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بـرای رفـع ضـعـف و بی حـالـی مبـتـالیـان بـه کرونا 
چه کنیم؟

مــصــرف عــســل: یــک قــاشــق مــربــاخــوری عــســل یا 	 

دو  لیموترش، هر  بــدون  یا  با  و عسل  آب  مخلوط 

ساعت یک بار مصرف شود.

مصرف شیره انگور هر 6 ساعت یک قاشق مرباخوری 	 

ــا احــتــیــاط مــصــرف شــود( )در بــیــمــاران دیــابــتــی ب

مربای 	  یا  فالوده  )پخته، آب سیب،  خــوردن سیب 

سیب و خوردن هویج )پخته، آب هویج(

قرار دادن پاها در آب گرم به مدت 15 تا 20 دقیقه، 	 

یک بار قبل از خواب شبانه 

روغن مالی پشت، عضالت و اندام ها با روغن بابونه 	 

توجه کنید در صورت کاهش فشارخون کمتر از 90 	 

میلی متر جیوه، بیمار توسط پزشک بررسی شود.

درد  گلو  درمـــان  ــرای  ب ایــرانــی  توصیه های طــب 
مبتالیان به کووید 19 چیست؟

پس از معاینه گلو و اطمینان از عدم عفونت باکتریایی 

از دستورات  توسط پزشک، برای درمان گلو درد یکی 

زیر را اجرا کنید:

غرغره سرم نمکی یا آب نمک ولرم رقیق	 

قاشق 	  یــک  گل ختمی:  دمــنــوش  خـــوردن  و  غــرغــره 

لــیــوان آبــجــوش بــه مدت  غــذاخــوری ختمی در یــک 

10دقیقه دم کرده و هر 6 تا 8 ساعت یکبار میل شود.

یا یک قاشق چایخوری پودر ریشه شیرین بیان در 	 

یک و نیم فنجان آب جوشانده تا به یک لیوان رسیده 

و میل شود یا یک قاشق مرباخوری رب شیرین بیان 

یکبار در روز

با فشارخون  افراد  بیان در  مصرف شیرین  توجه کنید: 
باال، نارسایی شدید کلیه، بیماری کبدی، نارسایی قلب، 

ممنوع  پتاسیم(  هیپوکالمی  )کمبود  بیماران  در  و  ادم 

بــارداری نیز با احتیاط و طبق نظر پزشک  است و در 

مصرف شود.

یک قاشق غذاخوری پنیرک در یک لیوان آب جوش 	 

به مدت 15 دقیقه دم کرده و صاف کرده و بعد از غذا 

میل شود و هر 12 ساعت تکرار شود.

کرونا وطب ایرانی
سیده زهرا حسینی

کارشناس مسؤول آموزش سالمت
دانشگاه علوم پزشکی گیالن

منبع: دستورالعمل توصیه های پیشگیرانه و درمان های کمک کننده طب ایرانی در کووید 19

گوناگون


