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همين طور. تنها بخشي از طب سنتي كه پوشش بيمه اي 
دارد ويزيت پزشكان اس��ت اما به دليل مشكالت موجود 
پزشكان هم انگيزه الزم را براي قرارداد با بيمه ها ندارند. در 
حوزه خدمات اما باوجودي كه وزير سابق بهداشت دستور 
داده بود كه اين خدمات زير چتر بيمه دربيايند و برآورد 
هزينه ها هم نشان مي داد تنها حدود 2 ميليارد تومان در 

سال بودجه اين خدمات مي شود بيمه ها زير بار نرفتند.
خدم�ات معم�ول طب س�نتي چ�ه چيزهايي 

هستند؟
حجامت، فصد، زالودرماني و ماساژ؛ اينها خدماتي هستند 

كه به اعمال يداوي معروف هستند و انجام مي شود.
با توجه به عدم پوش�ش بيمه اي در حال حاضر 

هزينه هاي چنين خدماتي چگونه است؟
هزينه هاي طب س��نتي باال نيس��ت. به طور مثال عمل 
جراحي تونل كارپ حدود 3 تا 4 ميليون تومان هزينه دارد 
و همين عارضه با زالودرماني با هزينه اي 700 هزار توماني 
درمان مي شود. آنجا چون بيمه هزينه اش را مي دهد بيمار 
با 200 هزار تومان درمان مي ش��ود، اما در اينجا به دليل 
عدم حمايت بيمه ها بيمار بايد اين 700 هزار تومان را از 
جيب خودش بپردازد. به همين خاطر براي بيمار هزينه  
گران تر تمام مي شود اما در عمل هزينه طب سنتي بسيار 

ارزان تر از طب رايج است.
بيمه نشدن طب سنتي به دليل تقابل طب سنتي 

و مدرن است؟
نه بحث تقابل نيس��ت، بيمه ها ترجيح مي دهند خدمت 

جديدي را تحت پوشش نگيرند.
خب اين ط�ور كه ش�ما مي گويي�د هزينه هاي 
بيمه ها هم با پوشش بيمه اي خدمات طب سنتي 

به طور كلي پايين تر مي آيد.
بله ولي بيمه ها بايد اين را درك كنند، اما متأسفانه هنوز 
اين اتفاق نيفتاده اس��ت. در سيس��تم بيم��ه اي ما چون 
براساس نظام نيس��ت ما چنين مش��كالتي را داريم. در 
تمام دنيا حتي طب مكمل را بيمه كرده اند چون محاسبه 
مي كنند و مي بينند اين مس��ئله به نفعشان است. البته 
شايد يكي از نگراني هاي بيمه ها براي عدم پوشش خدمات 
طب سنتي هم اين باشد كه مي بينند اگر وارد اين حوزه 
شوند كم كم بايد داروهاي ما را هم تحت پوشش قرار دهند 

و اين روند ادامه دار خواهد بود.
ش�ايد ع�دم ب�اور ب�ه اثربخش�ي درمان هاي 
طب س�نتي بيمه ها را از پوش�ش اين خدمات 

بازمي دارد. به طور مثال عمل جراحي تونل كارپ 
را كه اشاره داش�تيد با زالودرماني قابل درمان 
اس�ت؛ آيا اين درمان قطعي اس�ت ي�ا احتمال 

بازگشت وجود دارد؟
ش��ما عمل جراحي هم كه انجام دهيد احتمال بازگشت 
وجود دارد. خيلي از بيماران من افرادي هستند كه عمل 
كرده اند اما با بازگشت بيماري مواجه شده اند. در طب چه 
سنتي و چه مدرن نمي توان هيچ چيز را قطعي دانست. ما 
بيماراني را داريم كه سه، چهار سالي است با زالودرماني 
خوب شده اند و هيچ مش��كلي هم ندارند و عوارض عمل 
جراحي را هم ندارند. البته بهبود در اين روش به شرطي 
است كه حتماً كار توسط متخصص انجام شده باشد. زيرا 

