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موضوع ویژه

شماره هفتصدوشصت یازده مرداد نودونه

گفتوگو با دکتر فاطمه مرادی مسوول روابط عمومی انجمن علمی طب سنتی ایران

طب سنتی تا کجا میتواند طبابت کند؟
طب ایرانی یک رشته
مرجان
نوپای دانشگاهی در
یشایایی
کشورمان است که از
عمر آن تقریبا  13سال
میگذرد.بهنظرسازمانجهانیبهداشت،
طبهای سنتی مانند طب ایرانی برای
آنکه وارد حیطه دانش پزشکی امروز
شوند،بایددقیقاموردبررسیقرارگیرند.
برایدانستنپاسخبرخیپرسشهادرباره
طب ایرانی ،با دکتر فاطمه مرادی ،رئیس
روابط عمومی انجمن علمی طب ایرانی
گفتوگویی ترتیب دادهایم که متن آن
را میخوانید.

 :طب سنتی در چه حوزههایی
وارد میشود؟ مثال حوزه زنان ،اطفال،
قلب ،داخلی یا...؟
طب سنتی در بیشتر حوزهها میتواند وارد شود و
کنار طب رایج به صورت تلفیقی ،درمان را انجام
دهد .به همین دلیل ،پزشکان در رشته دانشگاهی
طب ایرانی پذیرفته میشوند ،تا عالیم خطر
بیماریها را بشناسند و بتوانند بهترین تصمیم را
برای بیمار بگیرند و همچنین از خدمات مکاتب
مختلف طبی مثل طب سنتی ایران و طب رایج
استفادهکنند.
 :مثال فرض کنید بیماری با تشخیص
اماس به شما مراجعه کند.
یک متخصص طب ایرانی ،ابتدا هر بیماری را
با دیدگاه طب مدرن ویزیت می کند .اگر نیاز
به مشاوره با متخصص یک رشته خاص داشته
باشد ،بیمار را ارجاع می دهد و اگر بیمار مشکل
حادی نداشته باشد ،از ظرفیت طب ایرانی کنار
درمانهای طب مدرن برای او استفاده میکند.
پس هیچ گاه درمانهای طب امروزی ،برای
یک بیمار اماس قطع نمیشود ،بلکه درمان
سنتی هم کنار آن تجویز میشود .در نهایت،
اگر عالئم بیمار بر اثر درمانهای ما بهتر شد،
متخصص نورولوژیست (عصبشناس) درباره
روند آتی درمان و کاهش داروهای طب رایج
تصمیم میگیرد.

بعضی از منابع
خطی طب ایرانی
تایپ و بعضی
رواننویسی و
به زبان امروزی
برگردانده
شدهاند؛ بعضی
نیز در مرحله آخر
با مستندات و
مقاالت آمیخته
شدهاند ،طوری
که در حال
حاضر ،اولین
جلد درسنامه
طب سنتی ایران
چاپ شده و
ویرایشهای
بعدی هم در حال
تدوین است

:دربارهبیمارانمبتالبهسرطانچطور؟
درباره این بیماران هم به روال معمول است .ما
درمانهای مدرن را قطع نمیکنیم ،درواقع درمان
طب ایرانی کنار طب مدرن قرار میگیرد و اگر
موثرواقعشود،متخصصانسرطانشناسیدرباره
روش درمان تصمیم خواهند گرفت.
 :اجازه بدهید به طور مشخصتر
سوال کنم .مثال برای درمان دلدرد در منابع
مختلف میبینیم که طب سنتی آب سیب را
تجویز میکند درصورتی که دل درد میتواند
علتهای بسیاری داشته باشد که تجویز آب
سیب حتی آن را بدتر کند.
ما برای هر دل دردی آب سیب تجویز نمی کنیم.
مثال شاید بیمار دلپیچه ویروسی داشته باشد .در
این صورت آب سیب را تجویز میکنیم اما اگر
من پزشک تشخیص بدهم که دلیل این دل درد
انسداد روده است ،آن وقت درمان از دست من
خارج است و باید به جراح مراجعه شود .درواقع
ابتدا حتما و باید اندوسکوپی انجام شود و اگر
متخصص داخلی تشخیص داد که انسداد روده
یا سرطان نیست ،آنگاه درمان سنتی را شروع
میکنیمتادرصورتبروزبیماریهایحادیمانند

