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 مقدمه
 ذشته،گ سال دو طی جهان سراسر در پاندمی این گسترش و ۲۰۱۹ سال انتهای در ۱۹ کووید شیوع آغاز با

 پیش از بیش سالمت بزرگ چالش این با مواجهه در درمان و بهداشت هایپتانسیل همه از استفاده لزوم

 ارویی،د گیاهان و طبیعی هایفرآورده مکمل، و سنتی هایطب ظرفیت از استفاده راستا، این در. شد مشخص

 کشورهایی در ویژهبه است، بوده سازمان آن هایاستراتژی جزو و بهداشت جهانی سازمان تاکید مورد همواره که

  یافت. بیشتری اهمیت باشند،می غنی گیاهی پوشش دارای و هستند سنتی طب مکاتب صاحبان از که

 اقلیمی و هوایی و آب تنوع همچنین و( ایرانی طب) غنی و دیرپا سنتی طب مکتب یک وجود با ایران کشور

 باال سیلپتان دارای مهم کشورهای از یکی موجود، گونه ۸۰۰۰ از بیش دارای گیاهی پوشش و گسترده بسیار

 لمیع ساختار دهه یک از بیش وجود موارد، این بر مضاف. است سنتی طب هایقابلیت از استفاده برای

 سالمت نظام در ایرانی طب خدمات تلفیق لزوم در کشور باالدستی اسناد کنار در ایرانی، طب برای دانشگاهی

 . است نموده مهیا کشور در را پتانسیل این از عملی و علمی استفاده بستر کشور،

 حداکثری دهاستفا برای کشور در ایرانی طب حوزه متخصصین تالش ،۱۹ کووید پاندمی آغاز با راستا، این در

 که ذیرفتپ صورت حوزه این در زیادی مطالعات و آغاز نیز درمانی هایروش سایر کنار در پتانسیل این از

 برای ودار طراحی راستای در دیگر بسیاری و دارویی گیاهان کمکی بخشی اثر به معطوف هاآن از بسیاری

 مثبت الینیب نتایج به منتج شده ذکر مطالعات از زیادی بخش. گرفت قرار ۱۹ کووید بیماران درمان به کمک

 عنوان به و تهگرف قرار کشور دارویی سبد در دارو و غذا سازمان سوی از مجوز صدور با هاآن از برخی و بوده

 تواندمی شده تایید هایمولفه اساس بر ۱۹ کووید بیماران بهبود فرآیند به کننده کمک طبیعی هایفرآورده

 یک انتشار ملزو موضوع، بودن تخصصی و ظرفیت این اهمیت به توجه با لذا. گیرد قرار پزشکان استفاده مورد

 داشت ودوج حوزه این متخصصین توسط شده نگاشته  و علمی شواهد مبنای بر استناد قابل بالینی راهنمای

 آن نسخه آخرین اینک هم و است گشته رسانی روز به تناوب به و شده آوریگرد رو پیش نوشتار قالب در که

 .گیردمی قرار پزشکی جامعه  اختیار در استفاده برای
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  ایرانی طب دیدگاه از  19کووید  درمان و پیشگیری کمک به در زندگی سبک نقش

 

شود. اصالح سبک زندگی انجام میها در گام نخست بر مبنای در طب ایرانی پیشگیری و درمان بیماری

ها، تعادل ها و نوشیدنیمداخالت سبک زندگی در طب ایرانی دارای شش زیر مجموعه شامل هوا، خوردنی

 روانی هستند. -خواب و بیداری، حرکت و سکون، نگهداری و دفع مواد از بدن، و عوامل روحی

یرانی که در های سبک زندگی از دید طب ابا توجه به اهمیت این موضوع، در ابتدای این راهنما برخی توصیه

ها بر اساس منابع مشترک هستند، در شش زیر مجموعه ارائه شده است. این توصیه کرونا درمان و پیشگیری

ارهایی کتأخر از طریق ساز و ی بدن و بر اساس مقاالت معموم یقوا و عتیطبطب ایرانی از طریق تقویت 

های سبک زندگی که به مانند تنظیم سیستم ایمنی در کمک به پیشگیری و درمان کرونا کاربرد دارند. توصیه

بخش مربوطه  های شناخته شده در بیماری کرونا مطرح هستند، به طور مجزا درطور ویژه برای هر یک از گروه

 ذکر خواهند شد. 