قبل از زالودرماني بايد پاكسازي انجام شود.
آيا طب سنتي طبي پيشگيرانه است؟

اصول اوليه طب سنتي بر پيشگيري است اما درمان هم 
انجام مي دهد. البته طب نوين هم به همين پيش��گيري 
رسيده است. پايه طب س��نتي مزاج شناسي است و اين 
اختالف با طب رايج اس��ت. به طور مثال كسي كه گرم و 
خشك است يك نوع سردرد دارد و كسي كه گرم است يك 
نوع ديگر از سردرد را دارد. در طب سنتي درمان هركدام 
از اينها با هم فرق مي كند اما طب رايج يك درمان براي هر 
دوي اينها پيشنهاد مي دهد به همين خاطر هم طب مدرن 

بيشتر به عنوان مسكن عمل مي كند نه درمان ريشه اي.
در حال حاضر هم دنيا به سمت پزشكي شخصي 

رفته است.
بله االن در دنيا داروها را براس��اس افراد توليد مي كنند. 
يكي از اساتيد داروس��از به من مي گفت ما در سال  هاي 
آينده ديگر داروخانه نخواهيم داشت چون براي هر كس 
بايد داروي خاص خودش را بسازند. آنها براساس ژنتيك 
و DNA و... بحث مي كنند، اما طب سنتي براساس مزاج 

صحبت مي كند.
انتقادات�ي ب�ه موض�وع » طب اس�امي« وارد 
مي ش�ود. به اين مفهوم كه منتقدان معتقدند 
چيزي به عنوان طب اسامي  نداريم. شما چقدر 

اين انتقادات را وارد مي دانيد؟
طب اسالمي  يعني چه؟ آيا مي توان احاديثي كه در حوزه 
طب سنتي هستند را به طور كلي تعميم دارو و بيماران 
را با آن درمان كرد؟ اين احاديث در درجه نخست بايد از 
منظر اعتبار مورد بررسي قرار گيرند و در مواردي هم كه 
اعتبار آنها تأييد مي ش��ود بايد ديد در چه شرايطي اين 

روايت ذكر شده است. خيلي وقت ها احاديثي كه وجود 
دارد براي يك بيماري خاص و در منطقه اي خاص بوده 
اس��ت. به همين خاطر هم هست كه اگر توصيه هاي اين 
احاديث براي برخي افراد ثمربخش نباشد اين ناكارآمدي 
را به اس��الم نس��بت مي دهند. نكته ديگر اين كه ائمه ما 
هم وقتي بيمار مي ش��دند به حكيم مراجعه مي كردند و 
خودشان، خودشان را درمان نمي كردند. پس طب اسالمي 
 به مفهومي  كه برخي ادعا مي كنن��د وجود ندارد. ضمن 
اينكه تعداد احاديثي كه در اين حوزه وجود دارد ش��ايد 
يكي دو كتاب بيشتر نش��ود. بنابراين بهتر است به جاي 
طب اسالمي  بگوييم طب س��نتي كه از فرمايشات ائمه 
هم استفاده كرده است. اما اضافه كردن پسوند اسالم به 
اسالم ضربه مي زند. آقا هم هيچ جا طب اسالمي  نگفته اند 
و در ابالغيه شان طب سنتي ايراني ذكر شده است. همين 
مسئله موجب ش��ده تا در حال حاضر حدود 10 درصد 
طالب از حوزه خارج ش��ده اند و مشغول ارائه درمان هاي 
طب سنتي هس��تند. نزديك 150 هزار روحاني در كل 
كش��ور داريم كه 15 هزار نفر از آنها در حوزه طب سنتي 

شاغل شده اند.
از نظر شما ورود روحانيون به حوزه طب سنتي 

آسيب زاست؟
بله، اگر حوزه سالي هزار روحاني هم جذب كند 15 سال 
طول مي كشد تا خروج اين 15 هزار روحاني جبران شود. 
ب��ا ورود روحانيون به ح��وزه طب س��نتي اوالً كار اصلي 
آنها از بين رفت و از س��وي ديگر اگر اين افراد خرابكاري 
كنند- كه اين اتفاق هم افتاده اس��ت- ب��ه نام روحانيت 
تمام مي شود. به همين خاطر هم هست كه روحانيون و 
مراجعي همچون آيت اهلل مكارم شيرازي و نوري همداني 
مخالفت شديدي را با طب اسالمي  ابراز كردند هر چند اين 
مخالفت ها با واكنش شديد اين افراد هم مواجه شده است. 
ورود روحانيون به حوزه طب سنتي و به نام طب اسالمي 
 در حالي است كه ما روحاني داريم و خيلي از مساجد ما 

