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 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

 و صلّی اهلل علی محمّد و آله الطّاهرین و لعنة اهلل علی اعدائهم اجمعین

************** 

 !!کرونا، مردن از ترس مرگ
 دکتر وحید علیان نژادی

***** 

شیوع و کشندگی ویروس ی درست و نادرستموجی از خبرها ر حال حاضر کهد شد کرونا درباره  سیاری از ه در جامعه پخش  و ب
ستفاده از اندشده نگرانی دچارمردم  سنّتی کشور نظرات، با ا سایش خیال شخصیو تجربیات  بزرگان طبّ  ، مطالبی را در جهت آ

 .این بیماری ذکر می کنم و درمان شما و در عین حال، پیشگیری

 ترین توصیهمهم
د ده  ضننعس سننیاننتک ا مگکدچار بیماری زمیگه ای و در افراد معموالً آن هک که با توجه به کشننگد ک کک کرونا 

 های دلهره آور اجتماعک را با آ اهک بخشک مگاسب بگیر ک. جلوی شا عه ،بهداشتضمن رعا ت  با د، شودمک

اتعد  شود و فرد را م اتک ا مگک  سی ضعس  شیوع و تلفات مک تواند موجب  شک از دنبال کردن اخبار  ترس افراطک نا

، دادن صنندقه، دعا در ح خ خود و ند که ترس، برادر مرگ اسننت.  ب با توکب بر خداا  فته قد ک از ابتال نما د.

 .کگیک دورانواده و اطرافیان خخود، نگرانک را از  ،و رعا ت تدابیر بهداشتک الزم قربانک د گران،

 در این زمینه الزم است:

المقدور از این فرصت برای بودن دهیم و حتّیحضور در فضای مجازی و پیگیری اخبار درست و نادرست را کاهش  -

 در جمع صمیمی خانواده، مطالعه و عبادت استفاده کنیم.

ستان - سرماخوردگی یا آنفوالنزا فوراً به بیمار شابه  صورت ابتال به عالئمی م ستاندر  ها از ها مراجعه نکنید. بیمار

سیار زیاد ا ستند که احتمال انتقال بیماری در آنها ب شک جاهایی ه شورت پز سعی کنید با م ست. در این موارد 
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بیمارسووتان تنها و تنها درصووورت توصوویه پزشووک خود به  های الزم را در منزل پیگیری کنید.معتمد خود درمان

 مراجعه کنید.

 پاسخگوی سؤاالت و نگرانی های شماست. 4030در صورت عدم دسترسی به پزشک، سامانه تلفنی  -

 کرونانکات عمومی درباره بیماری 

دار( اثر کمی در پیشصصگیری از این بیماری دارند. ل ا در اسصصه های معمولی تحتی انواع لیرترطبق گفته متخصصصصصصین، م -1
 .یه بار آنها را تعویض کنید طبق استانداردهای اعالمی هر چند ساعتصورت استفاده از این ماسه ها، 

سازمان بهداشت جهانی نیز استفاده از ماسه را به منظور محالظت از بیماری های تنفسی برای الرادی که سالم هستند 
عالئم کرونا را نشان شود که  الرادیمحدود به استفاده از ماسه بهتر است . نمی کندو حال آن ها خوب هست، توصیه 

سه برای کارکنان به. می دهند ستفاده از ما شتی و الرادی که در یه مکان نزدیه تدر خانه یا یه مرکز همچنین ا دا
 .استدرمانی( از شخصی مراقبت می کنند، حیاتی و مهم 

سرماخوردگی و آنفوالنزا با آنتی بیوتیه تبه قول معروف، چرک خشه کن( درمان ب -2 یماری های ویروسی و ازجمره انواع 
سفانه،نمی ستفاده از آنتی بیوتیه ها که متا ص شوند. ا شوند حا سوی همکاران ما به راحتی تجویز می  ری جز اغرب از 

 د.کاهش قدرت دلاعی بدن ندار

روس کرونا و خیری از ویروس های دیگر بدنه ای از جنس چربی دارند که با مواد شوینده از بین می رود. ل ا شستن وی - -3
ضد عفونی کننده یکی از  شوینده و یا مواد  سایل با مواد  بهترین راه های جروگیری از پخش ویروس دست و صورت و و

 .است
سالم ویروس را با این حال زیاده ست  شد پو سیب خواهد کرد. یادتان با شما را دچار آ ست  ستفاده از این موادّ پو روی در ا

 دهد.انتقال نمی
 دهد.میکند و خطر را الزایش گونه و توأم با ترس با این مسائل، شما را ضعیف میچنین برخورد وسواسهم

 .از کرونا زیاد نترسید. این ویروس از ویروس آنفوالنزای موجود در حال حاضر کشنده تر نیست اگر سالم هستید -4

