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روش:درمرحلهاولمفاهیمموردتأکیددراینسیاستونیزمهمترینمنابعتحقییقازاسینادباالدسیتینظیاموپایگیاههیایاطالعیاتی
بهطور سیستماتیک و بدون محدوده
 ، Cochron Library ، Science Direct ، Scopus ، EMBASE ، Web of Science ،PubMedو  Google Scholar
انومتخصصانحوزههیایمیرتبطبیاطیبوداروسیازی

سیاستگذاران،مجری

زمانی مورد بررسیقرار گرفت.درمرحلهدوم ازتجارب زنده
طبقهبندیوموردتحلیلقرارگرفت.
ارائهکنندگان خدمات طبسنتیبهشیوه مصاحبه ،کدگذاری ،
سنتیایرانی 
يافتهها:دراینمطالعه14مفهوممرتبطبابندهاموردتبیینوتعریفقرارگرفتونیزبالغبر68پیشنهادبهتفکیکبرایتبیینبندهای
هایکلینظامدرحیطهطبسنتیایرانیدرکلیهابعادتیرویجوفرهنی سیازی،آمیوز ،پیژوهش،

نتيجهگيری:دراینپژوهشسیاست
طوریکهباسیاستهایملیوباالدستیهمگامبودهوضمنپیشیبردسیاسیتاقتصیاد

واردات،صادراتوفناوریوتولیدتبیینگردید .
به
افزاییطبرایجوسنتیایرانیمیتوانداز


هاضمنهم

تبییناینسیاست
مقاومتیباسایربندهایسیاستهایکلیسالمتنیزهمراهباشد.

هایانحرافیورونقشیادیوازطرفیسببجلوگیریازمحرومنمودنجامعهپزشکیازفرصتهیاینیوین


طرفیسببجلوگیریازنحله
درمانیشود.

تبیین،طبسنتی،طبایران

سیاستهایسالمت،

كليدواژهها:بند12


مقدمه

تهیهنمودهاست(.)3درنگاهیدیگرجامعیهچییندرییکاقیدام

رویکییردبییهاسییتفادهازطییبسیینتیاقییواممختلییفدرسیسییتم بزرگوجانبدارانهنسبتبهطبسنتیوبهدستوررئییسجمهیور
بهداشییتیدرمییانیرایییجازموضییوعاتپییرچییالشجامعییهعلمیییو شیجیپین ازسال2118ضمنحذفالزامانجاممطالعاتبالینی
دولتهایجهاناست.درنگاهیعجوالنهوقدیمیهمهگونهرویکرد برایورودداروهایچینیبهبازارداروازسیال2116وطبیقییک
بهطبسنتیاصیلوبراساسمنطقکلنگر(،)Holisticوشییوههیای چشمانداز11سالهبرایرونقطبسینتیچینییومعرفییآنبیه
التقاطیواحیاناشیادانهبهصورتیکجاودریکمقولهوتحتعنوان جهانیان،برنامهریزیوسیعیرادردسیتورکیارقیراردادهاسیت.از
شبهعلمدیدهشدهودانیشجزئیینگیر()Reductionismطیبراییج جملهاینبرنامههاحمایتمالیمساویباطبرایجازطیبسینتی
بهعنوانعلمطبقهبندیمیشود(.)1هرچنیدایینشییوهمییتوانید چینی،تسیهیلورودبیهدورههیایآمیوز طیبسینتی،افیزایش
درمانگرهاومتخصصانطبسنتیازکمتراز3در11111نفربه4

تالشیبرایآگاهیدادنبهپژوهشگرانباشدعمالسببتوقیفورود
مبانیوفلسفههایکلنگرطبسنتیبیهدانشیگاههیامییشیود.ودر در 11111نفر،افزایشفرو داروهایچینیاز26درصدبیه31
نتیجهاصالتصرفبهداشتههایعلمییموجیودکیهناشییازعیدم درصدوافزایشناحیههایبزرگگردشگریطبسنتیاز1موردبه
اشرافبرمبانیاصیلطبهایسنتیاسیت،سیببعیدمتوانمنیدی 15موردتاسال2121میباشد(.)4هرچندکهایناقدامدولت
جامعهدانشگاهیدرافتراقدانیشهیایاصییلسینتیبیاشییادیو چینسببایجادواکنشهاییبهدلیلگزار وجودترکیباتسمی
التقاطمیشود.ایندرحالیاستکهامروزهنگیاهفلسیفیوکیلنگیر درداروهایچینیودرنتیجهگفتگوهایعلمیدرردیاقبولاثرات
بهبهداشتودرماندرکنارنگاهجزئینگر(نگیاهرربیی) ژنوتوکسیسییتیونفروتوکسیسیییتیآنهییاشییدهاسییت(،)5،4امییا

(نگاهشرقی)
دانشرایجموردتأکیدجامعهعلمیجهانیقراردارد(.)2ودرنتیجه درعینحالنشاندهندهرویدادبزرگیاستکیهدرشیرقدرحیال
اییننگیاهاعطیایجیایزهنوبیلپزشیکیبیهخیانمیویوتیوازجامعیه ظهوراست.توجهدقیقبهرویکردهایمختلیفجامعیهجهیانیبیه
طبسنتیچیناست.یویوتوتأکیدمیکندکهدارویآرتمییزینینرا طبهایسنتیمیتواندراهگشایبرنامهریزیدرحیطهطبسینتی
ازگیاهدرمنه()Artemisia annua L.وبیراسیاسشییوهتهییهداروبیر ایرانیدرنظامسالمتباشد.
مبنایکتابقانونزردچین(مربوطبیهحیدودسیال311مییالدی)

333

سرزمینایراندرطولتاریخهموارهازکانونهیایمهیمعلیوم

Downloaded from ijhp.ir at 23:12 +0430 on Wednesday April 8th 2020

12ارائهشد.

تبيين بند  21سياستهاي ابالغي در ...

گوناگونبهخصوصدانشپزشکیبودهبهطوریکهقیدمتپزشیکی



درایرانباستانبهپیشازدورهاوستابرمیگردد(.)6برخیمنیابع
تاریخپزشکیسابقهطبسنتیدرایرانرابهبییشاز8111سیال
قبلازمیالدمسیحذکرنمودهانید(.)7بیهتیدریجدانیشطیبکیه

آمیختهباهنروفراستاستدردورانتمدناسالمیباتوصیههای
تابعینایشانهمراهشدوبهشکلایرانی-اسالمیشیکوفاشید.در
این دانشبهبررسیتغییراتبدنانساندرجهتحفظسیالمتیو
بازگرداندنسالمتیبهبدنهاییکهسالمتیازآنهارفتهپرداختیه
اینمکتبطبیدرطولتاریخبافرازونشیبهاییروبرو

شدهاست.
بودهاستودرطیاینمدتطبیبانصاحبنیامازاسیطورههیایی

شكل  1ـ تصوير كتاب گياهان دارويـی



سودمند ايران و عراق

مانندتریتاوجاماسبحکیمگرفتهتاعلیابنعباساهیوازی،رازی،

ابنسیناوقطبالیدینشییرازیوصیدهادانشیمنددیگیردرایین «الحییاوی»اثییررازی711گیییاهودرکتییاب«الجییامعلمفییردات»
سرزمینپرور یافتهاند.


وضعيت توليد گياهان دارويی در ايران و جهان

ابنبیطار1411موردبحثشدهاست.بررسیهانشانمیدهیدکیه
دانشمندانایرانیواسیالمینیوآوریهیایبسییاریدرحیوزههیای
هاداشتهاندکیهفیورا


پزشکی،داروسازی،دندانپزشکیوسایرحیطه

اززمانیکهبشرخودراشناختهازگیاهانداروییبیرایحفیظ قابلتطابقبادانشامروزیاسیت(.)11درقیرونهشیتمتیادهیم
ابیینعبییاساهییوازی،محمیید
سالمتیودرماندرطولتاریخاستفادهنمودهاست.همانگونیهکیه میییالدی،دانشییمندانایرانییی علییی 
ذکرشدتاریخطبدرکشورمامربوطبهچندهزارسالقبلاسیت زکریایرازیوابنسینا،بهدانش"درمیانبیاگییاه"رونیقزییادی
،ابنبیطارمطالعاتفراوانیدرموردخواصدارویی
واوستا(6511سالق.م)رامیتوانازاولینکتابهاییدانستکه دادند.درقرن 13
درآنازگیاهانداروییذکرشیدهاسیت.اگرچیهدریونیانقیدیم ،گیاهانانجامدادوخصوصیاتبییشاز1411گییاهدارویییرادر
بقراطوارسطوبهمییزانزییادیازگیاهیانبیرایدرمیانبیمیاران کتابمفرداتخودذکرکرد(.)12،11ازاواخرقرن19وباتوجیه
استفادهمیکردهاندولیدرمنابعتاریخپزشکیریرب،تئیوفراسیت بهپیشرفتهایفراواندرعلوممختلفازجملهشیمیوداروسازی
سالهیا تحقیقبررویگیاهانداروییدچارافولشدولیباظهورعیوار 
بهعنوانبنیانگذاردرمانباگیاهانشناختهشدهاست( .)8
پسازآندیسقوردیوسدرقرناولمییالدیمجموعیهایاز 611داروهایشیمیایی،محققانبااستفادهازتجربیاتعلمیبهمزاییای
گیاهداروییراباذکرخواصدرمانیتهیهکیردکیهبعیدهاسیرآراز

داروهایتولیدشیدهبیامیوادمیطثرطبیعییتوجیهنمودنیدونگیاه

بسیاریازمطالعاتعلمیدرزمینهگیاهانداروییشد(.)9امااگیر پژوهشگرانمجددابهسمتبررسییواسیتفادهازگیاهیانداروییی
تریندانستههایتئوریپزشکیبیهوییژه،ازطرییق بهخصوصدربینالمللمختلفجلبشد.براینمونهمییتیوانبیه

بپذیریمکهکلی
ترجمهآثاردانشمندانیونانیبیهدسیتمسیلمانانرسییدهاسیت ،کتاب"گیاهانسودمندایرانوعراق"()13اشارهنمودکهدرسال
بسیاریازمسائلیکهپزشکانمسلماندرمواجهبابیماری،خودبا 1936توسطهوپروتیمتحقیقاتیا بابررسیعطاریهایاییران
هایاسالمیوبهویژهشرایط (اصفهانوتهران)وعراق(بغداد)درشیکاگوانتشاریافت(شکل.)1


