التوصيات الوقائية والعالجات املساعدة للطب الإيران يف کوفید19-
(لألطباء)
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مقدمة
حتدي عامليًا ك ًريا اليوم ،ويتطلب هنج التعامل مع هذا الوابء الصببعب اسببتادام مجيع القدرات املمكنة يف جمال الصببحة .عدم وجود
أص ب جائحة كوفيدً 19-
أي عالج هنائي أو لقاح فعال للسب ب ب ب ببيط على امل ض وعالجه  ،وإجياد أي حل منطقي وعلمي لتافيف آالم امل ضب ب ب ببى واملسب ب ب بباعد يف العالج .جيعلها مهمة
وض ب ب ورية .يف هذا الص ب ببدد  ،تعد املنتجات الط يعية والطب التقليدي ذات النهج العلمي من بني املص ب ببادر املهمة إلجياد ط ق للتحكم واملس ب بباعد يف العالج.
كما اکدت منظمة الصحة العاملية على استادام هذه اإلمكاانت املهمة يف اسرتاتيجيتها .2023-2014
قطعت دول مثل الصب ببني  ،مع االسب ببتادام الواسب ببع النطاق والعقالين للطب الصب ببيي  ،خطوات ك ري ضب ببد کوفيد ، 19-مما يشب ببري إىل القدر على اسب ببتادام
الطب التقليدي والتكميلي كذراع مسب ب ب ب بباعد للنظام الصب ب ب ب ببحي .هذا أم مهم ابلنظ إىل الشب ب ب ب ببع ية والثقة العامة يف هذا اجملال من العلوم الط ية ،واليت تضب ب ب ب ب
جبذورها يف ثقافة واتريخ العديد من ال لدان مثل إي ان يصب ب ب أكث أمهية .نظًا ألمهية هذه املنصب ب ببة يف مسب ب بباعد النظام الصب ب ببحي ،تؤكد الواثئق األولية جلمهورية
ضبا على اسبتادام هذه القدر احمللية .ومن األمثلة على ذلك السبياسبات الصبحية العامة اليت أعلنها امل شبد األعلى(القائد)  ،والوثيقة الوطنية
إي ان اإلسبالمية أي ً
للن ااتت الط ية والطب التقليدي اليت أق ها اجمللس األعلى للثور الثقافية  ،وب امج التنمية اخلامسبة والسبادسبة اليت أق ها جملس الشبور اإلسبالمي .لذلك  ،مع
ضبا من ق ل منظمة الصببحة العاملية
األخذ يف االعت ار وجود واحد من أقدم وأهم أنواع الطب التقليدي يف إي ان  ،والذي يسببمى الطب اإلي اين واملوافق عليه أي ً
 ،ف ص ب ب ب ببة مهمة يف التط يق العلمي والقائم على األدلة هلذا اجملال املع فة ض ب ب ب ببد کوفيد 19-موجود يف ال الد.الطب اإلي اين منذ آالف من السب ب ب ببنني من املع فة
واخلرب من أجيال خمتلفة من األط اء اإلي انيني ال ارزين يف سب ببياق احلضب ببار اإلي انية واإلسب ببالمية ،وهو سب ببياق مهم من إمكاانت الوقاية والعالج لل نية الصب ببحية
لل الد ؛ نظ متكاملة هلا يف سببياق الطب احلديث واالعتماد على ال حوث احلديثة يف أسبباسببيات و يوف حمتواه أقصببى اسببتفاد من اإلمكاانت العلمية لل الد
للا وج من هذه الظ وف الصع ة.
واس ب ب ب ببتجابة هلذه احلاجة  ،قام مكتب الطب اإلي اين والتكميلي بوزار الص ب ب ب ببحة والتعليم الطيب  ،بناءً على واج ه  ،مبا يتماشب ب ب ببى مع اإلصب ب ب ببدار التاسب ب ب ببع من "
تشبباي وعالج دليل ال لد لکوفيد 19-على مسببتو خدمات العيادات اخلارجية وامل ضببى الداخليني" واسببتادام أسبباسببيات التشبباي والعالج يف الطب
اإلي اين ينش ب ب "التوص ب ببيات الوقائية والعالجات املس ب بباعد للطب اإلي اين يف کوفيد 19-لألط اء" وهو م جع الس ب ببتادام التعاليم واالس ب برتاتيجيات القائمة على
النصب ببو التقليدية والواثئق العلمية .يتضب بمن هذا الدليل توصب ببيات وقائية وعالج مسب بباعد للطب اإلي اين وبغ ض الفعالية األكث احتمالية يف هذا امل ض ويتم
حتضري أقل األض ار واملضاعفات الستادام امل ضى.
وقد حتقق هذا اهلدف املهم من خالل اجلهود اليت ت ذهلا اللجنة العلمية على مدار السباعة لكتابة هذا الدليل ،اليت تشبكلت منذ األيم األوىل لوصبول کوفيد-
 19إىل ال الد وحىت اآلن ت نش  9ط عات من هذا الدليل ويف كل م حاولت إكماله وحتسينه بناءً على مالحظة هذا امل ض وبناءً على أحدث الدراسات.
صب ببدرت الط عة العاشب ب يف يناي  2021واضب ب أن هذا املسب ببار سب ببيسب ببتم حىت هناية الط يق واالنتصب ببار النهائي على هذا الوابء  ،وسب ببت ى عليه اإلصب ببدارات
املس ببتق لية س ببيتم نش ب نتائج أحباث ودراس ببات اخلرباء يف هذا اجملال .لذلك  ،يف النهاية وبفض ببل جهود مجيع األح اء واخلرباء يف هذه اللجنة الذين ش ببكلوا هذا
الدليل جبهود ج ار وبناءً على املع فة واخلرب كم جع لتدخالت األط اء يف كويد  19ابستادام الطب اإلي اين؛ شك ا جزيال و أسأل هللا أن يزيدهم التوفيق يف
خدمة الناس .

