذا)
دمنوش چای معمولی یا سماق (دمکرده یک قاشق غذاخوری در نصف لیوان آب جوش بهمدت  10دقیقه،
در صورت نیاز هر  6ساعت پیش از غذا).
پوره سیب زمینی با نعنا و سیر
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گلودرد

غرغره سرم نمکی یا آب نمک ولرم رقیق
غرغره و خوردن دمنوش گل ختمی (دمکرده یک قاشق غذاخوری ختمی در یک لیوان آب جوش ،بهمدت
 10دقیقه ،هر  6-8ساعت)
مصرف جوشانده پودر ریشه شیرینبیان 1یا نصف قاشق مرباخوری رب شیرینبیان

2

دمنوش پنیرک :یک قاشق غذاخوری پنیرک در یک لیوان آب جوش  15دقیقه دم شده ،صاف کرده و
بعد از غذا میل شود (هر  12ساعت)
استفاده از ترکیب صمغ عربی ،کتیرا و نشاسته

3

حریره بادام

 1یک قاشق چایخوری پودر ریشه شیرینبیان را در یک و نیم فنجان آب جوشانده تا یک فنجان بماند .صاف کرده میل کنند.
 2در افراد با فشار خون بالا ،یا دارای اختلالات هورمونی و مصرف کنندگان قرصهای ضدبارداری با احتیاط مصرف گردد .همچنین با
توجه به حضور شیرین بیان در ترکیب های مختلف در این راهنما ،حداکثر دوز روزانه از پودر ریشه سه قاشق مرباخوری و از رب دو
قاشق چایخوری در مجموع میباشد.
 3نصف استکان آب جوشی که در آن یک قاشق چایخوری کتیرا و یک قاشق چایخوری صمغ عربی حل شده را با نصف استکان آب
سردی که یک قاشق چایخوری نشاسته در آن حل شده مخلوط نموده و قاشق قاشق و حداکثر تا سه استکان در روز میلشود.
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بیماران بستری
تعریف :بیمار بستری به بیمارانی اطلاق میشود که علاوه بر علائم بالینی ،بر اساس نسخه نهم راهنمای کشوری
تشخیص و درمان کووید 91-یکی از معیارهای بستری را دارند.
توصیهها

1

رعایت توصیههای مندرج در صفحه  5و 6
باتوجه به پیچیده بودن شرایط بیماران بستری ،توصیه میشود گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در
این بیماران با نظر پزشک معالج و با مشاوره متخصص طب ایرانی تجویز شود.
این توصیهها نیز جهت کمک به بهبود علائم زیر برحسب صلاحدید پزشک و با توجه به شرایط بیمار
قابل تجویز است:
سرفه خشک

بادکش گرم ریه
ضعف و بیحالی یا بدن درد

بادکش گرم پشت (دو طرف ستون فقرات) و دست و پاها
ماساژ روغن بابونه یا اسانس نعنا روی بدن
تنگی نفس

ماساژ ناحیه پشت
بادکش گرم پشت

1درصورت وجود بیماری زمینهای یا مصرف دارو ،موارد احتیاط مصرف و تداخلات دارویی مدنظر قرارگیرد و درصورت نیاز با پزشک
متخصص طب یا داروسازی ایرانی مشاوره شود.
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عوارض ناشی از همهگیری کووید 91
تعریف :عوارض ناشی از همهگیری کووید ،11-هم در مبتلایان و هم در سایر افراد وجود دارد .این عوارض ،علاوه
بر علائمی مانند ضعف طولانیمدت ،اضطراب و افسردگی و سایر عوارض ناشی از ابتلا به کووید11-؛ مشکلات افراد
مبتلا نشده مانند وسواس ،خشکی پوست و افسردگی ناشی از فوت عزیزان را نیز شامل میشود .لازم به ذکر است
که موارد زیر بهعنوان راهکارهای کمکی ارائه میگردد و نباید موجب تأخیر در ارزیابیهای تشخیصی و درمانی در
رشته تخصصی مرتبط گردد.

ضعف و بیحالی
استفاده از دستورات بخش ضعف و بیحالی بیماران سرپایی صفحه  13همین نوشتار

افسردگی

1

مصرف شربت جلّاب( 2هر  8-12ساعت 3 ،قاشق غذاخوری در نصف لیوان آب خنک)
مصرف دمنوش بادرنجبویه 3یا اسطوخودوس یا ترکیب این دو (دمنوش آماده یا دمکرده یک قاشق
غذاخوری از هر گیاه در یک لیوان آب جوش ،بهمدت  10دقیقه ،دو بار در روز)

اضطراب و استرس
مصرف دمنوش بادرنجبویه 3یا اسطوخودوس یا ترکیب این دو (دمنوش آماده یا دمکرده یک قاشق
غذاخوری از گیاه در یک لیوان آب جوش ،بهمدت  10دقیقه ،دو بار در روز)
بوئیدن اسانس لیمو هر  4ساعت

1افسردگی بر اثر بیماری ،از دست دادن عزیزان ،صدمه اقتصادی و غیره
2با دستور و میزان ذکر شده در صفحه  .7توجه :درصورت وجود تب ،تنگی نفس یا حساسیت به گلاب یا زعفران ،منع مصرف دارد.
3در بیماران دچار کمکاری تیروئید با احتیاط مصرف شود.
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خشکی ،خارش و کهیر پوست

1

مالیدن روغن بادام شیرین سه بار در روز به مواضع خشکی.
مصرف سوپ جو یا ماءالشعیر طبی (هر  6ساعت ،نصف لیوان).

وسواس
مصرف یک قاشق مرباخوری تخم گشنیز نیمکوب نیم ساعت پیش از خواب

2

پرهیز از شرایط تنشزا و حفظ آرامش روحی
استفاده از دمنوش گل گاوزبان 3و سنبل الطیب (دمنوش آماده یا دمکرده یک قاشق غذاخوری از مخلوط
نیمکوب گل گاوزبان و ریشه سنبلالطیب در یک لیوان آب جوش بهمدت  10دقیقه ،دو تا سه بار در روز)

1ناشی از شستشوی بسیار
 2احتیاط در بیماران با سابقه افت قند یا افت فشار خون
3در اختلالات و نارسایی کبدی و کلیوی ،با احتیاط مصرف شود.
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