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 (کبدی سیروز) استسقاء درمان

 

 در باشد شده بندان راه موجب کثیف خون آنکه مگر شود خونگیری نباید استسقا یا سیروز بیماری در است ممکن که آنجا تا

 سیروز بیماران چنانچه. بیاندازید پاها روی بعدی مراحل در و کبد روی درشت نسبتا عدد 7 تعداد به را زالوها صورت این

 توان به توجه با تدریج به باید و رود می بهبودی امید شدند پا کلّی و شدید ورم دچار گیاهی داروهای مصرف از پس کبدی

 به معده آسیت آب که مواردی در و آید عمل به متعدد اّما کم خیلی مقدار به خونگیری پاها روی از زالو وسیله به بیمار

 بار چندین ابتدا. دهید قرار کار دستور در متناوب طور به را پا ساق های حجامت کرده پیدا نفوذ پا عضالت و بدن های بافت

 سمت به ها بافت در شده جمع مایعات و آب تا دهید انجام( بادکش) خشک های حجامت پا روی یا پا مچ نزدیک نقطه یک در

 خارج است آب زیادی مقادیر با همراه خون که شده جمع مواد کنید، حجامت تجمع محل روی آنگاه شود جمع بادکش محل

 تیغ زخم محل مداوم بطور آب خروج بخاطر معموال. شود می تکرار تجمع محل روی بادکش مرتب بعد روزهای شود، می

 .مایعات خروج برای است راهی بهبودی تا و خورد نمی جوش حجامت

 های بادکش با بعد روزهای ولی شود می خونگیری بار یک فقط. داد انجام زالو عدد 7 تا 5 حدود با توان می را کار همین

 تا بیاندازید زالو بیمار گوش پشت سوم مرحله در. شد خواهد خارج زالوها نیش یا حجامت تیغ جای از آب مرتب و متعدد

 گردد کبد شادابی موجب

 است، ضروری باال روش همان به زالو با خونگیری شده بندان راه موجب حیض یا بواسیر خون اگر گوشتی استسقای در اّما

 .کرد خونگیری نباید هست تب تا است کرده تب بیمار اگر

 

 یرقان ها، هپاتیت

 

 اگر. گیرد می انجام زالو با طحال های بیماری روش همان به خونگیری گرفته منشأ طحال از تنها و باشد سیاه یرقان اگر

 دو هر طحال و کبد اگر و شود می انجام استسقاست همان که کبدی سیروز روش به خونگیری گرفته، منشأ کبد از سیاه یرقان

 انجام سیروز روش به هم و طحال های بیماری بروش هم بیمار توان به توجه با خونگیری هستند سهیم یرقان ایجاد در

 خونگیری شده گرفتگی موجب کثیف و سنگین خون و نشده خونی کم دچار بیمار اگر ها یرقان عموم در کلّی بطور. شود می

 گیاهی داروهای بوسیله یرقان بیماری درمان در تسریع موجب کوچک انگشت تا سوم انگشت بین دست روی زالو با

 .شود می

 و شدن پر تا بیمار و چسبانیم می زبان زیر زالو عدد 3 اقل حد شود، می توصیه زالو بوسیله گوش پشت از خونگیری همچنین

 .دارد می نگه باز را دهان و داشته نگاه پائین را سر زالوها شدن جدا

 

 مثانه و کلیه آماس مثانه و کلیه امراض  

 



موسسه پرتو سبز هستی                                                       کانال مرجع تخصصی اموزشی طب ایرانی اسالمی      

 کلیه دو هر اگر و برعکس و راست کلیه برای چپ دست ساعد روی زالودرمانی بلغم، از غیر اخالط غلبه از مورد هر در

 هر برای زالو تعداد. پا ساق دو هر روی فاصله حفظ با نشد کامل عالج چنانچه و ساعد دو هر از خونگیری است درگیر

 .است عدد 7 قسمت

 

 بیضه ورم

 

 با همراه است، شده بیضه ورم باعث که علتی هر و تناسلی عروق گرفتگی استسقاء، پروستات، از ناشی ها بیضه ورم

 بار یک روز 01 هر نیاز صورت در و اندازیم می ها بیضه زیر ریز زالوی عدد 5 هربار علت همان عالج گیاهی داروهای