دکتور نفيسة حسيي يكتا
مدي عام مكتب الطب اإلي اين والتکميلی بوزار الصحة والتعليم الطيب
يناي 2021
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دور منط احلياة يف الوقاية والعالج من كوفيد 19-من منظور الطب اإليراين
يف اخلطو األوىل من منظور الطبب اإلي اين ،تعتمبد الوقبايبة من األم اض وعالجهبا على تعبديبل ة .احليبا  .و حيتوي أسب ب ب ب ب ب ببلو احليبا يف
الطب اإلي اين على س ب ببتة جمموعات ف عية تابع ف ابمل ادا األس ب بباس ب ببية الس ب ببتة .وتش ب ببمل هذه امل ادا الس ب ببتة اهلواء  ،الطعام  ،الش ب ب ا ،
والتوازن بني النوم واليقظة  ،واحلكة وال احة ،وختزين وإخ اج املواد من اجلسم ،والعوامل النفسية اليت ال تؤث فق .يف الوقاية من األم اض،
أيضا يف عالجها.
ولكن ً
نظًا ألمهية هذا املوض ب ب ببوع ،يف بداية هذا الدليل ،بعي التوص ب ب ببيات املتعلقة بنم .احليا من منظور الطب اإلي اين يتم تقد مش ب ب ببرت يف
الوقاية والعالج من م ض كوفيد يف س ببت جمموعات ف عية .تس ببتند هذه التوص ببيات على املص ببادر الطب اإلي اين من خالل تقوية ط يعة
القو العامة للجس ببم وحس ببب املقاالت احلديثة من خالل آليات مثل يتم اس ببتادام تنظيم اجلهاز املناعي للمس بباعد يف الوقاية وعالج
الکوفيد .س ببيتم سب ب د توص ببيات ة .احليا اخلاص ببة بكل جمموعة من اجملموعات املع وفة يف م ض كوفيد بش ببكل منفص ببل يف القس ببم ذي
الصلة.

وجتدر اإلشار إىل ات اع التوصيات الوارد يف دليل التشاي

الوطي وعالج كوفيد 19 -ض وري

 )1اهلواء
وفقا هلذاً امل دأ  ،يتم النظ يف مسألة عدم التع ض للعوامل ال يئة  ،اليت حتفز علی امل ض  ،لذلك يوصى مبا يلي:
الت اعد االجتماعي،استادام األقنعة ،غسل اليدين ،جتنب األماكن املزدمحة

فت النوافذ ملد  15-10دقيقة يومياً للتهوية املناس ة

غسل احللق واألنف مبحلول ملحي أو ماء ماحل فات خمفف (ملعقة صغري من املل يف كو من املاء الدافئ مع م اعا
نظافة الزجاج واملاء واملل واليدين  ،إخل) م تني على األقل يوميًا
 )2األطعمة واملشروابت
جائعا ح ًقا وحافظ على نظامك الغذائي
تناول الطعام فق .عندما تكون ً

االستادام السليم للسوائل الكافية بعد اهلضم
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تناول جمموعة متنوعة من حساء اخلضار(خاصة مع اجلزر والزعف ان وزيت الزيتون) واخلض وات املطهو على ال اار و الفواكه
مثل التفاح ،السف جل 1احللو املط وخ ،عصري ال مان احللو( 2مع ال ذور وخاصة الشحم األبيي)  ،احلمضيات احللو
جتنب اإلف اط يف األكل  ،وتناول الطعام بس عة  ،واألطعمة ذات األلوان والنكهات االصطناعية  ،وكذلك سوء التغذية.
وجتنب األطعمة بطيئة اهلضم واألطعمة الس يعة.
 )3النوم واالستيقاظ
جتنب األرق و النوم من غري حمله (مثل النوم أثناء النهار واالستيقاظ ليالً)
 )4احلركة والسكون (نشاط دين)