انداختصاصبهسرزمین

روبوده

آنروبه
خاصآنداشتهاستکهدرنوشتههاییونانیازآنذکریبهمیان اینکتاببهدنبالسلسلهانتشاراتبررسیعطاریهایکرمانشیاهو
نیامدهاست.برایمثالدرکتاب«حشایش»دیوسکوریدسخواص همدانازایرانوشهرهایمختلیفهندوسیتانانتشیاریاقیت.ایین
گیاهبحثشده،درحالیکهدرقسمتداروشناسی

دارویی51

درحالیاستکهدرهمینزماندرایرانتحقیقبررویگیاهان
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اخالقیوحفظسیالمتیدرسییرهنبیوی(ص)ومعصیومین(ع)و
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میشود(.)18باوجوداینتوانمندی هایبالقوهدرکشور،تنهیا

جدول  1ـ كاربردهای مختلف گياهان دارويی
Galenials

داروهایترکیبی
(جالینوسی)

Phytopharmaceuticals

داروهایگیاهی

Herbal teas
Ingredients for drug manufacturing

انجاممیشودکهمستقیماتحتنظیارتوزارتصینعت،معیدنو

Health foods

رذاهایسالمت
auxiliary

Traditional medicines

تجارتمیباشد،ونظارتبرتجویزوعرضهفرآوردههیایگییاهی

Industrial/
products

توسطسازمانرذاوداروباچالشمواجیهاسیت.ومییزاندانیش

Pharmaceutical

داروهایجدید

New drugs

طبسنتیویاطبرایجعرضهکنندگانمیوادطبیعییوگیاهیان
داروییعطاریهانامشخصوتعییننشدهاستوبااینتفکرکیه

داروییواستفادهدرمانیازآنبهصیورترسیمیدردانشیگاههیاو تمامگیاهانداروییبیضررند،احتمالبهخطیرافتیادنسیالمت
سیستمدرمانیمتوقفبود.

جامعهومراجعهکنندگانویاطوالنیشیدنسییردرمیانوجیود

امروزهصدهانوعگیاهدرطبسنتیومکملکشورهایمختلف دارد.
جهاناستفادهمیشود(.)14همچنیندرحالحاضیربییشاز121



نییوعمییادهمییطثرهگیییاهیدرصنعیییتداروسیییازیجهیییانمیییورد وضعيت طبسنتی در ايران و جهان
اسیتفادهقییرارمیگیردوحداقل25درصیدازداروهاییییکییهدر


باوجودپیشرفت هایعلیمپزشیکینیوین،دالییلمختلفیی

دارونامههیایمعتبیرجهیانذکیرشیدهاند،منشیاءگیاهییدارنیید برایاستفادهازطب سنتیومکملدرمیانمردموجودداشیته
(.)15ازسوییگیاهانداروییینقیشمهمییدرصینایعریذاییو استکهطبقیکیبررسیهاازمهمترینآنهااعتقادبیهمیطثر
داروییوسایرصنایع(جدول)1دارند(.)16

بودندرمانتلفیقیطیبسینتیوطیبنیوین(54/9درصید)،

ایرانباداشتن 311روزآفتابیدرسال،تنوعاقلیمیزیادو جالببودنآزمودنطبمکملوجایگزین()51/1واعتقادبیر
اختالفدمای 41تا  51درجهسیانتیگرادیمییانسیردترینو اینکهطبرایجکمککنندهنیست(27/7درصید)رامییتیوان
گرم تریننقطهدرکشور،شرایطمنحصربهفردیرافراهمکرده برشمرد.درمطالعهایکهدرسال2111درآمریکاانجیامشیده
است.بهطورکلیمی توانگفیتکیهکشیتوبرداشیتگیاهیان نشاندادهشدهاستکه26درصیدمیردمآمریکیا–بیهعنیوان
دارویینسبتبهدیگرمحصوالتکشاورزیدارایهزینهکمترو جامعیهنمونییهآمییاری -اطالعاتشییاندرمییوردطییبسیینتیرااز
بازدهیسریعتریاستوسرمایهگذاریبررویگیاهانداروییی خانوادهودوستان14،درصدازاینترنت13،درصدازپزشکانو
برایکشورمی تواندسودآوریکالنیداشیتهباشید(.)17تنیوع 13درصییدازمقییاالتو 7درصییدازرادیییووتلویزیییونکسییب
آبوهیواییوتنیوعاکولوژییک،باعییثتنیوعورنیایگیاهییان میکنند(.)19دربررسیکهدرسیال 1391شمسیی (2112
داروییدرسراسرایرانشدهاستبهنحویکهکشورماراازنظر میالدی) درآمریکاانجامشد،نشاندادهشیدکیهحیدود33/2
تنوعپوشیشگیاهیاندر  11اقلییم از  13اقلییم شیناخته شیده درصدازبزرگساالنو11/6درصدازکودکان4تا17سیالهدر
جهانیسرآمدکردهاست.درایرانبیشاز 8111گونهگییاهی طی 12ماهگذشتهازیکییازرو هیایطیبسینتیومکمیل
رویشداشته که از نظرتنوع حداقل دو برابر قاره اروپاست.بیش

استفادهکردهبودند .ایناستفادهباعیثپرداخیت31/2بیلییون

از  2311گونه از گیاهان اییران دارایخیواص داروییی ،عطیری،

دالرازجیبآنانشدهبود(28/3بیلیوندالربزرگساالنو1/9

ادویهای و آرایشی-بهداشتیاند.دراینمیان  1728گونه از ایین

بیلیوندالربیرایکودکیان17-4سیال)(.)21همچنیینطبیق

گیاهانبهعنوان گیاهان بومیایرانبودهومنحصرا در سیرزمین

گزارشیییدرسییال2112شییایع تییرینعلییتمراجعییهبیمییاران

ایران روییش داردوظرفیتیی انحصیاریبیرایاییران محسیوب

بزرگسالآمریکاییبهطبسنتی/مکملبرایدردکمیر(،)14/9
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طبسنتی

فراوردههایجانبیصنعتی/
دارویی

رویشخودروازطبیعتبرداشتمیشود.

تاکنونعرضهگیاهانداروییبیشترتوسطصینفعطیاریهیا

دمنو هایگیاهی
اجزاییدرساختداروها

حدود  51گیاهداروییدرایرانکشتمی شودوسایرگیاهانبا

تبيين بند  21سياستهاي ابالغي در ...

دردگردن( 7/1درصید)،دردمفاصیل ( 6/8درصید)وعیوار  ملیتغییرکردوبهرهمندیازطبسنتیدراسنادباالدستینظام
قلبیعروقی(5/5درصد)بودهاست(.)21همچنینشایعتیرین سالمتازجملهدرماده16قانونتشکیلوزارتبهداشت،درمان
رو هایدرمانیطب سینتیومکمیلاسیتفادهشیدهدرمییان وآموز پزشیکیومیاده18قیانونتشیکیالتووظیایفوزارت
بزرگساالنآمریکاییدرسال2112(1391میالدی)استفادهاز بهداشت،درمیانوآمیوز پزشیکی،واردشید.درسیال،1381
فراوردههایطبیعی(17/7درصد)گزار شدهاست(.)21

دبیرخانهشورایآموز طبسنتیومکمیلتشیکیلودرسیال

طبابترامی تیواندانشییآمیختیهبیاهنیروفراسیتدانسیتو پزشکانعمومیدردستورکیار قیرارگرفیت.درآسیتانهسیال
گروهیمنشاءآنراحکمتخسروانیایرانباستانمیدانندکهبا 1383شورایآموز وپژوهشطبسینتیومکمیلبیادسیتور
ترکیبباحکمتیونانیوسایرفرهن هاودربسترهآمیوزههیای وزیربهداشتتشکیلشد.درسیال1386وزییروقیتبهداشیت،
نهطبسنتی،مکمیل

اخالقیاسالمیدرطولسالیانمتمادیشکلگرفتهاست.بههر درمانوآموز پزشکی،مشاورخوددرزمی
حال،دردوراناخیرشرایطحاکمبرپزشکیوسیالمتمیردمدر وگیاهانداروییرامنصوبکردوپسازدههاسالوقفه،آموز 
دورانقاجاروانحرافاتمطالبوشیوهدرمانازطبسنتیاصیل طبسنتیوارددانشگاههایعلومپزشکیکشیورشید.امیروزهدر
وازسوییشگفتی هیایپیشیرفتدانیشجدییدباعیثشیدکیه بیشاز21دانشگاهدرسراسرکشورواحدارائیهکننیدهخیدمات
طبسنتیواقعیایرانبهحاشیهراندهشیود(.)22درایینمییان آموزشی،پژوهشیودرمیانیطیبسینتیدارنیدوبییشاز111
گروهیبااسیتفادهازنقصیانمراکیزمجیازارائیهدهنیدهخیدمات پزشکدررشتهطبسنتیداراهستندوبیشاز31داروسیازدر
آموختهشدهاند.


رشتهداروسازیسنتیدانش
طبسنتی،باتأکیدارراقآمییزبیربرخییازشییوههیایدرمیانی
طبسنتیمانندحجامت،فصدوزالودرمانیعمالازدانشاصییل

طبسنتیفاصلهگرفتنید.همچنیینگیروههیاییبیدوندانیشو تبيين بند  11سياستهای كلی سالمت
تجربهکافیوصرفابیاتکییهبیربیاورمیردموعیدمورودجیدی

ابالغسیاست هیایکلیینظیامسیالمتتوسیطمقیاممعظیم

سیستمهاینظارتیبهتدریجسببمغشو شدنفضایاسیتفاده رهبریرویکردیسیسیتمیوآینیدهنگیردرتمیامیمقولیههیای
ازطبسنتیشدند.پسازحدود111سالفطرت،اولینسمینار مرتبطباحوزهسالمتایرانراشاملمیشود.دراینمییانبنید
بینالمللیطیبسینتیدرسیال1355دردانشیگاهشییرازشیکل 12سیاستهایکلیسالمتتحتعنیوان":بازشناسیی،تبییین،
ترویج،توسعهونهادینهنمودنطبسنتیاییران"(جیدول)2بیه

گرفت()23وازسال1356هجریشمسیتوجهبهظرفیتهای
طبسنتیومکملدرکنیارنظیامراییجسیالمتدردسیتورکیار جهتگیریسیاستهادرحیطهطبسنتیپرداختهاست.دراین
سازمانجهانیبهداشت1وبهتبعآن،وزارتبهیداریوقیتقیرار پژوهشتال برآناستتاتبییناینبندازسیاستهیایکلیی
گرفت(.)24اولینمرکزتحقیقاتطبسینتیوگییاهدرمیانیدر نظامسالمتدراتاقفکریمتشکلازمتخصصیانوپژوهشیگران
دانشییگاهعلییومپزشییکیاصییفهان،اولیییندرمانگییاهوداروخانییه حیطههایمربوطهصورتگییرد.طبیعتیابرنامیهرییزیصیحیحو
طبسنتیدرسال1381دربیمارستانشهیدمصیطفیخمینیی استفادهازدانشدقیقآزمایشگاهیوتجربییکیهدردانشیگاههیا
دانشگاهعلومپزشکیشاهدواولیندانشکدهطبسینتیدرسیال استقراردارددرکنارآموز صحیحوبهکارگیریدانشکیلنگیر

1386دردانشگاهعلومپزشکیتهران،افتتیاحشیدوپیسازآن سنتیکهبهصورتویژهایبهزبیانهیایفارسییوعربییتوسیط
تال شدکهباراهاندازیدانشکدههاومراکزمجازدرمانیبهنیام دانشمنداناسالموایراندردورانطالییشکوفاییمیاننگاشیته
شدهاستبنمایهاینپژوهشاست.