سرطان،بیمارامکاندرماناصلیراازدستندهد.
به همین خاطر ما حتما تاکید میکنیم غیرپزشکان
نباید وارد این حوزه بشوند.
 :منابع درسی طب ایرانی کدام است؟
منابعدرسیطبایرانیهمانمنابعقدیمیهستند
کهبرخیممکناستچاپسنگینباشندوتایپ
شده باشند اما در هر صورت همگی منابع قدیمی
هستند یا به زبان عربی یا زبان فارسی قدیمی.
حدود  10هزار جلد منابع قدیمی طبی در
کتابخانههای سراسر کشور داریم که قرار است
مراحلمختلفیرابهتدریجبرایبهروزرسانیطی
کنند.مثالبعضیازمنابعخطی،تایپشدهاند،بعضی
ازآنهارواننویسیوبهزبانامروزیبرگرداندهشده
اند.بعضینیزدرمرحلهآخربامستنداتومقاالت
آمیخته شدهاند ،طوری که در حال حاضر ،اولین
جلد درسنامه طب سنتی ایران چاپ شده است
و ویرایش های بعدی هم در حال تدوین است.
 :یعنی منابع شما بهروز نشدهاند؟
نه اما گاهی منابع قدیمی را به زبان فارسی امروزی
مینویسند .مثال من خودم که بیشتر در حیطه
بارداریکارمیکنم،بااستفادهازکتابهایقدیمی
و همین طور مقاالت و کتابهای طب رایج ،یعنی

با دیدگاه تلفیقی ،کتابی درباره مشکالت دوران
بارداری مینویسم که می تواند در درمان این
بیماران استفاده شود.
 :آیا درمانهایی که براساس منابع
قدیمی در حال انجام است ،براساس آمار
راستیآزماییشدهاند؟
کاری که ما در دانشکدههای طب ایرانی انجام
میدهیم همین است .یعنی براساس درمانهای
موجود در کتابهای طب ایرانی و جستجو در
مقاالتتحقیقاتنوین،مطالعاتیراطراحیمیکنیم
تا به عنوان پایاننامه دانشجویان ،کارآزمایی بالینی
شود .معموال یک تا دو مقاله از هر کدام از این
پایاننامهها استخراج میشود.
 :کار آماری درباره درمانهای طب
ایرانی وجود دارد؟
بله ،دادههای کارآزماییهای بالینی ،با تستها و
روشهای مدرن آماری بررسی میشوند .اما اگر
منظور شما این است که روی یک کتاب قدیمی
مربوط به یک حکیم ،کار آماری جامعی انجام
شده یا نه ،جواب شما منفی است.
برخی از حکما در همان موقع تجربیات خود را
درباره درمان برخی بیماریها ثبت کردهاند اما به

روشهای جدید کار آماری انجام نگرفته.
 :تخصص طب ایرانی را پیاچدی
میگویند .پیاچدی دقیقا یعنی چه؟
پیاچدی به معنای فلسفه آن علم و کارهای تئوری
مربوط به آن است .مثال پیاچدی تغذیه ،هم نگاه
به مسائل تئوریک علم تغذیه دارد و هم مسائل
بالینی.طبسنتیهمبههمانترتیب،همبرمسائل
تئوریک تمرکز دارد و هم درمان بالینی.
طب ایرانی با رشتههای تخصصی دیگر که فقط
کار درمانی انجام میدهند ،تفاوت دارد .ما هم کار
درمانیمیکنیموهممتونقدیمیرابررسیمیکنیم.
 :به این ترتیب ،میتوانیم طب ایرانی
را طب مکمل بدانیم؟
براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی ،طب
سنتیهرکشوردرهمانکشور،طبسنتیشناخته
میشودودرکشورهایدیگر،طبمکملمحسوب
میشود .یعنی در کشور ما ،طب سنتی چین ،طب
مکملاستوطبخودمان،طبسنتیایراناست.
اگر منظورتان از مکمل ،طب تلفیقی است؛ بله،
طب ایرانی میتواند در تلفیق با طب رایج به درمان
بیماریها کمک کند.
 :زبان علمی ایران در زمانهای قدیم،