 تاس ضروری 19 کووید درمان و تشخیص کشوری راهنمای در مندرج هایتوصیه مانجا است ذکر به الزم

 

 هوا

 و ها،ستد شستشوی ماسک، از استفاده فیزیکی، گذاریمحیط با فاصله در زابیماری عامل با مواجهه کاهش

  ازدحام پر مناطق در حضور از پرهیز

 ها تا حد امکان جهت تهویه مناسب هواباز کردن پنجره

 

 هاها و نوشیدنیخوردنی

 صرف غذا فقط هنگام گرسنگی واقعی و نظم در اوقات غذا خوردن •

 مصرف متعادل مایعات بعد از هضم غذا •

 سریع غذا خوردن ی وپرخور از زیپره •

 ویژه با هویج، زعفران و روغن زیتون( و سبزیجات بخارپز،مصرف انواع سوپ سبزیجات )به •

شیرین پخته، آب انار شیرین یا ملس )آبگیری شده با دانه و بویژه  1هایی مانند سیب، بهمیوه

 .نیریش مرکبات، 2پیه سفید آن(

 یمصنوع یهادهندهطعم و رنگ یدارا یغذاها،  فودپرهیز از غذاهای دیرهضم، فست •
 

 یداریب و خواب

 خوابی و خواب نابجا )مثال خواب در روز و بیداری در شب(پرهیز از بی •

                                                           
 احتیاط در صورت وجود تنگی نفس 1
 کلیه نارسایی در مصرف احتیاط 2
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 دادن قرار بالش، روی گالب مقداری )به صورت اسپری گالب از خوابی استفادهبیدر صورت  •

 استکان نصف دنینوش ،صورت به نزدیک و بالش کنار گالب به آغشته نخی دستمال یک

 خواب از قبل 3اسطوخودوس اسانس یا سرخ گل اسانس استشمام یا و( خواب از قبل گالب

 

 )فعالیت بدنی(  سکون و حرکت

 داشتن فعالیت فیزیکی معتدل یا ورزش متناسب با وضعیت هر فرد 

 

 تعادل نگهداری و دفع مواد از بدن

یا  ،بار یک روزی از کمتر مزاج اجابت صورت در( سوپ سبزیجات، مصرف) غذایی رژیم اصالح •

 :کامل تخلیه عدم یا سختی با همراه دفع

 ساعت دو فنجان  8آلو و روغن زیتون هر با  جاتیسوپ سبز •

 عدد خیسانده انجیر پیش از هر وعده غذا  5تا  3مصرف  •

  آب جوش صبح ناشتا وانیل با یک ریخاکشغذاخوری قاشق  تا دو کی مصرف •

ساعت  5)یک تا سه قاشق مرباخوری پودر گل سرخ در یک لیوان گالب گل سرخ استفاده از  •

پس از 4شود( یا یک قاشق مرباخوری مربای گل سرخ  خیسانده سپس شیرین نموده میل

 صبحانه

 یی(غذا )یک قاشق غذاخوری، پس از هر وعده تونیز روغن •

 

 یروان یروح عوامل

  یروح آرامش حفظ و زاتنش طیشرا از زیپره •

 و سپس بازدم عمیق 5تمرین مکرر تنفس عمیق به صورت حبس نفس بعد از دم عمیق •

 

 پیشگیریهای طب ایرانی در توصیه
 مانند پرخطر ادافر در ویژهبه و عادی مردم در بیماری گسترش و ابتال از جلوگیری معنای به تعریف: پیشگیری

 دیابت، خون، فشار نندما) ایزمینه بیماری دارای افراد بیماران، خانواده درمانی، مراکز و هابیمارستان کارکنان

 افرادی و دارند یفیزیک مراوده جامعه مختلف اقشار با دفعات به که کارگرانی کارمندان، ،(غیره و قلبی بیماری

