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جوشاندۀ پاکسازی شش و تخليۀ سموم،
کشف طب چينی برای مبارزه با کرونا

پزشکان چينی ادعا کردند با بھره گيری از طب سنتی اين کشور داروئی گياھی ساخته اند که نقش مھم و مؤثری در
کاھش عاليم و نشانه ھای ويروس کرونا و درمان اين بيماری دارد.
به گزارش ايرنا از راديو بين المللی چين ،خانم »تو يو يو« متخصص طب و داروی سنتی چين که به سبب کشف
آرتميسينين که با آن ميليون ھا مبتال به ماالريا نجات يافته اند و پنج سال پيش برندۀ نوبل شد اکنون نيز مدعی است که
برای مقابله با ويروس کرونا از طب و داروی سنتی چينی استفاده کرده است.
در ابتدای شيوع ويروس کرونا» ،شی جين پينگ« رئيس جمھوری چين بر استفادۀ ھمزمان از طب غربی و چينی برای
مقابله با بيماری تأکيد کرد کميتۀ ملی بھداشت و سالمت چين نيز اعالم کرده است در تدوين برنامۀ درمان ويروس
کرونا در چين ،طب غربی و چينی ھر دو مد نظر است.
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با توجه به نشانه ھای بيماری کرونا از جمله تب ،اسھال و بيقراری ،متخصصان طب چينی ،داروئی به نام »جوشاندۀ
پاکسازی شش و تخليه سموم« کشف کردند اين دارو با چندين نوع مادۀ اوليۀ سنتی و معمولی طب چينی ساخته شده و
پس از تست ھای بالينی ،برای کمک به درمان مبتاليان کرونا مورد استفاده قرار می گيرد.
راديو بين المللی چين نوشته است طبق گزارش ھا از ميان  ٣۵١مبتالی آزمايش شده با اين دارو ،دمای بدن  ١١٢تن از
اين افراد پيش از مصرف بيش از  ٣٧.٣درجه بود که دمای بدن  ۵١.٨درصد اين افراد يک روز پس از مصرف دارو،
به حالت عادی کاھش يافت ٢١۴ ،مبتال نيز پيش از مصرف دارو سرفه می کردند که يک روز پس از مصرف دارو
سرفه  ۴۵.٧درصد آنھا نيز از بين رفت.
اکنون اين نوع داروی چينی به طور گسترده در بيمارستان ھای کشور برای درمان ويروس کرونا مورد استفاده قرار
می گيرد.
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.
گزارش می افزايد ھمچنين روش ھای ديگر طب چينی از جمله حرکات تای چی ،ماساژ گوش و نواحی اطراف گوش و
تمرينات تنفسی نيز برای کمک به بھبود مبتاليان در بيمارستان ھای استان ھوبی مورد استفاده قرار گرفته است.
از بيمارستان ھای طب چينی سراسر کشور نيز نزديک به  ۵ھزار پزشک و پرستار به استان ھوبی برای کمک به
درمان مبتاليان اعزام شده اند طبق آمار در درمان  ٧۵درصد مبتاليان ،طب و داروی سنتی چين مورد استفاده قرار
گرفته است در ديگر استان ھای کشور اين رقم به  ٩٠درصد رسيده است.
پزشکان چينی يک ھزار سال گذشته در آثار پزشکی خود تجربيات پيشگيری دربارۀ پيشگيری و مھار بيماری ھای
واگيردار را عنوان کرده بودند در مقابله با سارس و آنفلوانزای تيپ  Aنيز طب و داروی سنتی چين نقش بسيار مھمی
ايفاء کرده است.

يادداشت:
از آن جائی که منبع نشر خبر "ايرنا" يعنی خبرگزاری رسمی جمھوری اسالمی ايران است ،حد اقل می بايد به خبر با
دقت بيشتر برخورد نمود .چه گذشته از آن که "ايرنا" نيز در پخش اخبار دروغ و واھی دست کمی از رسانه ھای
امپرياليستی و صھيونيستی ندارد ،اين خطر نيز وجود دارد که آنھا چنين خبری را ساخته و يا ھم بزرگ نموده باشند تا
"طب اسالمی" خودشان را که مادۀ اصلی آن "شاش شتر" است ھمزمان با دعا و شويست به فروش نرسانند.
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