سالمتکدهدردانشگاههایکشور،مکانهاییعلمیوقابلاعتمیاد

برایارائهخدماتطبسنتیبهجامعهفراهمشود.درواقعپساز
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
انقالباسالمیایران،بهتدریجرو برخوردباایینمییراککهین

)1. World Health Organization (WHO
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طبسنتیایرانبهعنیوانیکییازقیدیمیتیرینسیبکهیای  1382تدوینبرنامهکارشناسییارشیدطیبسینتیاییرانبیرای

نشريه علميپژوهشي فرهنگستان علوم پزشكي

سازمانهای مرتبطداخلی مانند سازمان رذاودارومورد

پزشکی و

جدول  1ـ بند  11سياستهای كلی نظام سالمت
بازشناسی ،تبيين ،ترويج ،توسعه و نهادينه نمودن طبسنتی ايران
.1

.2
.3
.4
.5

 .6اصالحسبکزندگیدرعرصهتغذیه

مرحله دوم (روش كار كيفی)
برای بررسیی سیسیتم فعلیی طیبسینتی از تجیارب زنیده
سیاستگذاران حوزه طبسنتی کشوری در بخشهای مختلف،
مجریاندانشگاهی استانی و ارائهکنندگان خدمات طبسنتی در
سطوح مختلفاستفاده شد.بهمنظور دسترسی به این تجیارب
مطالعه با رویکرد کیفیی انجیام گرفیت.مشیارکتکننیدگان بیا
حداکثر تنیوع )از نظیر سین،تحصییالت ،سیابقه کیار وپسیت



سازمانی( انتخاب شدند تا ضمن به دست آوردن حداکثر تنیوع،

روش كار

اشباع نظری نیز حاصل گردد.پس ازانجیاممصیاحبهو ضیبط

این مطالعهدرسه مرحله انجام شده است:

صدا،متنمربوطبه هر کدام پیاده شد و سپس متن تهیه شده



کدگذاری و طبقهبندی شد تا مفاهیم انتزاعی به تیدریجشیکل

مرحله اول (روش كار كمی)

بگیرند  .سواالتپژوهشیمطرحشدهبیاشیرکتکننیدگانبیه

کتابخانهای در زمینیه تعرییف

درمرحله اولانجام یک مطالعه

روشیطراحی شدهبودکهبتواننیددرعیینداشیتنوسیعت،


مفاهیم،
شاخصها و بررسیشرایطفعلیطیبسینتیدراییرانو وضوحکافیبرایشرکت کنندگاندرتحقیقراداشتهباشدتا
جهانصورتگرفتبرایاینکیارمفیاهیممیوردتأکییددرایین بتوانبهوسیلهآن ها،مفاهیم،شاخص هاوپیامدهایموردنظر
سیاسییتمییوردبررسیییجییامعیصییورتگرفییتونیییزشییرایط راارزیابیکرد.
طب سنتیدرجهیانواییرانبیااسیتفادهازمنیابعمعتبیرمیورد
ارزیابیقیرارگرفیت.بیرایایینکیارکلمیاتوجمیالتکلییدی مرحله سوم
سیاستبند12ازقبیلبازشناسیی،تبییین،طیبسینتیوسیایر

آنها و نیز
بهمنظور تعیین صاحبان فرایند و مواضع 
انجام دلفی 

خلهای برای بهبود ارائهخدماتطیبسینتی
مواردتعریفشد.برایبررسییمفیاهیممیذکوردرایینمطالعیه ،تعیین راهکارهای مدا 
مرورجامعهایبرمستنداتانجامشیدکیهدرادامیهایینفرآینید صورتگرفت.
توضیحدادهمیشوند.برایافیزایشجامعییتتعرییفمفیاهیماز



چنییدینمنبییعوازپایگاههییایاطالعییاتیالکترونیکیییمختلییف ،مفاهيم و تعاريف
مجالتوکتیابهیایکلییدیوهمچنیینوبسیایتهایمختلیف

مفاهیموتعاریفذکرشدهومرتبطدراینسیند،بررسییودر

بییهخصییوصوبسییایتسییازمانجهییانیبهداشییتاسییتفادهشیید .جدول2ذکرشدهاست.
پایگیاههیای اطالعیاتی، EMBASE، Web of Science، PubMed
Cochron Library، Science Direct،Scopus

،

وScholar

یکیازنکاتقابلتوجهدربند12سیاسیتهیایکلیینظیام

 Googleسالمتکهمشخصابهموضوعطبسینتیایرانییپرداختیه،نگیاه

بهطور سیستماتیک و بدون محیدوده زمیانی میورد بررسیی قیرار


یکپارچهبهمجموعهکشتوفراوریگیاهانداروییتااستفادهدر

بینالمللی
سازمانهای 

گرفت.همچنینگزارشات مندرج در سایت

تحقیقات،آموز وخدمترسانیطبسینتیایرانییاسیت.لیذا


نظیرWHOو
سایتهایداخلیمانندسایتشورایعالیانقیالب وسعتمخاطبوذینفعانقابلتوجهبوده(جدول)3کهبایستی
فرهنگی،وزارتجهادکشاورزی ،وزارت بهداشتدرمانوآمیوز  درتبیینسندوحمایتطلبیمدنظرقرارگیرد.
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ترویجکشتگیاهانداروییتحتنظروزارتجهادکشاورزیوحمایتاز
توسعهنوآوریهایعلمیوفنیدرتولیدوعرضهفیرآوردههیایداروییی
سنتیتحتنظروزارتبهداشت،درمانوآموز پزشکی
هایتشخیصیودرمانیطبسینتی

استانداردسازیوروزآمدکردنرو 

وفرآوردههایمرتبطباآن

تبادلتجربیاتباسایرکشورهادرزمینهطبسنتی

نظییارتوزارتبهداشییت،درمییانوآمییوز پزشییکیبییرارائییهخییدمات
طبسنتیوداروهایگیاهی

برقراریتعاملوتبیادلمنطقییمییانطیبسینتیوطیبنیوینبیرای
همافزاییتجربیاتورو هایدرمانی


بررسی و استفاده قرار گرفت.

تبيين بند  21سياستهاي ابالغي در ...

جدول  1ـ تعريف مفاهيم بند  11سياستهای كلی نظام سالمت

فراوردههای دارويی سنتی
هایذکرشدهدرکتبداروییسنتیوبهصورتاشکالسنتی(جوار ،قیروطی،

عبارتندازفرآوردههاییاستکهازیکیاچندجزءطبیعیوایمنوبراساسشیوه

ذکرگردیدهاند.

طبسنتیایران
بهطورمتواتردرکتبمرجعواصیل 
ضمادوسایر)تهیهشدهو 
گياهان دارويی
هابهشیوههایمختلفمشخصشدهباشد.


هایگیاهانداروییایمنکهازنظرگیاهشناسیشناساییشدهاندوکیفیتآن
عبارتنداز 
اندام
داروهای گياهی
هایذکرشدهدرکتبداروییسنتیتهیهشدهویابهشیوههای


سشیوه
عبارتندازفرآوردههاییاستکهازیکیاچندقسمتازاندامگیاهانداروییوایمنوبراسا

تهیهشدهاند.

داروسازیرایجبهصورتاشکالداروییامروزی(قرص،کپسول،شربتوسایر)

استانداردسازی و روزآمد كردن فرآوردههای طبسنتی
فرآوردههایداروییوریذاییدرقالیبییکفارماکوپیه

استفاده از معتبرترین شواهد علمی بهروزودر دسترسبرایاستانداردکردن(شناسایی،ارزیابیکیفیوکمی)
میباشد.
فراوردهایسنتی 

طبسنتی ايران
اسالمیبراساسنگاهکلنگرمبحثطبیعیاتاسیتوبیهمنظیور

هایمبتنیبرنظریهها،باورهاوتجارببومیدرفرهن ایرانی-


ایازدانش،مهارتوشیوه

مجموعه
سنتیایراننگاهکلنگرانهبیه


خصوصیاتذاتیطب
هایجسمییاروانیاستفادهمیشود.


وپیشگیری،تشخیص،بهبودویادرمانبیماری
حفظسالمتیوارتقایآن
انسان،توجهبهمعنویاتواخالقیات،نتیجهگیریدردرمان،تکیهبررو هایطبیعیوکمعارضه،بیمارمداریوتناسببافرهن جامعهاست.

داروسازی سنتی ايران
سنتیبرایساختاشکالفراوردههایسنتیونیزدانشنوینشناسایی،ارزیابیکمیوکیفیی

مجموعهایازدانش،مهارتوشیوههایمبتنیبرفلسفهومبانیطب
یشود.
مواداولیهوتوسعهشکلفراوردهسنتیبهشکلنوینراشاملم 
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بازشناسی
سنتیواستفادهازنظراتصاحبنظرانواسیتفاده کننیدگانآنبیرایبیهروزکیردنتیدابیرودسیتورهایدرمیانی

بازخوانیوارزیابیدوبارهمتنهایمربوطبهطب
سنتیایران،اینمتونرابازنویسیکرده،ازقسمتهایمتواترآنکهمورداتفاقحکمایقرونمختلف


منظوربایدضمنشناساییمیراکمکتوبطب
طبسنتی .
بدین

همچنینمطالعهوبررسیدقیقمبانیوفلسفهکلنگرطبیعیاتطبسنتیایرانبایستیصورتگیرد.

