
 

 

 

 

 
 فصل نهم 

 تلفیقی  هاي تسکینیمراقبتهاي بررسی جایگاه، ساختار و خدمات کلینیک

 بیماران مبتال به سرطاندر 
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 مقدمه
و  ال توسعهحم در طب تلفیقی یا جامع نگر، نگرشی نو در عرصه پزشکی است که در شاخه هاي مختلف این عل

 گسترش است.
اط بـین همیت ارتبلفیقی را اینگونه تعریف میکند: رویکردي از پزشکی که امجمع مراکز دانشگاهی سالمت طب ت

ه مبتنی بـر ود و البتپزشک و بیمار در آن مضاعف میشود و بر تمامی وجود بیمار به عنوان یک انسان متمرکز میش
 مکن شود.ي مبهبود وشواهد همه روشهاي درمانی مناسب را براي بهبود به کار می گیرد تا بهترین پاسخ درمانی 

 

 شیوع
اند. و بر اساس تفاده کردهکم یکی از روشهاي طب مکمل را اسدرصد از مردم دست 44، 1997سال  در آمریکا در

ي کودکـان بـوده درصـد بـرا 12درصد در بالغان و  38میزان استفاده از طب مکمل  2007تحقیقات ملّی در سال 
در مراحل مختلف  درصد از بیماران مبتال به سرطان 83تا  25دهد نشان می 1999است. تحقیقات منتشر شده در 

ن تـأثیر رطان بر آساند که البته جغرافیاي محل زندگی و نوع بعد از تشخیص بیماري از طب مکمل استفاده کرده
درصـد  87تـا  31ز دهد استفاده از طب مکمل براي کودکان مبتال به سرطان اگذار است. مطالعات اخیر نشان می

 ر است.متغیّ
 مـد بیشـتريکرده با سطح تحصیالت باالتر و کسـانی کـه درآدهد که جامعه تحصیلمطالعات در غرب نشان می

اند و یا سابقه درمانی کردهکنند. همچنین در زنان جوانی که جراحی یا شیمیدارند بیشتر از طب مکمل استفاده می
 تر است.رمانی شایعاند این نوع روش دقبلی در استفاده از طب مکمل داشته

 را خـود بدن یمنیا سیستم سنتی، طب هايروش از استفاده با امیدوارند سرطانی بیماران دهندمی نشان هابررسی
 کمی تعداد تنها. هندد کاهش را آن درمان یا بیماري از ناشی جانبی عوارض و کنند کم را خود درد نمایند، تقویت

 استاندارد هايدرمان از که کنندمی استفاده مکمل هايدرمان از این خاطر به دگوینمی سرطان به مبتال بیماران از
 بـر بیشـتر کنتـرل احسـاس بـه تمایل عمده طوربه مکمل، و سنتی طب از استفاده در آنها انگیزه و هستند ناامید

 .است طبیعی هايدرمان به قوي باور و بیماري عوارض کاهش خود، سالمتی
 
 

 فاده از گیاهان دارویی در قالب طب مکمل در کمک به درمان سرطانرشد روزافزون است

رشد روزافزون استفاده از طـب مکمـل در کنـار پزشـکی رایـج در بسـیاري از کشـورها و البتـه توسـعه گسـترده 
 %70مـردم اسـترالیا،  %48کـه  طوريهعلمی و کاربردي، واقعیت انکارناپذیر دنیاي امـروز اسـت. بـهاي پژوهش
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در سـال از خـدمات طـب بار یک کم دستجامعه فرانسه،  %75در بلژیک و  %38در آمریکا،  %42نادا، جمعیت کا

که  طوريه، باستیافته براي طب سنتی و طب مکمل نیز قابل مالحظه هاي اختصاصبرند. بودجهمکمل بهره می
میلیـارد  2/21یلیـارد دالر و در آمریکـا م 3/2میلیارد دالر، انگلیس  4/2میلیون دالر، کانادا  80در سال در استرالیا 

میلیارد دالر  24/3برابر  1996شود. در آمریکا مصرف داروهاي گیاهی در سال دالر صرف خدمات طب مکمل می
مصـرف  2000و در سـال بـوده میلیـارد دالر  5هـاي غـذایی بـه تنهـایی حـدود مصرف مکمل 1998و در سال 

فروش  2000میلیارد دالر بالغ شده است و در سطح جهان در سال 17به هاي غذایی هاي گیاهی و مکملفرآورده
میلیـارد  8/2میلیارد دالر هزینه دارو، حـدود  8میلیارد دالر رسیده است. در آلمان از حدود  60داروهاي گیاهی به 

 ). 1-4دالر به داروهاي گیاهی اختصاص دارد (
و اسـتفاده غـذا و دار هاي طبیعی به عنـوانگیاهان و فرآوردهاین واقعیت در سرتاسر جهان وجود دارد که مردم از 

فاده از شـیوه اسـت وکنند و همین نکته بسیاري از کشورها را بر آن داشته تـا مقرراتـی بـراي گیاهـان دارویـی می
نی زمان جهابخشند. سابهاي خود، پژوهش در این زمینه را سامان هاي طبیعی تدوین کنند و بر پایه برنامهفرآورده

انـد و رفتهمـل را پذیالمللی نیز، اهمیت و کاربرد گیاهان دارویی و طـب مکبهداشت و بسیاري از مراکز علمی بین
شـان ). تحقیقـات ن5انـد (ها تـدوین نمودهگذاري و پژوهش در ایـن زمینـهرهنمودهاي متعددي نیز براي سیاست