الزم،  ریتداب تیدر صورت رعا زین شانیکه ا ه سیستم ایمنی ضعیفی دارندخطر اصری این ویروس برای بیمارانی است ک -5
 دوره را به سالمت خواهند گ راند. نیا

سان ب -6 ستم ایمنی بدن ان سی ستم ایمنی بدن خود اعتماد کنید.  سی ستم د. سرول ایمنی حرله ای دار 1۰به توان  1۰ه  سی
صی برای مقابره می پردازد و بعد به این ویروس حمره می  ص شکر تخ شف ویروس، چند روزی به تولید ل ایمنی بعد از ک

 .دندرمان می شو سالم با رعایت موارد درمانی ساده، به راحتیالراد کند. 

ساده ظهور پیدا می کند و خطری نداردکودکاندر  -7 سرماخوردگی  شکل یه  سال، . ، کرونا به  شت  اگر بچه های زیر ه
 .بیشتری از خودتان کنید تسرماخوردگی ساده دارند شما مراقب

انتقال، چند  جروگیری ازظهور کرونا در بسیاری از الراد سالم هم در حد یه سرماخوردگی است. اگر سرما خوردید، برای  -8
 د.روزی در منزل بمانی
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با رعا ت ماری  به راحتک  خر خواهد کرد. آنفوالن ای خوکک و  تدابیر الزم ا ن بی مار و سنننالک  از طرف افراد بی

 بک خیال هکو خطرناک تر بودند اما  خشننتگد.  ب بیا از حد نترسننید ولک  شننا ت ترخیلک  N1H1 آنفوالن ای

 د.یکگنباشید و مراقبت 

 شیوع کرونا کاهشاه های ساده ر

ضدّعفون -  صابون و موادّ  ست ها را با آب و  شو ید سب ب صورت تماس با لرد ب ژهیبه و د،ییکننده منا . در واناتیح ای ماریدر 
 .دیاز دستکش استفاده کن ازیصورت ن

سرله، عطسه   - سی ت سی با الراد دارای عالئم تنف ست دادن و روبو صره  و خودداری...(  واز د متری را از این الراد رعایت  دولا
 .کنید

 .دهان و بینی خود را هنگام سرله و عطسه با دستمال تترجیحاً( و یا قسمت باالی آستین بپوشانید - 

 .از تماس دست آلوده به چشم، بینی و دهان خود بپرهیزید - 

 .محیط خودداری کنید های مصرف شده در، ماسه و دستکشکاغ یاز رها کردن دستمال - 

 .مواد غ ایی را خوب بپزید و از خوردن مواد غ ایی نیم پز خودداری کنید - 

  .از تماس با حیوانات اهری/وحشی خودداری کنند - 

 تیتوصیه های طب سن  

صیه های مخترفی صاحب تو سوی الراد  سنّتیاز  ستند نظر طبّ  شده اند که اغرب، مفید ه شده در این  .مطرح  صیه های ارائه  تو
ستند. چند مقاله  ست که نمونه از آنها ه ستورها به این معنا نی ستورات به  همه آنها را انجام دهید.باید ذکر این د اکثر این د

ستورات  .دارندتنهایی هم اثر کالی برای پیشگیری یا درمان عفونت های تنفسی  سریقه و مزاج خود این د سته به امکانات و  ل ا ب
 را انتخاب و اجرا کنید.

 تدابیر مربوط به زند ک روزمره -الس

 مصرف روزانه سبزیجات -

  ،سصصبزیجات را ترجیحاً به صصصورت تازه مصصصرف کنید. از سصصبزی های معطر مثل نعناع، ریحان، پونه، سصصوسصصنبر، مرزه
 استفاده از آنها در سوپ و آش هم مناسب است. .استفاده کنید بیشتر و ... گشنیز، بادرنجبویه، جعفری، شوید
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 .برای شستشوی سبزی  در آب شستشوی آنها کمی سرکه بریزید 

 پخته میل کنید خام و سیر و پیاز را به صورت. 