نشاط بدين معتدل أو مت ين مناسب حلالة كل شا
 )5توازن التخزين وإخراج املواد من اجلسم
انت ه لتعديل النظام الغذائي (تناول اخلضار ،احلساء) يف حالة التغوط أقل من م يف اليوم  ،أو التغوط بصعوبة
أو عدم إف اغ كامل.
 )6العوامل النفسية

جتنب املواقف العصي ة وااللتزام ابهلدوء
تك ار متارين التنفس العميق على شكل ح س النفس بعد الشهيق مث الزفري بعمق
شم الثمار يوميا ( 3بعد غسلها جيدا) مثل الربتقال ،الربتقال احلامي ،الليمون ،السف جل و ماءالورد

" 1احلذر يف حالة ضيق التنفس"
" 2احلذر يف الفشل الكلوي"
 " 3ميكن غلي قشور احلمضيات يف املاء أو تساينها ب فق لتن عث منها ال ائحة"
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وقاية
التعريف :الوقاية تعي منع انتش ب ب ب ب ببار امل ض وانتش ب ب ب ب بباره بني الناس العاديني وخاص ب ب ب ب ببة يف األش ب ب ب ب بباا املع ض ب ب ب ب ببني خلط ك ري مثل موظفو
املسبتشبفيات وامل اكز الط ية وأسب امل ضبى واألشباا الذين يعانون من أم اض مزمنة (مثل ارتفاع ضبغ .الدم والسبك ي،أم اض القلب
 ،وما إىل ذلك )املوظفني والعاملني الذين يتفاعلون بشب ببكل متك ر مع أقسب ببام خمتلفة من اجملتمع الط ی واألشب بباا الذين على اتصب ببال
م اش مع م ضى كوفيد .يوصى مبا يلي للوقاية من م ض الکوفيد لد األف اد الط يعيني وعايل اخلطور .
التوصيات:1
ات ع التوصيات الوارد يف الصفحتني  6و 5
يابضاف الزجن يل والدارصينی وبذور الكزب والثوم وال صل والفلفل األسود إىل الطعام
كواب أو كوبني من ش ا احد ِی الفواکه يوميًا :ليمون ،ب تقال حامي ،جال
اش
ً
م ضى السك ي)
اش

2

أم الليمون والزعف ان(احلذر عند

أحد أنواع شاي ال ابونج أو النعناع أو لسان الثور أو الزعرت أو الزوفا أو شاي اجل ل أو إشنسا ،او الورد احملمدي

(يابنقَّع ملعقة ك ري من إحد هذه الن ااتت بكو من املاء املغلي ملد  10دقائق  ،و يابش كحد أقصى ثالث م ات يف
اليوم)
تناول احل ة السوداء يومياً (اکل فی وج ة اإلفطار مقدار ملعقة صغري من احل ة السوداء مع العسل أو مع اخل ز).

تناول مغلي مسحوق جذر ع ق السوس 3أو نصف ملعقة متوسطة من معجون جذر ع ق السوس م واحد يف اليوم
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 " 1نظًا حلقيقة أن بعي هذه الن ااتت تعترب ط ية يف الطب اإلي اين  ،يف حالة وجود م ض أسب ب بباسب ب ببي أو اسب ب ببتادام أدوية أخ  ،جيب م اعا االحتياطات
متاصصا يف الطب اإلي اين".
والتفاعالت الدوائية  ،وإذا لزم األم  ،استش ط يًا
ً
جال ًاب (مع تش ببديد الالم) .لكننا نقص ببد هنا خلي .ثالثة أرابع كو من املاء  ،ثالثة مالعق ك ري من ماء الورد ،ملعقة
 " 2يس ببمي اإلي انيون شب ب ًااب مطل ًقا  ،ع
اجلال الع دون
متوس ب ببطة من العس ب ببل أو الس ب ببك وقليل من الزعف ان .عاد نفس الش ب ب ا بدون زعف ان و عس ب ببل و مع س ب ببك يس ب ببمى ش ب ب ا الورد (أو ع
تفاقم)".
3
احدا".
كواب و ً
"قم بغلي ملعقة صغري من مسحوق جذر ع ق السوس يف كو ونصف من املاء لترت ً
" 4اسب ب ببتادم حبذر مع األشب ب بباا الذين يعانون من ارتفاع ضب ب ببغ .الدم  ،أو االضب ب ببط اابت اهل مونية  ،وأخذ ح و منع احلمل .اجل عة اليومية القصب ب ببو من
مسحوق جذر ع ق السوس هي ثالث مالعق متوسطة ومن املعجون ملعقتان صغرياتن".
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قواعد العالج يف الطب اإليراين
بشب ب ببكل عام  ،يتم عالج األم اض يف الطب اإلي اين برتتيب خا ويف م احل خمتلفة  ،حبيث يكون تعديل ة .احليا أولوية .لذلك ،
يف العيادات اخلارجية وامل ضى الداخليني  ،ابإلضافة إىل االهتمام ابلنقاط املشرتكة يف تعديل ة .احليا  ،واليت ت ذك ها يف بداية الدليل
 ،من الض وري االنت اه إىل نقاط ة .احليا احملدد اخلاصة بكل م حلة من م احل امل ض.
من اجلدي ابلذك أنه يف الطب اإلي اين التقليدي  ،من بني امل ادا األس بباس ببية الس ببتة لعالج امل ض  ،تعطى األولوية مع التغذية لذا فإن
معظم التوص ببيات يف هذا اجملال .بعد تعديل ة .احليا يف امل حلتني الثانية والثالثة العالج  ،يوص ببى ابس ببتادام األعش ببا بش ببكل ف دي
ض با يف امل حلة األخري من العالج .وف ًقا لقواعد العالج يف الطب اإلي اين ،
ومش ببرت إذا لزم األم  .يس بباعد اس ببتادام العالج املس بباعد أي ً
يتم توفري تدابري خطو خبطو يف كل جمموعة من اجملموعات اليت حتتاج إىل العالج.

