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Темељи нашег друштва су се показали веома крхким. Стопа 
смртних случајева се константно повећава, свакодневни луксузи се 
нагло смањују, здравствени систем је преоптерећен и људи остају 
без послова. Са свим овим што се тренутно дешава, паника је наш 
најгори непријатељ. По први пут, након дуго времена, цијели свијет 
је удружен у властиту анксиозност, својим страхом, али и оним што 
је најважније, надом. COVID-19 ни у којем случају није безазлена 
болест, али ви нисте беспомоћни у борби против њега. Постоје 
начини путем којим смањујете могућност заразе.  Без обзира што 
лијек још није откривен, постоје начини којима можете помоћи 
свом имуном систему да спријечите или да се изборите са овом 
вирусном инфекцијом. Са свим дезинформацијама које круже, 
наш циљ је да вас информишемо о свему што је потребно да знате 
о овом вирусу, шта све можете учинити да останете сигурни, и да 

вам подаримо осјећај мира у току ових тешких времена.



Честа питања о Цоронавирус-у:
Шта је заиста овај вирус? 
Тренутна пандемија цоронавирус-а узрокована је вирусом познатим под називом 
SARS-CoV-22, који је члан Coronaviridae породице вируса која започиње болест 
званом COVID-19  (Jin et al., 2020).

Како долази до инфекције? 
До инфекције долази тако што инфицира ћелије човјека уз помоћ својих шиљака/
антена на овојници, које се везују за рецепторе на плазма мембрани ћелија човјека 
(Mallapaty, 2020).

Који временски период је потребан да човјек осјети симптоме болести?
Овај вирус има период инкубације до двије седмице, што значи да људи могу 
имати вирус у свом организму до четрнаест дана, прије него што се симптоми 
почну појављивати, а битно је напоменути да има много асимптоматских и слабо 
симпоматских обољелих случајева (Jin et al., 2020; Tian et al., 2020).

Који дио људског тијела напада COVID-19?
 Примарно напада респираторни систем што у тежим случајевима може резултирати 
вирусном пнеумонијом односно упалом плућа (Zheng et al., 2020), и може доћи 
до додатних компликација акутним респираторним синдромом (АРДС), сепсом и 
септичким шоком, престанком рада више органа, што укључује и акутна оштећења 
срца и бубрега (Yang et al., 2020).

Који су симптоми?
Најчешћи симптоми су висока температура односно грозница, бол, кашаљ, 
недостатак даха и пробавне симптоматичке сметње (Lai et al., 2020), у најтежим 
случајевима развија се пенумонија, односно упала плућа (Jin et al., 2020).

Колико је ово заиста озбиљно? 
Тренутно има преко милион регистрованих случајева обољелих од COVID-19 у 
цијелом свијету, од чега је преко педесет хиљада смртних случајева у току израде 
ове књижице (World-o-meter, 2020). Статистичка мјерења не могу приказати потпуно 
реалну слику док пандемија не прође, али ова криза је веома реална и истинита, и 
неки људи Могу имати тешку манифестацију болести која завршава смрћу.



Колико су симптоми озбиљни? 
Без обзира на високу стопу смртности, преко 80% COVID-19 симптома класифицирани 
су као “благи” што значи да се већина случајева може лијечити од куће и 
хоспитализација није потребна, тако да критичнији пацијенти могу добити неопходну 
помоћ (Lai et al., 2020; CDC, 2020).

Да ли постоји лијек или вакцина против kоронавирус-а? 
Не. Не постоји доказан лијек нити вакцина, али научници напорно раде да пронађу 
рјешење. Одређене терапијске могућности  су већ истражене од стране доктора, а 
то су хидроксиклорокин и терапија плазмом (Gautret et al., 2020; Law, 2020).

Ако имам цоронавирус, да ли постоји нешто што могу учинити да будем боље? 
Да. Већини људи је речено да остану код куће и да не иду у болницу ако њихови 
симптоми нису озбиљни. У сваком случају веома је битно потражити професионалну 
медицинску помоћ и савјет ако желите сами да се лијечите од куће (CDC, 2020). Ова 
књижица нуди одређене идеје о томе шта можете учинити да помогнете своме 
тијелу да зацијели, али и недовољна да ви третирате своје симптоме без надзора 
оспособљеног медицинског особља.