 شیر خرد کرده و پنج ی سیر را در یه لیوان  ست که یه حبّه  سیر آن ا صرف  سب برای م شانده و با ه راه منا دقیقه جو
 راه دیگر این است که پیاز یا سیر را برش زده چند دقیقه آنها را ببویید.  .کمی عسل میل کنید

 لیمو شیرین پرتقال شیرین، انار شیرین، شیرین، سیب مصرف روزانه - 

 و شلغم پخته شده ، کدوحلواییهویج مصرف -

 مصرف ادویه -

 (.به ویژه در الراد سردمزاجتاستفاده کنید  در حدّ معتدل در غ ا را و آویشن زعفران، مثل دارچین، زنجبیل ایادویه

 مصرف بادام -

 .عدد بادام درختی خام و پوست کنده را قبل از هر وعده غ ایی مانند آدامس به خوبی جویده و میل کنیدسه -دو

 منع مصرف -

 و ترشی ها هندوانه و دوغماهی، شیر، ماست، مانند  یسرد یغ اها - 

دیده مانند های چندبار حرارتعتیِ آماده، روغنصصصنغ اهای و کنسصصروها های حاوی مواد نگهدارنده مانندغ اهای مانده، خوراکی- 
 شدۀ بازاری، تنقّالت بازاری مانند چیپس و پفهلودهای سرخلست

نان غیر برشصصته و خمیر، و  ثل ماکارونی وهای صصصنعتی، غ اهای خمیری م، گوشصصتای غریظ مانند گوشصصت گاو، بادنجانغ اه -
 .... پاچه، سرخ کردنی ها، موز وغ اهای چرب و سنگین مثل کرّه

 .ایهای تر و خامههای قنادی و صنعتی به ویژه شیرینیشیرینی -

 نکته 

شانید تا آب -  شده بجو سیاب ن سوم حجم خودش، آب و چند نخود زنجبیل آ شیر، آن را با یه  شده به طور برای مصرف  ضاله  ا
 .کامل بخار شود. بهتر است شیر را با عسل یا شیره انگور میل کنید

پرنده های کوچه، استفاده گوسفند یا اگر به دلیری مانند ضعف مجبورید مواد گوشتی بیشتری مصرف کنید ترجیحاً از گوشت  -
 .تدر الراد سردمزاج( استفاده کنید یا زنجبیل دارچین، کرده و در طبخ و مصرف آنها از ربّ انار تدر الراد گرم مزاج( یا آویشن

 رعایت آداب غذا خوردن -
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شی، شامیدن از پرهیز خوری،برهم و خوریدرهم از پرهیز پرهیز از پرخوری و پرنو صا آب زیاد آ صو سیار آب خ  از پرهیز سرد، ب
 گرسنگی

 یا سونا پرهیز از استحمام طوالنی -

 خوابی و پرخوابیدیرخوابی، بیپرهیز از بدخوابی،  -

 درمان مناسب یبوست مزاج -

 وانید به یکی از این شیوه ها عمل کنید:تبرای درمان یبوست می

 بّه قند، داغ داغ، مثل چای میل کنید.یخته با یه حجوش رآب وانیل هیدر  را خاکشی غ اخوری قاشق صبح ناشتا، یه * 

 بار هی یروز ،جوشبآ وانیل هی قاشق گل سرخ در هی کرده دم* 

 تالراد سردمزاج از آن استفاده نکنند.( بار هی یروز ،آب سرد وانیل هیدر  یقاشق غ ا خور هی ،اسفرزه* خیسانده 

 به همراه غ ا یا ساالد تونزی وغن* مصرف چند قاشق ر

 پرهیز از فعالیت بدنی سنگین -

 .عادت نداریدمانند ورزش های سنگین و حرله ای به خصوص اگر به آنها  

سواری در لضای منزل است از بهترین ورزش ها در این زمان برای همه الراد، به ویژه کودکان و الراد مسن، سواری  .تاب  تاب 
ه برای الراد مسن در حکم ژشود و این به ویعالوه بر لراهم کردن لضایی شاد و پرنشاط در منزل، باعث دلع موادّ زائد از بدن می

 است.  یه ورزش مناسب

 و پرخوابی پرهیز از بی حرکتی -

 .که باعث الزایش رطوبت بدن و الزایش استعداد بروز عفونت در بدن می شود 

 اصالح آب -

 آب، به سکنجبین یا لیموترشآب یا سرکه کمی الزودن اگر به سالمت آب مصرلی خود شه دارید، با جوشاندن تیه دقیقه( یا
 شود.می جبران آن ضررهای از بسیاری

 سمّی به بدن مواد ورود جلوگیری از  -

ه یه مناسب محیط به ویژه آشپزخانکش ها یا خوش بوکننده های مصنوعی، تهوعدم مصرف سیگار و قریان؛ عدم استفاده از حشره
 و ....
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 توصیه های دارو ک و تدابیر درمانک -ب

 شربت عسل و آب لیمو -

سصصیسصصتم ایمنی برای جروگیری از ابتال به عفونت، در روزهای بیماری نیز یه داروی ، عالوه بر الزایش توان گوارا این نوشصصیدنی
 بنابراین هم الراد سالم و هم الرا بیمار می توانند آن را مصرف کنند. قوی و مؤثّر است.

