
گزارش

قطارهایمتروواتوبوسهاهرشبضدعفونیمیشوند
حناچ��ی گفت: قطار های مترو و اتوبوس ها هر ش��ب ضد عفونی می ش��ود و 
عالوه بر آن با همکاری وزارت بهداش��ت اقدام به ارائه پیام های آموزشی در 
س��طح ش��هر کرده ایم. البته در این زمینه ما وظیفه ای نداریم، اما به عنوان 
کمک کننده ورود کرده ایم. شهردار تهران درباره تمهیدات مدیریت شهری 

برای مقابله با ویروس کرونا افزود: این ویروس وارد کشور شده و امیدواریم با 
مجموعه اقداماتی که انجام شده بتوانیم روند گسترش این ویروس را کنترل کنیم.
در مدیریت ش��هری نیز ما در مترو، اتوب��وس و فضا های عمومی تمهیداتی را پیش 
بینی کردیم. قطار های مترو و اتوبوس ها هر شب ضد عفونی می شود و عالوه بر آن 
با همکاری وزارت بهداشت اقدام به ارائه پیام های آموزشی در سطح شهر کرده ایم. 
وی گفت: شرکت شهر سالم نیز موظف شده که در زمینه تهیه و در اختیار گذاشتن 

میزان و توزیع ماسک به قیمت نازل اقداماتی را انجام دهد.

مرگومیرآنفلوانزایفصلیبیشترازکرونااست
وزیر اسبق بهداشت، در ارتباط با مقابله با کرونا ویروس، توضیحات و توصیه 
های��ی ارائه داد. کامران باقری لنکرانی، با اش��اره ب��ه ورود کرونا ویروس به 
کشور، افزود: سالمت مردم چیزی نیست که کسی بتواند با آن بازی کند و 

موضوع بحث های سیاسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: وزارت بهداشت، از مدت ها قبل پیش بینی های الزم را در مورد 

کرونا ویروس انجام داده و ستاد و قرارگاه مقابله با آن را تشکیل داده است.
لنکرانی با عنوان این مطلب که در بیماری های عفونی، پیشگیری مهم ترین نقش را 
دارد، گفت: توصیه اصلی در مورد کرونا ویروس، شستش��وی مداوم دست ها به ویژه 
پ��س از حض��ور در مجامع عمومی و قرنطینه کردن افراد مش��کوک به این ویروس 
اس��ت. وزیر اسبق بهداشت، گفت: احتمال مرگ ناشی از ابتالء به کرونا ویروس در 

مهر افراد کمتر از ۵۰ سال، کمتر از ۰.۵ درصد است.

هیچکمبودیدرباره»ماسک«و»ژلضدعفونی«کنندهنداریم
مدیر کل دارو سازمان غذا و دارو با اشاره به مراجعه پرتعداد مردم برای تهیه 
ماس��ت و ژل های ضد عفونی کننده، گفت: ژل و ماس��ک به اندازه کافی در 

داروخانه ها توزیع شده است و هیچ کمبودی وجود ندارد.
غالمحس��ین مهرعلیان گفت:در سرکش��ی به تعداد زیادی از داروخانه های 

سطح ش��هر تهران و شهرستان ها خوش��بختانه، همکاران ما با رعایت اخالق 
حرف��ه ای اقالم مورد نیاز مردم)ماس��ک، ژل ضد عفونی کننده دس��ت و ...(  را به 
نرخ متعارف عرضه می کردند. وی با اشاره به هماهنگی های صورت گرفته با تامین 
کنن��دگان، اظهار کرد: از ابت��دای هفته نیز توزیع مناس��بی از اقالم مذکور صورت 
خواهد گرفت و نگرانی برای تامین وجود ندارد. مهر علیان خاطرنشان کرد: مردم در 
صورت مشاهده تخلف و گران فروشی، موارد را از طریق سامانه ۱۹۰ و یا اپلیکیشن 

فارس تیتک اطالع رسانی کنند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود. 