قواعد العيادات اخلارجية دون أعراض
التعريف :وف ًقا لتع يف اإلص ب ب ب ببدار التاس ب ب ب ببع من الدليل الوطي کوفيد 19-للتش ب ب ب بباي والعالج  ،فإن هذه اخلطو هي اخلطو ص ب ب ب ببف .
تشبباي امل ض يف هذه امل حلة عن ط يق الفحوصببات املاربية  PCR-RT1أو اخت ارات الكشببف الس ب يع عن املسببتضببد منتهي.
قد يصا هؤالء األشاا أبع اض بعد فرت ؛ لذلك  ،فإن م اق ة أع اضهم ض ورية.
التوصيات:2
ات ع التوصيات الوارد يف الصفحتني  6و 5
استادام األعشا املوصى هبا يف قسم الوقاية  ،مع احلذر يف تناول ال هارات واألطعمة احلار
املنشطات والصلصات احلار (ط عا حسب االدلة العلمية املتوف وصف الثوم والزجن يل مل ضى كوفيد ميكن أن تكون مفيد ).
وصف إحد التعليمات التالية حسب حالة امل يي:
• خذ نصف ملعقة صغري من مسحوق الزجن يل خملوطًا مبلعقة صغري من العسل أو ملعقة صغري من زيت اللوز احللو كل 12
ساعة

" Real-time Polymerase Chain Reaction"1
صبا يف الطب
 " 2يف حالة امل ض األسباسبي أو اسبتادام األدوية  ،جيب م اعا التدابري االحرتازية والتفاعالت الدوائية  ،وإذا لزم األم  ،اسبتشب ط يًا متاصب ً
أو الصيدلة اإلي انية".
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•
•
•
•

اش ف ثوم نيئ مع ش ا السکنج ني يوميا (ملعقتان ك رياتن من سکنج ني مع نصف كو ماء)
تناول ال نفسج املام كل  8ساعات (ملعقة ك ري من ال نفسج يف كو من املاء املغلي)
اش مغلي من مسحوق جذر ع ق السوس أو نصف ملعقة ك ري من م بی جذر ع ق السوس كل  12ساعة.
ِ
اغل ملعقة صغري من مسحوق جذر ع ق السوس 1يف كو ونصف من املاء حتی يرت كو واحد ،مث صفيها واش هبا.

" 1يسبتادم حبذر مع األشباا الذين يعانون من ارتفاع ضبغ .الدم  ،أو االضبط اابت اهل مونية ،وأخذ ح و منع احلمل .احلد األقصبى للج عة اليومية من
مسحوق اجلذر هو ثالث مالعق متوسطة و من م ىب جذر الع ق ملعقتان صغرياتن".
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مرضى العيادات اخلارجية مع األعراض
التعريف  :يش ب ببري إىل م ض ب ببى العيادات اخلارجية الذين يعانون من األع اض ؛ م يي مش ب ب وه أو حمتمل أو مؤكد يعاين من أع اض خفيفة
والعالج کوفيد19-

(امل حلة األوىل) أساس الط عة التاسعة من الدليل الوطي للتشاي

امل ضب ببى الذين ابإلضب ببافة إىل األع اض املصب بباح ة لب ب ب ب ب ب ب ب ببکوفيد  ،لديهم عالمات حتذي لل جوع إىل املسب ببتشب ببفى أو حسب ببب دليل الدولة يف
اجملموعة املع ضببة تصببنف على أهنا متوسببطة أو شببديد اخلطور ؛ وف ًقا لتقدي ط ي ك  ،قد حتتاج إىل إحالتك إىل املسببتشببفى ت التحديد
ملزيد من التقييم.
ابلنس ب ة ألولئك الذين ليس بوا يف خط وال حيتاجون إىل العالج يف املس ببتش ببفى يتم وص ببف اإلي انيني كمكمل للعالجات الط ية التقليدية
ملد  7-5أيم .يف هناية فرت االستادام  ،إذا ساءت األع اض ق ل  7أيم ،حيتاج امل يي إىل إعاد تقييم واختاذ ق ار وف ًقا للظ وف.
ضب با ،يصب ببف ط يب متاصب ب يف الطب
يف العيادات اخلارجية املتوسب ببطة والعالية اخلطور  ،يتم تقييم امل يي يوميًا .يف هؤالء امل ضب ببى أي ً
اإلي اين العالجات العش ية من حيث التفاعالت الدوائية والظ وف األساسية للم يي.