یکـی از  کم، دسـتکننـدان سرطان مراجعه میدرصد از کسانی که به مراکز تخصصی درم 91تا  63دهد بین می
 30دهد که بین یصورت کلی نشان مها نیز بهکنند. سایر بررسیمکمل را استفاده میسنتی و هاي طب انواع روش

درمانی، ویتامین یاهگهاي کمکی و جایگزین مانند درصد از مبتالیان به سرطان در سطح جهان از انواع روش 75تا 
 ). 6-10کنند (اده میها و... استفهاي بیولوژیکی، مواد معدنی و مینرالترکیبات طبیعی و دریایی، فرآوردهبا دوز باال، 

 

 گذاري انکولوژي تلفیقیرویکرد بیماران به پایه

دن، مبتنی ختصاصی بوروند استفاده تلفیقی از طب مکمل در انکولوژي چندین پایۀ مهم و اساسی دارد: جامعیت، ا
 درمانی اسـت درودن، ایمنی. مدل مرسوم درمـان سـرطان کـه شـامل جراحـی، پرتودرمـانی و شـیمیبر شواهد ب

ب طـمـل ماننـد هاي سـنتی و مکاي که انواع روشرشتهکند به یک رویکرد چندانکولوژي تلفیقی توسعه پیدا می
مـام وجـود تم درمـان ه مفهوشود. این شیوه در پاسخ بغذایی، ورزش، و... را شامل می سوزنی، یوگا، تمرکز، رژیم

 ها به وجود آمده است.بیمار در همه جنبه
ا حـس درمـانی ر بدون یک ارزیابی جامع و توجه کافی به همه نیازهاي بیماران، قطعاً ایشان وجـود یـک شـکاف

 خواهند کرد.
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وند آثار و من شچه مزاگرچه عالیمی همچون درد شدید یا تهوع یک اختالل و نشانۀ صرفاً فیزیکی هستند اما چنان

شـت و واهنـد گذاعوارض روحی و روانی خواهند داشت و بر موقعیت و شخصیت رفتاري و اجتماعی بیمار تـأثیر خ
 هند شد.پذیري، عدم فعالیت اجتماعی و احساس خستگی ناشی از بیخوابی خوامثال باعث افزایش تحریک

انـب از جملـه به همه جو خواهد کرد و در این برنامهدر یک برنامه جامع درمانی بیمار تمام نیازهاي خود را مطرح 
 هد شد.تغذیه، فعالیت فیزیکی، کنترل عوارض، خواب، خستگی، وضعیت گوارش و اشتها و... توجه خوا

تفاده از داشـت. اسـ هاي درمانی به ایمنی آنها و عدم تداخل داروهـا بـا هـم توجـه کـافیالبته باید در تمام روش
کسیسـیتی، ، هپاتوتوها، تـداخالت متابولیـکدرمانی یا پرتودرمـانی، فیتواسـتروژنبا شیمی اکسیدانها همزمانآنتی

ز مـوارد ی، و... انفروتوکسیسیتی، تأثیر بیولوژیک مستقیم بـر سـرطان، استانداردسـازي و کیفیـت داروهـاي گیـاه
 متعددي هستند که الزم است تیم درمانگر به آنها توجه کافی داشته باشند.

 سرطان حوزه در تلفیقی پزشکی بهجدید  شکیرویکرد پز

 بیشـتري مطالعـات لههرسا و گرفته قرار دقیق ارزیابی مورد مکمل و سنتی طب هايدرمان از بسیاري امروز، به تا
 بـراي را شـواهد ربـ مبتنـی بالینی طبابت دستورالعمل تلفیقی انکولوژي انجمن 2009 سال در. شوندمی انجام نیز

 .نمایند وجهت آن به سرطان، بیماران در مکمل درمانی هايروش از استفاده زمان در تا کرد منتشر پزشکان
 کـاهش هبـ امیـد بـا گاهی مردم که هستند مکملی و سنتی طب هايروش ارزیابی حال در پژوهشگران همچنین

 .کنندمی استفاده آنها از سرطان به ابتال خطر
یـادي بـر زثیر أصورت فرهنگ درآمده و این امـر بـی شـک تـ استفاده از طب مکمل در مناطق مختلف جهان به

 نظر سـنجی دستاوردهاي پزشکی، شرایط اقتصادي و مباحث جامعه شناختی پزشکی گذاشته است. بر اساس یک
در حـوزه طـب  هاي درمانیمتخصص تومور شناس از وجود گروه 83کشور پیشرفته و غیر پیشرفته جهان،  33در 

 رمان سرطان در کشورهاي خود خبر دادند. مکمل و جایگزین براي د
 

 خطرات بالقوه کاربرد خودسرانه طب سنتی و مکمل

از عـدم  ی مثل تـرسترین نکته این است که در یک چرخه معیوب، اوالً بسیاري از بیماران سرطانی به دالیلمهم
ریـان خود را در ج گراندرمپذیرش یا توجه پزشک، عدم احساس ضرورت، تمایل به دخالت در درمان و... پزشک 

ت که در حقیقت ین ترکیبااگذارند. با توجه به دسترسی آزاد بیماران به هاي مکمل یا طبیعی نمیاستفاده از فرآورده
 ). 11-12( کندتر جلوه میاین مشکل واقعی ،شوندمحسوب می) OTC( داروهاي بدون نسخه
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، بـا طـب مکمـل عالقگی یا مخالفتیل عدم مطالعه، بیدیگر بسیاري از پزشکان و متخصصان نیز به دلسوي از 

