
को�वड १९ या साथी�ा रोगाकरीता

आयुव�द, युनानी व

हो�मओपॅथी �वषयक

माग�दश�क सूचना

टा�फोस� ऑन आयुष फॅार को�वड १९
(वै�क�य �श�ण व औषधी ��े �वभाग महारा� शासन �ारा �नग��मत)�



४) �ा ��� आजार� आहेत िकंवा ��ना सद� खोकला इ�ादी आजाराची ल�णे आहेत अशा  ���शी जवळचा संपक�  टाळावा.

३) �सना�वषयक �नयम पाळावेत - खोकताना व �शकंताना त�ड झाकावे.

• ��श��त योग त���ा माग�दश�नाखाली योगासने व �ाणायाम य�चा सराव करावा.

I.  रोग��तकार श�� वाढ�साठ� व रोग ��तबंधासाठ� आयुव�द,  युनानी व हो�मओपॅथी उपचार

• मुगाचे कढण / सुप / पाणी - मुग डाळ पा�ात उकळवून तयार केलेले मुगाचे गरम कढण / सुप / पाणी �ावे, ते पोषक व प�कर आहे.

या�शवाय खालील नमूद �व�श� आयुष उपाययोजन�चे पालन करावे.

१) वैय��क ��तेचे �व��त पालन करावे.

२) वारंवार साबणाने हात वीस सेकंद पय�त धुवावे.

सामा� ��तबंधा�क उपाय

• भोजन हे ताजे उ� व पचायला हलके असावे. �ात आ�ी धा�े आ�ण ऋतूनुसार भा�ा इ�ाद�चा समावेश असावा.

५) �जवंत �ा��शी संपक�  व क�े न �शजवलेले म�स खाणे टाळा.

• तुळशीची पाने, ठेचलेले आले व हळद ही ��े पा�ात उकळून ते पाणी वारंवार िपणे फायदेशीर आहे.

• सद� व खोक�ासाठ� �चमूटभर काळ��मर� चूण� मधातून सेवन करणे फायदेशीर आहे. 

• तसेच उपरो� ल�ण�म�े तुळस (ऑसीमम सँ�म), गुडुची / गुळवेल (टीनो�ोरा कॅाड�फोलीया), आले (�झझंीबेर ऑफ��सनेल) आ�ण 

हळद (करकूमा ल�गा) या सामा� औषधी वन�ती उपयु� आहेत.

• थंड, ि�जम�े ठेवलेले व पचायला जड पदाथ � टाळणे �हतकारक आहे.

• थंड वा-याचा थेट संपक�  टाळणे हे नेहमी फायदेशीर आहे. 

६) पशुपालन गृह तसेच �जवंत पशु �व�� क� � िकंवा क�ल खाने या �ठकाणी �वास टाळावा.

• पय�� �व��ती व वेळेत झोपणे �हतकारक आहे.

• सुवण� द�/दध - १५० �मली�लटर गरम दधात अध� चमचा हळद व अध� चमचा सुंठ�चे चुण� �मसळून हे दध �दवसातून एकदा िकंवा दोनदा ु ू ु ू

�ावे.

अ) आयुव��दक औषधी

१) संशमनी वटी (५०० �मली �ॅम) - १ गोळ� �दवसातून दोनदा - १५ �दवस

२) आयुष �ाथ - तुळस ४ भाग, सूंठ दोन भाग, दाल�चनी दोन भाग व काळ��मर� १ भाग या ����ा भरड चुण�ने फ�ट तयार करणे.(वर�ल 

औषध�चे ३ �ॅम भरड चुण� १०० �मली�लटर उकळले�ा पा�ात �मसळून ५ ते ७ �मनीटे झाकून ठेवणे व गाळून ते पाणी/फ�ट िपणे. हा 

फ�ट सकाळ व सं�ाकाळ ताजा बनवून १५ �दवस�साठ� सेवन करावा.

३) �वन�ाश १० �ॅम (१ मोठा चमचा) सकाळ� सेवन करावे. मधूमेही ���नी साखर �वर�हत/शुगर�� �वन�ाश सेवन करावे.