التوصيات:
ات ع التوصيات الوارد يف الصفحتني  6و 5
م اعا التهوية اجليد وجتنب الطقس ال ارد واحملافظة على درجة ح ار ورطوبة ال يئة ابعتدال -وال احة الكافية وجتنب النشاط
الشاق.
تناول الزبد مع العسل 1وح و اللوز مع بعي اخل ز على اإلفطار
مسحوق اللوز (ملعقة واحد يوميا مع كو ماء دافئ وسك أو عسل أو على شكل عصيد لوز)
العالج العام
احدا مما يلي وف ًقا حلالة امل يي  ،و وصفه ملد  7-5أيم
اخرت و ً

2

" 1قيود على االستادام يف امل ضى الذين يعانون من ف ط شحميات الدم والسك ي"
" 2يف حالة وجود أم اض مزمنة  ،أو تناول أدوية أخ أو عدم التع ف بش ببكل كامل على الط يب املوص ببوف  ،من الض ب وري اس ببتش ببار ط يب متاص ب
الطب اإلي اين".
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يف

اجلعة الط ية(ماء الشعري) بزيت اللوز أو ح ات اللوز

1

اجلعة الط ية مع عنا والس ستان (فی اجلعة الط ية  ،من ال داية  ،أضف  10ح ات من العنا و  5مالعق من مسحوق
الس ستان مع الشعري)
مغلي عنا وع ق السوس ( 5قطع من العنا مع ملعقة ك ري من مسحوق جذر ع ق السوس مع  1.5كو ماء مغلي
حبجم كو نصف كو كل  12ساعة)
ديكوتيون من العنا والزعرت واخلطمی والتني ( 5ح ات عنا متوس ، .وملعقة ك ري من مسحوق الزعرت  ،وملعقة ك ري
من اخلطمی و  3ح ات تني جمفف مع  2كو من املاء ليغلي مع ح ار خفيفة للحجم تصل إىل كو  .بعد التصفية ،
يش نصف كو ساخن كل  12ساعة)
جذر ع ق السوس ولسان الثور( 2خيم ملعقة صغري من مسحوق جذر ع ق السوس مع ملعقة ك ري لسان الثور يف نصف
كو من املاء املغلي ملد  10دقائق  ،و يش كل  8ساعات)

عالجات األعراض
لكل ع ض  ،جيب اختيار أحد العناص املقرتحة حسب حالة امل يي.
سعال جاف
بذور السف جل(نقع ملعقة متوسطة من ال ذور يف كو من املاء املغلي  ،اش
ساعة)

ملعقتني ك ريتني من الصقيل كل نصف

شاي ال نفسج أو اخل ازی أو اخلطمي (ملعقة ك ري من واحد منهم يف نصف كو من املاء املغلي اتكه ملد  10دقائق
وش به كل مثاين ساعات)
اش كل  8ساعات مغلي من خلي .من  3قطع من العنا  ،ملعقة ك ري من مسحوق اخلطمي  3 ،ح ات من تني
ونصف ملعقة صغري من مسحوق الزعرت (يابغلى بكو من املاء املغلي حىت يت قى نصف كو )

" 1تابغلى کو من الشب ببعري املقشب ب مع  14ک و من املاء على انر خفيفة لتفت أزهار الشب ببعري .بعد االسب ببتق ار  ،افصب ببل السب ببائل املافف عن الشب ببعري (مثل
الش ب ب ب ببعري الطيب) ب فق أو مع املكوانت األخ املذكور يف التعليمات (ملعقة متوس ب ب ب ببطة من زيت اللوز أو  5قطع من اللوز املطحون احللو يف كل کو و )..
حتمل امل يي  ،ق ل الوج ات".
يش كو ساخن واحد كل  12ساعة أو ثلث الكو كل  6ساعات  ،حسب ع
" 2استادم حبذر يف اضط اابت الك د والكلى".
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السعال و البلغم

1

مغلی من العنا و قِ فَه (الدارسينی) (مغلي  5ح ات عنا متوس .احلجم مع  3-2س م عود ق فة  ،مع  1.5كو ماء
ليصل إىل حجم كو واحد و يش كل  8ساعات)

ديكوتيون من العنا وع ق السوس (مغلي من  5قطع من العنا مع ملعقة صغري من مسحوق اجلذور ع ق السوس مع
 1.5كو من املاء ليصل إىل حجم كو واحد ،يش نصف كو كل  12ساعة)
ديكوتيون من العنا والزعرت (مغلي من  5عنا مع ملعقة ك ري من الزعرت مع  1.5كو ماء ليصل إىل حجم كو ،
اش نصف كو كل  12-8ساعة)
ضيق يف التنفس
اش

