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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports   زارشھاگ

  
  مجلۀ ھفته: فرستنده

 ٢٠٢٠ مارچ ١٢

  
   سموم،ۀ و تخليشش پاکسازی ۀجوشاند

 اکرون   کشف طب چينی برای مبارزه با

  
ثری در ؤی گياھی ساخته اند که نقش مھم و مئپزشکان چينی ادعا کردند با بھره گيری از طب سنتی اين کشور دارو

  . و درمان اين بيماری داردکاھش عاليم و نشانه ھای ويروس کرونا

متخصص طب و داروی سنتی چين که به سبب کشف » تو يو يو«به گزارش ايرنا از راديو بين المللی چين، خانم 

 نوبل شد اکنون نيز مدعی است که ۀ پنج سال پيش برندو  که با آن ميليون ھا مبتال به ماالريا نجات يافته اندآرتميسينين

  .ونا از طب و داروی سنتی چينی استفاده کرده استبرای مقابله با ويروس کر

 ھمزمان از طب غربی و چينی برای ۀيس جمھوری چين بر استفادئر» شی جين پينگ«در ابتدای شيوع ويروس کرونا، 

 درمان ويروس ۀ ملی بھداشت و سالمت چين نيز اعالم کرده است در تدوين برنامۀکيد کرد کميتأمقابله با بيماری ت

  . چين، طب غربی و چينی ھر دو مد نظر استکرونا در
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 ۀجوشاند«ی به نام ئبا توجه به نشانه ھای بيماری کرونا از جمله تب، اسھال و بيقراری، متخصصان طب چينی، دارو

 سنتی و معمولی طب چينی ساخته شده و ۀ اوليۀکشف کردند اين دارو با چندين نوع ماد»  و تخليه سمومششپاکسازی 

  .ای بالينی، برای کمک به درمان مبتاليان کرونا مورد استفاده قرار می گيردپس از تست ھ

 تن از ١١٢ آزمايش شده با اين دارو، دمای بدن ی مبتال٣۵١راديو بين المللی چين نوشته است طبق گزارش ھا از ميان 

ز پس از مصرف دارو،  درصد اين افراد يک رو۵١.٨ درجه بود که دمای بدن ٣٧.٣اين افراد پيش از مصرف بيش از 

 مبتال نيز پيش از مصرف دارو سرفه می کردند که يک روز پس از مصرف دارو ٢١۴به حالت عادی کاھش يافت، 

  . درصد آنھا نيز از بين رفت۴۵.٧سرفه 

اکنون اين نوع داروی چينی به طور گسترده در بيمارستان ھای کشور برای درمان ويروس کرونا مورد استفاده قرار 

  .يردمی گ

به عالوه، با توجه به نشانه ھای مبتاليان از جمله تب، سرفه، اسھال، احساس سنگينی قفسه سينه، درد عضالنی، بی 

خوابی و بيقراری، برای درمان آن ھا از روش ھای مختلف طب چينی از جمله مصرف دارو، طب سوزنی، فشردن 

  .نقاط مشخص طب سوزنی استفاده می شود

چنين روش ھای ديگر طب چينی از جمله حرکات تای چی، ماساژ گوش و نواحی اطراف گوش و گزارش می افزايد ھم

  .تمرينات تنفسی نيز برای کمک به بھبود مبتاليان در بيمارستان ھای استان ھوبی مورد استفاده قرار گرفته است

ان ھوبی برای کمک به  ھزار پزشک و پرستار به است۵از بيمارستان ھای طب چينی سراسر کشور نيز نزديک به 

 درصد مبتاليان، طب و داروی سنتی چين مورد استفاده قرار ٧۵درمان مبتاليان اعزام شده اند طبق آمار در درمان 

  . درصد رسيده است٩٠گرفته است در ديگر استان ھای کشور اين رقم به 

 پيشگيری و مھار بيماری ھای ۀشگيری درباريپپزشکان چينی يک ھزار سال گذشته در آثار پزشکی خود تجربيات 

 نيز طب و داروی سنتی چين نقش بسيار مھمی Aواگيردار را عنوان کرده بودند در مقابله با سارس و آنفلوانزای تيپ 

  . کرده استءايفا

  

  :يادداشت

 با  خبره، حد اقل می بايد ب يعنی خبرگزاری رسمی جمھوری اسالمی ايران است"ايرنا" منبع نشر خبرکه از آن جائی 
نيز در پخش اخبار دروغ و واھی دست کمی از رسانه ھای " ايرنا"چه گذشته از آن که . دقت بيشتر برخورد نمود
اين خطر نيز وجود دارد که آنھا چنين خبری را ساخته و يا ھم بزرگ نموده باشند تا ارد، ند امپرياليستی و صھيونيستی

  . ھمزمان با دعا و شويست به فروش نرساننداست" شاش شتر"مادۀ اصلی آن که خودشان را " طب اسالمی"
 AA-AA -ادارۀ پورتال

 
  