نشـان داده  هاي مکرر و مسـتندهمه در حالی است که بررسیها ندارند. ایناطالعات چندانی از اثرات این فرآورده
ایـن  خل دارنـد.هاي رایج در پزشکی امروزي تـداهاي طبیعی با بسیاري از درماناست مصرف خودسرانه فرآورده

هایتاً منجر باشد و ن ر داروهادیگتواند به شکل کم یا زیاد کردن جذب، پخش، نیمه عمر یا شدت تأثیر یتداخالت م
نبایـد ایـن ). «13( به کندي یا عدم پاسخ درمانی و حتی در مواردي باعث مسمومیت دارویی و واکنش بدنی شود

ش نوینی بلکه زای ه یک جسد مرده نیستدرمانی [و طب سنتی و مکمل] سنگوارنکته را از نظر دور داشت که گیاه
رفته، فنـون پیشـ خواهد با کمـک دانـش نـوین و ابـزار واست که از درون هزاران سال سابقه سر برافراشته و می

 دارویـی و بـازار برنامه گیاهانبا توجه به کاربرد گسترده و اغلب بی. »سیمایی نوین از کاربرد داروها را نشان دهد
گونـه کننـد و هیچمی ي از کشورها و این باور نادرست که گیاهان دارویی، هر دردي را درمـانآشفته آن در بسیار

مـردم از  ه پزشـکی وخطر درمانی در پی ندارند، عرضه اطالعات علمی در مورد کاربرد گیاهان دارویی براي جامع
 اهمیت باالیی برخوردار است. 

 
 

ست که در در مراکز آکادمیک پزشکی تلفیقی اموارد زیر تعدادي از مراکز جامع کنترل سرطان 
 اند:فهرست شده

Academic Centers: Dedicated Integrative Oncology Centers 
 
ARIZONA 

• Cancer Treatment Centers of America 
 
CALIFORNIA 

• University of California San Francisco, Osher Center for Integrative Medicine 
• Simms/Mann-UCLA Center for Integrative Oncology 

 
ILLINOIS 

• The Block Center for Integrative Cancer Treatment 
• Cancer Treatment Centers of America 

 
MARYLAND 

• Johns Hopkins Center for Complementary and Alternative Medicine 
 
MASSACHUSETTS 

• Dana Farber Cancer Institute, Leonard P. Zakim Center for Integrative Therapies 
 
MINNESOTA 

• Mayo Clinic's Complementary and Integrative Medicine Program 
 
NEW YORK 

• Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Integrative Medicine Service 

http://www.cancercenter.com/
http://www.osher.ucsf.edu/
http://www.simmsmanncenter.ucla.edu/
http://www.blockmd.com/
http://www.cancercenter.com/
http://www.hopkinsmedicine.org/cam/
http://www.dana-farber.org/res/departments/zakim/default.html
http://www.mayoclinic.org/general-internal-medicine-rst/cimc.html
http://www.mskcc.org/mskcc/html/1979.cfm


 
 و تسکینی سرطانطرح تدوین برنامه ملی مراقبت هاي جامع حمایتی  223 شبکه ملی تحقیقات سرطان/   

 
 
OKLAHOMA 

• Cancer Treatment Centers of America 
 
PENNSYLVANIA 

• Cancer Treatment Centers of America 
 
TEXAS 

• The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Integrative Medicine Program 
•  

 MD Anderson Cancer Center: 
• http://www.mdanderson.org 

 
The Society for Integrative Oncology: 

• http://www.integrativeonc.org/  
 

 رد:کنبال توان اطالعات به روز شده و تحقیقات مورد تأیید را در مراکز زیر جستجو دین میهمچن
NCCAM Clearinghouse  
The NCCAM Clearinghouse provides information on CAM and NCCAM, including publications and 
searches of Federal databases of scientific and medical literature. The Clearinghouse does not provide 
medical advice, treatment recommendations, or referrals to practitioners.  
Web site: nccam.nih.gov  
National Cancer Institute  
The National Cancer Institute is the Federal Government’s lead agency for cancer research. The National 
Cancer Institute’s Cancer Information Service provides comprehensive information about cancer.  
Web site: www.cancer.gov  
The National Cancer Institute’s Office of Cancer Complementary and Alternative Medicine coordinates 
and enhances the National Cancer Institute’s activities in CAM research.  
Web site: www.cancer.gov/cam 
 
PubMed

® 
 

A service of the National Library of Medicine (NLM), PubMed
® 

contains publication information and (in 
most cases) brief summaries of articles from scientific and medical journals. CAM on PubMed

®
, developed 

jointly by NCCAM and NLM, is a subset of the PubMed system and focuses on the topic of CAM.  
Web site: www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez CAM on PubMed

®
: nccam.nih.gov/research/camonpubmed/ 

 
 سیاست هاي این مراکز درمانی بر این اصول استوار است: درمان تمامی وجود انسان و نه فقط

بیماري؛ مشاوره تخصصی بین متخصصان انکولوژي و متخصصان دانشگاهی طب مکمل؛ مراقبت 
 بهداشتی و درمانی براي تحقیقات، آموزش و درمان بیمار و نه فقط درمان:

• treats the whole person, not just the disease 
• consult with a board-certified oncologist trained in both conventional and complementary medicine. 
• Healthcare today has been reduced to disease care 
• in research, education and patient care 

http://www.cancercenter.com/
http://www.cancercenter.com/
http://www.mdanderson.org/education-and-research/departments-programs-and-labs/programs-centers-institutes/integrative-medicine-program/index.html
javascript:windowReference('Reference','/Popup/index.aspx?aID=8800558');
http://www.mdanderson.org/
http://www.cancer.gov/cam
http://www.osher.ucsf.edu/research/index.html
http://www.osher.ucsf.edu/education/index.html
http://www.osher.ucsf.edu/patient/index.html
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 محور اصلی درمان در این مراکز، درمان عالمات جانبی و آزاردهندة بیماران و درمان عوارض