امام جماعت ندارند.
آقاي دكتر كريمي! اش�اره داشتيد كه برخي از 
افراد مدعي طبابت در طب سنتي آموزش هاي 
دو هفته اي ديده اند! چه كسي متولي برگزاري 

چنين آموزش هايي است؟
در عم��ل اين كالس ها هي��چ متولي خاصي ن��دارد و به 
صورت غيرقانوني طرف يك مهر تقلبي س��اخته و دارو 
آموزش مي دهد. دليلش هم اين است كه تصور مي شود 

دليل مخالفت مراجع تقليد با طب اسامي

حد و مرزهای جالب طب اصيل ايرانی و علت كمای 60 ساله اين علم عالم گير را در گفت وگوی 
»جوان« با پزشک متخصص طب سنتی بخوانيد

 »طب اسالمي«  15هزار روحاني را
 از حوزه جدا کرد!

طب رايج بسيار سخت است براي همين شما حتي 
اگر سرماخوردگي داش��ته باشيد به سراغ پزشك 
مي رويد تا برايتان دارو تجويز كند اما درباره طب 
سنتي تصوري ش��كل گرفته كه اين طب خيلي 
راحت اس��ت. اين در حالي اس��ت كه طب سنتي 
بسيار س��خت تر از طب رايج است. در طب سنتي 
بايد براي هر فردي يك داروي خاص و ويژه تجويز 
كنيد و همين مسئله كار را خيلي سخت مي كند. 
در حالي كه در طب رايج تعداد معدودي دارو براي 
هر بيماري وجود دارد و پزش��ك از بين اين چند 
دارو يكي را انتخاب مي كند؛ در طب سنتي صدها 
دارو وجود دارد و پزشك بر مبناي مزاج فرد برايش 
داروها را تجويز مي كند. همين نگاه ساده انگارانه  
به طب سنتي هم باعث شده تا كالس هاي آموزش 
طبي س��نتي با مدارك غيرمعتبر ش��كل بگيرد. 
تنها مدرك معتبر در زمينه طب س��نتي مدرك 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي است. 
اما مردم به دليل ناآگاهي در اين كالس هاي يك 
ماهه، دو ماهه يا دو هفته اي شركت مي كنند و فكر 
مي كنند با اين دوره ه��اي كوتاه مدت متخصص 
طب سنتي ش��ده اند. بنابراين يكي از بزرگ ترين 
كارهايي كه مي تواند براي كمك به گسترش طب 
سنتي و بازگشت اعتماد اين شاخه از پزشكي شود 

ممنوعيت برگزاري چنين كالس هايي است.
اما من ديدم كه جهاد دانش�گاهي هم در 
اين زمينه آموزش هايي را برگزار مي كند. 

آيا آموزش هاي آنها هم اعتبار ندارد؟
بله، جهاد دانشگاهي آموزش هايي دارد اما در زير 
مدرك آموزشي اش مي نويس��د اين مدرك براي 
درمان اعتبار ندارد. از سوي ديگر جهاد دانشگاهي 

بيش��تر آموزش »حفظ الصحه« را برگزار مي كند 
يعني چه كار كنيد تا س��الم بمانيد و اين با درمان 
طب سنتي بسيار متفاوت است. بنابراين همان گونه 
كه كالس ها متولي ندارد براي جلوگيري از برگزاري 

اين كالس ها هم متولي وجود ندارد.
در فضاي مجازي هم كانال هاي متعددي 
وج�ود دارد ك�ه ب�ه ن�ام ط�ب س�نتي 
فعاليت ه�اي درماني و اقتص�ادي دارند. 
اعتبار اين كانال ه�ا و صفحات چقدر زير 

سؤال است؟ 
فضاي مجازي ما كه باز اس��ت. در حال حاضر در 
فضاي مجازي به نام برخي از اساتيد بزرگ كانال و 
صفحاتي وجود دارد و كسي بر اينها نظارت ندارد. 
به همين خاطر هم منبع درآمد خوبي براي افراد 
ش��ده كه به صورت زيرزميني طبابت مي كنند و 
دستورات عجيب و غريب آنها مشكالت بسياري را 