Шта доктори препоручују? 
Доктори тренутно савјетују да они који имају цоронавирус инфекцију избјегавају 
ибупрофен, осим ако није посебно преписан од стране доктора, јер ибупрофен 
може да погорша исход инфекције (Favalli et al., 2020; Day, 2020). Осим тога, поједини 
доктори савјетују да се повећа унос витамина Ц и Д, такођер да се здраво храни, 
редовно вјежба, практикује здрав сан и смањи стрес (Hyman, 2020).

Шта још могу урадити да ми буде боље?
Многи симптоми цоронавирус-а могу потенцијално да се држе под контролом уз 
помоћ блажих биљних приправака, одмором, одговарајућом исхраном и смањењем 
стреса (Masé et al., 2020).

Који је најбољи начин да се заштитим од COVID-19? 
Једна ријеч: превенција (CDC, 2020). Подузмите све мјере да спријечите болест и 
ојачајте свој имуни систем прије него се разболите.
“Превенција је боља од лијека.”
   -- Motto of the National Health Society, circa. 1871 



МЈЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ

Прекрити лице ако је то могуће.

Социјално дистанцирање.

Прекрити своја уста када кашљете 
или кишете.

Одржавати имуни систем. Најбоља опција коју можете урадити против цоронавирус-а је 
да подржите и ојачате имуни систем. То можете постићи кроз уређење вашег животног 
стила и смањења стреса (Јоin, 2020). Такођер одржавање правилне и здраве исхране. Ово 
значи повећање конзумирања свјежих намирница, а смањење конзумирања прерађених 
намирница и шећера. Можете користити и биље које подржава имуни систем, типа реисхи 
гљива односно “гљива бесмртности”, моринга, или цитрусно воће као што су наранче 
(Chevallier, 2016; Kaur et al., 2017; Coelho et al., 2013).  

Прати руке.

Одржавати простор свјежим. Отворити прозоре ако сте у загушљивом простору. Изаћи 
вани ако је то могуће (Hyman, 2020).

Узети и друге у обзир. Размислите о животу људи са слабијим имуним системом или о 
онима који требају да заштите друге, као што су родитељи и дјеца, старији, или здравствени 
радници. Прије него што учините било шта што би могло да их зарази, сјетите се да је болест 
нешто најстрашније сваком дјетету, родитељу, и старијој особи. Избјегавајте све што може 
угрозити оне које волите. Није важно колико сте ви здрави, њихов имуни систем можда неће 
бити довољно јак да се избори са вирусом. Немојте ризиковати живот других људи.

Редовно чистити и дезинфиковати.

Превенција (CDC, 2020; WHO, 2020) Битне основне мјере:

Друге битне мјере:



Састојци:
• ¼ чаше реисхи гљива у праху (могуће алтернативе су моринга, кордицепс, 

ђумбир, свети босиљак, или друга адаптогена или имуно-стимулирајућа 
биљка),

• Jедна кашика меда (мед се не смије давати бебама млађим од 1 године),
• Jедна кашика сушене коре наранче, ђумбира или куркумина (није обавезно).

Реисхи пастиле за потпору имуном систему:

У мању посуду ставите реисхи или други биљни прах. Полахко додајте мед док 
се не формира чврста смјеса. Разваљајте у мале куглице промјера око један 
центиметар, а затим премажите корицом наранче / ђумбира или куркуме. 
Оставите да се осуше на зраку од шест до осам сати, а затим ставите у фрижидер 
да се чува.



Куркума
температура/ имунолошка 

подршка

Коњска
 ротквица

имунолошка подршка

Реиши гљива
имунолошка подршка



Важност Витамина и Минерала
Витамини су нужно храњиве твари које су нашем тијелу потребне за функционисање, 
раст и развој. Сви витамини имају засебан задатак, али дјелују заједно како би 
помогли људском организму да функционише као цјелина. 
• Приликом узимања витамина, важно је знати да постоје двије врсте витамина, 

они који се растварају у води и они који се растварају у мастима. 
• Они витамини који су растворљиви у води, ослобађају се путем урина ако их 

има вишка у тијелу, док се они који се растварају у мастима теже отпуштају из 
организма јер се лакше складиште у организму (Medlineplus, 2020). То може 
резултирати тровањем услијед предозирања.

Витамин Ц - Показао се корисним у лијечењу сепсе и септичког шока, 
које представља по живот опасно стање које изазивају упале узроковане 
патогеним организмима. Други начини на које витамин Ц помаже тијелу 
су такви да имају дјеловање као антиоксиданси на ћелије имуног система, 
затим антиоксиданси за ћелије епитела плућа и имуносупресивне ефекте 
(Erol, 2020).
• Храна која садржи витамин Ц - Наранче, киви, кељ и брокула 

(Hill, 2018).

