
ی شا  و ا

ی ش وزش  مان و آ ت،  ھدا رم    وز 

ر  ی د یناب آ م  

د د(ص) و آل  وات   بهداشت و  ي، ضمن عرض تقدير و تشكر از جنابعالي و جامعه احترامو با سلام و  با سالم وص

مجاهدتي حماسه آفرين خلق در خط مقدم مبارزه با اين ويروس منحوس  Covid_19درمان كشور كه در مدت همه گيري 
آن داشت تا در جهت دغدغه به  كرديد ابراز مي دارد لزوم مبارزه هوشمند، خلاقانه و مدبرانه با اين همه گيري ما را بر

  نهفته در حوزه پزشكي كشور، نكاتي را پيرامون طب سنتي ايراني در محضرتان متذكر شويم.ي گيري همه ظرفيت ها كار

هزار نفر از  چهل و پنجگذرد؛ ويروسي كه تاكنون جان بيش از ع ويروس منحوس كرونا در كشورمان ميماه از شيو ده حدود
اواخر اسفند ماه سال گذشته  .هاي زيادي به حوزه بهداشتي و درماني كشور تحميل كرده استمان را گرفته و هزينههموطنان

ي كشورمان و طب سنتي چين، متخصصين چيني به بود كه در نشستي ويدئوكنفرانسي با حضور متخصصان طب سنت
هاي طب گيري تركيبي از درمانبيماران از درمان تركيبي طب رايج و طب سنتي در چين اشاره و بهره درصد ٩٠گيري بهره

درماني كشور با  اصلي در حالي كه در مراكز د.اعلام كردن ومير بيماران كرونا در چينكاهش مرگسنتي و رايج را از علل 
  بيماران كرونايي استفاده نشد! وجود اعتماد كامل نسبت به طب رايج، از ظرفيت طب سنتي در بهبود و پيگيري

ما درخواست داريم حداقل در يكي از بخشهاي بيمارستاني  ":اعلام كردسنتي پزشك و متخصص طب  دكتر مهدي فهيمي
 مروزابراي درمان بيماران مبتلا به كرونا استفاده كنيم اما اين درخواست تا به  هاي موفق رايج طب سنتيكرونا بتوانيم از روش

كز درماني را در اختيار متخصصين طب سنتي در حوزه رراهكار اين بود كه يك م .تالفت وزارت بهداشت مواجه بوده اسبا مخ
مجموعه انتخاب كنند و برخي از افراد مبتلا به عنوان مدير آن هاي طب سنتي را بهكرونا قرار دهند و رئيس يكي از دانشكده

رفت گطور آزادانه انتخاب كنند كه در آن بخش درمان شوند و سپس يك مطالعه علمي صورت ميكرونا را نيز با تمايل خود به
محدوديت ها و  در برابر  ".فايده گرفته شدهاي طب سنتي بر درمان كرونا شويم اما جلوي اين طرح مفيدتا متوجه تأثير روش

كم لطفي ها، طب سنتي تلاش كرده در كنار كاركنان خط مقدم كرونا، در مقابل كروناي عالم گير براي حفظ سلامت مردم 
كارآزمايي باليني، داروهاي مجوز گرفته براي مهار  شصتنقش خود را ايفا كند كه از جمله ي آن ها مي توان به انجام بيش از 

 ن طب سنتي اشاره كرد.مراجعه كننده به متخصصابيماران كرونايي  روند بيماريبيماري كرونا و پيگيري 

با اشاره به رتبه پنجم ايران در  جنابعالياي به هاي مجلس شوراي اسلامي در نامهعليرضا زاكاني؛ رئيس مركز پژوهشدكتر 
دانشگاهي طب ايراني و كمرنگ كردن  تضعيف جايگاه"چاپ مقالات علمي در حيطه طب سنتي و گياهان دارويي، تأكيد كرد: 

تنها كمكي به حل مسئله نكرده بلكه بستر را براي بروز و نمود اي در مقوله طب سنتي، نهرشتهپژوهش و كارهاي بين
طب سنتي ايران، برگرفته از حكمت و بر پايه خرد جمعي و تجربيات . مي، بيش از پيش فراهم خواهد ساختهاي غيرعلجريان