است،استفادهکرد.
تبيين
تبیینبهمعنیبیانواضحوشفافاستوتبیینطبسنتیایرانیبهمفهومبیانعلمیدارایصحتوتکرارپذیریاستکهمستلزممطالعاتبیینرشیتهایاسیت.
هایامروزیمفاهیمطبسنتیبودهودرسایرمواردمرتبطنمودنمفاهیمکیلنگیر

تببینمیتواندازسوییودرمواردیکهتطابقمفهومیوجودداردیافتنمصداق
نگرطبسنتی،یابهزبان


سنتییابهزبانکل

هرحالکالممنتسببهطب
شناسیسیستمهاصورتگیرد .
به

طبسنتیوجزیینگرطبرایجبامطالعاتیمانندزیست
نگرطبرایجودرصورتامکانبهصورتیکپارچهبایستیتطابقوقابلبیانباشد.


جزیی
ترويج
سنتیدرجامعه،دانشگاهها،مراکزبهداشتیودرمانیوصنایعبرایحفظوپاسداشتسالمتیودرمانجامعه.


هایطب

کارگیریشیوه
گستر آموز وبه
نهادينه كردن
کارگیریوادرامدانشاصیلطبسنتیایرانکهبازشناسیوتبیینشدهوایمنیواثربخشیآنمشخصگردیدهاسیت،بیاطیبراییجدرنظیامسیالمتشیامل:

به
میباشد.
بهداشت،درمان،دارووآموز علومپزشکی 
توسعه نوآوریهای علمی
بهصورتمحصول،فرایندیاخدمتجدیدکهمنجربیهپوییاییاقتصیاد
جستجویآگاهانهوهدفمندفرصتهایجدیدهمراهبا توسعهوکاربردایدههایعلمینوین 
ملیوافزایشبهکارگیرینیروشود.اینکارفرایندیمستمربوده،شاملفرایندتصمیمگیریسازمانیدرتمامیمراحل،ازتوسعهایدهجدیدتیاکیاربردیشیدنآن
میباشد.

روزآمد كردن روشهای تشخيصی و درمانی و فراوردههای طبسنتی
سنتیونیزجدیدترینتکنیکهایداروسیازیوصینعتیبیرای


هایتشخیصیودرمانیطب
استفاده از معتبرترین شواهد علمی بهروزودر دسترسبرایبهبود رو 
یطبسنتی.

تهیهفراوردهها

برقراری تعامل و تبادل منطقی ميان طبسنتی و طب نوين
سنتیدرکنارطبنوینبرایحفظوارتقایسالمتوبهداشتجامعهونیزدرمانبیماریهایبدوندرمیانوییابیدوندرمیان


استفادهازخدماتایمنومطثرطب
همچنینتیمپزشکیوجامعهبایستیبافرصتهاوخطراتفیرآوردههیاوخیدمات

رضایتبخشدرطبنوین،توسطپزشکانوگروهپزشکیمسلطبههردوحوزه.
نوینبهصورتتوامفراهمباشد.

سنتیآشناشوندتاامکاناستفادهبهینهازخدماتطبسنتیوطب


درمانیمرتبطباطب
اصالح سبك زندگی در عرصه تغذيه و چگونگی اعمال آن را
شاملایجاداصالحاتدربخشیازسبکزندگیجامعهاستکهمبتنیبرکیفیتوکمیتمصرفموادرذاییاست.واینتغییرباعثتغییردرسبکتغذیهبراساس
میباشد.
هایفردیوتوصیهبهمصرفرذاهایمناسبباهرمزاج،استفادهازدرمانهایمبتنیبرتغذیهواستفادهازرذایدوایی) (Functional foods


ویژگی

نشريه علميپژوهشي فرهنگستان علوم پزشكي

جدول  3ـ مهمترين ذینفعان و مخاطبان موضوع طبسنتی
.11شورایعالیانقالبفرهنگی
حوزههایمختلفوزارتبهداشت،درمانوآموز پزشکی:
 .1

.12سازمانتبلیغاتاسالمی

ب.معاونتدرمان

هایمختلفدیداریوشنیداریبهویژهصداوسیما

 .14
رسانه

ج.معاونتآموزشی

.15فرهنگستانعلومپزشکیجمهوریاسالمیایران

معاونتتحقیقاتوفنآوری

د.

.16شهرداریهاوشوراهایشهروروستا

ه.معاونتبهداشت

التحصیالنرشتههایمرتبط


دانشجویانوفارغ
.17

و.مراکزتحقیقاتی

ستادتوسعهعلوموفناوریگیاهانداروییوطبسنتی

.18

ز.سازمانرذاودارو

سایرسازمانهایمردمنهاد()NGOمرتبطباطبایرانی

.19

دانشگاههایعلومپزشکی

ح.

هایدانشبنیانخصوصیودانشگاهی


شرکت
.21

.2وزارتجهادکشاورزی

.21عامهمردم

.3سازمانمحیطزیست

.22سازمانپزشکیقانونی

.4وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی

.23وزارتورز وجوانان

.5وزارتصنعت،معدنوتجارت

.24وزارتآموز وپرور

.6وزارتاقتصادودارایی

.25سازمانمیراکفرهنگیوگردشگری

وزارتعلوم،تحقیقاتوفنآوری

.7

بیمهها
شرکتهای 

.26

.8وزارتفرهن وارشاداسالمی
.9مجلسشورایاسالمی
.11سازمانمحیطزیست

.27دستاندرکارانارائهخدماتطبایرانیبهمردمازجملهعطاریها،شرکتهیاو
کارخانجاتتولیدوعرضهفراوردههایطبیعیوگیاهی




 .1ترويج كشت گياهان دارويی تحت نظر وزارت جهاد
كشاورزی و حمايت از توسعه نـوآوریهـای علمـی و نکتهمهمآناستکهبرداشیتبییروییهگیاهیاندارویییازمنیابع
فنی در توليد و عرضه فرآوردههـای دارويـی سـنتی طبیعی،ممکناستباعثازدسترفتنبسیاریازگونههایگییاهی
شود.بدینمنظوربایدطییکبرنامهمدون،نسبتبهکاشتوتولیید
تحت نظر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی
داروهایگیاهی به حدود  5111میلیارد دالر خواهد رسیید(.)25،17

اینبندرامیتواندردومبحثزیرموردبررسیقرارداد.

الف ـ ترويج كشت گياهان دارويی تحت نظـر وزارت جهـاد
كشاورزی
طبقگزار هاحجم تجارت جهانی گیاهان دارویی از  61میلیارد

صنعتیگیاهانداروییزیرنظروزارتجهادکشاورزیاقدامکرد.
یکیازخصوصیاتطبسینتی،ایجیادزنجییرهاشیتغالاسیت.
بدینمعناکهکشیاورز،صیاحبانصینایعفیراوری،توزییع،عرضیهو
درمانگرانتشکیلزنجیرهاشتغالزاییدادهکیهمنطبیقبیراصیول

دالر در سیال1996مییالدی بیه  111میلییارد دالر در سیال  2111اقتصادمقاومتیاست(شکل.)2بهاینمعنا،طبسینتیموضیوعی
پیشبینی بانک جهانی در سال 2151
میالدی افزایش یافتوبراساس 
گرد
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دفترمدیریتطبسنتی

الف.

.13سازماننظامپزشکیجمهوریاسالمیایران

تبيين بند  21سياستهاي ابالغي در ...





دراینخصوصمواردزیرپیشنهاددادهمیشود:


طبسنتیبایستیازپتانسیلعلمیوفنیموجوددردانشیگاههیاو

 .1مشخصنمودنمیواداولییهمیوردنییازصینایع،مراکیزسیاخت ،مراکییزعلمیییکشییورحییداکثراسییتفادهرانمییود.شییکل3الگییوی
داروخانههایسالمتکدههاومراکزعرضهمفیرداتطیبسینتیو پیشنهادیتوسعهنوآوریهایعلمیوفنییازبیمیاریهیایبیدون
جلوگیریازوارداتایننوعگیاهانداروییازطرییقگمرکیاتو درمانیابدوندرمانرضیایتبخشتیاعرضیهدارووفیرآوردههیای
درصورتنیازجایگزینیبامعادلهاییازگیاهانداروییایرانی.


داروییسنتیتحتنظروزارتبهداشت،درمانوآموز پزشکیرا

نشانمیدهد.

 .2محییدودکییردنبرداشییتازطبیعییتبکییرازطریییقتوسییعه
اهلیسازیوکشتارگانیکگیاهاندارویی.


یندرادامهمواردزیرپیشنهادمیشود:

همچن

هایتربیتپژوهشگردرحیطهطبسنتیایرانی.


حمایتازدوره
نامهباسایردستگاههیایدرگییرگیاهیان .1

 .3تنظیمقوانینیاتفاهم
داروییماننددانشگاهعلومپزشیکی،جهیادکشیاورزی،کمیتیه  .2افزایشواحدهایدرسیمرتبطباساختفراوردههایسنتیدر
امداد،اتاقبازرگیانیوسیایرازطرییقتشیکیلسیتادگیاهیان

دانشکدههایداروسیازیوکیارآموزیدانشیجویاندرصینایعو

داروییدراستانهابرایمشخصنمودنگیاهاناستراتژیکهر

بنیانسازندهفراوردههایسنتی.


هایدانش

شرکت

استانوحمایتازکشاورزانبرایتولیدپایدارگیاهیانداروییی  .3حمایتویژهدرتوسعهشرکتهایدانشبنیانباموضوعتولیید
ارگانیکوموردنیازصنایعداروییومراکزعرضهفیراوردههیای
سنتیکشوروصادرات.

فراوردههایدانشبنیانداروییسنتی

 .4اعطایمجوزبهمتخصصداروسازیسنتییامتخصصیین

حمایتازصنایعکوچکبستهبندیگیاهاندارویی

.4

فارماکوگنوزیدارایسابقهکاردرحیطهداروسازیسنتی

راهاندازیمیادینارائهگیاهاندارویی
 .5

برایراه اندازیکارگیاه هیایتولییدیکوچیکتیامتوسیط

 .6درجهبندیگیاهانداروییازنظرکیفیتبیهمنظیورحماییتاز

)(SMEs: Small and medium-sized enterprisesدانشبنیان

تولیداتمرروبوارگانیکگیاهاندارویی.