خانگی به آن اضاله کنید و آن را به آرامی و  یآب حل کنید؛ سپس مقداری آب لیمویه لیوان  عسل را در یقاشق غ اخور هی
 .جرعه جرعه میل نمایید. روزی دو تا سه لیوان از این شربت بنوشید

قادر به خوردن غ ا نیست مصرف بیشتر این نوشیدنی ضعف او  بیمار روزهای بیماری می توانید میزان مصرف را زیاد کنید. اگر در
 را جبران خواهد کرد. 

ست این  ستند الزم ا شی ه شکالت گوار ضاً دچار م شود تا در بیماران کرونایی که بع صرف  شیدنی جرعه جرعه و به تدریج م نو
 تحمل شود.

 ، این نوشیدنی را می توان از راه لوله معده استفاده کرد.بدحال یبستر مارانیدر ب

 بخشی آن را زیاد می کند.اثر آرامرنج، سه قاشق گالب و عرق بیدمشه یا بهارنا-الزودن یه قاشق مربّاخوری تخم شربتی و دو

دارو برای د یه سوّم قاشق چایخوری پودر زنجبیل هم به این نوشیدنی اضاله کنید تا یه شاهیمی توان صورت ابتال به بیماریدر 
 شته باشید که هم بیماری را کنترل می کند و هم مشکالت گوارشی را کم می کند.مقابره با کرونا دا

 هم مناسب است. در روزهای بیماری ت ضدّعفونی کنندگی این دارویعرق نعناع برای الزایش خاصالزودن کمی 

 خوردن روزانه سه قاشق غذاخوری عسل -

 سیاهدانه -

سیاهدانه اثر تقویتی  صرف  سیار م سیاهدانه برده و -خوبی بر بدن دارد. برای این کار روزی یکیب دو بار انگشت خود را در ظرف 
 .چسبد را به آرامی بجویدهمان تعدادی که به انگشت شما می 

 .ی توانید سیاهدانه را پودر کنید و روی خوراکی هایی مثل پنیر بپاشیدم

ست که اثر تقویتی خوبی  سل ا سیاهدانه و ع سین ترکیب  ستم دلاعی آن دارددو سی ها این ترکیب در خیری از عطّاری .بر بدن و 
با مخروط کردن یه سوّم لیوان سیاهدانه آسیاب کرده با یه لیوان عسل آن را بسازید. میزان مصرف  توانیدمی موجود است امّا

 .این ترکیب، روی دو تا سه قاشق چایخوری است

 توانند سیاهدانه را مصرف کنند.میمزاج فقط با توصیه پزشک البته افراد گرم
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ساعت در سرکه انگور  24یه راه ساده برای جروگیری از عوارض مصرف سیاهدانه در الراد گرم مزاج این است که سیاهدانه را 
 آن را پودر کرده و با عسل مخروط کنید. ،خانگی خیسانده و سپس در هوای آزاد خشه کنید و بعد

 سیاهدانه را ادامه دهید.در ایّام بیماری هم مصرف 

 مرطوب نگه داشتن بینی -

 بینی شما مرطوب و دارای ترشّحات مناسب باشد بعید است دچار مشکل مهمّی شوید. اگر کاری کنید که 

شگ ست که برای پی صیه ما این ا شه چرب کنید. اگر با  ،رییتو سیاهدانه یا بنف ضای داخل بینی را با روغن  سه بار ل روزی دو 
 سیاهدانه دچار سوزش زیاد می شوید از روغن بنفشه استفاده کنید.مصرف روغن 

این دستورات را در ایّام بیماری ادامه دهید. به ویژه چکاندن روغن بنفشه داخل بینی تروزی سه چها بار( در کاهش عوارض ریوی 
 و تب بیمار بسیار مناسب است.

 ،شصصنیآو ،پتوسیبرگ اوکال ،زیتخم گشصصن ،بابونهبخور با اسصصتفاده از بخور اسصصت.  ،در صصصورت بیماری، راه جایگزین مناسصصب
، ناخنه، خطمی، برگ کرم سفید، پوست مرکبات به خصوص نارنج، آب خالی بومادران ،رزنجوش، منعناع ،پونه ،کاه ،اسطوخدوس

 و ....

 این است که با مخروط ویکس و روغن زیتون، بینی و داخل آن و سینوس ها را ماساژ دهید. در زمان بیماری راه دیگر

 آویشن عنّاب + دم نوش -

را با یه و نیم لیوان آب، روی  شده( با چنگال خراش داده تکه عدد عناب 5+  وزی دو بار و هر بار یه قاشق غ اخوری آویشنر
شیرین کرده تترجیحا با عسل( و میل کنید.  سپس آن را  سرخالی بماند.  شانید تا یه لیوان  شیدنی تقریباً به شعره کم بجو این نو

 .همه الراد سازگار است و برای پیشگیری و درمان مؤثّر است

 در زمان بیماری مصرف آن را به روزی سه بار الزایش دهید.پیشگیری، روزی یه بار کالی است. ه منظور بدمنوش  نیمصرف ا

 در صورتی که به عناب دسترسی ندارید از گل خطمی یا پنیرک استفاده کنید.این دمنوش به همه مزاج ها سازگار است. 