 کنیم می تکرار بیشتر یا

 

 پروستات

 

 05 الی 01 هر فاصله به مرحله 3 اقل حد باید ایرانی طب های روش و داروها سایر مصرف با همراه پروستات بیماری در

 ران کشاله بغل سوم مرحله و زانو پشت دوم نوبت و پا روی اول مرحله. بگذارید زالو عدد 01 پا هر روی بار یک روز

 . بگیرید سر از را زالودرمانی لزوم صورت در آنگاه کنید صبر ماه 3 تا 0 آن از پس و ها بیضه نزدیک

 

 ران کشاله نزدیک ران روی را زالوها سوم نوبت در و بیاندازید ران طرف به زانو بغل را زالوها درمان، دوم دور در

 . کند می عالج را پروستات زالو با خونگیری پروستات، درمان گیاهی داروهای با همراه بیاندازید،

 

 .است واریکوسل بیماری در زالودرمانی مانند پروستات زالودرمانی

 

 منی سوزش

 

 .است پروستات عالج مانند زالودرمانی
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 (واریکوسل) مردان در تناسلی عروق گرفتگی

 

 .واریکوسل و ها بیضه عروق شدن دار وخم پیچ و ها بیضه اطراف عروق گرفتگی

 ها بیضه زیر ریز زالوی عدد 7 تا 5 بین شود می مشخص چشم مستقیم دید با و دست لمس با که بیضه عروق گرفتگی در

 بین پا روی را زالوها شود، می نازایی باعث تناسلی عروق گرفتگی و واریکوسل که فوق موارد سایر در. چسبانیم می

 شدن تا محل در زانو پشت بعد روز 05 دوم نوبت در و اندازیم می عدد 01 پا هر تعداد به کوچک انگشت تا سوم انگشت

 روی تا ران کشاله نزدیک بعد روز 05 سوم دور در و اندازیم می عدد 01 پا هر تعداد به( زانو کشکک مقابل نقطه) زانو

 توسط شده تجویز غذایی رژیم و گیاهی داروهای کلیه اعمال این با همراه. اندازیم می ریز زالوی عدد 01 طرف هر ها بیضه

 .نماییم می اجرا دقیقا را ایرانی طب پزشک

 

 زنان خاص امراض

 

 حیض خون شدن بسته

 

 انجام زالودرمانی با توأم که گیاهی های درمان سایر با همراه اندازیم، می صافن روی و پا داخلی قوزک زیر را زالوها

 اقل حد. شود می

 

 .کنید تکرار توانید می بار 3

  

 

 دردناک پریودهای

 

 چهار در بیمار. کنید تکرار بار یک ماه هر بار 3 تا و بیاندازید درشت نسبتا زالوی عدد 01 هرکدام پا داخلی قوزک زیر

 با و کند صاف بماند، لیوان یک تا بجوشاند آب لیوان 0 در را خشک شوید پودر غذاخوری قاشق 0 روز هر پریود اول روز

 .دهید ادامه را شوید مصرف اول روز چهار در پریود هنگام ماه 6 تا. کند میل کرده شیرین عسل
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 زنان در تناسلی عروق گرفتگی

 

 است ممکن که باشد می مردان در تناسلی عروق گرفتگی در زالودرمانی همانند. ها تخمدان و رحم ضمائم و عروق گرفتگی

 پشت بعد روز 05 و زالو عدد 01 هرکدام صافن روی. شود دیگر های ناراحتی و دردناک پریود و حیض شدن بسته باعث

 داروهای. اندازیم می ریز زالوی عدد 01 طرف هر ران کشاله جنب فرج طرف دو بعد روز 05 و عدد 01 کدام هر زانو هر

 .کنیم می اجرا دقیقا را رحم اضافی اخالط و بدن اخالط کننده پاک گیاهی

 

 رحم بواسیر

 

 .شود می انجام رحم خارش درمان مانند زالودرمانی

 

 رحم آماس و رحم زخم رحم، شقاق

 

 .شود می انجام رحم خارش مانند زالودرمانی

 اپاین

 کاری از موسسه پرتو سبز هستی

 کاانل مرجع ختصصی طب ایرانی اسالمی

https://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg 