Zn
Цинк - Есенцијални микронутријент се користи у синтези ДНК и 
пролиферацији ћелија (Fuhrman, 2020; NIH, 2020). Такођер укључен је 
у регулацију урођених и адаптивних имунолошких одговора, ћелијске 
сигнализације и производње имунолошких ћелија (Wessels, Maywald & 
Rink, 2017).
• Храна која садржи цинк - Црвено месо и шкољке (West, 2018).

При узимању било којег витамина, слиједите упуте о дозирању на паковању и 
посавјетујте се са доктором или фармацеутом (Mase et al., 2020).



Витамин Д - Овај витамин је веома битан за одржавање организма јаким 
док се тијело покушава борити против вирусне инфекције.
• Већина људи има мањак витамина Д, посебно они слабијег имуног 

система и они који живе у предјелима гдје је заступљена хладнија клима.
• Једноставан и природан начин да ваше тијело прими овај витамин 

јесте уз помоћ сунчеве свјетлости, али побрините се да се не излажете 
превише и да користите одговарајућу заштиту од сунца када сте вани. 

Витамин Д помаже примарним ћелијама епитела плућа регулисањем гена 
за контролу важних урођених имунолошких функција (Gal-Tanamy et al., 
2011; Hansdottir et al., 2008).
• Храна која садржи витамин Д - Риба (лосос, уље бакалара), гљиве и 

жуманце (Jones, 2019).

Магнезиј - Веома важан минерал за наш имунолошки систем. Магнезиј 
је важан минерални електролит који помаже нашем тијелу да ојача 
ћелије “убице” и лимфоците нашег имунолошког система. Кључни 
извор енергије за наше ћелије је аденозин трифосфат (АТП). Без те 
енергије наше ћелије не могу правилно функционисати. Магнезиј 
помаже хемоглобину у нашој крви који је одговоран за достављање 
кисика из наших плућа у цијело људско тијело, што помаже у инфекцији 
COVID-19 јер овај вирус напада респираторни систем (Sanderson et al., 
2020).
• Храна богата магнезијем - Тамна чоколада, црни грах, авокадо и 

интегралне житарице (Spritzler, 2018), жуманце (Jones, 2019).



Животни стил:
 
Смањите стрес - Стрес има негативан утјецај на реакције имуног система унутар тијела 
(Salleh, 2008). Било да покушавате спријечити коронавирус или га лијечити, смањење 
стреса је пресудно за вашу добробит. Удаљавање од медија и ТВ - а је такођер битно да 
би омогучили нашем уму да се тренутно ослободи стреса. Покушајте да се ограничите на 
један сат гледања и слушања вијести ујутро и навечер, како бисте могли бити у току ако 
дође до неких значајних промјена.

Спавање - Сан има огроман утјецај на имуни систем. Сан даје тијелу прилику да оздрави 
и одмори се, посебно код критичних болести (Kamdar, Needham, i Collop, 2012). Доктори 
су спавање сматрали изузетно важним за опоравак њихових пацијената током пандемије 
шпанске грипе (Abascal & Yarnell, 2006). 

Како побољшати сан:
• Собу одржавајте хладном, тихом и мрачном (Join & Calendar, 2020).
• Током дана медитирајте и очистите ум како бисте могли љепше провести ноћ (Hy-

man, 2020).
• Подесите аларм који ће вас подсјетити да је вријеме да се зауставите и то ће вам 

помоћи (Join & Calendar, 2020)

Вјежба - Вјежбање помаже у подизању разине бијелих крвних зрнаца и антитијела који се 
боре против инфекција (Join i Calendar, 2020). Вјежбање је посебно важно након критичне 
болести за побољшање мишићне масе, снаге и отпорности (Heyland et al., 2016).

Исхрана - Да би се одржало свеобухватно здравље и да би се пружила одговарајућа 
подршка имуном систему, веома је битно имати избалансирану, здраву прехрану и држати 
се даље од прерађене хране. Једите што више свјежих намирница и ферментиране хране, 
али ако није сезона одређених намирница или ако је теже приступачна, онда је набоље 
да се те намирнице узимају у залеђеној или ферментираној форми. Ове намирнице се 
обично беру у јеку сезоне када се одмах заледе или ферментирају. Побрините се да једете 
довољно протеина (Hyman, 2016).