 افراد در 19 یدکوو از پیشگیری برای زیر موارد. باشدمی اند،بوده مستقیم تماس در کرونایی بیماران با که

 .شودمی توصیه پرخطر و عادی
 

                                                           
 در صورت بروز عالئم حساسیت مانند خارش و سوزش بینی استفاده نشود  3
 شود.گلقند عسلی به علت دسترسی بهتر پیشنهاد میمربای گل سرخ به عنوان جایگزینی برای   4
 شماره بشمرد(  4دم و بازدم عمیق تا حدی که برای فرد مقدور است )حدود   5
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 6 هاتوصیه

 5و  4های مندرج در صفحه رعایت توصیه •

وان سرم نمکی یا آب نمک رقیق ولرم )یک قاشق چایخوری نمک در یک لیشستشوی حلق و بینی با  •

 ها و ...( حداقل دو بار در روزآب گرم با رعایت بهداشت لیوان، آب، نمک، دست

 یک حل شده در عسل غذاخوری قاشق نوشیدن جرعه جرعه شربت عسل و آب لیموی تازه )یک •

  لیوان( سه تا دو روزی خانگی، آبلیموی مقداری همراه با آب لیوان

 و پیاز، فلفل سیاه به غذا  8، دارچین، سیر7زنجبیل افزودن •

یا لیمو و زعفران )احتیاط در  9های: لیمو، نارنج، جلّابمصرف روزانه یک تا دو لیوان از یکی از شربت •

  افراد مبتال به دیابت(

 10سیب و دارچین جوشانده یا دمنوش •

کوهی، یا سرخارگل )اکیناسه(، گل محمدی آویشن، زوفا، چای های بابونه، نعنا،مصرف یکی از دمنوش •

 10مدت کرده یک قاشق غذاخوری از نیمکوب یکی از این گیاهان با یک لیوان آب جوش به)دم

 دقیقه، حداکثر سه بار در روز(

 )یک قاشق چایخوری با عسل یا همراه با نان صبحانه( مصرف روزانه سیاهدانه •

 

 ی رانیدرمان در طب ا نیقوان

شود، به طوری که ها در طب ایرانی با ترتیبی خاص و در مراحل مختلف انجام میبه طور کلی درمان بیماری

اصالح سبک زندگی در اولویت قرار دارد. بنابراین در بیماران سرپایی و بستری نیز الزم است عالوه بر توجه به 

آمده است، به نکات ویژه سبک زندگی مخصوص نکات مشترک در اصالح سبک زندگی، که در ابتدای راهنما 

                                                           
6

رف داروهای دیگر، موارد احتیاط ای یا مصدرصورت وجود بیماری زمینه، رونددارو به شمار می یاهانگ بعضی از این ایرانی طب از نظر اینکه به توجه با 

 و تداخالت دارویی مدنظر قرارگیرد و درصورت نیاز با پزشک متخصص طب ایرانی مشاوره شود.
 تا) کوتاه مدت به( روز رد گرم 1-2) مجاز مقادیر مصرف امّا شود،نمی توصیه شیرده یا باردار بانوان در زنجبیل طوالنی و زیاد مصرف  7

 .  است مجاز ایرانی طب متخصص نظر تحت تنها و احتیاط با صفراوی سنگ فعال بیماری در مصرف. ندارد منعی( ماه یک
 صورت در همچنین. باشد پزشک نظر تحت و احتیاط با باید انعقادی اختالالت به مبتال بیماران در روز در گرم دو از بیش مصرف  8

 . شود گرفته رنظ در کواگوالن آنتی داروهای با مصرف تداخل. شود مصرف احتیاط با باید مری به ریفالکس و معده مزمن التهاب
 سه آب، لیوان چهارم سه مخلوط جلّاب شربت از مراد اینجا در اما(. الم تشدید با) گویندمی جلّاب شربت، مطلق به ایرانیان: دهخدا 9