بییه منظییورتولیییدفییراورده هییایطییبایرانیییمییوردنیییاز



سالمتکدههایطب سنتیونییزفیراوردههیایمیوردنییاز

ب ـ حمايت از توسعه نوآوریهای علمی و فنـی در توليـد و

پژوهش هایدرحیطهطبایرانیی.وبیه دنبیالآنتبیادل

عرضه فرآوردههای دارويی سنتی تحت نظر وزارت بهداشت،

محصولبیناینکارگاه هایتولییدیازطرییقراه انیدازی

درمان و آموزش پزشكی

شییبکهسییاختوتوزیییعداروهییاوفییراوردههییایسیینتی

بهمنظورتوسعهنوآوریهادرحیطهتولیدوعرضهفرآوردههای

واحدهایدانشبنیان.
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شكل  1ـ الگوی پيشنهادی ترويج منطقی كشت گياهان دارويی تحت نظارت وزارت جهاد كشاورزی

نشريه علميپژوهشي فرهنگستان علوم پزشكي



تحت نظر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی.

روزآمدنمودنطبسنتیایرانیاشارهشدهاست:

 .5محدودنمودنوارداتوعرضهفراوردههایطبسنتیسایرملل
طبسنتیایران.
وجایگزینیبافراوردههایمعادلاز 


هابایدتعاریفوبیماریهیا

 .1درشیوههایحفظسالمتیودرمان

هاومحصوالتطبایرانیدانشبنیان.


تسهیلصادراتفراورده
.6

رابهزبانروزبیانکردتابتوانازرو هایطبسنتیبهترین

.7مرتبطنمودنظرفیتهایخالیتولیدصنایعرذاییوداروییبه

بهرهرابرد.ازآنجاییکهطبسنتینگاهکلنگرداردبیهبیمیار

بنیاندرحیطهفراوردههایسنتی.


هایدانش

شرکت

براساساقلیموسایرویژگیهایمحیطیاونگریسیتهودرمیان

.8باتوجهبهسیاستحرکتدانشگاههابهسمتدانشگاههاینسل

انجییاممیییشییود.درنگییاهامییروزینیییزبحییثپزشییکیفییردی

سوم،حمایتازپیژوهشهیایفناورانیهدانشیگاههیادرحیطیه

)Medicine

مفهومیمشابهرادنبالمینمایید.در

(Personalized

ساختفراوردههایداروییسنتیتوسیطمعاونیتتحقیقیاتو

سنتیبابررسیمزاجانسانهاوتعادلمزاجی،امکاندرمان


طب

فناوریوزارتبهداشتودرمان.

بیماریهایمزمنفراهممیشیود.امیروزهتحقیقیاتجیدیدر



زمینهگزارشاتطبهایسنتیازمزاجهیای4گانیهوارتبیاط

استانداردسازی و روزآمدكردن روشهای تشخيصی
و درمانی طبسنتی و فرآوردههای مرتبط با آن

()26کهبایستیدرپژوهشودرمانموردتأکیدقرارگیرد.

الف :ـ استانداردسازی و روزآمدكردن روشهای تشخيصی و

 .2اصیلدرمیاندرطیبسینتی،اصیالحسییبکزنیدگیوتییدابیر

درمانی طبسنتی

آنهاباعملکردهایآنزیمیدرونبیدنیدرحیالانجیاماسیت

ریرداروییاستودارو(اعمازگیاهیوحیوانیومعدنی)تنهیا

برایاستانداردسازیوروزآمدنمیودنرو هیایتشخیصییو

21درصددرماندرطبسنتیراشاملمیشود.بدینمعناکه

طبسنتیبایدابتیدابیهحکمیتاصییل،تعرییفواهیداف
درمانی 

سنتیاجرایاصولششگانهحفظسالمتیاز

اساسدرمانط 
ب

مربوطییهتوجییهنمییود.بییدینمنظییورگروهیییازمحققییینشییامل

جملهتنظیمخوابوبیداریاستکهامروزهنیزتحیتعنیوان

فارغالتحصیالنطبایرانیی،ادبییاتوزبیانهیایفارسییوعربیی،


موردپژوهشوتأکیدقرارمیگییرد.لیذاتأکیید

chronobiology

حوزههایمختلفومتخصصینداروسازی
متخصصینطبنویندر 

جدیبراصالحسبکزندگیدرشییوههیایحفیظسیالمتیو

سنتیونوینموردنیازاستتاعالوهبربازخوانیوبازنویسیصحیح

درمانیبایستیدرتمامیسطوحموردتوجهقرارگیرد.

منابعاصیلطبسنتی،جایگاهمطالببامنیابععلمییروزتطبییق  .3جوالییوهمکاراننشاندادندکهیکیازوجوهتمایزاینسند

قراردادهشود.درادامهبیهبرخییازشییوههیایاستانداردسیازیو
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شكل  3ـ الگوی پيشنهادی توسعه نوآوریهای علمی و فنی در توليد و عرضه فرآوردههای دارويی سنتی

تبيين بند  21سياستهاي ابالغي در ...

اسالمی-انسانیحاکمبرآناست(.)27امروزهنظریاتابنسینا استانداردنمودندرفرمیولهیایفیراوردههیایطیبسینتیکیهاز
درحییوزهنفییسماننییدوهییموخیییالمجییددامییوردتحلیییل

ت.
چندینجیزءتشیکیلشیدهازاهمییتبیشیتریبرخیورداراسی 

پژوهشگراندنیاقرارگرفتهاسیتواعتقیادبیراییناسیتکیه کاالهانوهمکاراننشاندادندکهبرخییازفیراوردههیایگییاهی
تاکنونشناختکاملیازنظرییاتابینسیینابیهدلییلترجمیه موجوددربازاردارویییعربسیتاندربردارنیدهترکیبیاتشییمیایی
نادرستناشیازفهمناقصمبانیفکریایندانشیمنددرطیی داروییرایجبیهصیورتتقلیبمییباشید(.)31دردنییاکتیابهیای
حفظسالمتیدرششاصلضروریطبسنتیودردرمیاندر اسییتانداردهایمییواداولیییهوفییراوردههییاینهییاییتییدوینوبییروز

میییشییوند.دروزارتبهداشییتوآمییوز پزشییکینیییزپروتکییل

مبحثطبروحانی(مانندکتابطبروحانیرازی)آمدهاست.
هایدرمانیمرسومطبسینتیاز اختصاصیبرایاینمنظوروجوددارد.براینمونیهفارماکوپیههیای

الزماستروزآمدکردنرو 
طریقنگاهویژهبهتیأثیراتنفیسبیراینمونیهیکپیارچگیبیا انگلستانواروپاباتغیییررویکیرددرسیالهیایاخییربخیشهیای
مدلهایدرمانیجدیدماننیدطیبمتعالییه()29کیهاصیالت عمدهایازکتیابرابیهفیراوردههیایطیبهیایسینتیومکمیل
درمانرابهنفسمیدهدصورتگیرد.


اختصاصدادهاند(شکل.)4وضیمنتعرییفانیواعیازایینگونیه

 .4یکیازمطالعاتیکهازدیدشواهدزیستشناسیسیستمهیادر فراوردهها،شیوههایسادهشدهایبرایاستانداردنمودنمواداولییه
طبسنتیانجامشدهاست،مطالعهایاستکهتوسطکریمیو وفراوردههایمربوطهارائهکیردهانید.بیراینمونیهفارماکوپیهاروپیا
همکییارانوبییااسییتفادهازابزارهییای"پروتئییومیکس"وآنییالیز معیارهایقابلقبولبرایفراوردههایگییاهیرابیرمبنیایتعیداد
ها،بررویمزاجهای"سردوخشک"و"گرموتر"انجام کلیباکتریهایهوازی()TAMCوهمچنینتعدادکلیمخمرهیاو

شبکه
مواردپروتئینهای قارچها)(TYMCپایهریزیکردهاست.اینفارماکوپیهبیرایتعرییف

شد.دراینمطالعهمشخصشدکهدر%82
شناساییشدهدرهرییکازاییندومیزاجبیایکیدیگرتفیاوت معیارهایقابلپذیر ،فراوردههایگیاهیبیهسیهدسیتهتقسییم
معنیداریداشتهوارتباطهایشبکهپروتئین-پروتئیندراین کردهاست(.)31
هاییکهقبلازاستفادهبایدبهآنهاآبجو اضافه


فراورده
دومزاجمتفاوتاست(.)26مطالعاتیازایندسیتبیهمنظیور الف ی
روزآمدکردنشیوههایدرمانیطبسنتیبایستیمیوردتأکیید
قرارگیرد.
 .5تییدوینوبییروزنمییودناسییتانداردهاوشییاخصهییایارزیییابی

شود.
هایگیاهیکهفرایندتولیدآنهاشاملمراحلییباشید


فراورده
بی
کهمیکروارگانیسمهاراکاهشدهد.


هایگیاهیکهفرایندتولیدآنهیاشیاملمراحلییکیه


فراورده
رو هایتشخیصی،درمانیوارائهخدماتطبسنتیباتدوین ج ی
راهنماهایبالینیمربوطهبایستیموردتوجهناظرانقرارگیرد.

میکروارگانیسمهارابهمقدارمناسبیکاهشدهد،نباشد.




درایراننییزدرسیال1381ازسیویمعاونیتدارووریذای

ب ـ استانداردسازی و روزآمد كردن فرآوردههـای دارويـی

وزارتبهداشتفارماکوپهگیاهیایران()33انتشاریافیتکیهدر

طبسنتی

برگیرندهمعرفیوشیوههایاستانداردنمودنتعیدادیازگیاهیان

بهطورکلیاسیتانداردنمیودنفیراوردههیایحاصیلازگیاهیان داروییبود.
داروییومنشأطبیعیامریضیروریدردانیشداروسیازیاسیت.

باتوجهبهگستر امروزیمواداولیهوفراوردههایمیوردنییاز

عواملیچونشناسایینمونهطبیعیومطابقتبیاادعیایمربوطیه ،طبسنتیایرانالگویشکل5بهعنیوانشییوهاسیتانداردسیازیو
طبسینتیازپاسیخبیهدرخواسیتهیای
کردنفرآوردههای 


روزآمد
تفاوتهایاقلیمیمحلجمعآوریودرنتیجهایجیادتفیاوتهیایی
بهصورتیکجا
درمیزانترکیباتمطثر،آلودگیمیکروبی،حضورفلیزاتسینگینو طبسنتیتاعرضهفراوردهاستانداردبهبازاردارویی ،
ضروریبهنظرمیرسد.