عربی بوده .کتابهای طب ایرانی به کدام زبان
هستند؟ ترجمه شدهاند؟
بهجزبرخیکتابهایمعروفمثلقانونابنسینا،
قریببهاتفاقمنابع طب ایرانیبه زبان عربیقدیم
هستند و به همان زبان هم ما آنها را میخوانیم.
قانون ابن سینا را آقایی که تسلطی به زبان عربی
داشت ،در سالهای قبل ترجمه کرده بود اما وقتی
من دانشجوی طب ایرانی آن را میخوانم متوجه
میشومبرخیازموارداشتباهترجمهشده،بنابراین
ما نمیتوانیم دقیقا به آن ترجمهها استناد کنیم.
 :مرز تطابق طب ایرانی با طب امروزی
کجاست و چطور میشود این دو را با هم
منطبق کرد؟
در بیماریهای بسیاری امکان این تطابق وجود
ندارد .مثال ،بیماری قوبا در متون طب ایرانی را
نمیتوانیممعادلکاملیکبیماریپوستیامروزی
بدانیم ،ممکن است معادل اگزما بدانیم و گاهی
پسوریازیس .درواقع بسیاری از واژههای طب
ایرانی بین  2یا  3بیماری کنونی همپوشانی دارند.
 :داروهای طب ایرانی که توسط
پزشکانتجویزمیشود،تاچهحدراستیآزمایی
و آزمایش شده؟
اگر دارویی برای پایاننامه درست شده باشد ،در
همان مورد پایاننامه تولید شده .برخی از این
داروها ممکن است برای پایاننامه خاصی درست
نشده و فقط براساس تجربه استادان درست شده
باشند و تجویز شوند.
 :منظورم این است که استانداردی
برای داروهای طب ایرانی وجود دارد یا نه؟
سازمان غذا و داروی کشور ،ادارهای به نام
فرآوردههایسنتی،طبیعیومکملدارد.داروهای
سنتی از این سازمان مجوز می گیرند و می توانند
درداروخانههایسطحکشورنیزبهفروشبرسند.
داروهای درمانگاههای طب ایرانی ،یا در دسته
داروهای مجوزدار از سازمان غذا و دارو هستند ،یا
زیرنظردانشکدههایطبایرانیتولیدمیشوندو
فقطدرکلینیکهایتخصصیبهفروشمیرسند.
 :پزشکان طب ایرانی هر بیماری را
ویزیتمیکنند؟مثالهمپوست،هماطفالیا..؟
طب سنتی ایرانی ،یک طب کلنگر است و همان
طور که گفتم متخصصان طب سنتی ،بیماران را
به صورت تلفیقی ویزیت میکنند.
برخی از همکاران ما ،با توجه به عالقه خود و
بنابر موضوع پایاننامه در دوران پژوهشی دکترای
خود ،بر موضوع خاصی متمرکز میشوند.