 شکر، با و سل،ع و زعفران بدون شربت همان معموالً. است زعفران اندکی و شکر یا عسل مرباخوری قاشق یک گالب، غذاخوری قاشق

 .شود مصرف احتیاط با بارداری در. شودمی گفته( تشدید بدون جالب عربی در یا) گالب شربت
( سانتیمتر ٥ تا ٤ دحدو) دارچین چوب بندانگشت دو: دارد وجود تهیه روش دو پزشک؛ نظر تحت تنها و احتیاط با بارداری در مصرف 10

 لیوان نیم و کی با قوری یک در سپس( خشک سیب قطعه چند یا) خردکرده و گرفته پوست معطر تازه سیب نصف همراه به خردکرده را

 لیوان دو اب دارچین و سیب هایتکه دوم روش در. شود میل و شیرین کمی صاف، کشیده دم سماور یا کتری روی دقیقه سی جوش آب

 .کنید میل شیرین و کرده صاف. بماند لیوان یک تا بجوشانید کم شعله روی جوش آب
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هر مرحله از بیماری نیز توجه شود. گفتنی است در طب سنتی ایرانی از میان شش اصل ضروری برای درمان 

ها در این زمینه هستند. بعد از اصالح سبک زندگی، در بیماری، اولویت با تغذیه است؛ بنابراین اغلب توصیه

تفاده از گیاهان دارویی به صورت تکی و در صورت نیاز به طور ترکیبی توصیه مراحل دوم و سوم درمان، اس

کند. با توجه به قوانین درمان درمانی نیز درآخرین مرحله به درمان کمک میشود. استفاده از اعمال کمکمی

  های نیازمند به درمان ارائه شده است.در طب ایرانی، اقدامات گام به گام در هر یک از گروه

 

 بیماری بدون عالمت و خفیف

 

 11هاتوصیه

ده در بخش پیشگیری، با احتیاط در مصرف ادویه و غذاهای تند شستفاده از گیاهان دارویی توصیها 

توجه به شواهد علمی موجود، تجویز سیر و زنجبیل در بیماران  های تند )البته باو محرک و سس

 کننده باشد(.تواند کمککووید می

 عتدال اهویه مناسب هوا، پرهیز از قرارگرفتن در هوای سرد و حفظ حرارت و رطوبت محیط در حد ت 

 ستراحت کافی و پرهیز از فعالیت سنگین ا 

  12نوان صبحانه عصرف کره با عسل و مغز بادام همراه با کمی نان بهم 

ورت حریره صا عسل یا به ودر بادام )روزانه یک قاشق غذاخوری همراه با یک لیوان آب گرم و شکر یپ 

 بادام( 

 :13روز 5-7دت منتخاب یکی از موارد زیر، و تجویز بها 

 یخوری عسل یا یک مصرف نصف قاشق چایخوری سرخالی پودر زنجبیل، مخلوط با یک قاشق چا

 ساعت  12شیرین خوراکی هر  قاشق چایخوری روغن بادام

  ب( آقاشق غذاخوری سکنجبین با نصف لیوان  2) نیسکنجب شربت بامصرف روزانه یک حبه سیر خام 

 12بیان هر یا نصف قاشق مرباخوری رب ریشه شیرین 14بیانمصرف جوشانده پودر ریشه شیرین 

 15ساعت

                                                           
 پزشک با نیاز رتدرصو و قرارگیرد مدنظر دارویی تداخالت و مصرف احتیاط موارد دارو، مصرف یا ایزمینه بیماری وجود درصورت 11

 .شود مشاوره ایرانی داروسازی یا طب متخصص
 دیابت و هایپرلیپیدمی به مبتال بیماران در مصرف محدودیت 12
 ایرانی طب صصمتخ پزشک با تجویزکننده، پزشک کامل آشنایی عدم یا داروها سایر مصرف ای،زمینه هایبیماری وجود درصورت 13

  .شود مشاوره
 .کنند میل دهکر صاف سپس. بماند فنجان یک تا جوشانده آب فنجان نیم و یک در را بیانشیرین ریشه پودر چایخوری قاشق یک 14
 کبدی، بیماری کلیه، شدید نارسایی هایپرتانسیون، در همچنین. شود مصرف پزشک نظر تحت و احتیاط با باید بارداری در بیانشیرین 15