 استفاده کنند. هم الراد سردمزاج می توانند از آویشن به تنهایی

 نیز در بازار دارویی موجودند. شینگاویو ز شنیآو یشربت ها انواع، موژلیکپسول تمثل  شنیآواشکال دارویی 

 سایر دمنوش ها -

برای این که بتوانید دمنوشی داشته باشید که به هر مزاجی بسازد می توانید این کار را بکنید که از یه داروی گرم و یه داروی 
 خنه به طور هم زمان استفاده کنید.

 کرونا:داروهای گرم مناسب برای پیشگیری و درمان 
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 ...  و گاوزبان، بابونه، پرسیاوشان، دارچین، زنجبیلگل گری،مریم زولا، پونه، نعناع، مرزنجوش،

 مناسب برای پیشگیری و درمان کرونا:داروهای خنه 

 و ... ، سپستان، خطمی، پنیرک، بنفشه، نیرولرعنّاب

 فالوده سیب -

 بخش خوب است.طعم، مقوّی، تب بر و در عین حال یه آرامخوشلالوده سیب، 

 هیگالب،  یدو قاشق غ اخور دمشه،یعرق ب یو دو قاشق غ اخور دیکن ( را با پوست رندهسرختترجیحاً سیب  بیعدد س هی
 . دیکن لیخوردن دانه ها م سیاضاله کرده بعد از خ شربتیتخم  یقاشق غ اخور هیعسل و  یقاشق غ اخور

 تربرای آرامش بیشپیشنهادهایی  -

مقابره با کرونا داشصصته باشصصند، نیاز به آرامش روحی و روانی دارند. برای این اری از مردم بیش از آن که نیاز به یدر این روزها بسصص
 اد ساده ارائه می کنیم:همشکل چند پیشن

ساو و گالب بهارنارنج ،دمشهیعرق ب - سبت م ستکان م 2-3 یبا هم مخروط و روز یرا به ن صورت تمایل  .دیکن لیا در 
 کمی تخم شربتی هم اضاله و آن را با عسل شیرین کنید.

 طیب+عنّابدمنوش گاوزبان+سنبل -

 است. تقریباً به همه الراد سازگار بسیار مفیداین دمنوش 
عدد  سه ایت سوراخ شده یموعمانیعدد ل هیو  بیطسنبل یقاشق مربّاخور هی ، حدودگل گاوزبان یقاشق غ اخور هی

شده عنّاب ش یرو قهیدق 2۰آب،  وانیل میو ن هی( را با خراش داده  صاف کرده با عسل  شانده   لیو م نیریشعره کم جو
 . دیکن

هم می توانید استفاده کنید امّا بهتر  ... اسطوخدّوس، و ه،یبابونه، بادرنجبو مانند یاهانیگ اتیعرق ایجوشانده  ایاز دم کرده  -
 ت پزشه آنها را انتخاب کنید.است با مشور

شکال دارویی  - سبی مانند گیاهی ا سی، قرص منا سطوخدو ، قرص نوراگلقرص ، پرلورانقرص والی لرور، قرص اطریفل ا
 و ... هم در داروخانه ها موجودند. نرم دپروهرب کپسول، گراگلیم

 زنجبیل -

در دارد. در روزهای اخیر تجربه همکاران ثابت کرده که  و پیشصصصگیری از بیماری العاده ای در الزایش توان بدنزنجبیل اثر لوق 
 بنابراین هم به عنوان پیشگیری و هم به عنوان درمان قابل استفاده است. درمان کرونا نیز تأثیر بسیار خوبی دارد.

 زنجبیل را به چند روش می توان مصرف کرد:

 غ اها، چای و سایر نوشیدنی ها استفاده در  -

 استفاده از دمنوش زنجبیل -
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را با کمی عسصصل مخروط کنید به نحوی که خمیر نسصصبتا سصصفتی تشصصکیل شصصود. روزی سصصه قاشصصق  لیپودر زنجبمقداری  -
 چایخوری از این معجون میل کنید.