براي مردم به وجود مي آورد.
يكي از اي�ن توصيه ها ه�م مصرف نمک 
درياس�ت. آيا واقع�ًا نمک دري�ا بهتر از 

نمک هاي يددار رايج است؟
ما منابع داري��م و اگر بخواهي��م خاصيت يا ضرر 
چيزي را بگوييم بايد به اين منابع مراجعه كنيم. در 
منابع طب سنتي آنچنان تعريفي از نمك دريا نشده 
است. بهترين نمك، نمك سنگ است. نمك هاي 
دريايي كه هم اكنون عرضه مي شود هم اغلب نمك 
درياي اصل نيست و با توجه به آلودگي هاي دريا 

اگر هم باشد چندان توصيه نمي شود.
پس ش�ما هم نمک هاي يددار موجود در 

بازار را توصيه مي كنيد؟
يكي از مشكالت ما همين نمك  يددار است. دوز 
باالي يدي كه در اين نمك ها اس��تفاده مي شود 
موجب شده تا اگر در گذشته گواتر داشتيم حاال 
با ك��م كاري تيروئي��د مواجه ش��ويم. در دنيا هم 
دارند دوز يدي كه به نمك زده مي شود را كاهش 
مي دهند. در طب س��نتي هم يد به عنوان سموم 

شناخته مي شود.

 يعني خطرناك است؟
 نمي گوييم يد س��م اس��ت؛ ممكن است در جاي 
خودش مفيد هم باشد اما دوز باالي آن هم مي تواند 
ايجاد بيماري كند. بنابراين پيشنهاد مي كنم كه 
مردم هم از نمك عادي اس��تفاده كنن��د و هم از 

سنگ نمك.
حجامت يكي از مرسوم ترين اعمال طب 
سنتي  اس�ت كه در س�ال هاي اخير هم 
مراكز زيادي اقدام به انجام آن مي كنند. 
آيا حجام�ت براي هم�ه خوب اس�ت يا 

شرايطي دارد؟
اعمال يداوي ما در رتبه سوم قرار دارد. درمان در 
طب س��نتي ابتدا با تغذيه اس��ت، بعد با دارو و در 
نهايت با اعم��ال ي��داوي. االن در جامعه برعكس 
است و اول به سراغ حجامت يا زالودرماني مي روند. 
طب س��نتي روي حفظ الصحه خيلي تأكيد دارد. 
رابطه بسيار قوي بين سالمت و تغذيه وجود دارد. 
بيشتر مردم فست فود مي خورند و اين سودايشان 
را زياد مي كند و زيادي سودا فرد را عصبي مي كند 
و در جامعه خشونت و طالق زياد مي شود. بنابراين 
حفظ الصحه نه فقط در سالمت فردي اثر دارد بلكه 
در سالمت اجتماعي هم اثر مثبت دارد. حجامت 
هم براي هر كسي توصيه نمي شود. زير 14 سال 
و باالي 60 س��ال حجامت ممنوع اس��ت مگر در 
موارد خاص. كس��اني كه فنر در قلبش��ان دارند 
نبايد حجامت كنند. افراد بلغمي  با مزاج س��رد و 
تر و كساني كه قوه بدني مناسبي ندارند حجامت 
برايشان ممنوع است. در مقابل اين افراد صفراوي 
مزاج و دموي مزاج ممكن است نياز باشد تا سالي 
سه بار حجامت كنند اما اين كار نبايد خودسرانه 
صورت گيرد و بايد با تش��خيص پزشك باشد. اگر 
حجامت بي دليل صورت گيرد ممكن اس��ت 10 

سال ديگر عوارض آن مشخص شود.
يعني عوارض اين كار بافاصله خودش را 

نشان نمي دهد؟
بله، ق��وه فرد گرفته مي ش��ود اما طي س��ال هاي 
آينده خودش را نشان مي دهد كه قوه فرد كاهش 
مي يابد. به همين خاطر ه��م حتي در مواردي كه 
حجامت براي بيماري توصيه مي شود با توجه به 
شرايط و مزاج بيمار نوع و مقدار خونگيري متفاوت 