 در بیان شیرین حضور به توجه با. شود مصرف نباید طوالنی زمان مدت یا باال دوز با. دارد مصرف منع هایپوکالمی یا ادم، قلب، نارسایی

 .باشدمی چایخوری قاشق دو آن رب از و مرباخوری قاشق سه ریشه پودر از روزانه دوز حداکثر راهنما، این در مختلف هایترکیب
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 بیان با عدد عناب نیمکوب با یک قاشق مرباخوری پودر ریشه شیرین 5بیان )جوشانده عناب و شیرین

 ساعت نصف لیوان( 12لیوان برسد، هر لیوان آب جوشانده تا به حجم یک  5/1

 ( عناب متوسط، یک قاشق مرباخوری پودر آویشن، یک  5جوشانده عناب و آویشن و ختمی و انجیر

لیوان آب با حرارت مالیم جوشانده شود  2عدد انجیر خشک با  3قاشق غذاخوری نیمکوب ختمی و 

 شود(صورت گرم میل لیوان به ساعت نصف 12کردن، هر تا به حجم یک لیوان برسد. پس از صاف

 

 های عالمتیدرمان 

 برحسب شرایط بیمار، یکی از موارد پیشنهادی انتخاب شود.در مورد هر عالمت، 
 

 سرفه خشک 

ی از غذاخور ساعت دو قاشق میر نه ،وشج آب انویل کیدر  یقاشق مرباخور کخیسانده ی)دانه  هب 

 لعاب آن( 

وان آب دم کرده یک قاشق غذاخوری از یکی از آنها در نصف لی)ا ختمی ی منوش بنفشه  یا پنیرکد 

 دقیقه، هر هشت ساعت( 10مدت جوش به

، یل ختمگعدد عناب، یک قاشق مرباخوری پودر  3خلوط نیمکوب م ساعت جوشانده 8صرف هر م 

ن )با یک لیوان آب جوش بجوشد تا نصف لیوا شنیونصف قاشق چایخوری پودر آو  عدد انجیر 3

 بماند(

  

 دارسرفه خلط

فونی است. عتواند نشانه عفونت باکتریال بوده و نیازمند بررسی عوامل سرفه خلط دار، با یا بدون تب می

 همچنین در چند روز اول شروع دارو، احتمال افزایش مختصر ترشحات هم وجود دارد. 

ین، تر چوب دارچمسانتی 2-3عدد عناب متوسط نیمکوب با  5وشانده عناب و دارچین )جوشانده ج 

 ساعت(  8لیوان آب تا به حجم یک لیوان برسد. هر  5/1با 

ه عدد عناب نیمکوب با یک قاشق چایخوری پودر ریش 5بیان )جوشانده وشانده عناب و شیرینج 

 ساعت نصف لیوان( 12لیوان آب تا به حجم یک لیوان برسد، هر  5/1بیان با شیرین

لیوان  5/1عدد عناب نیمکوب با یک قاشق غذاخوری آویشن با  5وشانده عناب و آویشن )جوشانده ج 

 ساعت نصف لیوان( 8-12آب تا به حجم یک لیوان برسد، هر 

 

 

  16تنگی نفس

                                                           
  در بیماران دارای سابقه آنافیالکسی، موارد توصیه شده با احتیاط استفاده شود. 16
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د که بعد از تواند نشانه آمبولی، مشکالت قلبی یا پیشرفت عالیم التهابی کووید باشتنگی نفس ناگهانی می

 دستورات زیر استفاده کرد:بررسی و رد موارد فوق، می توان از 

 صرف روزانه یک قاشق غذاخوری خاکشیر در نصف لیوان آب داغ م 

 )یک قاشق مربا خوری پودر گلپر در نصف لیوان آب جوش(  17منوش گلپر د 

  کتف یوریا  بلاالی بو  هنیس قفسه اسانس به پشت اساژمیا پونه یا  عصاره نعنا 18ادند رخوب 

 

 تب

روع سیر التهابی آن، نیاز به بررسی از نظر شتب بعد از قطع  مجدد فته اول یا شروعهتب بیشتر از سه روز در 

موارد زیر توصیه  در روزهای اول شروع عالئم، جهت درمان عالمتی تب استفاده ازکووید یا عفونت ثانویه دارد. 