2

ملعقة ك ري من بزر اخلمام يوميًا يف نصف كو من املاء الساخن

شاي حشيشة املال (گلپ )( 3ملعقة متوسطة من مسحوق حشيشة املال يف نصف كو من املاء املغلي)
ح ق النعناع أو مستال

النعناع أو تدليك الزيت العط ي على مؤخ الصدر والشفتني أو على الكتفني

التدليك الساخن أو احلجامة (بال َشَط) الساخنة علی الظه

4

5

احلمی
يش
كواب من عصري التفاح يومياً
ً
اجلعة الط ية بسيطة أو مع عنا وس ستان (كو واحد كل  8ساعات)
اش

ع ق الصفصاف كل  6ساعات كو شای

6

يغسل القدمني ابملاء الفات

1
ض ب با يف األيم القليلة األوىل بعد بدء العالج ،هنا احتمال حدوث
"يف حالة الس ب ببعال ال لغم مع احلمى ،ين غي النظ يف إمكانية اإلص ب ببابة بعدو اثنوية .أي ً
زيد طفيفة يف اإلف ازات"
" 2يف امل ضى الذين يعانون من احلساسية املف طة ،جيب استادام العناص التاليةاملوصى هبا حبذر".
" 3يف األشاا احلارين  ،جيب تناول  5قط ات من اخلل".
" 4معى ال اور هنا هو صببب زيت النعناع العط ي يف املاء املغلي  ،وهو املصببطل األص ب يف الطب اإلي اين (انك ا ) .يف امل ضببى الذين يعانون من ال بو أو
التها الشعب اهلوائية  ،جيب توخي احلذر عند استادام النعناع وأي استادام ملك اته أو التدليك".
" 5وف ًقا ملصببادر الطب اإلي اين  ،ميكن أن يكون التدليك واحلجامه) (dry cuppingأكث فائد يف امل حلة النهائية وتنكس امل ض (حوايل األس ب وع الثاين من
امل ض وما بعده) جيب أن يتم ذلك وف ًقا للربوتوكوالت الصحية حلماية امل يي".
 " 6حت االستادام يف األشاا الذين يعانون من م ض "favism
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ضعف و مخول
العسل (متت

ب .ء ملعقة ك ري من العسل أو خلي .من املاء والعسل مع أو بدون ليمون  ،كو كل ساعتني)

ملعقة متوسطة من عصري العنب كل  6ساعات
جال العسل كل  8إىل  12ساعة

1

التفاح (املط وخ  ،عصري التفاح  ،ه يس التفاح أو امل ىب) واجلزر (املط وخ  ،عصري اجلزر
ضع قدميك يف ماء دافئ ملد  15-20دقيقة  ،م واحد ق ل النوم
تدهني الظه والعضالت واألط اف بزيت ال ابونج

2

3

فقدان الشهية والغثيان والقيء
ش ا ال مان والنعناع (يابغلى كو ونصف من عصري ال مان مع ملعقة متوسطة من العسل وبضع أغصان من النعناع الطازج
حىت يصل حجمه الی كو واحد) أو نصف كو من عصري ال مان أو ملعقة ك ري من معجون ال مان ق ل الوج ات
تناول ملعقةمتوسطةمن م بی السف جل ق ل كل وج ة
اش
ساعات

4

مزجيًا من كو من عصري التفاح وعصري الربابريس بنسب متساوية مع ملعقة متوسطة من العسل أو السك كل 8

ش ا الربابريس (اغلی كو ونصف من عصري الربابريس مع ملعقتني من العسل حتی أن يصل حجمه إىل كو واحد)
تناول نصف ملعقة صغري من مسحوق الزجن يل مع ملعقة صغري من العسل أو ملعقة صغري من زيت لوز احللو صاحل
لألكل كل  12ساعة
أمل اجلسد
عود الق فة مع العسل أو السك ( 10-8سم عود ق فة يف كوبني من املاء املغلي اتكه ملد ساعة إىل ساعتني  ،مث اش
كواب كل  8-6ساعات)
ً
التدهني ابل ابونج وزيت ال نفسج أو زيت النعناع العط ي كل مثاين ساعات

" 1ملحوظة :مينع استعماله يف حالة احلمى أو ضيق التنفس أو حساسية من ماءالورد أو الزعف ان".
" 2أفادت الدراسات أن  40إىل  42درجة مئوية تكون أكث فعالية يف هذا الصدد".
" 3احلذر يف حالة احلمى"
" 4احلذر يف حالة ضيق التنفس"
" 5احلذر يف حالة احلمى"
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5