ها و تجربيات گرانقدر به جاي مانده از تلاش حكيمانه، تحقيقات عالمانه و تجارب پزشكي قرون مختلف و محصول انديشه
ازي، علي بن عباس ارزشمند حكماء و ستارگان پرفروغ طب سنتي ايران همانند شيخ الرئيس ابن سينا، محمد بن زكرياي ر



اي طب در غرب و شرق است كه حدود هشت قرن مرجع دانشگاه ه... اهوازي، سيد اسماعيل جرجاني، بهاءالدوله رازي و 
تي نظير است و طب سنبدين ترتيب واضح است كه سهم ايران در شكل گيري و بالندگي دانش پزشكي، بي ت.جهان بوده اس

علمي طب سنتي و مكمل در دنيا، قابل توجه و احترام است و به عنوان يك مزيت  ايران به عنوان بخشي از حركت عظيم
المللي بالايي دارد و اخيراً و به دنبال پيگيري وزارت بهداشت و پژوهشي بين-علمي فرهنگي كشور، ظرفيت تعاملات آموزشي

به  Persian Medicine ستقل با نامارزيابي مستندات مربوطه از سوي سازمان جهاني بهداشت، به عنوان يك مكتب طبي م
هاي مختلف مردم از طب سنتي در ميان توده .المللي بزرگ محسوب مي شودرسميت شناخته شده است كه يك موفقيت بين

نوعي مقبوليت فرهنگي برخوردار است و در صورت عدم پاسخ علمي و نظارت شده به مطالبه رو به تزايد مردم براي دريافت 
رسان به سلامت ، زمينه براي گروهي از فعالان در نهادهاي غيرآكادميك و ارائه خدمات غيرعلمي و آسيبخدمات طب سنتي

، طبق گزارشات": نيز در همين مسئله اشاره كردند ستاد مبارزه با كروناي پايتخت مسئولدكتر زالي، "   .شودمردم فراهم مي
   ".كنندوص داروهاي طب سنتي سؤال ميدر خص ٤٠٣٠ ي گيرندگان سامانهدرصد تماس ٤٠بالغ بر 

بهداشت و عضو كميته اجرايي مطالعه كارآزمايي باليني براي درمان  وزارتتحقيقات  مستعفي ملك زاده معاون رضادكتر 
Covid_19  سازمان بهداشت جهانيدر )WHO(  اين مطالعه كارآزمايي با گذشت حدود هشت ماه از انجام خبر داد كه

و  "بتا_اينترفرون"، "لوپيناوير"، "رمدسيوير"چهار داروي ضد ويروس  نشان مي دهد كه نهايي بررسي هانتايج باليني، 
ر د كرونا بستريبه ناشي از بيماري مبتلايان  و مرگ و ميردرمان  كاهش طول بستريتاثيري بر  "روكسي كلروكينهيد"

  بيمارستان نشان ندادند.

ر و جالب تدر پي دارند  چشمگيري عوارض جانبيو  براي مردم دارند بسيار بالاييقيمت   اكثر اين داروها در صورتي كه
كل دكتر ايرج حريرچي، معاون وصيه ي وزارت بهداشت قرار دارند!آن است كه هم اكنون نيز اين داروها تحت حمايت و ت

 اندويزي بر درمان بيماري كرونا مؤثر نبودهتا به امروز اكثر داروهاي شيميايي تج" در تاييد اين مسئله فرمودند:وزارت بهداشت 
وميرهاي كرونا بخشي از مرگ، جا كه عوارض داروهاي ويروسي بسيار بالاستو در بسياري از كشورها از جمله كشور ما از آن

ترين مزيت دكتر زهره الهيان نماينده مجلس شوراي اسلامي، مهم  به علاوه، ."دليل عوارض اين داروهاي تجويزي بوده استبه
رقابتي كشور ما در درمان بيماران كرونايي را، طب سنتي با معرفي روش هاي اثربخش، كم هزينه و داراي عوارض جانبي 

مديركل دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت تأكيد كرد كه اصلاح الگوي هم چنين  پايين در قالب مقالات علمي، عنوان كردند.
  .ومير ناشي از بيماري بسيار حائز اهميت استرونا و كاهش شدت بيماري و حتي كاهش مرگغذايي در پيشگيري از ابتلا به ك

از جمله سند ملي گياهان دارويي و طب سنتي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و برنامه  در اسناد بالادستي وزارت بهداشت
متأسفانه بعضي از مسئولان عنوان شده اما  نهوزارت خااين  ايفوظ جزو، گسترش و تقويت جايگاه طب ايراني ششم توسعه