 شود:می

 صرف روزانه یک لیوان آب سیب م 

 ساعت یک لیوان(  8ساده یا با عناب و سپستان )هر  19اءالشعیر طبیم 

  20ساعت یک استکان 6رق بید هر ع 

  مبا آب ولر هیاشوپ 

 

 حالیضعف و بی

و هر د )مکیدن آهسته یک قاشق مرباخوری عسل یا مخلوط آب و عسل با یا بدون لیموترش، سلع 

 استکان(  کیساعت 

 ساعت یک قاشق مرباخوری  6هر  21یره انگورش 

 ساعت  8-12ر ه 22عسلی لّابج 

 یب )پخته، آب سیب، فالوده یا مربای سیب( و هویج )پخته، آب هویج( س 

 دقیقه، یک بار قبل از خواب شبانه 15-20به مدت  23رار دادن پاها در آب گرمق 

  24ها با روغن بابونهالی پشت، عضالت و اندامموغنر 

                                                           
 در صورت بروز سوزش و خارش گلو همراه با یک قاشق چایخوری سرکه مصرف شود. 17
یماران دارای سابقه آسم باست. در « انکباب»تر آن در طب ایرانی آب جوش است که اصطالح درستمنظور از بخور در اینجا ریختن اسانس نعنا در  18

 یا برونشیت بخور نعنا یا ماساژ و هر نوع استفاده از ترکیبات آن با احتیاط انجام شود.
 قیرق عیشدن، ما ننشی¬جوشانده شده تا جوها شکفته شود. پس از ته میبرابر آب با حرارت مال 14( با رپرکغی) کنده¬پوست یجو مانهیپ کی 19

عدد  5 ایروغن بادام  یاخورقاشق مرب کیذکر شده در دستورات ) گریهمراه با مواد د ای یی( را آرام جدا کرده به تنهایطب ریجو )همان ماءالشع یرو

قبل از غذا  مار،یب تحمل باستکان برحس کیساعت  6هر  ای وانیل کیساعت  12هر رم گ صورت¬و ...( به  مانهیهر پ یشده به ازا دهیکوب نیریبادام ش

 شود. ¬مصرف

 ، احتیاط مصرف در کودکانمنع مصرف در افراد دارای سابقه فاویسم 20
 احتیاط مصرف در دیابت  21
 ارد.دیا زعفران، منع مصرف درصورت وجود تب، تنگی نفس یا حساسیت به گالب . توجه: 6با دستور و میزان ذکر شده در صفحه  22
 اند.درجه را در این مورد مؤثرتر گزارش کرده 42تا  40مطالعات، آب  23
 احتیاط در صورت وجود تب 24
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 اشتهایی، تهوع و استفراغبی

اشتهایی پیشرونده نیز تواند نشان دهنده عالیم شکم حاد بوده و بیدرد شکم می تهوع و استفراغ همراه با

ز بررسی علل مهم اتواند نشان دهنده شروع فاز التهابی باشد. لذا توجه به این نکته بسیار اهمیت دارد. پس می

 شود:اشتهایی، جهت درمان عالمتی استفاده از موارد زیر توصیه میتهوع و استفراغ و بی

ای تازه روی نعنا )یک و نیم لیوان آب انار با یک قاشق مرباخوری عسل و چند شاخه نعن وربت انار ش 

ذاخوری حرارت جوشانده شود تا حجم آن یه یک لیوان برسد( یا نصف لیوان آب انار یا یک قاشق غ

 رب انار قبل از غذا 

  25ب به، یک قاشق مرباخوری قبل از هر وعده غذا ر 

ر سبت مساوی با یک قاشق مرباخوری عسل یا شکر، هنبه و آب زرشک بیب سآک لیوان ی خلوطم 

 ساعت 8

ده شیک و نیم لیوان آب زرشک که با دو قاشق مرباخوری عسل روی حرارت جوشانده )زرشک  ربتش 