انجام مي شود.
زالودرماني چطور؟ اين شيوه درماني چه 

شرايطي را مي طلبد؟
در زالودرماني با وجودي كه علمش از آن ماس��ت 
اما كشورهاي اروپايي، روس��يه و امريكا خيلي از 
ما جلوترن��د و نه فقط گاردي ك��ه متخصصان ما 
نسبت به اين شيوه درماني دارند را ندارند، بلكه در 
بيمارستان هايشان از اين روش استفاده مي شود. 
البته اين ش��يوه درماني هم بايد زير نظر پزشك 

متخصص باشد و عواقب كار سنجيده شود. اينكه 
براي چه كسي مي توان زالو استفاده كرد، زالو را كجا 
بندازيم، چه تعدادي و چه زماني همه اينها نكاتي 
است كه موجب مي شود تا اين شيوه درمان طب 
سنتي اثربخش باشد. طبق قانون فقط متخصص 

طب سنتي مي تواند زالو بيندازد.
 60س�ال فاصله و توقف طب س�نتي آيا 
موجب نش�ده تا منابع اين شاخه از علم 

گم شود؟
م��ا 18 هزار منبع طب س��نتي را پي��دا كرده ايم. 
مرحوم اصفهاني كاره��اي تحقيقاتي زيادي را در 
اين حوزه انجام داده اند. از اين 18 هزار منبع 6 هزار 
منبع مجدداً رونويسي شده و ما مشكلي در حوزه 

منابع طب سنتي نداريم.
دليل توقف 60 ساله طب سنتي چه بود؟

رضاشاه طب سنتي را ممنوع اعالم كرد اما بعدها 
محمدرضا شاه بيمار شد و نزديك بود بميرد كه به 
آنها مي گويند در يكي از روستاهاي طالقان فردي 
است كه درمان طب سنتي انجام مي دهد و اين فرد 
مي تواند محمدرضا را درمان كند. بعد از آن كمي  
طب سنتي آزاد مي شود، اما به دليل فراگيري طب 
رايج، مردم هم از طب س��نتي دور شده بودند اما 
حاال با بازگشت اروپاييان و كش��ورهاي غربي به 
طب س��نتي اين اقبال در ايران هم به طب سنتي 

افزايش يافته است.
چقدر در كش�ورهاي ديگر از طب سنتي 
ايران استفاده مي ش�ود؟ به نظر مي رسد 
ط�ب س�نتي چيني و هن�دي در س�اير 

كشورها شناخته شده تر باشد.
طب هندي همان طب ايراني اس��ت به نام يوناي 
مديس��ين و پايه هايش همان طب ايراني است. با 
اين تفاوت كه آنها اين 60 سال را متوقف نشدند. 
طب سنتي ايراني با طب چيني يك تفاوت هايي 
دارد اما اصول ط��ب آنها هم بر پايه مزاج اس��ت. 
بنابراين خيلي از پايه هاي طب س��نتي در جهان 

همان طب سنتي ايراني است.