४) सोपे आयुव�दीक �चिक�ा उप�म - 

    अ) न�/नाका वाटे औषध टाकणे - सकाळ व सं�ाकाळ दो�ी नाकपुडय�म�े �तळतेल/खोबरेल तेल िकंवा तूप हे बोटाने लावावे/ 

��तमश�  न� करावे. 

    ब) तेलाने गंडुश/गुळ�ा व गरम पा�ाने गुळ�ा करणे - त�डाम�े 1 मोठा चमचा �तळतेल/खोबरेल तेल �ावे. हे तेल न �गळता 2 ते 3 

�मनीटे गुळ�ा करा�ात व �ानंतर हे तेल थुंकावे व गरम  पा�ाने चुळ भरावी. असे �दवसातून एकदा िकंवा दोनदा करावे. गरम पा�ाने 

देखील एकदा िकंवा दोनदा गुळ�ा करा�ात .
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ब) युनानी औषधी

१) काढा/जोशंदा - ( घटक ��े - �बहीदाना,उ�ाब, सपी�ान, करंजवा ) -�बहीदाना ०५ �ॅम,  बग� गावजबान ०७ �ॅम, उ�ाब ०७ दाणे, 

सपी�ान ०७ दाणे,दाल�चनी ०३ �ॅम, बनपशा ०५ �ॅम य�चा काढा/जोशंदा. या घटक���ना २५० �मली�लटर पा�ाम�े १५ �मनीटे 

उकळवावे व गरम असताना चहा�माणे �दवसातून ०१ िकंवा ०२ वेळा १५ �दवस�क�रता सेवन करावे.

२) खमीरा मरवार�द - दधासोबत ०५ �ॅम �दवसातून दोनदा सेवन करावे.ु

५) खोकला व घसा खवखवणे याकर�ता नैस�गक�  साखर अथवा मध याम�े लवंगचुण� �मसळून �दवसातून २ ते ३ वेळा घेणे.

        अस��नकम अ�म 30 - ४ �ो�ु� /गोळया उपाशीपोटी �दवसातून दोनदा, असे तीन �दवस सलग सेवन करावे. एका म�ह�ा�ा 

अंतराने पु�ा हा तीन �दवस�चा औषधाचा कोस� करावा.

II. को�वड १९ समान ल�णे असणा�या रोग�साठ� आयुव�द, युनानी व हो�मओपॅथी उपचार

१) टबॅलेट आयुष ६४ -(५०० �मली �ॅम) - २ गोळया �दवसातून २ वेळा १५ �दवस सेवन करणे.

२) अग� हर�तक� - ५ �ॅम �दवसातून २ वेळा गरम पा�ासोबत १५ �दवस सेवन करणे.

क) हो�मओपॅथीक औषधी

        तसेच �ायो�नया अ�ा (Bryonia alba),-हस टॅा�ीको डे�� ान (Rhus toxico Dendron), बेलॅाडोना जेलसे�मयम (Belladonna 

Gelesemium), यु�ाटो�रयम परफॉ�लएटम (Eupatorium perfoliatum), �ह औषधे देखील सद� खोकला/�ू समान रोग�म�े 

�चिक�ेसाठ� उपयु� ठरली आहेत.

२) �तय�क अब� - ह�ुल घर/ (लॉरस नोबीलीस फळ), �ु�ीआना (�े�ीआना �ुटीयाना मूळ), मूर (कॉ�ीफोरा माईर ड�क ), झरवंद 

तवील (ॲर��ोलोक�या ल�गा मूळ).  तयार कर�ाचा �वधी - या सव� घटक���चे चूण� तयार क�न तूपाम�े परतावे व मध गरम क�न 

�ाम�े ही औषधे �मसळावीत. याचा वापर चूण� ��पातही केला जावू शकतो. ०१ चमचा चूण� सकाळ� �ावे. हे औषध १५ �दवस �ावे.