 

Најчешћи симптоми COVID-19:
Ако сумњате да можда имате COVID-19, прво и најбитније, немојте поничарити. 
Тестирајте се ако је то могуће. Ако то није могуће, процијените симптоме.

Најчешћи симптоми цоронавирус-а су (Lai et al., 2020):
• Висока температура или грозница,
• Бол,
• Главобоља,
• Мијалгија или бол у мишићима,
• Бол у грлу или грлобоља.
• Коњунктивитис.

Респираторни симптоми:
• Сухи кашаљ,
• Недостатак ваздуха или осјећај гушења.

Пробавни симптоми:
• Дијареја,
• Губитак апетита.

Многи симптоми који су повезани са COVID-19 се могу третирати уз помоћ кућних 
приправака, али се увијек претходно треба консултовати са медицинским особљем. 
Ако су симптоми вирусне пнеумоније или вирусне упале плућа тешки потребно се хитно 
консултовати са медицинским особљем.

Шта учинити ако мислите да имате kоронавирус?



Сладић
респираторни систем

Ђумбир
температура/ пробавни 

симптоми

Цимет
респираторни систем/
имунолошка подршка

Мед
Респираторни систем/
имунолошка подршка Шљез

респираторни систем

Наранџа
имунолошка подршка/

извор витамина

Бијели лук
температура/

имунолошка подршка

Тимијан
респираторни систем

Кадуља
респираторни систем



Наранџа
имунолошка подршка/

извор витамина

Бијели лук
температура/

имунолошка подршка

Припрема Домаћих Биљних Третмана:

Неки састојци које људи имају у својим кућама могу се користити за лијечење 
симптома COVID-19. Остале биљке и намирнице можете наручити путем интернета 
или купити у трговинама или апотекама (молимо Вас, пазите на хигијену и 
социјалну дистанцу кад год напуштате кућу!)

Ови састојци се могу користити за љековите сврхе као што су:

Чајеви- 2 врсте (Gladstar, 2012):

• Инфузија - користите одређено лишће (нпр. хајдучка трава), цвијеће (нпр. 
камилица) и коријен одређених плодова који могу да абсорбују више воде (нпр.
ђумбир). Прокухајте воду и додајте у једну малу шерпу у којој се налазе те биљке. 
Оставите једно 7-10 минута и проциједите биљке да можете  попити чај.

• Декоција - користите коријен и тврде плодове биљке (нпр. сладић и сљез),  
прокухајте воду, додајте одређену биљку, смањите температуру и оставите да 
куха једно 30 минута до сат времена.

Екстракт/тинктура - биљни састојци који су екстрактовани алкохолом.  Најчешће се 
продају у супермаркетима, биљним радњама, и билњим апотекама 
(Chevallier, 2016).

Прах - фино самљевено биље које се може додати јелима, чајевима или направити 
у малим пилулама попут капсула или пастила (види рецепт за Реисхи Пастиле)

Инфузија меда/ сируп - љековите биљке додане у мед које се полако почињу 
загријавати да би се добио екстракт активних састојака. Користи се за грлобољу и 
кашаљ  (Gladstar, 2012).



ПРИРОДНИ ЛИЈЕКОВИ ПРОТИВ ТЕМПЕРАТУРЕ

Изазива знојење - Смањује 
температуру

Лијечење високе температуре или грознице и болести повезаних са COVID-19, природним 
путем.
• Када лијечимо температуру која није висока, често је набоље да се одмах не узимају 

лијекови за смањење температуре, поготово не ибупрофен, јер може погоршати 
симптоме цоронавирус инфекције (Ray and Schulman, 2015; Favalli et al., 2020)

Биље са којим ово може да се постигне или помогне тијелу да кроз знојење спусти 
температуру или има противупални ефекат који може да инхибира тј. спријечи одређене 
хемикалије које тијело производи да би повећало своју температру, заправо је већина 
биља које за резултате користи то да смањи температуру и ослободи организам од боли 
(Pareek et al., 2011; Chevallier, 2016). 