زهرا چيذري
 60سال قبل بود كه با ورود طب مدرن به ايران، طب سنتي   گفت وگو  

با قدمت چند هزار ساله ممنوع شد. اين نخستين تقابل 
طب سنتي و طب مدرن در كشورمان بود كه موجب شد تا 
طب سنتي با نگاه پيشگيرانه و مداخله حداقلي اش براي 
60 سال به محاق برود اما ناتواني طب مدرن و اطباي اين 
طب در درمان بس�ياري از بيماري ها موجب شد تا مردم 
رفته رفته به سمت و سوي طب سنتي گرايش پيدا كنند. 
هر چند در طول 60 سال انزواي طب سنتي بودند طبيباني 
كه اسرار اين طب را سينه به سينه منتقل مي كردند و اين 
ميراث ارزشمند آبا و اجدادي مان را حفظ كردند. با تمام 
اينها اقبال مردم به طب سنتي باعث ظهور فرصت طلباني 
شد كه در پوشش طب س�نتي و به نام درمان بيماري ها 
و بيماران ب�ه دنبال خالي ك�ردن جيب م�ردم بودند اما 
طب س�نتي در تمام دنيا جايگاه خود را پيدا كرده است 
و روش ها،  داروه�ا و درمان هاي اين طب در بس�ياري از 
كش�ورهاي اروپايي هم كاربرد دارد. اين شد كه ساختار 
بهداشت و درمان كش�ورمان هم به اين نتيجه رسيدند 
كه طب سنتي بايد به ساختار بهداش�ت و درمان كشور 
بازگردد اما براي اجتناب از آس�يب ها و به روزرساني اين 
طب و آشتي دادن طب مدرن با طب سنتي، اين طب وارد 
آموزش ه�اي دوره تخصصي وزارت بهداش�ت، درمان و 
آموزش پزشكي شد و از سال 1384 پزشكان عمومي براي 
شركت در دوره تخصص طب سنتي راهي دانشكده هاي 
پزشكي ش�دند. تعداد پزش�كان متخصص طب سنتي 
فارغ التحصيل شده از اين دانشكده ها اما آنچنان نيست 
كه بتواند پاسخگوي نياز مردم باشد. همين خأل هم موجب 
شده تا از اقشار گوناگون جامعه و با عناويني همچون » طب 
اس�امي«  وارد حوزه طب سنتي شوند. آن طور كه احمد 
كريمي  متخصص طب س�نتي ايراني مي گوي�د در حال 
حاضر 10 هزار روحان�ي از حوزه هاي علميه بيرون آمدند 
و در قامت طبيب طب اسامي مش�غول طبابت هستند؛ 
 موضوعي كه هم به اس�ام ضربه زده و هم به طب سنتي 
ايراني. حاال از خود حوزه ها چهره هايي همچون آيت اهلل 
مكارم شيرازي و آيت اهلل نوري همداني به مبارزه با » طب 
اسامي«  برخاس�ته اند تا اش�تباهات طبابت را از گردن 
روحانيت و اس�ام بردارند. آنچه در ادامه مي آيد حاصل 
گفت وگوي ما با اين پزش�ک متخصص طب سنتي است.

  
آقاي دكتر تقاب�ل خاصي ميان ط�ب مدرن و طب 
سنتي وجود دارد. شما ريش�ه هاي اين تقابل را در 

چه مي بينيد؟
در حال حاضر شرايط خيلي بهتر شده اس��ت و ديگر تقابل 
گذش��ته وجود ن��دارد. در دوره تخصص طب س��نتي براي 
پايان نامه بايد يك اس��تاد راهنماي طب مدرن و يك استاد 
راهنماي طب س��نتي داشته باش��يم و بس��ياري از اساتيد 
طب مدرن كه م��ا با آنها پايان نامه مي گيريم طب س��نتي را 
پذيرفته اند هر چند برخي از آنها هنوز گارد مي گيرند اما اوضاع 

نسبت به 10 سال پيش خيلي بهتر شده است.
آموزش آكادميک طب سنتي چند سالي است كه 
وارد آموزش هاي وزارت بهداش�ت شده است. آيا 
تعداد فارغ التحصيان اين رشته به تعداد مراكزي 
كه هم اكنون ش�اهديم خدمات طب س�نتي ارائه 
مي كنند، هست يا خير؟ و اين همه مركز خدماتي 
پزش�كان متخصص طب سنتي هس�تند يا همين 
افرادي هستند كه آموزش هاي كوتاه مدت ديده اند 

و براي خودشان مطب راه انداخته اند؟
تخصص طب س��نتي از س��ال 86 وارد آموزش هاي وزارت 
بهداش��ت ش��ده و تاكنون ح��دود 300 نفر در اين رش��ته 
فارغ التحصيل شده اند كه اين عدد براي كل كشور بسيار كم 
است و از اين تعداد گروهي هم درگير هيئت علمي  هستند و 
تعداد افرادي كه آزاد و مشغول طبابت هستند خيلي كم است 
و حدود 100 تا صد و خرده اي نفر است. البته بعضي افراد هم 
هس��تند كه با آموزش هاي دو هفته اي وارد حوزه طبابت در 

طب سنتي شده اند!
دو هفت�ه اي؟! مگر مي ش�ود با دو هفت�ه آموزش 
طبابت كرد؟ شايد يكي از داليل تقابل طب سنتي 
و طب مدرن كه به بيمه نشدن خدمات طب سنتي 
هم منجر شده شياداني است كه تحت عنوان طب 
س�نتي فعاليت مي كنند و گاهي وقت ها تجويزها 
و درمان هايشان عوارض جبران ناپذيري به دنبال 