 هاي کالسیک می باشد. موارد زیر اکثریت محورهاي درمانی را تشکیل می دهند.درمان
 

STRESS, ANXIETY & DEPRESSION 
POOR APPETITE & WEIGHT LOSS 
NAUSEA & VOMITING 
CONSTIPATION 
DIARRHEA 
TASTE CHANGE 
DIFFICULTY SWALLOWING 
MOUTH SORES 
DRY MOUTH  
FATIGUE 
SLEEPING PROBLEMS & INSOMNIA 
PAIN 
SHORTNESS OF BREATH 
HOT FLASHES 
NEUROPATHY 
VAGINAL DRYNESS & PAIN 
SKIN CARE & NAIL CARE 
LYMPHEDEMA 

 روش هاي مورد استفاده در این مراکز بر چند محور زیر استوار است:
• Psychological Support,    
• Mind-Body Approaches,   
• Groups & Counseling 
• Nutrition, Supplements 
• Complementary Medicine 
• Psychiatry & Oncology 
• Insights Into Cancer 

 روش هاي طب سنتی و مکمل مورد استفاده در این کلینیک ها:
• Ayurveda  
• Acupuncture 
• Massage 
• Spirituality 
• Aromatherapy 
• Art therapy 
• Biofeedback  
• Meditation 
• Music therapy 
• Tai chi 
• Yoga 
• Botanical Medicine  
• Breathwork  
• Chinese Herbs 
• Chiropractic  
• Clinical Hypnosis  
• Craniosacral Therapy  
• Creative Therapies 
• Cupping  

http://www.integrativeoncology-essentials.com/menu/topics/stressanxietydepression.html
http://www.integrativeoncology-essentials.com/menu/topics/weightlossappetite.html
http://www.integrativeoncology-essentials.com/menu/topics/nausea.html
http://www.integrativeoncology-essentials.com/menu/topics/constipation.html
http://www.integrativeoncology-essentials.com/menu/topics/diarrhea.html
http://www.integrativeoncology-essentials.com/menu/topics/tastechange.html
http://www.integrativeoncology-essentials.com/menu/topics/difficultyswallowing.html
http://www.integrativeoncology-essentials.com/menu/topics/mouthsores.html
http://www.integrativeoncology-essentials.com/menu/topics/drymouth.html
http://www.integrativeoncology-essentials.com/menu/topics/fatigue.html
http://www.integrativeoncology-essentials.com/menu/topics/sleepingproblems.html
http://www.integrativeoncology-essentials.com/menu/topics/pain.html
http://www.integrativeoncology-essentials.com/menu/topics/shortnessofbreath.html
http://www.integrativeoncology-essentials.com/menu/topics/hotflashes.html
http://www.integrativeoncology-essentials.com/menu/topics/neuropathy.html
http://www.integrativeoncology-essentials.com/menu/topics/vaginalsymptoms.html
http://www.integrativeoncology-essentials.com/menu/topics/skinnailcare.html
http://www.integrativeoncology-essentials.com/menu/topics/lymphedema.html
http://www.simmsmanncenter.ucla.edu/groups/groups.asp
http://www.simmsmanncenter.ucla.edu/groups/groups.asp
http://www.simmsmanncenter.ucla.edu/groups/groups.asp
http://www.simmsmanncenter.ucla.edu/nutrition/nutrition.asp
http://www.simmsmanncenter.ucla.edu/nutrition/nutrition.asp
http://www.simmsmanncenter.ucla.edu/psychiatry/psychiatry.asp
http://www.integrativeoncology-essentials.com/menu/topics/topics/ayurveda.html
http://www.integrativeoncology-essentials.com/menu/topics/topics/acupuncture.html
http://www.integrativeoncology-essentials.com/menu/topics/topics/massage.html
http://www.integrativeoncology-essentials.com/menu/topics/topics/spirituality.html
http://www.cancer.org/docroot/ETO/content/ETO_5_3X_Aromatherapy.asp?sitearea=ETO
http://www.cancer.org/docroot/ETO/content/ETO_5_3X_Art_Therapy.asp?sitearea=ETO
http://www.cancer.org/docroot/ETO/content/ETO_5_3X_Biofeedback.asp
http://www.cancer.org/docroot/ETO/content/ETO_5_3X_Meditation.asp
http://www.cancer.org/docroot/ETO/content/ETO_5_3X_Music_Therapy.asp?sitearea=ETO
http://www.cancer.org/docroot/ETO/content/ETO_5_3X_Yoga.asp?sitearea=ETO
http://www.takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/botanical-medicine-0
http://www.takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/breathwork
http://www.takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/herbal-therapies
http://www.takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/chiropractic
http://www.takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/clinical-hypnosis
http://www.takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/craniosacral-therap
http://www.takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/creative-arts-therapies
http://www.takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/cupping
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• Dermal Friction  
• Dietary Therapies  
• Food As Medicine 
• Healing Environment  
• Healing Touch  
• Homeopathy 
• Imagery  
• Mind-Body Therapies  
• Mindful Movement  
• Moxibustion  
• Naturopathy 
• Osteopathy  
• Prayer  
• Qigong  
• Reflexology 
• Reiki  
• Shamanism  
• Shiatsu  
• Social Support 
• Therapeutic Touch  
• Traditional Chinese Medicine  
• Tui na  