 تا حجم آن یه یک لیوان برسد( 

ق ایخوری عسل یا یک قاشچصرف نصف قاشق چایخوری سرخالی پودر زنجبیل همراه با یک قاشق م 

 ساعت  12های زنجبیل موجود در بازار( هر شیرین خوراکی )یا قرص چایخوری روغن بادام

 

 دردبدن

ب تر چوب دارچین در دو لیوان آمسانتی 8-10رده کیا شکر )دم عسل اب نیچوب دارچ منوشد 

  ساعت یک استکان( 6-8مدت یک تا دو ساعت، هر جوش به

   26هر هشت ساعت یا اسانس نعنا وغن بابونه و بنفشهر با یمالوغنر 

 دقیقه، یک بار قبل از خواب شبانه  15-20به مدت  27راردادن پاها در آب ولرم مایل به گرمق 

شق وری عسل یا یک قاخصرف نصف قاشق چایخوری سرخالی پودر زنجبیل همراه با یک قاشق چایم 

 ساعت 12ر های زنجبیل موجود در بازار( هده از قرصشیرین خوراکی )یا استفا چایخوری روغن بادام

 

 سردرد

سی راز بر تواند یکی از عالیم هشدار دهنده کریز فشارخون یا حوادث عروقی مغزی باشد. لذا پسسردرد می

 شود:، جهت درمان عالمتی، موارد زیر توصیه میعوامل فوق

 سبت مساوی )یک قاشق مرباخوری پس از هر وعده غذایی( ن ودر تخم گشنیز و نبات بهپ 

 یا بابونه  بنفشه وغنراساژ مالیم پیشانی و ناحیه گیجگاهی با م 

                                                           
 احتیاط درصورت وجود تنگی نفس 25
 احتیاط درصورت وجود تب 26
 . است شده در کاهش درد بدن موثر گزارش درجه سانتیگراد 42تا  40 حدود آب با هیمطالعات انجام شده پاشو پایه بر 27
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 28یا روغن یا اسانس گل سرخ گالب ستشماما 

 

 دادن حس بویایی  از دست

 ودن این عارضه بخشی به بیمار و گفتگو در مورد موقت بطمینانا 

 قیآب نمک رق سرم نمکی یا قستنشاا 

 ساعت  8هر  لب االیباسانس نعنا  ندیالمیا  عصاره نعنا یبو قیستشمام عما 

  29ساعت 8ا پونه هر ی خوردادن و خوردن دمنوش نعنا فلفلیب 

 خور یک لیوان آب با یک قاشق غذاخوری روغن زیتون و یک قاشق مرباخوری سرکهب 

 وییدن متناوب اسانس یا روغن سیاهدانهب 

 

 حس چشایی از دست دادن

 ودن این عارضه بخشی به بیمار و گفتگو در مورد موقتبطمینانا 

 ساعت 8هر  ب نمکآرم نمکی یا سدهان و غرغره با  یستشوش 

دقیقه  20دت مهبدر دهان  نیچوب دارچ زه کردنمار مثال مزهدای طعمهادن چشایی با ادویه دمرینت 

 ساعت  8هر  مزه کردن نعنای تازه یا عرق آنیا مزه )و نه خوردن آن( کردن سرکه و نمک مزههمزیا 

 

 یبوست

وده و پس از ، اختالالت الکترولیت، انسداد روده و نیز بی حرکتی بتواند ناشی از عوارض دارویییبوست می

 شود:بررسی عوامل فوق جهت درمان عالمتی موارد زیر توصیه می

 عدد خیسانده انجیر پیش از هر وعده غذا  5تا  3صرف م 

 ساعت دو فنجان 8لو و روغن زیتون هر آبا  اتجیوپ سبزس 

  آب جوش صبح ناشتا انویل با یک ریاکشخذاخوری غقاشق  تا دو کی صرفم 

ی روغن گرم فلوس در یک لیوان آب گرم خیسانده و با یک قاشق غذاخور 5-6لوس با روغن بادام )ف 