سایرمواردبهشدتبرکیفیتمادهخاماولیهمطثراسیت.درنتیجیه
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تاریخصورتنگرفتهاست(.)28موضوعتوجهویژهبهنفیسدر فارماکوپهونیزبهطوراختصاصیفارماکوپهگیاهیباهیدفمعرفیی

نشريه علميپژوهشي فرهنگستان علوم پزشكي

چپ) و استاندارسازی گياه دارويی (سمت راست) ()31

بهطورکلیبرایاجراییشدناینالگومواردزیربایستیدنبالشود:


مختلفکروماتوگرافیالیهنازکوکاراییباالونیزطیفمادون

 .1روزآمدنمودنوتوسعهتکنگارهایفارماکوپهگیاهیایرانبیه

قرمزگستر دادهشدهاست(.)34همچنیناستفادهازشییوه

حداقل311تکنگارحاویشیوههایاستانداردسازیگیاهیان

barcoding

)35(DNAبرایشناساییاجزایگییاهیپیشیرفت

داروییرایجوپرمصرفدرطبسنتی.اینکاربهسفار وزیر


هاییکهبهتیدریجوارد

دادهشدهاست.الزماستچنینتکنیک

نظرمعاونتداروورذایوزارتبهداشتبایستیصورتگییرد.

فارماکوپههایطبسنتیجهانمانندچینشدهاستدرمیورد

تدارکتکنگارهامیتوانددرمجموعهایمستقلتحتعنیوان

فراوردههایسنتیایرانگستر یابدوازسیویمعاونیتدارو

فارماکوپهگیاهیایرانویابهصورتانفرادیوزیرنظرمعاونیت

رذادرشکلحداقلیالگویاثرانگشتترکیباتفراوردهسنتیبا

داروورذاتدارکشود.

کروماتوگرافیالیهنازکدرخواستشود.

 .2تدارکفارماکوپهداروهایسنتیایرانبهعنوانمعیاریضروری  .4نکتهحائزاهمیتدرموردفراوردههایسنتی،اسیتفادهازمیواد
برایارزیابیوتوسعهکلیهفراوردههایسنتیموجیوددربیازار.

طبیعیشاملگیاهان،موادمعدنیوحییوانیدرکتیبسینتی

براینمونهبهفارماکوپهداروهایسنتیچینیمییتیواناشیاره

است.طبقگزار هایموجوداستفادهازبرخیگیاهاندارویی

نمود .درایینکتیابعیالوهبیرمعرفییاجیزایفرمیولشییوه

بهدلیلترکیباتسمیموجوددرگیاهسببسمیتوخطراتیی

استانداردنمودنکیفیوکمیفرموالسیونارائهمیشیود.ایین

برایانسانشدهاست.براینمونهگزار شدهاستکهبرخیی

فارماکوپهکهاحتماالبیشاز1111تکنگارخواهدداشتنییز

ازگیاهییانداروییییطییبسیینتیآسیییاماننییداسییارونحییاوی

بهشیوهفارماکوپهگیاهاندارویییتوسیطمعاونیتریذاودارو

آریستولوشیکاسیدبودهکهمیتواندسببنفروتوکسیسییتیو

براساسالگویساختوکنتیرلتولیدکننیدهبایسیتیتیدارک

ژنوتوکسیسیتیشود(.)5ازاینروحتمااصلایمنیمادهاولیه

شود.

طبیعیمورداستفادهدرساختداروبایسیتیرعاییتشیود.در

 .3چالشجدیدراستانداردنمودنفیراوردههیایترکیبییشییوه

اینمیانبایستیازاستفادهازترکیبیاتمعیدنیبیدلیلوجیود

شناساییوکنترلهایکمیوکیفیاجزایتشیکیلدهنیدهدر

هایبالقوهوحیوانیبهدلیلحضورآلرژنهایحیوانی،

ناخالصی

مخلوطنهاییاست.بدینمنظورشیوههاییمانندبیهکیارگیری

حرمتاستفادهازبسیاریازاجیزایحییوانیوخطیرانقیرا 

انواعاثرانگشت()fingerprintاجزاوفراوردهنهاییباتکنیکهای

حیواناتتاحدامکانپرهیزنمود.
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شكل 4ـ بخشهايی از كتاب فارماكوپه انگلستان ) (B. P.ويراست  1112مرتبط با مفاهيم طبسنتی (سمت

تبيين بند  21سياستهاي ابالغي در ...

فارماكوپه
داروهای سنتی

فارماكوپه گياهی

دارويی
شكل  5ـ شيوه پيشنهادی استانداردسازی و روزآمد كردن فرآوردههای طبسنتی

 .5امروزانواعیازفراوردههاتحیتعنیوانفیراوردههیایطبیعیی ،تبادل تجربيات با ساير كشورها در زمينه طبسنتی
ترکیباتطبیعی،فراوردههایسنتی،فراوردههیایارگانییکدر

گاماولدرزمینهتبادلتجربییاتبیاسیایرکشیورهادر

جامعهایرانتبلیغشدهورواجدارد(.)36بایستیتوجیهنمیود زمینهطب سنتی،انتشارمقاالتعلمیدرسطحبیی ن المللیی
کهفراوردهسینتیتنهیافیراوردههیایایمینبرگرفتیهازکتیب است .برایبررسیوضعموجیوددرتارنمیاری " اسیکوپو س"
طبسنتیاسالموایراناستکیهبایسیتیضیمندرجچنیین

مقییاالتمعتبییرداراییکیییازعبییاراتزیییرکییهمییرتب طبییا

عنوانیحتمیااجیزایآنکیامالمشیخصباشیدودرفهرسیت طییب سیینتیایرانیییدرعنییوان،مقدمییهیییاکلمییا ت کلیییدی
داروهایگیاهیوزارتبهداشتگنجاندهشدهباشید.طبیعتیااز

”“Iranian traditional medicine” “Traditional Iranian medicine

تجویزخارجازفهرستونییزداروهیاییبیااجیزاینامشیخص

”Persian medicine” “Persian medicine

“traditionalازسییال1914

بایستیپرهیزنمود.

میالدی،موردجستجوقرارگرفتکه671مقالیهراتیاپاییاندیمیاه

 .6روزآمدکردنفراورده هیایسینتیبیهاشیکالخیوراکیو سال1397شاملشد.دستهبندیموضوعمقاالتبراساسحیطههیای
داروییامروزیبه منظیورتسیهیلدرتولییدومصیرف،بیا علمیدرنمودار1آمدهاست.همانگونهکهمالحظهمیشیودبیشیترین
به کارگیریتکنولیوژیداروسیازیوبیا رعاییتمالحظیات موضوعموردتحقیقپزشکی(51/5درصد)وداروشناسی(24درصید)
ساختفراورده هایسنتیسببایجادفرصتهایجدیدی وبخشعمدهایازاینتحقیقاتمربوطبهمطالعاتکارآزمیاییبیالینی
هایمرتبطباطبسنتیاست.


هاوشیوه

فراورده
برایصنایعداروییازیکسووارائهبهینهداروهایسنتی
دراشییلبییزرگمیییشییود .اییینمهییممییی توانییدازطریییق

همانگونهکهدرنمودار2نشاندادهشدهاست،دانشیگاهعلیوم

راه اندازیاستارتاپ هایمختلفباحمایتازصیندوقهیای پزشکیتهراندارایبیشترینتعدادمقاالتمرتبطبیاطیبسینتی
حمایتازفناوریونیزسرمایهگذارانخطرپذیرامکانپذیر ایرانبودهاستوبعیدازآن،دانشیگاههیایعلیومپزشیکیشیهید
است.

بهشتیوشیرازقراردارند.
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عرضه به بازار

نشريه علميپژوهشي فرهنگستان علوم پزشكي



نمودار  1ـ موضوعات تحقيقاتی طبسنتی (از سال  1014تا  1112ميالدی)

نمودار  1ـ دانشگاههای كشور با بيشترين مقاله در حيطه طبسنتی ايران (از سال  1014تا  1112ميالدی)

وقابلتوجهایینارزییابی،افیزایشپیوسیتهومیداوم

نکتهمهم

تریناقداماتدراینحیطهرامیتوانبیهشیرح


کلیمهم
بهطور

مقاالتمیرتبطبیاطیبسینتیاییرانپیسازتشیکیلگیروههیاو زیرپیشنهادداد:
هایطبسنتیاست(نمودار.)3


دانشکده
همانگونهکهدرنمودار4مالحظهمیگردددراینبازهزمیانی
71/6درصدمقاالتاصیلو21/2درصدمروریبودهاست.
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تبيين بند  21سياستهاي ابالغي در ...



نمودار  3ـ نمودار الگوی رشد مقاالت مرتبط با طبسنتی ايران ( از سال  1014تا  1112ميالدی)


وزارتبهداشتودرمانرشیدقابیلتیوجهیدرارائیهشیواهدو  .7باحمایتویژهدولتی،کشورچینشهرگردشگریطیبسینتی
مستنداتعلمیدرسطحجهانیرویدادهاسیت.تقوییتایین

چینیییراراهانییدازینمییودهاسییتکییهبییهطییورعمییدهمقصیید

رونیددرکنیارحماییتاز مراکیز تحقیقیاتیدارایپیروژههیای

گردشگرانیازکشورروسیهاستوضمنگردشگریسیالمتو

دانشگاههایدنیا در زمینه طب ایرانیمییتوانید

مشترک با سایر

سنتیچین،ساالنهدرآمدقابلتوجهینصییبایین

فرهن طب

درتبادلتجربیاتمراکزعلمیومنطقیشدنطبهایسینتی

کشورمیشود(.)4اقداماتیمانندحمایتازگردشگریسالمت

تأثیربسزاییداشتهباشد.

درشهرهایبیاپتانسییلگردشیگریوواجیدسیالمتکدههیای

 .2انعقییادتفییاهمنامییههمکییاریبییینوزارتبهداشییتایییرانبییا
دستگاههایمشابهازسایرکشورهادرزمینیهانتقیالتجربییات
طریقرایزنهایفرهنگیایراندرکشورهایمختلفدنیا.


تواندتأثیرجدیبرتعاملبینالمللیطیبسینتی

طبسنتیمی
ایرانیداشتهباشد.
 .8چیندورههاییساالنهبیهصیورترایگیانوبیرایدانشیگاهیان

 .3حمایتویژهازتدوینونگار کتبمرجعدرحیطهطبسنتیبا

سراسردنیاباهدفمعرفیطبچینیوانتقالتجربیاتوالبته

همکاریپژوهشگرانونویسندگانبینالمللیبهزبانانگلیسی.