 

 
 

 : CAM جایگاه
 درمان از صلیا شاخه گرچه که رودمی کار به زشکیپ محصوالت و خدمات از ايمجموعه توصیف در CAM واژه

 ها،هعصار بدنی، خاص هايفعالیت غذایی، هايمکمل گیاهان، از استفاده شامل مواردي در اما نیست، رایج پزشکی
 .باشدمی خاص پمادهاي و هاکرم

CAM  تحت خدمات دسته دو شامل complementary و alternative باشدمی. 
 :از است عبارت میدهد سوق روشها این از استفاده سمت به را بیماران که عاملی آمریکا سرطان انجمن گفته به
 ردیگ داروي دریافت به نیاز بدون سرطان درمان اصلی روشهاي جانبی عوارض کردن برطرف -1

 کمتر جانبی عوارض با درمانی روشهاي از استفاده -2

 خویش سالمت و بهبود روند در فعال نقشی داشتن به عالقه -3

 طب این درمانی وشهاير از استفاده آن تبع به و سرطان ایجاد زمینه در آلترناتیو هاي تئوري دادن ترجیح -4

http://www.takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/dermal-friction
http://www.takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/dietary-therapies
http://www.takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/food-medicine
http://www.takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/healing-environment
http://www.takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/healing-touch
http://www.takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/homeopathy
http://www.takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/imagery
http://www.takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/what-are-mind-body-therapies
http://www.takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/mindful-movement
http://www.takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/moxibustion
http://www.takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/naturopathy
http://www.takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/osteopathy
http://www.takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/prayer
http://www.takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/qigong
http://www.takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/reflexology
http://www.takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/reiki
http://www.takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/shamanism
http://www.takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/shiatsu
http://www.takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/social-support
http://www.takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/therapeutic-touch
http://www.takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/what-traditional-chinese-medicine
http://www.takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/therapeutic-massage-tui-na
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 که چرا است یمارانب درمان روند در تصمیمات مهمترین از  CAMدرمانی روشهاي از استفاده براي گیري تصمیم
 تکیفی و عالئم هبودب تا بیمار درمانی روند در اساسی مشکالت ایجاد شامل نتایج از ايگسترده طیف میتواند
 حوزه متخصصان و پزشکان آگاهی دارد مهمی نقش میان این در آنچه. باشد داشته پی در را بیماران زندگی

 .است بیماران به مؤثر و هدفمند درست، ايمشاوره ارائه جهت در سرطان
 دیگر هايروش و یوگا تیشن،مدی ماساژ، وماتوتراپی،آر مانند مکمل درمانی روشهاي از استفاده انجمن این گفته به
 زا بسیاري در که انطورهم. دارند سزایی به نقش آنان زندگی کیفیت بهبود و بیماران عالئم از برخی کنترل در

 ینا دادن قرار و شودیم گرفته نظر در بیماران به خدمات این ارائه براي بخشی جهان، درمانی پیشرفته مراکز
 ريجلوگی غیرتخصصی کزمرا به انان نااگاهانه مراجعه و بیماران سرگردانی از سرطا مراکز در مانیدر بخشهاي

 .1کندمی
 واژه از دهند،می ارقر خود اصلی درمان کنار در را مکمل درمانی روشهاي طوالنی مدت به بیماران که زمانی

Integrative شودمی استفاده . 
 یمیش داروهاي اثربخشی شافزای و رادیوتراپی و درمانی شیمی عوارض بهبود در چینی درمانی گیاه مثال عنوان به

 همکاري طی هاروارد دانشگاه همچنین و 2است استفاده مورد و شده شناخته مؤثر بیماران عملکرد بهبود و درمانی
 پرداخته چین سنتی بط در سرطان درمان با مرتبط دارویی گیاهان روي بر مطالعه به کنگ هنگ دانشگاه با خود

 .3است امیدوار سرطان درمان و کنترل براي جدیدي هايروش دستیابی به و
 پیرامون خود زشکانپ با کردن صحبت از سرطان به مبتال بیماران از بسیاري است معتقد آمریکا سرطان انجمن
 پزشکان آگاهی دمع بازتاب حقیقت در بیماران نگرانی این و هراسند می مکمل درمانی روشهاي از استفاده

 و پزشک اصلهف همین و است بوده آنان خطرات و فواید و مکمل هايشیوه این هايتئوري از سرطان متخصص
  13دهدمی افزایش را بیمار

 درمان در مکمل درمانی هايروش زمینه در اطالعات آوري جمع به 1991 سال از آمریکا سرطان ملی موسسه
 The Office of Cancer Complementary and عنوان تحت مرکزي تشکیل با و پرداخته سرطان

Alternative Medicine (OCCAM) اینکه به توجه با و  است پرداخته حوزه این در تخصصی مطالعه به 
 عدم( بیماران بهبود گزارشات در نواقصی با و بیمار کم تعداد با و محدود هاروش این از استفاده زمینه در مطالعات
 برقراري با که است کرده توصیه بوده، همراه) بیماران پیگیري در عکسبرداري یا آزمایشگاهی هايروش از استفاده
 سازمان مطالعات طراحی به توانمی پزشکان و مکمل درمانی هايروش مسئوالن میان همکاري و علمی ارتباط
 به دستیابی براي خوب انسیلپت با ايحوزه به و پرداخت CAM درمانی هايشیوه اثربخشی زمینه در یافته