سپس آن را معجون لوق را - شود و  سفت  شته تا  شکل قرص در در یخچال گ ا ست به  در یخچال مجدّداً بیاورید و  با د
شته شب، هر بار دو قرص میل کنید. گ ا ست کردن قرص صبح و  پودر  یمقدارها، آنها را در برای راحتی کار پس از در

 و سپس داخل یخچال بگ ارید. دیبغرتان لیزنجب

 پودر زنجبیل را در کپسول ریخته روزی دو تا سه عدد میل کنید. -

شکال دارویی  - سول زو  گوینتیقرص ز، گانیوم های قرصبه نام لیزنجبا ست و می توان  نتومایکپ در داروخانهها موجود ا
 مناسبی دارد. لیزنجب زانیمکه وجود دارد  نیبه نام آروم لیبدحال هم قطره زنجب مارانیب یبرااز آنها استفاده کرد. 

زنجبیل و پوست نارنج آسیاب شده را مساوی با دارچین،  یه پیشنهاد خوب که تقریباً با هر مزاجی سازگار است این که -
این مواد را با عسل معجون کنید و روزی  توانیدمیداخل کپسول بریزید و روزی دو سه عدد میل کنید.  ردههم مخروط ک

 .توانید به جای پوست نارنج از پودرلیمو استفاده کنیدکنید. برای طعم بهتر میصرف دو قاشق چایخوری م -یکی

 ابتال به کرونا می توانید مصرف زنجبیل را زیادتر کنید.در صورت 

 الرادی که داروهای رقیق کننده خون مصرف می کنند باید در مصرف زنجبیل احتیاط کنند.

شوند. این الراد می توانند اسا الراد یطبیعتاً الراد گرم مزاج  صرف زنجبیل دچار گرمی  ست با م سیر ممکن ا کن در مناطق گرم
وش زنجبیل یه یا دو عدد لیموعمانی هم نکه در دم شصصاهتره میل کنند. روش دیگر این اسصصت-با کمی عرق کاسصصنیزنجبیل را 

ست کردن  شد. برای در ضیح داده  سطور باال تو ضاله کرد که در  سل ا شربت ع بیندازید. همچنین می توان پودر زنجبیل را به 
 مخروط کنید. وآن است که پودر زنجبیل را با کمی پودر لیمیه راه ساده برای الراد گرم مزاج قرص یا معجون زنجبیل 

شار خون و ...( می سوزش ادرار، الزایش ل صرف زنجبیل دچار عالئم گرمی تمانند خارش،  ست از با این حال اگر با م شوید بهتر ا
 مصرف آن صرف نظر کنید و داروهای دیگر این نوشته را امتحان کنید.

 حجامت -

شه   شورت پز شما می گ رد، با م شش ماه از آخرین حجامت  در زمینه طّب  متبحّراگر تا به حال حجامت نکرده اید یا بیش از 
ستم ایمنی بدن داردسنّ سی ضحی بر الزایش توان  سبت به انجام آن اقدام کنید. حجامت، تاثیر وا شگیری از اب تی ن ال به تو در پی

 بیماری کمه کننده است.

ست در زمان اب تال به بیماری و حتّی پس از بروز عالئم جدّی ریوی، حجامت می تواند کمه زیادی به درمان بیمار کند امّا الزم ا
 در زمینه طبّ سنّتی انجام شود. ه این کار با نظر و تشخیص پزشه متبحّرک

 بادکش -

ما این اسصصت که روزی سصصه چهار بار، ناحیه بادکش می تواند کمه زیادی به بهبود عالئم ریوی بیماران کرونایی کند. پیشصصنهاد 
سپس  شده و  ساژ داده  سیاهدانه یا بابونه یا مخروط ویکس+روغن زیتون به خوبی ما شتی ریه این بیماران، با روغن زیتون یا  پ

 بادکش انجام شود. محلّ این بادکش در تصویر زیر مشخص شده است.



10 
 

  

 در الراد سالم نیاز به بادکش وجود ندارد.

 تب یتمدیر -

با اسرع وقت لروکش کند.  در ایباشد و  فیخف اریتب او بس ایتب نکند  ای بیمارشود که  یذکر شده باعث م یاصول درمان تیرعا
 تب بیمار خواهد شد:این حال این چند راهکار ساده باعث کنترل 

نفوالنزا مانند دردهای آبرکه خیری از عوارض ، نه تنها تب را درمان می کند باز بودن بینی و خروج ترشووحات از آن -
 :بدنی و عفونت ریوی را کاهش می دهد. چند راه ساده برای این کار وجود دارد

 ،ناخنه ،بومادران ،رزنجوشم ،نعناع ،پونه ،کاه ،اسصصصطوخدوس ،شصصصنیآو ،پتوسیبرگ اوکال ،زیتخم گشصصصن ،بابونهبخور با 
 و .... ، آب خالیخطمی، برگ کرم سفید، پوست مرکبات به خصوص نارنج

 چکاندن یا ماساژ داخل بینی با روغن بنفشه، روغن بادام شیرین، روغن خیار، روغن بید و ...
 هیپاشو -