برای ش��یوع ویروس کرون��ا نباید ذهن خود را مش��وش و 
درگیر کنی��م، چرا که برای اینگون��ه بیماری ها راهکارهای 
کاربردی برای پیش��گیری و حتی درم��ان وجود دارد که با 

انجام آنها می توان از خطر ابتالی آن جلوگیری کرد.
نخس��تین گامی ک��ه باید برای مقابله با ویروس��ی همچون 
کرون��ا یا حت��ی آنفلوآنزا باید برداش��ت، رعایت بهداش��ت 

شخصی است.
از زمان آغ��از فعالیت ویروس کرونا در چین، تاکنون وزارت 
بهداش��ت و مراکز بهداشتی و درمانی توصیه های الزم را به 

مردم انجام داده اند و این امر همچنان ادامه دارد.
مهمترین کاری که هر فرد باید انجام دهد شستشوی مکرر 
دس��ت ها است، رعایت این مهم می تواند درصد زیاید از بروز 
بیماری جلوگیری کند، اس��تفاده از ماسک و دستمال های 
یکبار مصرف نیز برای جلوگیری از گسترش آن تأثیر زیادی 
دارد. عالوه بر این موارد تقویت سیستم ایمنی بدن، راهکار 
مهمی است که ش��اید حتی از رعایت مسائل بهداشتی نیز 
مهمتر باش��د. هر فردی که سیس��تم ایمنی بدن او ضعیف 
باش��د در مقاب��ل هر نوع بیم��اری آم��اده دریافت ویروس 
بیماری زا اس��ت،  کافی اس��ت با بهره گیری از توصیه هایی 
که رد این زمینه می ش��ود، خ��ود را در مقابل ویروس های 
بیماری زا که اکنون ویروس کرونا در حال گس��ترش است، 

جلوگیری کرد.
اگر توجه کرده باشید،  در طب مدرن برای مقابله با ویروس 
کرونا توصیه های بهداش��تی دیده می شود، از شستن مداوم 

دس��ت ها ت��ا اس��تفاده از ماس��ک و دوری از مکان های پر 
جمعیت و پر ازدحام، اما برای آن داروی ش��یمیایی تاکنون 
توصیه نشده است. طب سنتی و ایران برای مقابله با ویروس 
کرونا توصیه هایی دارد که اگر رعایت شود به میزان زیادی 
می تواند فرد را از ابتالی به ویروس کرونا مصون نگه دارد.

اس��تفاده از روش های طب س��نتی از ع��وارض کمتری نیز 
برخوردار اس��ت،  اما در ش��رایط کنونی ن��کات مثبت تأثیر 
اس��تفاده از توصیه های طب س��نتی برای مقابله با ویروس 

کرونا از عوارض اختمالی آن بسیار فراتر است.
گیاه��ان داروی��ی خواص بس��یاری دارند که ک��ه روزانه از 
آنها در پخت و پز اس��تفاده می ش��ود اما برای این که بتوان 
خواص درمانی از این گیان گرفت، باید آنها را با ش��یوه های 
دیگر اس��تفاده کرد. معموال ب��رای این منظور،  دمنوش ها و 
عرقیات کارسازتر از استفاده گیاهانی همچون نعناع، آویشن 
و دیگر گیاهان معطر در غذا اس��ت. در این گزارش با توجه 
به ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور که تاکن��ون باعث جان 
باختن تعدادی از هموطنانمان شده است،  بنا داریم نکاتی 
را درباره چگونگی مقابله و مبارزه با ویروس انسانی از جمله 
»کرونا« از نگاه طب س��نتی بیان کنی��م که اگر این نکات 
رعایت ش��ود در سایه انجام این آنها، جای هیچ گونه نگرانی 

باقی نخواهد ماند.
یکی از نگرانیهای بخش��ی از هموطنان طی روزهای اخیر، 
تشدید موارد ابتالی به ویروس "کرونا" در چین و گسترش 
این بیماری ویروس��ی به س��ایر کش��ورهای جهان از جمله 

ایران بوده است.
باید اشاره کرد که ویروسها جزو انگلهای اجباری هستند و 
برای رش��د و تکثیر نیازمند به بدن میزبان هستند؛ بیشتر 
ویروس��های بیماری زای انسانی در سیستم گوارشی شروع 
به فعالیت می کنند؛ در واق��ع مخزن اصلی اکثر بیماریهای 

