
 یهوالشاف

 دستور العمل درمان سرپایی بیماران مبتال به کرونا

 

با سالم خدمت هم وطنان گرامی دستورالعمل درمان افرادی که دچار عالئم مشکوک به کرونا شده اند تقدیم می گردد. 
طرح درمانی ارائه شده طی ساعتها همفکری و تبادل نظر اساتید طب ایرانی اسالمی که سالها در این عرصه تجربه تحقیق 

 و طبابت دارند تهیه شده است. 

به اثبات رسیده است.  آن در بهبود بیماران کرونا کارایی و توسط اساتید مربوطه اجرا دستورالعمل این کهالزم به ذکر است 
 تالش شده نسخه هایی ارائه شود که ارزان، آسان و در دسترس همه باشد.

 و کم بدونآن را  توانند می که شکل هر به وطنان هم جان حفظ جهت جهادی حرکت یک در داریم عزیز تقاضا مردم از 

 به امید سالمتی همه هم وطنان کنند. مطلبی منتشر کردن زیاد

 

با دیگران دست ندهید و روبوسی نکنید. هنگام عطسه و سرفه جلوی دهان و : دیشو گرانیبه د یماریمانع انتقال ب. 1ر

 .آب و صابون بشویید. مرتبا دست ها را با بینی خود را بگیرید. از دیگران فاصله بگیرید و از خانه خارج نشوید

 

 یتند و بوها یبوها .دوغ و هر آنچه ترش است ماست، ،یچرب و سرخ شده و کباب یفست فود، غذاها شود: زیپره. 2
 در محل حضور نداشته باشند( ماریافراد ب ط،یمح یو ادکلن ها ) در هنگام ضد عفون تکسیوا یمانند بو یمحرک صنعت

 

آش برنج  -و نشاسته و گالب ریشده از ش هیته یفرن -شربت عسل -ییکدوحلوا -شلغم مناسب: یهاو خوراکی  غذا. 3
 ادیز ازیو پ ریو نخود با س

 ماریب یها یبه تمام خوراک نیدارچ ای لیبزنج اهدانه،یافزودن س. 4

 .دیبخور بده دیبرگ کلم سف ای یگل ختم ایبا جوشانده بابونه  بخور:. 5

 

 .دیکن لیسه تا پنج بار م ینبات روز ایرا دم کرده با عسل  لیپودر زنجب یقاشق مرباخور کی :زنجبیل. 6

 :. مثلدیموجود در داروخانه استفاده کن لیزنجب باتیاز ترک ای 

 نیا ریبعد از هر غذا دو عدد و ز لوگرمیک ۸0یسال و باال 60 ی)افراد باال گوینتیقرص ز ای نتومایکپسول ز ای گانیوم قرص
 تا دو عدد( کیوزن و سن بعد از هر غذا 



  8و  7 از موارد:   یکیانجام 

 استکان  کیهر دو ساعت  شنیمصرف دم کرده آو :.آویشن7

 شینگاویو ز جیبرونکوبار یو شربت ها جیشرکت بار موژلیت کپسول مثل: موجود در داروخانه شنیآو باتیاستفاده از ترک ای

 وانیسه ل ی)پنج عدد( روز ریقاشق( و انج کی) اوشانیقاشق( و پرس کی) شنیآو جوشاندهیا 

 سه استکان   یروز(  یخورقاشق غذا کی)از هر کدام  اوشانیدم کرده زوفا و پرس :. زوفا و پرسیاوشان8

 

 .دیحوله گرم بگذار ایآب گرم  سهیآن ک یو رو دیچرب کن اهدانهیرا با روغن س نهیپشت و س :روغن سیاهدانه. 9

 انجام شود.نفس  یتنگسرفه و دو تا سه بار بسته به شدت  یروز قهیدق 15پشت به مدت  عیوس بادکش. 10

 

 (. با روغن داخل بینی را چرب کنید. )ترجیحا روغن بنفشه11

 یسنت بیطب دیو صالحد صیبه تشخ بر حسب ضرورت  فصد ایانجام حجامت . 12

 

 : مزاج نتیل جادی. ا13

 د تا شکم روزی دو بار به راحتی کار کنداستفاده کنن ریز یها نیمل یک یا چند تا از دارند  از بوستیکه  یافراد: 

 صبح ناشتا حایترج بار کی یجوش روز آب وانیل کیدر  ریدو قاشق خاکش 

  شام( ای)دو ساعت بعد از ناهار  کباری یجوش روز بآ وانیل کی قاشق گل سرخ کاشان در کیدم کرده 

  قبل از خواب نباشد( بار کی یروزآب  وانیل کیدر  یخورقاشق غذا کیاسفرزه( 

 (صبح ناشتا حایترج) بار کی یآب جوش روز وانیل کیدر  یخورقاشق غذا کی نیترنجب 

 قبل از خواب( حای)ترج یقاشق غذاخور  ۳ تا 1 یروز تونیروغن ز 

 

 تب . 14

 بسته به شدت تب می توانید مقدار آن را افزایش دهید. یا فالوده سیب )سیب پوست کنده رنده شده( بخورید.  بیآب س 

 است(. سیب ترش ممنوع)
  عرق کاسنییا  دیعرق بخوردن 
 با آب ولرم و یا عرقیات فوق پاشویه کنید. 

 



دارد توجه  یو کنترل عوارض آن نقش اساس یماریدر بهبود ب یو روان یآنجا که آرامش روح از: . حفظ آرامش15
السالم مطابق  همیعصمت عل تیخداوند و توسل به اهل ب ادیتوکل به پروردگار و  نهیدر زم یاسالم یبه آموزه ها

و  دیدعا کن گریکدی یسالمت یو برا دیاست آرامش خود را حفظ کن یکنند ضرور یکرده و م هیآنچه بزرگان توص
 .دیصدقه بده

 الطیب سنبل بادرنجبویه، اسطوخدوس، :شود میل و تهیه اجزا این همه یا یک شامل دمنوشی مضطرب افرادبرای 

 

 در ادامه راه یاری خواهند کرد. کرده یا  همراهی زمینه این در را ما که ینمحققا و نمتخصصا از تشکر اب

 

 اسماعیلی سعید سید  دکتر

  سیادتی محمد سید دکتر

 فرد ساعی حسین محمد

  شیردل ابوالفضل دکتر

  نژادی علیان وحید دکتر

 فصیحی محمد دکتر

  منتظر رضا دکتر

 و ..... نورمحمدی غالمرضا دکتر