    .4یافت دست مؤثر درمانی هايروش
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 بومی کولوژيفارما و بومی طب هاي زمینه در اخیر ساله چند عملی و علمی آماري، هايبررسی همچنین

)Ethnopharmacology & Ethnomedicine (است هکرد متقاعد اصل این به را پزشکی در پژوهش دنیاي نیز 
 طب مکاتب رد سال صدها طی و شفاهی و مکتوب صورت به که ارزشمندي میراث و جربیاتت از استفاده که

 عبارت به. دهد افزایش برابر 40 حدود تا را جدید داروهاي به رسیدن شانس تواندمی دارند، وجود مکمل و سنتی
 با داروها عضیب طراحی که کرد طی طوري را فارماکولوژي مسیر معکوس طور به توانمی مسیر این از دیگر

 . 5شود میسر کمتر بسیار زمان و هزینه
 در تحقیقات پیرامون پرداختی هزینه میالدي 2008 سال به مربوط ساالنه گزارش در امریکا سرطان ملی سسهمؤ

 از که کرده عنوان )تحقیقاتی طرح 444 در شده هزینه( دالر  121,264,507 بر بالغ را سرطان در CAM زمینه
 همچنین است، شده داده اختصاص سرطان از پیشگیري در CAM هايروش بررسی به هزینه %60 مقدار این

 در تحقیقاتی هايیافته %25 از بیش و یافته اختصاص سرطان در تعذیه نقش با مرتبط مطالعات به هزینه بیشترین
 .6 دارد کاربرد مشابه بالینی عالیم با سرطان مختلف انواع

 

 ي براي افزایش کیفیت زندگی و بهبود پاسخ درمانیانکولوژي نوین: رویکرد

 از بسیاري کهچنان دارد، سرطانی بیماران زندگی کیفیت افزایش و حفظ به روزافزونی توجه نوین، انکولوژي
 بین باطارت نوعی رقراريب زندگی، کیفیت به توجه. پردازندمی زندگی کیفیت بررسی بر بالینی کارآزمایی مطالعات

 درمان به هم درمانگران کهمعنیبدین است بیمار به بخشاطمینان پیغامی حاوي و است پزشکی درکا و بیمار
 .دارند کافی توجه بیمار زندگی کیفیت به هم و سرطان

 درمان از بعد و ینح در مهم معیار یک به )HRQOL( سالمت به وابسته زندگی کیفیت درمان، آگهیپیش بهبود با
 عرضم در برخوردارند، تريپایین زندگی کیفیت از که آنها خصوصا سرطانی، بیماران از بسیاري. است شده تبدیل
 .گیرد قرار درمانگران توجه مورد جدّي هشداري عنوان به باید موضوع این و هستند درمان دورة قطع

 دگی،زن کیفیت شافزای در هاییسودمندي زیرا کنندمی ایفا بیماران گونهاین درمان در مهم نقشی مکمل هايروش
 واقع در. دهندمی نشان خود از بیماران ایمنی سیستم سطح ارتقاي و رایج درمانهاي جانبی عوارض کاهش

 این از هاییمثال...  و درمانیگیاه و آنزیم از استفاده تا روانی حمایت ورزش، خاص، تغذیه رژیم مانند روشهایی
 .هستند دست

 دربارة روزبه و استناد قابل و علمی اطالعات از پرستاران و پزشکان که است الزم زمانی هر از بیش امروزه بنابراین
 .کنند تفادهاس آنها از رطانس استاندارد هايدرمان کنار در بتوانند تا باشند داشته آگاهی کمکی هايدرمان گونهاین
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 مکمل هايدرمان از طانیسر ارانبیم از درصد یک و نود حدود کشورها، از دیگر بسیاري مانند متحده، ایاالت در

 این هدف. گیردمی صورت هاانکولوژیست مشورت یا اطالع بدون موضوع این متأسفانه که کنندمی استفاده
 :است چیز سه عمدتاً  بیماران

 درمان پیشرفت یا بیماري با مبارزه در فعال نقش ایفاي .1
 ایمنی سیستم کردن ترفعال .2
 زندگی کیفیت فزایشا و رایج درمان ارتقاي و بهبود .3

 بیماران و درمان کادر بین میعل و الزم هماهنگی تا بگیرد قرار ویژه توجه مورد باید بیماران درك قابل عالقۀ این
 کردن جایگزین عنیم به عنوان بهیچ سخن این. شوند ارضا روانی و روحی نظر از نیز بیماران و آید عملبه

 .است درمان مکمل یا کمکی درمان وعین بلکه نیست سرطان استاندارد درمانهاي
 تخریب رمانهايد به کمکی درمانهاي کردن اضافه انکولوژي به مکمل و سنتی طب رویکرد دیگر، عبارتبه 

 و تیسن طب کارآیی که دارند وجود متعددي مستند هايکارآزمایی و علمی تحقیقات البته و باشدمی سرطان کنندة
 .دهندمی نشان را بیماران زندگی کیفیت افزایش و هاسرطان درمان حوزة در مکمل
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 طب سنتی ایران
    استنادات قانونی جمهوري اسالمی ایران براي احیا، ارتقا و توسعه طب سنتی ایران

                  قانون تشکیل وزارت بهداشت 16ماده 
              سند چشم انداز بیست ساله جمهوري اسالمی ایران

             ایران اسالمی جمهوري توسعه پنجم پنجساله مهبرنا قانون
                     کشور علمی جامع نقشه سند

                      کشور سالمت جامع نقشه
 

 قانون تشکیل وزارت بهداشت 16ماده 
آن را  سترده ازاده گوزارت بهداشت موظف است با همکاري وزارت کشاورزي، طرح احیاي داروهاي گیاهی و استف

 به اجرا درآورد.
 