داشته است.
بزرگ ترين مشكل ما در حوزه طب سنتي جعلي ها هستند. 
طب اسالمي، طب سنتي هايي كه در دو هفته درس خوانده اند. 
به طور مثال من پزشك هستم و داروي يك فرد ديابتي را قطع 
نمي كنم حتي خيلي از پزشكان متخصص هم نمي دانند ما 
هم پزشك هس��تيم و مهر ما از نظام پزشكي صادر مي شود. 
به رسميت شناخته شدن طب س��نتي به عنوان شاخه اي از 

پزشكي زمان مي برد.
گاه�ي از طب س�نتي به عن�وان طب مكم�ل ياد 
مي شود. آيا طب س�نتي، ابزارها و روش هايش به 
عنوان مكملي ب�راي طب مدرن اس�ت يا خودش 
مي تواند به طور مستقل در حوزه تشخيص و درمان 

به كار گرفته شود؟
طب سنتي طبي مستقل است. ش��ايد طب سوزني را بتوان 
مكمل دانست اما طب س��نتي براي خودش ايده دارد و راه و 
روش و درمان هايش فرق مي كند. نمي گويم طب س��نتي از 
طب مدرن بي نياز است اما خيلي وقت ها مي توان مستقل و 
جلوتر از طب مدرن كارهاي درماني را انجام داد. به طور مثال 
در كبد چرب طب رايج درماني ندارد، اما طب سنتي مي تواند 
اين عارض��ه را به طور كام��ل درمان كند. براي تش��خيص، 
سونوگرافي و آزمايشات اين بيماري ما از طب مدرن كمك 
مي گيريم. ما خودمان را از علم روز محروم نمي كنيم. همچنان 
كه بايد طب سنتي يا بهتر است بگوييم طب ايراني را گسترش 
دهيم و اين كار در حال انجام است. شما تا چند سال پيش اگر 
به سراغ طب سنتي مي رفتيد فقط برايتان جوشانده تجويز 
مي كردند، اما حاال داروهاي طب سنتي را به صورت قرص و 
شربت درآورده اند و تجويز مي شود و از روش هاي مدرن تري 
استفاده مي شود تا سازمان غذا و دارو هم داروهاي ما را مورد 

تأييد قرار دهد و استانداردهاي بيشتري داشته باشد.
يكي از مشكاتي كه در مسير طب سنتي قرار دارد 
بحث بيمه خدمات طب سنتي است. چرا بيمه ها زير 

بار پوشش خدمات طب سنتي نمي روند؟
بله ما مشكل بيمه داريم. متأسفانه بيمه هاي تكميلي هنوز 
خدمات طب س��نتي را قبول نكرده اند. بيمه ه��اي پايه هم 

هزينه هاي طب س�نتي باال نيست. به 
طور مث�ال عمل جراح�ي تونل كارپ 
حدود 3 تا 4 ميليون تومان هزينه دارد 
و همين عارضه با زالودرماني با هزينه اي 
700 هزار توماني درمان مي شود. آنجا 
چون بيمه هزين�ه اش را مي دهد بيمار 
با 200 هزار تومان درمان مي ش�ود، اما 
در اينجا به دلي�ل عدم حمايت بيمه ها 
بيمار بايد اي�ن 700 هزار توم�ان را از 
جيب خودش بپردازد. به همين خاطر 
 براي بيمار هزينه  گران تر تمام مي شود

اضافه كردن پس�وند اسام به طب 
س�نتی به اس�ام ضرب�ه مي زند. 
رهب�ری هم هيچ جا طب اس�امي  
نگفته ان�د و در اباغيه ش�ان طب 
س�نتي ايراني ذكر ش�ده اس�ت. 
همين مس�ئله موجب ش�ده تا در 
حال حاضر حدود 10 درصد طاب از 
حوزه خارج شده اند و مشغول ارائه 
درمان هاي طب س�نتي هس�تند. 
نزدي�ک 150 هزار روحان�ي در كل 
كشور داريم كه 15 هزار نفر از آنها 
 در حوزه طب سنتي شاغل شده اند

ان
جو

ی | 
ير

ش
ده

ضا 
ر