ویروسی، روده ها و معده است.
مهمترین نکته ای که همه باید به آن دقت داشته باشند این 
اس��ت که آرامش و خونسردی خود را حفظ کنند و به جای 
پخش شایعات و اطالعات نادرست راه مقابله و پیشگیری از 
ابتال به بیماری را به یکدیگر آموزش دهند؛ رعایت بهداشت 
فردی، بهداش��ت ده��ان و دندانها، بهداش��ت مواد غذایی و 
رعایت نکات بهداش��تی در اماکن عمومی از جمله وظایفی 

است که همگان باید خود را موظف به انجام آن بدانند.
خط اول پیشگیری از ابتال به ویروس کرونای انسانی رعایت 
بهداش��ت فردی و خصوصاً بهداش��ت دستهاس��ت؛ حداقل 
کاری که باید در طول روز انجام داد، شس��تن دستها با آب 
و صابون اس��ت؛ از دس��ت دادن و نیز روبوسی کردن پرهیز 
ش��ود؛ قبل از هر بار خ��وردن غذا، دس��تها را باید با آب و 
صابون شس��ت؛ توصیه و تأکید می ش��ود در اماکن عمومی 
از ماس��ک استفاده ش��ود و تا حد امکان مصرف گوشتها به  
خص��وص ماهی، میگو و گوش��ت گاو را بای��د محدود کرد؛ 

مالیدن روغن "حنظل" به داخل ناف بسیار مفید است.
از جمل��ه ترکیب گیاهان دارویی ویروس کش و ضد ویروس 
قوی ک��ه می توان برای مقابله با هرگونه بیماری ویروس��ی 

حتی ویروس کرونای انس��انی به صورت دمنوش اس��تفاده 
کرد، شامل ترکیبات زیر است.

�� دمن��وش گل و برگ گیاه نپت��ا + گل و برگ گیاه چای 
کوهی

�� دمنوش گل و برگ گیاه فراس��یون س��فید + برگ گیاه 
خرگوشک

�� دمنوش برگ مریم گلی + ریشه گل قاصدک
���� دمنوش ب��رگ و گل گیاه مریم نخ��ودی + گل و برگ 

گیاه پاخری
�� دمنوش برگ آویشن + ۱4 عدد عناب

استفاده از مواد غذایی با طبع گرم نیز توصیه شده است.
در چنین شرایطی بیاد از مواد غذایی طبع سر استفده نکرد 

یا کمتر استفاده کرد.
اس��تفاده از خرما، گردو، عسل، دارچین، شیره انگور و دیگر 
م��وادی که طبع گ��رم دارند می تواند با باال بردن سیس��تم 

ایمنی بدن، ویروس ها را از بین ببرد.
ع��الوه ب��ر آن از م��واد غذایی طبع س��رد نیز بای��د پرهیز 
کرد، مانند ماس��ت، ش��یر،پنیر، میوه های طبع س��رد مانند 

پرتقال، نارنگی لیمو شیرین و از این دست میوه ها.
باید توجه داش��ت که ویروس کرونا که باعث بیماری شبیه 
سرماخوردگی می شود، قابل پیشگیری و درمان است دراین 
ماج��را مهمترین نکته آن اس��ت که افکار مردم مش��وش و 
وحش��ت زده نش��ود چرا که همه مراکز درمانی آماده ارائه 
خدمات بهداشتی و درمانی هستند و برای مقابله با ویروس 
کرونا همه تمهیدات الزم اندیش��یده شده تا از گسترش آن 
جلوگیری ش��ود. اکنون بسیاری از کش��ورهای دنیا درگیر 
این ویروس شده اند و ایران تنها کشوری نیست که ویروس 

کرونا وارد آن شده باشد.
ب��ا رعایت مس��ائلی که گفته ش��د می توان ای��ن ویروس را 

شکست داد.
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راهکارهای طب سنتی برای مقابله با کرونا