نظر سازمان جهانی بهداشت درباره طب سنتی
سازمانجهانیبهداشتدرتعریفطبسنتیمیگوید:
«طب سنتی سابقهای طوالنی دارد .این طب خالصهای
استکلیازدانش،مهارتهاواقداماتپزشکیبرمبنای
نظریهها ،باورها و تجاربی که برای هر فرهنگی خاص
خود است و چه قابل توضیح باشد و چه نباشد ،برای
حفظ سالمت و همچنین پیشگیری ،تشخیص و بهبود
و درمان بیماری بدن از آسیبهای جسمی و روانی
به کارمیرود».
در گزارش جهانی این سازمان درباره طب سنتی و
مکمل در سال  2019میالدی آمده است« :گزارش
سازمان جهانی بهداشت در سال  2019درباره طب
سنتی و مکمل تدوین شده است تا خالء موجود در
اطمینانبخشی و اعتبار و دادههای رسمی کشورهای
عضو در زمینه طب سنتی و مکمل را بررسی کند».
به این ترتیب ،به نظر میرسد ،از نظر این سازمان طب
سنتی بدون آنکه حکم در کنار گذاشتن آن داده شود،
با توجه به نقشی که در عرصه پزشکی برای خود قائل
است ،باید همچنان بررسی شود.
سازمان جهانی بهداشت خاطر نشان میکند استفاده
نادرست از داروها و روشهای سنتی میتواند آثار
منفی یا خطرناکی داشته باشد و تحقیقات بعدی الزم
است تا اثربخشی و ایمنی داروها و روشهای مورد
استفاده در برخی از طبهای سنتی تأیید شود .این
سازمان یک راهبرد  ۹ساله برای حمایت از کشورهای
عضو دارد که از نقش مثبت و سازنده طب سنتی در
جوامع اطمینان حاصل شود.
سازمان جهانی بهداشت تا سال  2023حمایت از
کشورهای عضو برای تحقق اهداف زیر است:
 .1مهار و کنترل و به نظم درآوردن سهم فعلی طب
سنتی و مکمل در سالمت ،بهزیستی ،سالمت و درمان
مردممحور و نظام سالمت یکپارچه
 .2بهبود ایمنی و اثرگذاری طب مکمل و سنتی از طریق
نظاممند کردن ،تحقیقات و یکپارچگی محصوالت،
اقدامات و دستاندر کاران این طب در نظام سالمت
به نحو مناسب».

طب سنتی که در کشورهای باستانی از جمله چین،
مصر و هند سابقهای طوالنی دارد ،تا روزگار ما اغلب
در نقاطی رایج بوده که به دلیل فقر اقتصادی و کمبود
امکانات و فارغالتحصیالن رشتههای پزشکی ،امکان
برخورداری از امکانات نوین پزشکی ممکن نبوده
است .در قاره آفریقا به دلیل فقر ،هنوز طب سنتی یا
مکمل از روشهای قالب درمانی است .در چین نیز
که پرجمعیتترین کشور جهان است ،تا چند دهه قبل
طب سنتی سهمی قابلتوجه در درمان بهخصوص در
مناطق دورافتاده و روستایی داشته.
به این ترتیب ،طب سنتی به دلیل قیمت مناسب و
دسترسی آسانتر نسبت به طب امروزی ،درمان طبیعی
و عوارض جانبی کمتر مورد توجه قرار گرفته اما از
طرفی مطالعات اخیر نشان دادهاند ،گیاهان دارویی که
پایه اصلی درمان در انواع طب سنتی در جهان ازجمله
طب ایرانی ،هستند به دلیل داشتن برخی عناصر سمی
یافلزاتسنگینیاواکنشهایخطرناکباسایرداروها،
میتوانندخطرناکوباعثبرخیعوارضجانبیمانند
نارسایی کلیه یا صدمات کبدی شوند.
در برخی از کشورهای آسیایی و آفریقایی ،تا 80
درصد از مردم نیازهای اولیه بهداشتی خود را از طریق
طب سنتی برطرف میکنند .زمانی که از طب سنتی
خارج از فرهنگ سنتی استفاده میشود ،آن را «طب
جایگزین» در نظر میگیرند.

پزشکی مبتنی بر شواهد
(به انگلیسی)Evidence Based Medicine :

که به اختصار  EBMگفته میشود .میکوشد زبانی
علمیومشترکبرایپزشکانبهوجودآوردوازتلفیقی
بین بهترین دانش موجود (شاهد یا  )Evidenceبا
تجربه بالینی و ارزشهای بیمار استفاده میکند.
شواهد که بهترین دانش موجود هستند عبارتند از
تحقیقات بالینی رایج که برای تعیین درستی و دقت
تستهایتشخیصی،اندازهگیریمیزانتاثیررژیمهای
درمانی ،و مانند آن انجام میشود.