• Кајенски папар  (Capsicum 
annuum)

• Бијели лук  (Allium sativum)

• Хрен (Armoracia rusticana)

• Ђумбир (Zingiber officinale)

• Цимет  (Cinnamomum verum)

• Мајчински вратић (Tanacetum 
parthenium)

• Хајдучка трава/Столисник (Achillea 
millefolium)

• Камилица (Matricaria chamomilla)

• Свети босиљак (Ocimum tenuiflorum)

• Куркума (Curcuma longa)

• Коприва (Urtica dioica)

• Клинћићи (Syzygium aromaticum)

Противупално - 
ублажава бол

Референце:(Chevallier, 2016; Pareek et al., 2011; Chandler, Hooper, and Harvey, 1982; Charles, 2012).



Како да се користи

• Кајенски папар- У капсули, 
свјеже, као прах 

• (опрезно користити).

• Бијели лук- Свеже, у 
капсули.

• Мајчински вратић- Чај 
(инфузија), у капсули.

• Хајдучка трава/Столисник 
-Чај (инфузија), у капсули.

• Камилица- Чај (инфузија).
 
• Свети босиљак- Чај 

(инфузија), у капсули.

• Куркума  Прах, у 
капсули- 1/2 мале кашике, 
екстрат,чај.

• Ђумбир- Прах, у капсули, 
1/2 мале кашике, екстракт, 
чај.

• Хрен- У капсули, свјеже 
(опрезно користити).

• Цимет- Чај (инфузија), 
прах- 1 мала кашика 
(не узимати само 
односно појединачно).

• Коприва- Чај (инфузија), у 
храни.

• Клинћићи- Прах - 1/8 
мале кашике, екстракт, у 
капсули.

Референце: (Chevallier, 2016; Pareek et al., 2011; Chandler, Hooper, and Harvey, 1982; Charles, 2012).



 Како делује:

Змајев нектар за кашаљ, бол у грлу и грозницу:

Потребни састојци:
• Jедна чаша меда,
• ¼ чаше кокосовог или маслиновог уља 

(необавезно помаже у смиривању упале грла) 
или више меда,

• Двије велике кашике лимуновог сока или 
јабуковог сирћета,

• Jедна мала кашика насјецканог свјежег ђумбира 
или ½ супене кашике сушеног ђумбира,

• Jедна мала кашика свјежег, мљевеног бијелог 
лука,

• Jедна мала кашика сушеног тимијана,
• ½ мале кашике кајенског папра, хрена или друге 

љуте паприке (опрезно користити),
• Jедна мала кашика сушене кадуље,
• Два цијела каранфилића или клинчића или ½ 

кашикице осушеног.

У малу посуду ставите мед, уље и лимуновог сока или сирће и гријте док 
лагано не прокључа. Додајте зачинско биље и оставите да се крчка десет 
минута. Проциједите (по жељи, али лакше се конзумира на овај начин) и 
чувајте у тегли или боци на собној температури до два мјесеца. (Имајте на уму 
да се овај напитак треба попити што је могуће топлији како би се ослободили 
бола у грлу и кашља).

Узрокује знојење
Смањује упалу

Ублажава болове у 
грлу и кашаљ

 



Лијечење респираторних симптома:

Већина респираторних симптома повезаних са COVID-19 нису озбиљни, али они који 
припадају ризичнијој скупини (дјеца, болесни и старији) имају тендецију развоја 
пнеумоније односно упале плућа, те повезан са даљим слабљењем здравственог 
стања. Такви пацијенти су обавезни да траже медицинску помоћ (Zhang et al., 2020). 

За озбиљне симптоме као што је пнеумонија, биље може бити корисно у раним 
фазама инфекције како би се покушало спријечити да дође до саме пнеумоније, 
или у току касних фаза инфекције како би се спријечио даљи прогрес инфекције 
(Tafazoli, 2017; Abascal and Yarnell, 2006; Santana et al., 2016). 

Умирује краткоћу даха Умирује сухи кашаљОтпушта слузУмирује упаљене дисајне 
путеве



Биље које се користe за лијечење 
респираторних симптома:

У  току пандемије шпанске грипе 1918. године доктори су забиљежили биље 
које су користили и које је успјешно контролисало симптоме пнеумоније, као 
повишену температуру и остале респираторне симптоме, поготово у самим 
почецима инфекције (Abascal & Yarnell, 2006). Нека од познатих биља која су 
кориштена и која се користе у превенцији имуног система су зова (бобице) 
(Sidor & Gramza-Michałowska, 2015) и ехинацеа (лишће и цвијеће) (Percival, 2000; 
Block & Mead, 2003; Jurkstiene et al., 2004). 