 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران
 :سالمت عمومی منابع عادالنه تخصیص و توسعه تأمین، در یکپارچگی حفظ و ایجاد منظور به - 34 ماده

 از استفاده و یسنت طب توسعه براي الزم زمینه است موظف پزشکی آموزش و درمان بهداشت، بند ه: وزارت
 .نماید فراهم را گیاهی و هاي طبیعیفرآورده و داروها

 
 کشور علمی جامع نقشه سند

 فناوري کشور علم و هايفصل سوم: اولویت
 هاي ب: در سالمتاولویت

 و سلولی - کیپزش تجهیزات - سنتی طب - سالمت -دانش  و اطالعات مدیریت - نوترکیب و جدید داروهاي
 تغذیه. فناوري - زیستی هايفرآورده – انیدرم ژن -مولکولی 

 11 شماره کالن راهبرد
 سالمت و پزشکی علوم حوزه در نقش مؤثرتر ایفاي براي نوآوري و فناوري و علم چرخه به دهی جهت

 :ملی راهبردهاي
 کشور؛ در سالمت فناوریهاي و علوم سازي بومی و توسعه. 1
 بر مؤثر اجتماعی عوامل نیز و اسالمی و سالم زندگی هايوهشی ترویج زمینه در پژوهش و آموزش توسعه. 2

 و بهداشت؛ سالمت
 :ملی اقدامات

مت سال حفظ و سالم اییغذ مواد از منديبهره به منظور پیشگیري، و تغذیه حوزه پژوهشهاي و آموزشها توسعه. 1
 جامعه
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 بومی معضالت و بیماریها بر تأکید با دانش تولید. 2
و  سانیان علوم و اسالمی لومع و پایه علوم با ایرانی، اسالمی، سنتی طب و بالینی و سالمت علوم ارتباط تقویت. 3

 اجتماعی علوم
 

 نقشه جامع سالمت کشور
 مهم:  هايپیام
 در اي رشته میان محورهاي تمرکز. است ايرشته میان ارتباط تقویت کشور دانش در اساسی تحولهاي از یکی
 :باشند یم زیر موارد سالمت حوزه
 ،سنتی داروهاي و طب -بالینی -پایه علوم) الف
 و ارتباطات و اطالعات فناوري -سالمت علوم) ب
 .سالمت نظام عملکردهاي و مفاهیم با انسانی و اجتماعی علوم) پ
 

 سالمت: فناوري و علم هاياولویت
 می یاري ثروت خلق و نسبی يها مزیت از استفاده در را کشور که هایی فناوري از گیري بهره دیگر، بعد در

 در و ندرما بخش در که میسه از غیر( دارو هاي تولید حوزه. است گرفته قرار توجه مورد کمال عنوان با رسانند،
 «،» گیاهی داروي و سنتی طب«،» بنیادي هاي سلول و مولکولی پزشکی« ،»پزشکی تجهیزات و) دارد بقا قسمت
 .نمایند می ایفا بعد این در را تاثیر ینبیشتر» نانوفناوري «،» فناوري زیست

 انسانی: منابع توسعه
 خصوص به پایه علوم واحدهاي ادغام جمله از( بالینی و پایه علوم ارتباط هاي زمینه در علوم بین ارتباط تقویت. 6

 با تالمس علوم ،سنتی يداروها و طب و) آنها بالینی بر کاربردهاي تاکید با پزشکی کوریکولوم در زیستی علوم
 .متسال نظام ملکردهايعو  مفاهیم با انسانی و اجتماعی علوم مابین پیوند نیز و ارتباطات و فناوري اطالعات

 سالمت خدمات و کاال تولید ظرفیت افزایش و تسهیل
 سنتی و بومی هايفناوري بر متکی محصوالت صدور و تولید از حمایت. 5
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 توان پیوست کرد:مواردي که می

 قانون تشکیل وزارت بهداشت 16 ماده -1
 سند چشم انداز بیست ساله جمهوري اسالمی ایران -2
 ایران اسالمی جمهوري توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون -3
 کشور علمی جامع نقشه سند -4
 کشور سالمت جامع نقشه -5
 برنامه راهبردي تحقیقات گیاهان دارویی کشور -6
 سیاستگزاري عمومی سند نقشه جامع علمی کشور در -7
 هاي اجرایی طب سنتینامهمجموعه قوانین و مقررات و آیین -8
 ها و آخرین گزارش سازمان جهانی بهداشت از وضعیت طب سنتیگایدالین -9

 سند ملی توسعه فناوري گیاهان دارویی و طب ایرانی -10
 تحول و نوسازي نظام آموزش کشور -11
 وضعیت طب سنتی در هند -12
 ضعیت طب سنتی در هنگ کنگو -13
 وضعیت طب سنتی در چین -14

 
سعۀ تو هايی از برنامهمستنداتدر راستاي تبیین رویکرد سایر کشورها به موضوع طب سنتی، 

 ت.پیوست اسنیز قابل  کشورهاي اروپایی، آسیایی، استرالیا، آمریکا بعضی از طب سنتی در
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 یرانا سنتی طب کاربرد و احیاء منشورو مقدمه 
 

نـان ان و چینیواقعیت هاي مستند تاریخی نشان می دهد که مللی همچون ایرانیـان، سـومریان، مصـریان، هنـدی
ن سـهم ر ایـن میـادپیشگامان عرصه علم در دوران هاي گذشته و از پایه گذاران دانش مدوّن پزشکی بوده انـد. 