अ) आयुव��दक औषधी

ब) युनानी औषधी

(उपरो� सव� औषधे त� आयुव��दक, युनानी व हो�मओपॅथीक डॅा�र��ा स�ानंतरच �ावीत)

क) हो�मओपॅथीक औषधी

१) अक�  अजीब (अध� �ास पा�ाम�े ०५ थ�ब औषध �मसळून गुळ�ा करा�ा) हा उप�म १५ �दवस करावा. हे �म�ण घर�देखील ��ेक� 

०५ �ॅम स�े (स�) अजवाइन,स�े (स�) पुदीना व स�े (स�) कपूर/कफूर एकि�त क�न तयार करता येते. 

४) ताजी पुदी�ाची पाने िकंवा ओवा पा�ात उकळून �ाची वाफ �दवसातून एकदा / दोनदा घेणे.

३)  अणूतेल/तीळतेल - दोन थ�ब ��त�दन सकाळ� ��ेक नाकपुडीत टाकणे.

        अस��नकम अ�म 30 - ४ �ो�ु� /गोळया उपाशीपोटी  �दवसातून दोनदा, असे तीन �दवस सलग सेवन करावे. एका म�ह�ा�ा 

अंतराने पु�ा हा तीन �दवस�चा औषधाचा कोस� करावा.  

 (वर�ल सव� उप�म हे आपआप�ा सोयीनुसार श� तेवढे पालन करावे.)
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     अ) न�/नाका वाटे औषध टाकणे - सकाळ व सं�ाकाळ दो�ी नाकपुडय�म�े �तळतेल/खोबरेल तेल िकंवा तूप हे बोटाने लावावे/ 

��तमश� न� करावे. 

     (उपरो� सामा� ��तबंधा�क उपाय�चे देखील पालन करावे.)

      टबॅलेट सुदश�न घनवटी - २५० �मली�ॅम - २ गोळया �दवसातून  २ वेळा १५ �दवस सेवन करणे.

३) सोपे आयुव��दक �चिक�ा उप�म - 

ब) हो�मओपॅथीक औषधी 

              को�वड १९ समान रोग��ा ल�ण��ा �चिक�ेकर�ता उपरो� नमूद औषध�चा वापर हा ��ािपत �चिक�ेस पुरक �चिक�ा 

�णून केला जावू शकतो. 

     ब) तेलाने गंडुश/गुळ�ा व गरम पा�ाने गुळ�ा करणे - त�डाम�े १ मोठा चमचा �तळतेल/खोबरेल तेल �ावे.हे तेल न �गळता २ ते ३ 

�मनीटे गुळ�ा करा�ात व �ानंतर हे तेल थुंकावे व गरम पा�ाने चुळ भरावी. असे �दवसातून दोनदा / तीनदा करावे. गरम पा�ाने 

देखील दोनदा/तीनदा गुळ�ा करा�ात .

२) अग� हर�तक� - ५ �ॅम �दवसातून २ वेळा गरम पा�ासोबत १५ �दवस सेवन करणे.

१)  टबॅलेट आयुष ६४ - ५०० �मली �ॅम - २ गोळया �दवसातून दोन वेळा १५ �दवस सेवन करणे 

 िकंवा 

     क) गरम पा�ाची वाफ �दवसातून दोनदा / तीनदा �ावी.

(उपरो� सव� औषधे त� आयुव��दक व हो�मओपॅथीक डॅा�र��ा स�ानंतरच �ावीत)

III. को�वड १९ पॅाझीटी� अला��णक, �चिक�ालयीन तपासणीनुसार ��र (��नीकली �बेल) असणा�या  व 

इतर वत�मान गंभीर �ाधी (ि� ए�ीसट�ग को-मॉरबीडीटीज) र�हत ���कर�ता ��ापीत �चिक�ेला पुरक 

आयुव�द व हो�मओपॅथी उपचार

अ)  आयुव��दक औषधी

Design by State Health Information, Education and Communication Bureau, Pune

टा�फोस� ऑन आयुष फॅार को�वड १९
(वै�क�य �श�ण व औषधी ��े �वभाग महारा� शासन �ारा �नग��मत)�


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