 وزارتتحقيقات  مستعفي معاون ،دكتر ملك زاده .مي كنندطب سنتي  همه جانبه ي وزارت بهداشت، اقدام به تخريب
مي   "يشرفته ي پزشكي مدرنعامل ناپايداري نظام بهداشت و محروم كردن مردم از درمان هاي پ"طب ايراني را  ،بهداشت

شبه "و  "فاتخرا"انجمن هاي پزشكي، طب سنتي كشور را  سايوراز  ديگر به علاوه ايشان در نامه اي به همراه عده ايدانند! 
خواستار در اين نامه در موضعي كه منافع خود را با گسترش دانش طب ايراني در خطر مي بينند،  معرفي مي كنند و "علم

حذف اين رشته ي علمي از دانشگاه ها و وزارت بهداشت و جلوگيري از پخش برنامه هاي طب سنتي در رسانه ها هستند! 
معتقد به اين موضوع بودند كه پنجاه و پنج تا هفتاد درصد مردم بايد به تدريج به بيماري كرونا مبتلا شوند نه اين كه در ايشان 

تخت و امكانات كافي را فراهم كرد كه يادآور نظريه ي ايمني دسته ز جمعيت مبتلا شوند تا بتوان زماني محدود تعداد زيادي ا
  جمعي است!

با اشاره به اين كه مجلسي ها را به  ،مجلس شوراي اسلاميكميسيون بهداشت مردم اصفهان در نماينده ي دكتر زهرا شيخي 
 هاينمونه درصد  ٢٧چرا  "سوال پرسيد و نوشت: پنجي كرونا در توييتر ستاد كرونا راه نمي دهند از وزارت بهداشت و ستاد مل



چرا كشوري   درصد مبتلايان جهاني از كرونا را دارد؟ ١تحقيقات باليني سازمان بهداشت جهاني مربوط به ايران است كه تنها 
تلخ  ي چرا تجربه  قرار مي گيرد؟ اول كه به شدت تحريم دارويي است در پژوهش هاي ناشناخته روي سلامت در رديف

ستاد ملي مبارزه با  چرا تركيب  اعتماد به سازمان هاي ظاهرا جهاني در حوزه ي جمعيت را دوباره با كرونا تكرار مي كنيم؟
چرا از نمايندگان ملت در مجلس هيچ كس عضو اين ستاد نيست و از درون   كرونا و نحوه ي تصميم سازي آن شفاف نيست؟

  "ندارد؟ آن خبر

براي ظرفيتهاي علمي هرگز نبايد شرايط دوقطبي ايجاد شود؛ علم راهبردهاي مختلفي دارد  "هم چنين ايشان اظهار كرده اند:
گيرد، بايد از تمام راهكارهاي آن بهره گرفت مخصوصًا در زمان حاضر و زماني كه در بحث سلامت مردم مورد استفاده قرار مي

مسئله ي آزار دهنده در جامعه ي علمي امروز كشور ما اين است كه وقتي طب نوين  .هستيم ومير بالاييكه شاهد مرگ
كارآزمايي يا مطالعاتي در زمينه ي درمان انجام مي دهد از نظر برخي از اين افراد كاري علمي محسوب مي شود اما اگر همين 

درصد كل بودجه ي نظام سلامت كشور  ٥ ود!كار توسط متخصصين طب ايراني صورت گيرد ديگر كار علمي محسوب نمي ش
بايد به طب سنتي اختصاص داده شود كه متاسفانه در چند سال اخير هيچ نوع بودجه اي از سوي وزارت خانه مربوطه به طب 

كارآزمايي كه از سوي كميته ي طب ايراني به وزارت بهداشت تحويل داده شده  ٦٧سنتي اختصاص داده نشده است... از ميان 
مورد از آن ها را تاييد كرد و قرار شد كه از آن ها در نظام سلامت كشور استفاده كنند كه متاسفانه تا  ٨ست اين وزارت خانه ا

   " هيچ گونه اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است... آبان) ٧(به امروز

هاي هاي پزشكي نوين در اولويت روشدرمان اًصرف يي،كروناي بيماران  هاي پذيرندهدر بيمارستان ،با وجود اين اظهارنظرها
 !هاي كشور در اين شرايط بحراني نداردهاي غني طب سنتي جايگاهي در بيمارستانمندي از ظرفيتدرماني قرار دارد و بهره