ضع قدميك يف ماء دافئ ملد  20-15دقيقة  ،م واحد ق ل النوم  ،وتناول نصف ملعقة صغري من مسحوق الزجن يل
1
مع ملعقة صغري من العسل أو ملعقة صغري من زيت اللوز احللو الصاحل لألكل كل  12ساعة
صداع الراس
مسحوق الكزب والشمام بنسب متساوية (تناول ملعقة متوسطة بعد كل وج ة)
الصدغ بِلابطف بزيت ال نفسج أو ال ابونج
ادلك اجلَ َهة ومنطقة اب
2
استنشق ماءالورد أو زيت الورد أو جوه ( )essenceالورد
فقدان حاسة الشم
طمأنة امل يي أبن املشكلة مؤقتة
استنشاق مصل ملحي عادي(حملول ملحي عادي)
شم بقو مستال
شم و ش

النعناع أو اف زيت النعناع العط ي خلف الشفاه كل  8ساعات

شاي النعناع او ال طنج كل  8ساعات

3

كواب من املاء احلار مع ملعقة ك ري من زيت الزيتون وملعقة متوسطة من اخلل
استنشاق ً
استنشاق الکثري جوه (اسانس) أو زيت احل ة السوداء

فقدان التذوق
طمئن امل يي أن املشكلة مؤقتة
اغسل الفم وتغ غ ابحمللول امللحي كل  8ساعات
تدر على النكهة مع التوابل املنكهة مثل تذوق عود الق فة يف الفم ملد  20دقيقة أو
تذوق اخلل مع املل (وال أتكله) أو تذوق النعناع الطازج أو ع ق النعناع كل  8ساعات
اعتقال البطن
تناول  3إىل  5ح ات تني منقوعة ق ل كل وج ة
تناول حساء اخلضار مع الربقوق وزيت الزيتون كل  8ساعات مبقدار كوبني

" 1وف ًقا للدراسات  ،فإن ال ش ابملاء بدرجة ح ار ترتاوح بني  40و  42درجة مئوية فعال يف تقليل آالم اجلسم".
" 2احلذر يف حالة ضيق التنفس أو احلساسية"
" 3استادم حبذر يف م ضى احلساسية واجلهاز التنفسي"
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تناول  2-1مالعق ك ري من بزر اخلمام مع كو من املاء املغلي يف الص اح لتناول اإلفطار
اخلي(.فلوس) بزيت اللوز ( 5-6ج ام من اخلي .املنقوع يف كو من املاء الدافئ مع ملعقة ك ري من زيت اللوز احللو ،
يؤكل م أو م تني يف اليوم)
نقع من  1إىل  3مالعق ك ري من مسحوق الورد يف كو من ماء الورد ملد  5ساعات مث حتلى وتناول بعد اإلفطار
تدليك ال طن (حول الس ) ابجتاه عقار الساعة كل  12ساعة  15 ،دقيقة
تناول زيت الزيتون (ملعقة واحد بعد كل وج ة)
اإلسهال البطين
تناول ال مان والنعناع (اخل .ملعقة متوسطة من مسحوق النعناع اجملفف مع كو من عصري ال مان) كل  6ساعات ق ل
الوج ات
مغلي من اآلس (اغلي ملعقة ك ري من آالس أو مسحوق ورقة اآلس مع  1.5كو من املاء حىت تصل إىل حجم كو ،
وتناوهلا م أو م تني يوميًا ق ل الوج ات)

مش و الشاي العادي أو شاي السماق(خيم ملعقة ك ري من السماق يف نصف كو ماء مغلي ملد  10دقائق ،إذا لزم
األم كل  6ساعات ق ل الوج ات).
بطاطس مه وسة ابلنعناع والثوم
إلتهاب احللق
الغ غ مبصل املل الدافئ
تغ غ وتناول شاي اخلطمي (انقع ملعقة ك ري من اخلطمي يف كو من املاء املغلي ملد  10دقائق ،مث تناوله كل 8-6
ساعات)
1

تناول مغلي من مسحوق جذر ع ق السوس أو نصف ملعقة ك ري من معجون ع ق السوس
خمم ن ات اجلنب (امللوخيا) :ملعقة ك ري من ن ات اجلابابنب يف كو من املاء املغلي لِ ابمد  15دقيقة مث اش هبا بعد الوج ات
(كل  12ساعة)

ِ 1
"اغل ملعقة صغري من مسحوق جذر ع ق السوس يف كو ونصف من املاء حتی يصل الی كو واحد  ،مث يصفی ويش ".
"اسب ببتادم حبذر مع األشب بباا الذين يعانون من ارتفاع ضب ببغ .الدم ،أو االضب ببط اابت اهل مونية ،والنسب بباء الالئي يتناولن ح و منع احلمل .أيضب ببا ،و اجل عة
اليومية القصو من مسحوق اجلذر هي ثالث مالعق متوسطة و من معجوهنا ملعقتان صغرياتن".
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استادم مزجيًا من الصمغ الع

والنشا والك اكانث(کتريا)

1

عصيد اللوز

املرضى املنومنی (يف املستشفى)
التعريف :يشبري مصبطل امل يي الداخلي إىل امل ضبى الذين  ،ابإلضبافة إىل األع اض السب ي ية  ،وف ًقا ل صبدار التاسبع من الدليل الوطي
يعد تشاي
التوصيات