Употребљавани су због високог удјела минерала и витамина. Још један значајан 
зачин су клинчићи или каранфилићи, доступани у свакој продавници, богати 
хемикалијом која се назива еугенол. Позната је по својим антивирусним и 
антибактеријским својствима (Devi et al., 2010; Cortés-Rojas et al., 2014; Pramod 
et al., 2010; Benencia et al., 2000).

Инфузија инхалационо: Еукалиптус
Чај (инфузија): Дивизма, Оригано, Кадуља, Тимијан
Чај (декоција): Сладић, Сљез
Свјеже: Хрен
У капсули: Хрен, Оригано, Ехинацеа, Зова,  Бијели лук
Екстракт: Оригано, Кадуља, Сладић
Тинктура: Сљез, Тимијан
Сируп: Ехинацеа, Зова, Бијели Лук

Како се треба користи?



Биљке Кашаљ  Краткоћа даха Упала плућа

Еукалиптус (Eucalyptus 
globulus)

Хрен (Armoracia 
rusticana)

Дивизма (Verbascum 
densiflorum)

Оригано (Origanum 
vulgare)

Кадуља (Salvia 
officinalis)

Ехинацеа (Echinacea 
angustifolia)

Зова - плод (Sambucus 
nigra)

Бијели лук  (Allium 
sativum)

Сладић (Glycyrrhiza 
glabra)

Сљез (Althaea 
officinalis)

Тимијан (Thymus 
vulgaris)

Референце:  (Chevallier, 2016; Mase et al., 2020; Pareek et al., 2011; Al Snafi, 2013). 



Баршунасти чај (декоција од сладића и cљезa):

Како делује:

Потребни састојци:
• Четири чаше воде,
• Двије кашике коријена сладића,
• Jедна кашика коријена cљезa,
• Mед по укусу.

У мањем лонцу прокухајте воду. Када прокуха, додајте биље, а затим смањите 
ватру док смјеса лагано не прокључа. Поклопите и оставите један сат. Охладите 
на жељену температуру и по жељи додајте мед. (Ово би се требало пити што 
топлије како би помогло да се слуз истријеби и кашаљ умири). Може се држати у 
фрижидеру од пет до седам дана.

Умирује краткоћу 
даха

Отпушта слузУмирује упаљене дисајне 
путеве

Умирује сухи 
кашаљ

Подржава 
здравље пробаве



Еукалиптус и инфузија кадуље за дубоко дисање 
(само за инхалирање - немојте пити):
Како делује:

Потребни састојци:
• Потребни састојци:
• С едам чаша вруће воде,
• Двије кашике осушеног листа кадуље (може 

се замијенити ментом, лавандом, рузмарином 
или другим ароматичним биљем),

• Двије до три капи еукалиптусовог етеричног 
уља (може се замијенити есенцијалним 
уљем из споменутог биља или удвостручити 
количину кадуље или сличне биљке),

• Посуда,
• Tопли пешкир.

Воду кухајте до врења, затим је излијте у велику посуду, напунивши до 2/3 посуде. 
Додајте зачинско биље и уље. Оставите да се охлади и да одстоји седам до десет 
минута, а затим се нагните над здјелу и потпуно покријте главу топлим пешкиром 
на начин да потпуно прекријете главу како би могли задржати пару. Дишите 
дубоко једну минуут и онда направите паузу. Поновите поступак по потреби како 
бисте се ослободили краткоће даха или кашља.

Умирује упаљене дисајне 
путеве

Отпушта слуз Смањује анксиозност



Још моћног или љековитог биља за третирање 
пнеумоније односно упале плућа:

У случају да људи са COVID-19 почну развијати озбиљније симптоме пнеумоније тј. упале 
плућа, морају бити примљени у болницу, ево неколико моћних или љековитих биљака 
које се традиционално користе већ стотинама година и о којима је много истражено:

Референце: (Abascal and Yarnell, 2006; Chevellier, 2016; Lau et al., 2008; Ibragic and 
Sofic, 2015; Wang et al., 2018).

НАПОМЕНА: Нити једно од наведеног биља не треба се узимати без претходне 
консултације са доктором или магистром фармације, поготово биље означено са 
(*) које може имати озбиљне нуспојаве ако се не узима у одговарајућим дозама и 
може бити штетно за труднице и дојиље.

• Ресник (Eupatorium perfoliatum),

• Конопљус (Eupatorium cannabinum),

• Свиленица* (Asclepias tuberosa),

• Оман (Inula helenium),

• Биљка Камелеон* (Houttuynia cordata),

• Лoбелија* (Lobelia erinus),

• Коситерница* (Ephedra sinica).