هاي درماني آن در كارگيري مؤثر متخصصين طب ايراني و روشاز زمان شيوع گسترده كرونا در كشورمان، چرايي عدم به
، سؤال اصلي كارشناسان و توده مردم از Covid_19ومير بالاي بيماران مبتلا به هاي كشور با وجود مرگسطح بيمارستان

هاي گسترده طب سنتي در درمان استفاده از توانمندي ي امروز مسئله تا به .مسئولان نظام سلامت كشورمان بوده است
 ها و ارائه آنها به مسئولانبيماران كرونايي در بخش رسمي و بيمارستاني نظام سلامت كشورمان محدود به انجام برخي پژوهش

هاي كشور صورت بيمارستاناز طب سنتي در سطح  عمليو هنوز هيچ اقدام جدي براي استفاده  ت!وزارت بهداشت بوده اس
مورد  ن هاو هم چنان حتي پس از كارآزمايي هاي باليني تاييد شده و امتحان پس داده، توصيه به بهره گيري از آ نگرفته است

  .تاكيد قرار نگرفته است

ومير چشمگير مرگ در درمان بيماران كرونايي و كاهش) بيماران درصد بهبودي ٩٢ باو هند (تجربه بسيار موفق چين  
Covid_19 ي بي مهري و ب ، خود گواه بزرگي بر اين حقيقت تلخ است كهكشورشانبا استفاده از طب سنتي  هادر آن كشور

شده طب سنتي در هاي آزمودهاستفاده از توانمنديبه طب سنتي ايراني و عدم  مسئولان نظام سلامت كشوربرخي  توجهي
جان مردم، با از دست دادن  ي و توده خطر انداخته مروز جان هزاران نفر از مردم كشورمان را بهدرمان بيماران كرونايي تا به ا

داروي  چهاربسيار بيشتر از  ظرفيت طب ايراني، !مي پردازندلفت مسئولان امر با طب سنتي را مخا عزيزان خود، بهاي اين
ز ا است و قطعا مي تواند با فراهم كردن شرايط مناسب و ميدان دادن به طب سنتي، گام هاي بيشتري برداشت. مجوز گرفته

  :مي توان به جمله اقدامات مورد نياز

  براي بهره گيري به موقع از آن ها ، روش ها و داروهاي كارآزمايي شدهصدور سريع تر مجوز هاي لازم براي پژوهش ها _١

به جاي  و...) ، عصاره هاعرقيات(مانند داروها،  فرآورده هاي گياهيحمايت از توليد گياهان دارويي و پردازش آن ها به  _٢
  صادرات خام آن ها

  پوشش بيمه اي هزينه هاي درمان، دارو و خدمات طب سنتي _٣



  مراكز درمان كرونا اشاره كرد.ن طب سنتي در روند بهبودي بيماران كرونايي در بهره گيري از دانش متخصصا _٤

در پايان ضمن عرض مجدد خداقوت و خسته نباشيد به شما و همه خادمان ملت ايران در حوزه بهداشت و درمان كشور كه با 
جهاد خالصانه و خستگي ناپذير در خط مقدم جبهه دفاع از سلامت ملت تا پاي جان ايستادگي كرده ايد و با درود و احترام  

ه محضر پرفتوح شهداي سلامت (اعلي الله مقامهم)، ابراز مي دارد هرآنچه در اين مرقومه به استحضارتان رسيد، بي كران ب
بهداشت و درمان  كاركنانهمچون شما، از سر دلسوزي و دغدغه كساني بوده است كه حفظ و اعتلاي سلامت مردم عزيز و نيز 

  هستند.گيري حداكثري ظرفيت هاي طب سنتي ايراني را خواهانند و به دور از سوء نيت، خواستار به كار
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 بوشهر بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي 

 البرز بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي 

  شيراز علوم پزشكيبسيج دانشجويي دانشگاه  
 ياسوج بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي 

 جهرم بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي 

 بيرجند بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي  
 گيلان بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي  
 لرستان بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي 

 تبريز بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي 

 كاشان دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي بسيج  
 مراغه بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي 

 جيرفت بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي 

 

  

 

 

 

  



 

  

  

  

  

  

  

 

 

  