شو ست امّا برا یدرمان اکثر تب ها کال یبرا ،یبا آب معمول هیپا سن نیا دیتوان یم شتریب ریتاث یا یا  یکار را با عرق کا
 .دیانجام ده عرق بید

شو شو ده ماریب یپاها دیتوان یندارد و طبق روال م یبیو غر بیعج روش هیپا شست . البته دیرا داخل ظرف آب قرار داده 
 .دیبرو گرید یسرد است بهتر است سراغ جاها ماریب یاگر پاها
شو یضرورت درواقع شتن و عوض کردن متناوب دستمال خ ماریب یپاها یرو هیندارد حتما پا شود. گ ا  یبر رو سیانجام 

 .دیدارد غالل نشو یتر عیاز شکم هم که سطح وس ،یشانیاست اما عالوه بر پ گرید جیهم روش را یشانیپ
سفنج را به آب ولرم آغشته کن هی دیتوان یم نیهمچن ساده دست و صورت  یشستشو ی. حتدیپوست بکش یو رو دیا
 .بدن منجر شود یتواند به کاهش قابل توجه دما یهم م
ستفاده نکن نییپا یبرا سانت 4تا  3که  یبهتر است با آب ولرم هیپاشو د؛یآوردن تب از آب سرد ا گراد خنه تر از  یدرجه 

درجه حرارت بدن با آب موجب ممکن اسصصصت موجب اختالل در  ادیبدن اسصصصت انجام شصصصود. اختالف ز یحرارت معمول
 ریز یخون کمتر شودیبا نقباض عروق پوست باعث م رد،آب س نیدر کودک شود. همچن یگریو مشکالت د یخونرسان

 .ابدییخون و پوست کاهش م نیتبادل گرما ب نیکند و بنابرا دایپ انیپوست جر
شو یوجه برا چیبه ه ستفاده نکن هیپا ساله دو دل نی. ادیاز الکل ا سرعت تبخ لیم شود و  یم ریدارد: اوّل آن که الکل به 

پوست، ج ب  قیکه الکل از طر نیتواند خطرناک باشد. دوّم هم ا یشود که م یدرجه حرارت بدن م عیباعث کاهش سر
س واندت یشود. ورود الکل به خون م یو وارد خون م شکالت تنف شود و  ای یسبب بروز م شنج  بر اثر الت قند خون،  ایت

 .کند ریپ  هیتحر ایخواب آلوده  را لرد
سطح  ینازک برش زده آن را رو یرا به ورقه ها یخورش یکدو ای اریخ س،یدستمال خ یاست که به جا نیراه موثّرتر ا

 .میماساژ ده ینواح نیا یآن را رو ای میقرار ده ماریشکم ب ای یشانیپ
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 افیش -

 ماریب یبرش داده از راه مقعد، برا اف،یش هی یبیهندوانه را در اندازه تقر دیپوست سف ای یخورش یکدو ای اریخ یقطعه ا
گ اشتن پنبه  .دیساعت تا قطع تب تکرار کن 2-3هر  دیتوان یرا م افیندارد. ش یعارضه خاص افیش نی. ادیبگ ار افیش

شیرین شه یا روغن کدو یا روغن بادام  شته به روعن بنف ضای  در مقعد آغ ست تهر چند این روزها در ل سیار خوب ا هم ب
 (!!مجازی به تمسخر گرلته شده است

 .شکند یتبها را م عیسر یریو شاهتره به داخل مقعد تانما با سرنگ( خ یمخروط عرق کاسن یس یچند س قیتزر
 ماساژ ناف -

شه  ساژ ناف با روغن بنف شیرین  اریروغن خ ایروغن کدو  ایما سب و مؤثرراه یا روغن بادام  ست.  یمنا در کاهش تب ا
ست ا صورت دوران نیبهتر ا ساژ به  شود تا  یو در جهت عقربه ها یما  نیرلع کند. ا زیرا ن یاحتمال بوستیساعت انجام 
 .بار تا زمان قطع تب قابل تکرار است هیدو ساعت  یکیماساژ هر 

 تب برهای خوراکی -

سیب پخته در بهبود سیب یا  سیب، لالوده  صرف آب  ست. م سیب ترش  انواع تب موثر ا دقّت کنید که برای این کار از 
 استفاده نکنید.