 شیرین، یک تا دوبار در روز( بادام

یسانده ساعت خ 5یک تا سه قاشق مرباخوری پودر گل سرخ در یک لیوان گالب )ل سرخ گستفاده از ا 

 سپس شیرین نموده میل شود( یا یک قاشق مرباخوری گلقند پس از صبحانه

 ی(یغذا یک قاشق غذاخوری، پس از هر وعده) ونتیز وغنر 

 

                                                           
 احتیاط درصورت وجود تنگی نفس یا حساسیت 28
 های تنفسیمصرف با احتیاط در بیماران دارای سابقه بیماری 29
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 اسهال

عفونی و  ، اسهال خونی یا اسهال طول کشیده با تب نیاز به بررسی عواملشکم شدیداسهال همراه با درد 

 شود:انسدادی دارد. پس از اطمینان و رد عوامل فوق، درمان عالمتی توصیه می

عت پیش سا 6نار و نعنا )مخلوط یک قاشق مرباخوری پودر نعنای خشک با نصف لیوان آب انار هر ا 

 از غذا(

حجم  لیوان آب بجوشد تا به 5/1)جوشانده یک قاشق مرباخوری تخم مورد با وشانده تخم مورد ج 

 یک لیوان برسد، یک تا دوبار در روز پیش از غذا(

رده یک قاشق غذاخوری در نصف لیوان آب جوش کمنوش چای معمولی یا سماق نکوبیده )دمد 

  ساعت پیش از غذا(. 6دقیقه، در صورت نیاز هر  10مدت به

 ینی با نعنا و سیر  وره سیب زمپ 

 

 گلودرد

رد گلو، د، جهت برطرف کردن عالمتی پس از معاینه دقیق دهان و گلو و اطمینان از عدم عفونت باکتریال

 شود:موارد زیر توصیه می

 رغره سرم نمکی یا آب نمک ولرم رقیقغ 

وش، جرده یک قاشق غذاخوری ختمی در یک لیوان آب کرغره و خوردن دمنوش گل ختمی )دمغ 

 ساعت( 6-8دقیقه، هر  10مدت به

 31یانبیا نصف قاشق مرباخوری رب شیرین 30یانبصرف جوشانده پودر ریشه شیرینم 

اف کرده صم شده، ددقیقه  15 ر یک لیوان آب جوشدپنیرک  وریخذاغقاشق  منوش پنیرک: یکد 

 ساعت( 12شود )هر و بعد از غذا میل 

 ریره بادام  ح 

 

 

موجود در بازار دارویی ایران برای کاهش عالئم و شدت های طبیعی فراورده

 19-کووید
ا جهت کمک فراورده های طبیعی و سنتی دارای مجوز از سازمان غذا و دارو در مورد مصرف تابید شده آن ه

 می توانند توسط پزشکان جهت این بیماران تجویز شوند. ۱۹به درمان بیماران کووید 

                                                           
 .بیان را در یک و نیم فنجان آب جوشانده تا یک فنجان بماند. صاف کرده میل کنندیک قاشق چایخوری پودر ریشه شیرین 30
یماری کبدی، نارسایی قلب، بیان در بارداری باید با احتیاط و تحت نظر پزشک مصرف شود. همچنین در هایپرتانسیون، نارسایی شدید کلیه، بشیرین 31

 نیا در فمختل یهابیترک رد انیب نیریش حضور به توجه باادم، یا هایپوکالمی منع مصرف دارد. با دوز باال یا مدت زمان طوالنی نباید مصرف شود. 

 .باشدیم یخوریچا قاشق دوآن رب  از و یمرباخور قاشق سه شهیر پودر از روزانه دوز حداکثر راهنما،
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، جهت جلوگیری از تداخالت 19-زمان با داروهای شیمیایی ضد کوویدتجویز همگردد در صورت پیشنهاد می

   دارویی مشاوره با متخصص طب ایرانی صورت گیرد.
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