فرو محصوالتمربوطههماکنونبرگیزارمییشیود.درایین

یونشسییتهییایتخصصیییدر

برگییزاریدورههییایآموزشیی

.4

رابطهحمایتازحضوردانشجویانPh.D.واساتیددردورههای

حیطههایمختلیفتخصصییطیبسینتیبیهصیورتتیو مبیا

تکمیلیوفلوشیپبینالمللیطبسنتیدردانشگاههایدنییاو

هایتخصصیبینالمللی.


گروه

راهاندازیفلوشیپهایمشابهوباحمایتازسازمانهاییماننید

اندازیوتقویتکرسیطبسنتیدرسازمانبهداشتجهانی

 .5
راه
توسطفرهنگستانعلومپزشکی.

نبهداشتجهانیپیشنهادمینماید.

سازما
 .9ازاقداماتزیربنیاییطیبسینتیچیینورودرو تشخیصیی

المللیبرایشیوهها،داروهاو


حمایتازکسبحقانحصاریبین
.6

هابراساسفلسفهچینیوبررسیمردینهاوبهرسمیت


بیماری

فراوردههایطبسینتیاییرانبیهمنظیورامکیانارائیهفراگییر

شناختهشدنالگویتشخیصیتوسطWHOووروداینشییوه

طبسنتیایرانی.


درکتبمرجیعاسیتکیهزمینیهرابیرایبیینالمللییشیدن
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نشريه علميپژوهشي فرهنگستان علوم پزشكي



نمودار  4ـ تنوع مقاالت مرتبط با طبسنتی ايران (از سال  1014تا  1112ميالدی)


شیوههایکلنگرطبچینیفراهمنمودهاست(.)37درهمین کارنظارتبرفراوردههایطبیعیرابرعهیدهدارنیدوحتییتفیاوت
رابطهتدوینشیوهاصیلوکارآزمودهتشیخیصمزاجییووارد نگاههایینیزدرسبکنظارتیشاندرنگاهشاندیدهمیشودکیهدر
هاییپیشنهادمیشود.


نمودندرچنینمرجع
 .11راهاندازیسالمتکدههایطیبسینتیدرکشیورهایمنطقیهبیا

مقاالتگفتگوشدهاست(.)38
نظارتبرفعالیتصاحبانحرفههاوخیدماتمیرتبطبیاعلیوم

فرهن مشابهباایرانمیتوانددرسرعتتبادلتجربیاتمیطثر پزشکیازوظیایفذاتییوزارتبهداشیتودرمیاناسیت.طبیعتیا
نظارتنیازمندحضورمتخصصیانیمتنیاظررشیتههیایمربوطیهو

واقعشود.

مشارکتصاحبانفراینددرامرنظارتاست.درحیالحاضیرفراینید

نظارت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشـكی
بر ارائه خدمات طبسنتی و داروهای گياهی

نظارتدروزارتبهداشتدردوبخشطبسنتیتوسطدفترطیب
ایرانیوفراوردههایطبسنتیتوسطمدیریتفراوردههایطبیعیی

هاومرجعهیایرسیمیزییادیبیراینظیارتبیر معاونتداروورذاوطبیعتادرواحدهایدانشگاهیتوسطمدیریت


دردنیاارگان
فعالیتوفراوردههایطبیعیوجوددارد.برایمثالدراتحادیهاروپا متنییاظردرمعاونییتهییایدرمییانوداروورییذاپیگیییریمیییشییود.
عالوهبرارگانهاوکتبرسمیفارماکوپهمربوطبهکشورهایعضو بهمنظورنظارتمطثروزارتبهداشت،درمانوآموز پزشیکیبیر
اتحادیه،کمیتهوسازمانهایدولتیوخصوصی:


سنتیوداروهایگیاهیشیوههیایزییرپیشینهاد


ارائهخدماتطب

HMPC: Committee on Herbal Medicinal Products, EDQM:

میشود:


European Directorate for the Quality of Medicines & Health Care

 .1تقویتجایگاهستادیواحدهایمرتبطباطیبوفیراوردههیای

of the Council of Europe, EMA: European Medicines Agency,

سنتیدروزارتبهداشتودرمانومتنیاظردردانشیگاههیابیا

Ph. Eur. European Pharmacopoeia

تقویتحضوردانشآموختگیانرشیتههیایطیبوداروسیازی
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تبيين بند  21سياستهاي ابالغي در ...

سنتیدرجایگاههایمدیریتیونظارتیاینواحدها.

 .2تأکیدبرحداقلمدرکپزشکیبیرایمتخصصیانطیبسینتی.
طبیعتادرمواردخاصودرمواردمداخلهمحدوددردرمانهای

 .12حمایتویژهازتدوینکتبمرجعطبسنتیحاویراهنماهای
بالینیوفارماکوپههایمربوطبهمفرداتوفراوردههایترکیبی
سنتی.

هاییکهتوسطمتخصصانصورتمیگیرد  .13بررسیوکنترلمرتبداروهایسنتیموجیوددربیازارازنظیر

خاص،پسازآزمون
میتوانددادهشود.


کنترلمعاونتهایداروورذاوبخشخصوصی.


نظارتبرعدمارائهفراوردههایبدوننیاموییابیدونمشیخص

 .3جلوگیریازورودافرادبدونمدرکمعتبریامرتبطبانحلیههیای .14
التقاطیوانحرافیمنتسببهائمه(ع)درامردرمانوتهیهدارو.

بودناجزایسازنده،فیراوردههیاییدارایاجزایییبیاترکیبیات

اعطایاختیارتدرنظارتانجمنهایتخصصیطیبسینتیدر

.4

سمی(مانندآریستولوشییکاسییددراسیارونوپیرولیزییدین

امرنظارتبرواحدهایدرمانی.

 .5تدوینپروتکلهایخاصنظارتبرسیاختفیراورده،داروخانیه

آلکالوییدهادرگلگاوزبان)ونیزعدمارائهفراوردههایترکیبی
هاتوسطمعاونتهایداروورذا.


توسطعطاری

ریزیجهتارزانترشدنخدماتطبوداروسازیسنتی

سالمتکده،مطبها،سیالمتکدههیا،بخیشهیایبیمارسیتانیو  .15برنامه
عطاریها.

 .6حضییورحییداقلداروسییازدورهدیییدهبییهعنییوانمسییئولفنییی

بهمنظورسدنمودنراهسودجوییودرمانریرضروریونابجیا
).(malpractice

هایعرضهکنندهفراوردههایسنتی.


داروخانه

 .7حضییورمتخصییصداروسییازسیینتییییافارمییاکوگنوزیبییاپایییه برقراری تعامل و تبادل منطقی ميان طبسـنتی و
داروسازیدارایتبحیردرسیاختداروهیایسینتیدرمراکیز طب نوين برای همافزايـی تجربيـات و روشهـای
سییاختداروهییایسیینتیوخطییوطتولیییددرکارخانجییات درمانی
داروسازی.

طبایرانی،سامانهومکتبیاستشاملرو هیایتشخیصیی،

شناسیودرمانباتکیهبرتفاوتهایبینفیردی(میزاج)کیه

 .8محدودنمودنوارداتونظارتجدیبرایمنیداروهایسینتی سبب
وارداتیتوسطادارهکنترلمعاونتداروورذا.

طبمزاجییااخالطینیزبهآنگفتهمیشیودودرزمینیهحفیظ

سالمتودرمانبیماریهاکهمتکیبرپشتوانهعلمیوتجربیچند

 .9موضییوعمداخلییهدرمییانگردرسییاختوعرضییهدارودراخییالق
اسییالمیسییببضییمانودراخییالقپزشییکیتعییار منییافع هزارسالهایرانیانومللدیگروبرخیوردارازتوجیهبیهجنبیههیای
اخالقی،تربیتیواسالمیاست.همانگونهکهذکرشیدتفیاوتهیای

خواندهمیشود(.)39لذانظارتجدیبیر

)(Conlict of Interest
سنتیوطبنویندرنوعنگاهکلنگروفلسفیطیبسینتیییا

عدمرابطهمالیدرمیانگربیاسیسیتمسیاختوعرضیهدارودر طب
نگاهشرقیوازطرفینگاهجزئینگریارربیطبنویناست(.)2در

تمامیمراتبتوسطدفترطبایرانی،معاونتهایدرمانودارو
ورذاازاهمیتبسیارزیادیبرخورداراست.

اینرابطهپژوهشگراندرموردطبچینیذکرنمودهاندکهفرهن 


 .11تقویتسیستمگزار عوار ناخواستهفراوردههیایسینتیو چینیریشهفلسفهچینیوفلسفهچینیریشهوسازندهفلسفهعلم
تجویزمنطقیاینگونیهفیراوردههیادرسیالمتکدههیاوتوسیط چینیاستوبدینترتیبدانیشهیایمختلیفودرنهاییتطیب
مدیریتفیراوردههیایطبیعییوجمیعبنیدیمطالیبوانجیام چینیشکلمیگیرد.ازطرفیالگویمشاهیدرمیوردطیبنیوین
اقداماتقانونیازاهمیتنظارتیزیادیبرخورداراست.

وجودداردوریشهاصلیآندرفرهن رربیاسیتکیهدرنهاییت

 .11تشدیدنظارتبرنحوهارائهوکیفیتدورههایآموزشیطیبو طبرربیراشکلدهد.تعاملوبهکارگیریتوانمندیهایتو میان
داروسازیسنتیوگیاهانداروییتوسیطانجمینهیایعلمیی ایندوسبکنگیاهرابیابیهکیارگیریزیسیتشناسییسیسیتمهیا
متناظر.

(Biology

ذکییرنمییودهانیید(.)41چنییینمییدلیسییبب

)Systems
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اجازهفعالیتدرسالمتکدههیایدارایمتخصیصطیبسینتی

کشهاتوسطاداره
هایمیکروبی،فلزاتسنگینوحشره 


آلودگی

نشريه علميپژوهشي فرهنگستان علوم پزشكي

شکلگیریگفتگوهایاستفادهجدیاززیستشناسیسیستمهادر

بهخصوصدرموردبیماریهایبدوندرمانویابیدوندرمیان

مطالعاتمبانیطبهایسنتیبهخصوصطبسینتیچیینشیده

رضایتبخشمانندبیمیاریهیایمیزمنبیاتیدوینراهنماهیای

است(.)41لذاچالشاساسعدمنزدیکیدیدگاهصیاحباناییندو

درمانیمربوطهشکلگیرد.