وعالج کوفيد 19-أحد معايري االستشفاء.
2

ات ع التوصيات الوارد يف الصفحتني  6و 5
بس ب تعقيد ظ وف امل ضى يف املستشفى  ،يوصى بوصف األعشا واألدوية العش ية هلؤالء امل ضى ب أي الط يب املعاجل
وبنصيحة أخصائي الطب اإلي اين.
أيضا يف حتسني األع اض التالية وف ًقا لتقدي الط يب و وف ًقا حلالة امل يي ميكن وصفه:
تساعد هذه التوصيات ً
سعال جاف
احلجامة بال َشَط الساخن ) (dry cuppingلل ئة
ضعف ومخول أو آالم يف اجلسم
احلجامة بال َشَط الساخن على الظه (كال جانيب العمود الفق ي) واالط اف
تدليك زيت ال ابونج أو زيت النعناع العط ي على اجلسم

ضيق يف التنفس
تدليك الظه
احلجامة بال َشَط الساخن على الظه

" 1اخل .نصببف كو من املاء املغلي فيه ملعقة صببغري من الك اكانث وملعقة صببغري من الصببمغ الع
ملعقة صغري من النشا واش به ب .ء وحبد أقصى ثالثة أكوا يف اليوم".
" 2يف حالة امل ض أو اسب ب ببتادام االدوية ،جيب م اعا التدابري االحرتازية والتفاعالت الدوائية ،وإذا لزم األم  ،جيب اسب ب ببتشب ب ببار أخصب ب ببائي يف الطب اإلي اين أو
الصيدلة".
املذا مع نصببف كو من املاء ال ارد حيث تذو
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مضاعفات وابء كوفيد19-
التعريف :حتدث مض بباعفات وابء كوفيد 19-يف كل من امل ض ببى وغريهم .ابإلض ببافة إىل هذه اآلاثر اجلان ية حول أع اض مثل الض ببعف
طويل األمد والقلق واالكتئا ومض ب ب ب بباعفات م ض كوفيد 19-؛ مش ب ب ب بباكل األش ب ب ب بباا

غري املعقدون ،مثل الوس ب ب ب بواس وجفاف اجللد

واالكتئبا النباجم عن وفبا أحبد األح باء .جتبدر اإلشب ب ب ب ب ب ببار إىل أن مبا يلي يتم توفريه كحلول مسب ب ب ب ب ب بباعبد وجيبب أال يتسب ب ب ب ب ب ب بب يف أتخري
التقييمات التشايصية والعالجية يف اجملال ذي الصلة.
ضعف ومخول
استادام تعليمات جناح الضعف واخلمول للم ضى اخلارجيني الصفحة  13من هذه املقالة
اكتئاب

1

اش ش ا اجلال ( 2كل  8-12ساعات  3 ،مالعق ك ري يف نصف كو ماء ابرد) ابلرتتيب وامل لغ املذكورين يف
الصفحة .6
اش

شاي بلسم الليمون أو خزامى أو مزيج من االثنني (ملعقة واحد

اش

وج ة من كال الن اتني يف كو من املاء املغلي ملد  10دقائق م تني يف اليوم)

3

القلق والتوتر
اش شاي بلسم الليمون أو الالفندر أو مزيج من االثنني (نقع ملعقة ك ري من الن ات يف كو من املاء املغلي ملد 10
4
دقائق  ،وش به م تني يف اليوم)
شم رائحة زيت الليمون العط ي كل  4ساعات
جفاف وحكة وخالاي يف اجللد

5

" 1االكتئا بس ب امل ض وفقدان األح اء واألض ار االقتصادية وما إىل ذلك"
" 2ملحوظة :يف حالة احلمى أو ضيق التنفس أو حساسية من الورد أو الزعف ان مينع استعماله".
" 3يستادم حبذر يف امل ضى الذين يعانون من قصور الغد الدرقية".
" 4يستادم حبذر يف امل ضى الذين يعانون من قصور الغد الدرقية".
" 5بس ب الغسيل املف ط"
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اف زيت اللوز احللو ثالث م ات يوميًا على املناطق اجلافة.

تناول حساء الشعري أو اجلعة الط ية (نصف كو كل  6ساعات)

است واذ
خذ ملعقة متوسطة من بذور الكزب ق ل نصف ساعة من موعد النوم

1

جتنب املواقف العصي ة والتزم ابهلدوء
استادم شاي لسان الثور وحشيشة اهل  2إىل  3م ات يف اليوم

2

" 1احلذر يف امل ضى الذين يعانون من نق السك يف الدم أو اخنفاض ضغ .الدم"
" 2ضع ملعقة ك ري من خلي .جذر لسان الثور وحشيشة اهل يف كو من املاء املغلي ملد  10دقائق واش به .استادم حبذر يف اضط اابت الك د والكلى".
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