 .هم مناسب است مصرف عرق کاسنی، عرق شاهتره، مخروط مساوی عرق کاسنی و شاهتره و عرق بید

شود؛ رو ماریاگر قبل از تب، ب .عجره و الراط کرد یریخ دی، نباآوردن تب نییدر پالراموش نکنید  شان یدچار لرز   دیاو را با پتو بپو
درجه  38 ریز یبهتر است تب ها .دینسبت به درمان تب اقدام کن یتا با باال رلتن درجه حرارت بدن، لرز قطع شود. آنگاه به آرام

 .تب در بدن اعمال شود یکروبیتا اثراب ضدم میرا درمان نکن

 مالسّالهیعلکاظم به امام  منسوب یدارو  -

ّسالم که ترکیبی از امام کاظم عریهداروی معروف به داروی  صطک اهیس رهیهرال سرخ ی+ م شکر  سبی در  +  ست هم اثرات منا ا
 این دارو هم برای پیشگیری و هم برای درمان استفاده می شود. الزایی سیستم ایمنی بدن دارد.توان

 غرغره و استنشاق آب نمک  -

شق چای خوری نمه را داخل  پنجمیه شاق کنید.  یهقا ستن سوراخ بینی ا شدن از هر دو  لیوان آب جوش ریخته و بعد از ولرم 
کار نباید آب نمه را با لشار زیاد تمکش تاز داخل بینی آب را به سمت حرق و دهان هدایت کنید تا از دهان خارج شود. برای این

 کنیم.( ا از سوراخ بینی به حرق هدایت میقوی( داخل بینی بکشیم، برکه با حرکت دادن صورت رو به باال و پشت، آب ر

یه لیوان آب جوش ریخته  خل  مه را دا قاشصصصق چای خوری سصصصرخالی ن ید یه  با ید. برای غرغره  الزودن کمی غرغره کن
 .تر می کندلیموترش به این محرول اثر آن را قویآب

 . را تکرار کنید هادر حال صحّت یا ابتال به بیماری، روزی دو سه بار این کار

 اگر حوصره این کارها را ندارید در هنگام وضو گرلتن مقداری آب را استنشاق کنید، کمی آب را هم دهانشویه و غرغره کنید. 
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ی استنشاقیضد عفونی کردن هوا  

وسیع روند اثر بسیار بدی بر دستگاه تنفّس دارند و ل ا استفاده محیط به کار میموادّی چون وایتکس که برای ضدّعفونی کردن  -
 را بر جای بگ ارد. از آنها می تواند عوارض زیادی

هایی توانید از دود اسفند به تنهایی یا همراه با الزودنی  است. میضدّعفونی کردن هودود کردن اسفند یه گزینه مناسب برای  -
 .مانند کندر، سقّز، گرپر و کاه استفاده کنید

 .های عفونی بسیار موثر استبیمارینبرنسارا در کاهش شیوع دود دادن روزانه ع -

 ... در چند نقطه از منزلو گ اشتن سیر، میخه، برگ بو  -

 یا با آب جوشانده مرزنجوش مقداری سرکه + پاکسازی سطوح با آب -

 نعناع در طول روزیا گالب، عرق بهارنارنج، عرق بیدمشه، برگ شمعدانی عطری،  بوییدن بوهای مناسب مثل سیب، به، -

 در صورت ضرورت، یه پارچه نخی را به عنوان ماسه استفاده کنید.  -

  پیشنهادهایی برای بیماران بدحال و بستری
 گاواژ شربت عسل -

 تآرام بخش+درمان کننده بیماری( گاواژ دم نوش های مناسب -

 ینیکاندن روغن بنفشه در بچ -

  بادکشماساژ ریه ها از پشت و  -

 یدر داخل مانومتر تنفس نعناع، عرق بیدمشه، گالب و ...عرق  ،استفاده از عرق اسطوخودوس -
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 مطالعه بیشتر
 :ید هستندفبرای استفاده در این موقعیت، بسیار م (،shiateb.com ،تدر پایگاه طبّ شیعه مطالب دو مقاله زیر 

 روش های عملی در درمان سرماخوردگی و                  بچه ام زیاد سرما می خورد؛ چه کنم؟ 

 منابع
 :نگاه و استفاده از تجربیات، نوشته ها و  فته های با

ضایی زاده سین ر صری؛ دکتر ح سن نا سیان؛ مهندس محمد کمالی نژاد؛ دکتر مح ضا عبا ضا یارقلی؛ دکتر علیر ؛ دکتر علیر

سدی سام ا سیاه؛ دکتر  ضیه بیگم  ضا منتظر؛ وشپدکتر مر صلو؛ دکتر ر شیروانی؛ دکتر مهدی علیزاده وقّا ؛ دکتر مجید انو

صابر سماعیلی  سعید ا سید  ستجردی؛ دکتر  صیحی د سید وحید فرزاد فرد؛ دکتر محمد ف ؛ دکتر علی محمد مداحیان؛ دکتر 

 دکتر رسول چوپانیدکتر مجید اصغری؛ دکتر فاطمه حیدریان؛ 
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