Третирање Пробавних Симптома:

COVID-19 инфекција може да узрокује одређене пробавне симптоме као што су 
дијареја или губитак апетита (Lai et al., 2020). Ево неколико биљака које се користе 
за лијечење пробавних симптома, враћање апетита и ублажавају респираторне 
симптоме:

Биље као што су бијели сљез и сладић (слатки коријен), који такођер помажу и 
са респираторним симптомима, могу да умире дигестивни систем и да помогну 
стимулацији апетита (сладић треба да се користи са опрезом зато што може имати 
ефекат лаксатива). Биље као што је оригано, ђумбир, кадуља и столисник (хајдучка 
трава) могу бити од помоћи. (Chevallier, 2016).

Један од најлакших кућних приправака за проблеме са стомаком јесте чај, зелени 
или црни, јер чај умирује мукозне мембране у стомаку (Chevallier, 2016).

• Cљез (Althaea officinalis),

• Сладић (Glycyrrhiza glabra),

• Оригано (Origanum vulgare),

• Ђумбир (Zingier officinale),

• Кадуља (Salvia officinalis),

• Хајдучка трава/ Столисник (Achillea 
millefolium).

Подржава 
здравље пробаве



Супа од кости за имунолошку потпору:
Потребни састојци:
• Jедан килограм свјежих костију с месом (пилетина је добра и најлакша 

за прављење; говеђим костима је потребно дуже да се кухају и треба их 
претходно пећи по могућноти),

• Четири мркве,
• Два кромпира или један слатки кромпир,
• Два лука,
• Ч етири чешња бијелог лука,
• Двије шоље зеленог поврћа (брокула, зелени грах, грашак, шпинат, коприва),
• Jедан комад свјежег ђумбира, огуљен и нарезан,
• ½ кашике кајенског папра,
• Двије кашике зеленог биља (оригано, тимијан/мајчина душица, жалфија),
• Двије кашике соли,
• Двије кашике праха гљиве реисхи, или шака сушене гљиве цијелог реисхија.
Пожељно је и друго биље и поврће.

Све састојке заједно додајте у лонац прокухане воде. Смањите температуру на 
којој кухате и пирјајте најмање два сата (најбоље је тај процес вршити од четири до 
шест сати за максималан укус). Ако користите лиснато, зелено поврће, додајте га 
као задњи састојак.



Битне напомене и савјети:
Сврха информација које вам се овом приликом нуде 
није да дијагностицирају, лијече или излијече COVID-19. 
Смисао ових информација је да помогну медицинском 
особљу и да људи постану свјесни да постоје одређене 
опције које могу користити како би сами себи могли 
помоћи у случају останка код куће.
Онај ко је оболио од COVID-19 инфекције или сумња на 
то, не треба да се лијечи сам и без медицинског надзора. 
Ако идентифицирате неки од симптома, контактирајте 
доктора, медицинског радника, или природног доктора/
травара прије него што сами подузмете мјере.
Ако нисте у могућности да контактирате доктора у 
близини, пронађите медицинског радника који нуди 
помоћ путем телефона и који може да вам помогне 
да нађете право рјешење те савјетује одговарајући 
карантин и исправан опоравак.
Због још увијек неистраженог лијека против COVID-19, 
ово биље се може користити за третирање симптома 
и за смањење шансе потенцијалне заразе наведеним 
вирусом. Још увијек не постоји доказ који трвди да било 
које биље, па и лијек има директан ефекат на вирус.



Здравствени радници су више пута изјавили колико је важно ментално здравље за 
вријеме пандемије COVID-19 (Parker, 2020). Неке идеје за бригу о вашем менталном 
здрављу укључују:

Развијање креативности 

Проналажење начина да будете креативни помаже опћој добробити. Цртање, слушање 
или стварање музике, кухање, читање, вртларење, чак и свакодневни задаци попут 
туширања или чишћења могу вам пружити шансу за креативност (Parker, 2020).

Медитација

Доказано је да медитација побољшава квалитету живота код људи који се разболе, 
а осим тога, то је пракса коју можете обављати и док сте болесни (Obasi et al., 2013). 
Постоји много мобилних апликација које се могу инсталирати на мобителе или таблете 
и исте вам могу бити од помоћи ако сте почетник у медитацији.