سازمان جهانی بهداشت خاطر نشان
میکند استفاده نادرست از داروها و
روشهای سنتی میتواند آثار منفی یا
خطرناکی داشته باشد و تحقیقات بعدی
الزم است تا اثربخشی و ایمنی داروها
و روشهای مورد استفاده در برخی از
طبهای سنتی تأیید شود

شواهد جدید حاصل از تحقیقات بالینی ،تستهای
تشخیصی و درمانهای قبلی را باطل کرده و آنها را
با شواهد جدید دقیقتر و قابل اعتمادتر جایگزین
میکنند ،به طوری که اغلب کتابهای معتبر پزشکی
بعد از چند سال باید بازبینی و گاهی از نو نوشته شوند.
مهارتبالینیپزشک،تخصصوقدرتتشخیصسریع
عالئم بیماری ،خطرات و فواید تداخلهای احتمالی،
مستقیم مربوط
ارزشهای فردی و انتظارات بیمار که
ً
به پزشک و تجربیات بالینی او میشود.
روش پزشکی مبتنی بر شواهد اولین بار پس از
انقالب فرانسه در پاریس استفاده شدهاست .به اعتقاد
برخی از محققان در طب سنتی چین نیز ریشههای
آن دیده میشود .شواهد علمی در مقابل تجربه به
کار میرود که خوب است پزشک به جای اینکه
فقط به تجربیات خودش تکیه کند به نتایج حاصل
از پژوهشها توجه کند.

کرونا؛ طب سنتی چه میکند؟

این روزها کرونا از موضوعاتی است که برای برخی
مدعیان طب سنتی یا ایرانی یا مکمل در بیشتر تقاط
جهان فضایی برای عرض اندام ایجاد کرده است.
کیانوش جهانپور ،سخنگوی قبلی و رئیس فعلی مرکز
روابط عمومی وزارت بهداشت در توئیتی نوشته:
«بیش از 96درصد مبتالیان کرونا اعم از با عالمت و
بیعالمت ،کارشون به بستری نخواهد کشید .از اون

جمع بستری شده هم 90درصد بهبود مییابند ،لذا
ادعای درمان کووید 19با حنظل و بنفشه و گالب
و جوش شیرین و فالن شربت گیاهی و بهمان
مکتب طبی و...اغلب دکانی بیش نیست ،مراقب
کاسبان کرونا باشیم».
بیبیسی نیز در خبری با عنوان سازمان بهداشت
جهانی درمانهای سنتی کرونا در آفریقا را بررسی
می کند ،میگوید« :سازمان بهداشت جهانی و مرکز
آفریقایی کنترل بیماریهای کمیته مشترکی را برای
بررسیوراهنماییتحقیقاتپیراموندرمانهایسنتی
برای ویروس کرونا تشکیل دادهاند.
کارشناسان این کمیته اطالعات و راهنماییهای الزم
را در اختیار کشورهای آفریقایی قرار میدهند تا
بتوانند کیفیت و کارایی شیوههای سنتی درمان را با
روشهای علمی بررسی کنند.

هدف از این برنامه انطباق شیوههای سنتی درمان با
معیارها و ضوابط بینالمللی پزشکی عنوان شده است.
مدیر سازمان بهداشت جهانی برای آفریقا گفته است
در حالی که کشورهای مختلف درصدد یافتن واکسن
و راههای درمان مبتالیان به ویروس کرونا هستند،
تحقیقات در زمینه شیوههای سنتی و رایج درمان این
بیماری باید مبنایی علمی داشته باشد.
تشکیل این کمیته با گزارشی از ماداگاسکار همراه شده
که استفاده از داروهای گیاهی را برای درمان مبتالیان
به ویروس کرونا تبلیغ میکند .به گفته مقامات محلی،
تقاضا برای این درمان به شدت افزایش یافته است.
نیجریه گفته است که آزمایشهایی را روی این
داروی گیاهی ماداگاسکار انجام داده که مشخص
میکند که هیچ تاثیری در بهبود بیماران مبتال به
ویروس کرونا ندارد.