فرایندودرنتیجهعدمپژوهشهایهمگراودرنتیجهزبانمشترک  .7همانگونهکهدرنمیودار1مالحظیهگردییدبخیشعمیدهایاز

سنتیوطبنوینبرایهمافزایییتجربییاتورو هیای


میانطب

بییالینیبییودهاسییت.حمایییتویییژهازطراحیییوبییهکییارگیری

درمانیپیشنهادمیشود.


کارآزماییهایبالینیتوامانطیبسینتیوطیبنیوینجهیت

 .1حمایتوتقویتآخرینازارائهدستاوردهایدرمانیطبرایجو

بیمییاریهییایبییدوندرم یانیییابییدوندرمییانرضییایتبخشو

طبسنتیایرانیدرقالبنشستهیاییدرسیطحفرهنگسیتان

عودکننده،شیوههایجایگزینجراحی،ارتقایکیفیتزنیدگی،

علومپزشکیویابهصورتمستقلتوسطانجمنهایتخصصی.

حفظسالمتیوکاهشمصرفدارومییتوانیدتوسیطمعاونیت

همچنینراهاندازیپانلهیایتخصصییطیبسینتیایرانییدر

پژوهشوفناوریوزارتبهداشتودرمانانجامشود.

سمینارهایمختلفتخصصیپیشنهادمیشود.

 .2راهاندازیبخشهایمطالعاتیطبسینتیدرمراکیزتحقیقیاتی
تخصصیرشتههایمختلفپزشکی.

 .3حماییتازشییرکتهییایدانییشبنیییانمسییتقردرمراکییزرشیید
دانشگاهیباموضوعارائهخدماتوفیراوردههیایدانیشبنییان

 .8ورودآموزههایاصیلطبسنتیایرانیدرقالیبواحیددرسیی
مانندحفظتندرستیازطریقرعایتششاصلضروری(سیته
ضروری)دردورههایآموزشیدانشجویانرشیتههیایمختلیف
علومپزشکیازجملهپزشکی،پرسیتاریوسیایراعضیایتییم
پزشکیمیتواندصورتگیرد.


حاصلازطبسنتیتوسطمعاونتعلمیوفناورینهادریاست  .9آموز بهورزانوهمراهیسیسیتمبهداشیتیدربیهکیارگیری
جمهوری.
 .4یکیازخطراتیکهدرمراجعهتو میانبیمیارانبیهطیبهیای

شیوههایساده،ارزانومنطقییطیبسینتیایرانییدرحفیظ
سالمتیودرمانهایسادهدرمراکزوخانیههیایبهداشیتبیا

سنتیورایجوجودداردامکانتیداخلفیراوردههیاوداروهیای

هدایتمعاونتبهداشتیوزارتخانهمیتواندصورتگیرد.


تجویزتوسطایندوسبکدرمانیبایکدیگراست.اینموضیوع



سببشکلگیرینگار هاییباموضوعتداخلگیاهانداروییی اصالح سبك زندگی در عرصه تغذيه
باداروهایشیمیاییشدهاست(.)42لذاتدوینکتبتداخالت

Gertschدرمقالهخودتال نمودهتانقشتغذییهرادرپیشیگیری

ودرمییانعارضییههییایمزمنیییماننیید (multimorbidityمجموعییهاز

هایطبسنتیایرانوفیراوردههیایدارویییشییمیایی

فراورده
ضروریبهنظرمیرسدکهمیتواندبیاسیفار معاونیتریذاو عارضههایفشارخون،بیماریعیروققلبیی،نارسیاییقلبیی،سیکتهو
دارو،دفترطبایرانیودرمانوزارتبهداشیتودرمیانتهییه دیابت)رابیاننماید.دراینپیژوهشبیهرژییمریذاییگییاهیحیاوی
شود.

کلروفیل،فیتوهورمونهاوسایرترکیباتدرمتعادلنمودنقنیدخیون

بییهصییورتریراختصاصیییودرنتیجییهپیشییگیریازmultimorbidity

ازراهکارهایمطثرتعاملطبسنتیونوینبیمهنمودنخدمات

.5
هایطبسنتیاستکهتعاملباطبنوینبیودهوییا پرداختییهشییدهاسییت.اییینعارضییهکییهبییهسییندرمدنیییایمییدرن

وفراورده
مستنداتطبنوینرادریافتنمودهاست.
 .6همراهیویکپارچیهنمیودنشییوههیایتشخیصییودرمیانی

نسبتدادهمیشوددرنتیجهتغذییهنادرسیت

()New World Syndrome
مانندمصرفریذاهاییکیهسیریعآمیادهمییشیوند(foods

)Fastودر

طب سنتیوطیبراییجواقیداماتمعنیویبیاالگیوییکیهدر نتیجهدریافتچربیی(لیپوتوکسیسییتی)وقنید(گلوکوتوکسیسییتی)
دانشگاهدوکامریکیامییتوانیدیکییازراهکارهیایتعیامالت زیاد،کمیتحرک،کاهشدریافتفیبروترکیباتگیاهانومییوهجیات
نزدیکسبکهایمختلفدرمانیباشد.اینموضیوعمییتوانید وافزایشاسترسمیتواندایجادشود(.)43چنینپژوهشهیایینشیان
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است.دراینخصوصمواردزیرجهتبرقراریتعاملوتبادلمنطقی

تحقیقاتاخیردرحوزهطبسنتیایرانیمربوطبیهکارآزمیایی

تبيين بند  21سياستهاي ابالغي در ...

ازاهمیتپرداختنبهسبکتغذیهدرحفیظسیالمتیوحتییدرمیان

رذاییعاملاصلی(سرور)درمانهاست"،وتدوینسبکتغذیه

بیماریهاست.نظربهاهمیتویژهسبکتغذییهبراسیاسویژگییهیای

درماهمبارکرمضانتوسطرسانهملی.

کارگیریرذاهایدواییطبسنتیایرانیکهامروزه


پژوهشوبه
مزاجیییفییردبییهعنییوانیکیییاز6اصییلضییروریحفییظسییالمتیدر .9
بازشناساییوتبییناصالحسیبکزنیدگیبراسیاستغذییهقابیلذکیر

وبرایبهبودسبکزندگیبیمارانوافرادسالممصرفدارد.

است:



 .1آموز آدابوسبکصحیحتغذیهبراساسآموزههایدینییو جمعبندی و چشمانداز
طبسنتیایرانیونیزطبیعتکلنگرمیوهوسیبزیجات،میواد

اینپژوهشکوششیاستتابند12سیاستهایکلینظامدر

رذاییورذاهایسنتیدربیندانشآمیوزانتوسیطآمیوز و طبسنتیدرکلیهابعادترویجوفرهن سازی،آمیوز ،پیژوهش،

وارداتوصادراتوفناوریوتولیدتبیینگیردد.بیهطیوریکیهبیا

پرور وازطریقرسانهها.

 .2پژوهشوارائهراهکارتوصیههایرذاییطبسنتیایرانبیرای سیاستهایملیوباالدسیتی،سیاسیتاقتصیادمقیاومتیوسیایر
بیماریهایمزمن،خاصیابدوندرمانتوسطمراکزتحقیقاتی بندهایسیاستهایکلیسالمتنیزهمیراهباشید.همانگونیهکیه
مالحظهمیشوددراینسندتنهابرطبسنتیایرانیبرنامیهرییزی

وگروههایتغذیه،طبوداروسازیسنتی.


هاومراکزعرضهکنندهموادرذاییاستانداردو شدهاستوازپرداختنمستقیمبهسایرانواعفلسفهنامانوسطیب


اندازیرستوران
 .3
راه
ناگفتهپیداستکهعدمسیاستگیذاریو

سالموبراساسمیزاجمراجعیهکننیدگانزییرنظیرمتخصصیان کلنگرپرهیزشدهاست.
گیرینحلههایانحرافییورونیق


تواندسببشکل
تبییندرستمی

طبسنتیوتغذیه


 .4بهروزرسانیتوصیههاوسبکتغذیهسنتیورایجبیاتوجیهبیه شیادیازیکسووازسویدیگرمحرومنمیودنجامعیهپزشیکیاز
هاینویندرمانیشدهوراهرابرهجومطبهایسیایرملیل

آسیبهایراییجمیردمجهیانازجملیهبییتحرکیی،چیاقیو فرصت
دارایفرهن نامانوسبازنماید.

افسردگی.
حمایتازپژوهشهاوانتشارمقاالتوکتببیاموضیوعسیبک

.5



تشكر و قدردانی

زندگیسالمبرمبنایتغذیهسالمتوسطمراکزتحقیقاتی.
 .6تدوینکتبتداخالتموادرذاییباداروهیایسینتیوراییجاز

پژوهشحاضربهسفار وحمایتفرهنگستانعلیومپزشیکی

سویپژوهشگرانومتخصصانطبوداروسازیسنتیوتغذیه.

جمهوریاسالمیایران(طرحشماره)1/11146انجامشیدهاسیت

 .7حمایتازتولییدریذاهایسینتیدراشیلصینعتیبیهمنظیور کهبدینوسیلهقدردانیمیشود.همچنینتوصیههایعلمیناظران
دسترسیسریعجامعه

محترمطرحفرهنگستانعلومپزشکیبهخصوصجنابآقایدکتر

 .8ترویجفرهن امساکرذاییهمانگونهکهپییامبراسیالم(ص) سیدرضامجدزادهواستاددکترسیدجمالالدینسیجادیقیدردانی
میشود.

فرمودند":معدهعلتاصلی(سیرور)تمیاممریضییهیاوپرهییز
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Abstract
Background and Aim: The general health poilices (GHP) that have been announced by the
supreme leader of Iran is a systemic and futurographic approach to all fields of Iranian health. GHP
clause 12th: "Interpretation of 12th clause of general health policies: recognition, explanation,
promotion, development and institutionalization of traditional Persian medicine" is merely devoted
to Persian medicine (PM). The aim of this study was to interpret this clause in a thicktank which is
formed by researcher and specialists of PM.
Method: In the first step, critical concepts of GHP 12th clause were studied according to the
upstream national documents and international search engines and libraries without time limitation.
In the second step, in an interview with PM politicians, administerators, specialists and
stakeholders, general interventions are gathered, categoried and interpreted. Finally, proposed
interventions are presented.
Results: Here, 14 concepts of GHP 12th clause are defined and 68 interventions are proposed.
Conclusion: In this study, PM related GHP are interpreted in a wide field: promotion, education,
research, import, export, technology and production. Such interpretation will result in integration of
traditional and conventional medicines, preventing forgery claims in PM and presenting new
opportunities for conventional medicine.
Keywords: Interpretation; Iranian Medicine; Health Policy; Traditional Medicine.
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