Суочавање са емоцијама 

Изразите како се осјећате, било да пишете, цртате или дијелите с другима. Отпустите 
своје емоције на здрав начин, умјесто да их држите заробљене у себи (Parker, 2020).

Ментално здравље  



1. Идите гдје имате минимално ометања.
2. Узмите времена за себе како би вам било угодно. Штагод то значило за вас, било 

да почистите неред, пустите смирујућу музику, запалите свијећу и распршите нека 
есенцијална уља (погледајте наш рецепт за дубоко дисање са кадуљом и еукалиптусом).

3. Сједните усправно или лезите и приуштите себи минуту, како бисте се умирили и 
успорили рад срца. Усредоточите се на дисање. Покушајте дисати из стомака, а не само 
из плућа. Удахните, задржавајући дах и бројите до петнаест, а затим полако издахните. 
Удахните кроз нос и издахните кроз уста. Ово поновите све док се не будете осјећали 
мирније.

4. Усредоточите свој ум на смирујућу и најљепшу слику коју можете замислити. Ако 
више волите да медитирате отворених очију, можете медитирати на прекрасне слике 
природе које гледате док медитирате.

5. Покушајте дисати пет минута у свом нормалном ритму, удисај и издисај. Ако осјетите 
да вам се откуцаји срца убрзавају, ум лута или се осјећате анксиозније, не брините, то 
је нормално када први пут покушате да медитирате. Само вратите пажњу на дисање и 
опет се усредоточите на слику у вашем уму.

6. Изговорите себи потврде (афирмације), било да размишљате или наглас. Реците себи:

7. Још неколико пута дубоко удахните. Отворите очи ако су затворене. Истегните се тако 
што ћете испружити руке изнад главе. Прије него што завршите, размислите о три 
ствари на којима сте захвални. Затим дубоко удахните и закорачите у живот. Упамтите 
да сте вољени, нисте сами, имате моћ над умом и тијелом, и да постоји нада. А нада је 
увијек јача од страха.

Десетоминутна медитација:

• Вољен/на сам. Ја се бринем о себи јер сам вољен/на и вриједан/на љубави.
• Нада је већа од страха. Нећу се престати надати будућности, без обзира на то 

што се догађа у садашњости.
• Нисам немоћан/на. Имам моћ над својим тијелом и умом. Могу радити ствари 

да заштитим своје здравље. Моје тијело је моје платно, храм, “оно моје” о 
коме се бринем.

• Повезан/на сам са другима. Ако се осјећам сам/а, могу пружити руку другима.



У закључку вам желимо најбоље могуће здравље и испуњеност те 
наведено и онима које волите. Желимо да наставите поступати према 
исправним информацијама због вашег здравља и да наставите ићи 
напријед ка бољим данима и сузбијању COVID-19 пандемије.

У реализацији овог пројекта консултовани су слиједећи научници, доктори и 
специјалисте:

Пријевод на босански, хрватски и српски језик:
• Адна Сијерчић, Б. Сци. - Генетика и Биоинжињеринг (Ментор)
• Азра Чустовић - Генетика и Биоинжињеринг
Пријевод на чирилично писмо:
• Адна Сијерчић, Б. Сци. - Генетика и Биоинжињеринг (Ментор)
Проофреад едитор:
• Марио Одак - Енглески језик и литература
Лекторисала (босански језик):
• Сабина Кацила - Одсјек за босански, хрватски и српски језик и књижевности народа 

Босне и Херцеговине
Фотографије:
• Меандербуг - Путна компанија у Црној Гори, https://meanderbug.com/ 

Проф. др. Мирсада Хукић, ПхД - Микробиологија и вирусологија
Проф. др. Дамир Марјановић, ПхД - Генетика и Биоинжињеринг
Ассист. проф. др. Елнур Тахировић, ПхД, М. - Интерна медицина
Ассист. Проф. др. Мониа Авдић, ПхД - Генетика и Микробиологија
Др. Либиер Есцалера Вáзqуез, МД - Психијатрија и Адиктологија
Др. Алдијана Незировић – Буцало, МД - Интерна медицина
Др. Схарон Крахн, НД - Неуропатска Медицина
Берина Бечић, М. Сци. - Ботаника и хортикултура
Цхрyстал Пинглетон, Мастер Хербалист - Хербална Медицина (травар)
Адна Сијерчић, Б. Сци. - Генетика анд Биоинжињеринг (Кординатор)
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