ه بـورود آن  وخصوص پس از ظهور اسالم ایران، در شکل گیري تمدن اسالمی و رشد و بالندگی دانش پزشکی ب
عمیقاً بدان  نسانس نیزایران استثنایی و بی نظیر است و جهان غرب نه تنها در قرون پیشین بلکه حتی در دوران ر

 وامدار است.
یم و ه خـالق عظـطب سنتی ایران ، یک مکتب طبی کامل و پویا است که جهان را به عنوان نظام احسن و آفرید

یم ن هسـتی حکـد و پزشک را از بابت تسلط و احاطه او به علوم مختلف و درك صحیح او از جهـاحکیم می نگر
که مورخان غربی  سال قبل میرسد تا آنجا 3000نامیده است . ریشه هاي مکتب غنی طب سنتی ایران به بیش از 

ه طـب یـزي را کـآن چ پزشکی اذعان دارند که این مکتب قبل از طب یونانی وجود داشته است و ایرانیان اصـول
 یونانی نامیده شده به یونانیان تعلیم داده اند.

ي ، ابن ابی باس اهوازعاندیشه ها و تجربیات ستارگان پرفروغ طب سنتی ایران مانند ابن سینا ، رازي ، علی بن  
ي از این گرامور دینالصادق نیشابوري ، سید اسماعیل جرجانی و عمادالدین محمود شیرازي و دانشمندان بزرگ و 

ح است که دست ، حدود هشت قرن مرجع دانشگاههاي طب در غرب و شرق جهان بوده است . بدین ترتیب واض
مند هزاران جارب ارزشمکتب طب سنتی ایران میراث گرانقدر بجاي مانده از تالش حکیمانه ، تحقیقات عالمانه و ت

دوران هاي  ه تنها نتمدن اسالمی ایرانی است که  ساله 1400دانشمند و حکیم دوران هاي گذشته به ویژه دوران 
                                 گذشته بلکه براي دنیاي امروز و فردا نیز راهکارهاي عملی ارائه داده است.            

ارزي بـر ایرانی در اروپا براي مدتی طوالنی و متجاوز از پنج قرن گواه ب -ترجمه و تدریس آثار دانشمندان اسالمی
صدق این مدعاست اما آنچه که در طول قرون و اعصار و بخصوص بدنبال آشفتگی هاي سیاسی ناشی از حمالت 
اقوام مهاجر از جمله حمله بزرگ مغوالن، گورکانیان و جنگهاي فرساینده و درگیریهاي حکام در همه شوون کشور 

بدون شک در روند رو بتکامـل  علمی و پزشکی شد،پیش آمد، اگر نگوییم مانع رشدجدّي و شکوفایی مورد انتظار 
دانش ها از جمله علم طب خلل ایجاد کرد هرچند حتی در همین ادوار، درخشش و ظهور نوابغ بزرگ و نوآوري را 
که بگونه اي ادامه دهنده حرکت علمی قرون سوم تا پنجم هجري بوده اند سراغ داریم، ولی تقریباً از میانه دوران 

ریه و نفوذ مستقیم قدرتهاي بیگانه و رویکرد جامعه علمی کشور پس از تاسیس دارالفنون به اقتبـاس سلطنت قاجا
از دانش غربیان ، طب سنتی ما یعنی همان میراث عظیمی که بلحاظ نوع نگرش توحیدي و اعتقاد به انتظام ویژه 

رمان و تاکید بر اصالح شیوه زنـدگی آفرینش و رابطه جسم و جان و قواي نهفته در آدمیان و تقدم پیشگیري بر د
بجا دخالت هاي بعضاً زیان بخش در نظام بدن نکته هاي قابل تأسی فراوان دارد، به انزوا رفت تـا جائیکـه چـراغ 
آموزش قانونمند و مبتنی بر اصول و منابع، بسیار کم فروغ شد. آنچه که از اواخر دوره قاجار و بطـور مشـخص در 

ت غربزدگی، خودباختگی و احساس حقارت نسبت به پیشرفت هاي علمی جهـان غـرب دوره رژیم گذشته در جه
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القاء می گردید عرصه را بر طب سنتی بسیار تنگ کرد اما تحولی که به برکت انقالب شکوهمند اسالمی و بازیابی 

نگ بـا ملی و تالش علمی و سیاسی در جهت احیاء تفکر دینی و اقتدار ملی صورت گرفت هماه -هویت اسالمی
طب سنتی ما را با نگاهی عالمانه، منطقی و با آگـاهی از پیشـرفت  دیگر عرصه ها، زمینه بازشناسی و احیاء مجدد

هاي دو قرن اخیر در جهان علم و دانش پزشکی بشر، فراهم ساخت که تبلور آن یک حرکت جدّي و مسئوالنه در 
افزون تري بهره مند بودنـد از       ی از اعتبار دانشگاههاي علوم پزشکی، بخصوص دانشگاههایی که بلحاظ علم

 جمله تاسیس اولین دانشکده طب سنتی در دانشگاه علوم پزشکی تهران بود.
لعـات لمـی و مطااحیاء طب سنتی با جمع آوري، طبقه بندي، بررسی و ارزیابی این میراث عظـیم، بـا متـدهاي ع

ردم و اي آحـاد مـمستحکم و تأمین حداکثري سالمت بر تطبیقی در این زمینه گامی اساسی در دستیابی به دانش
 د بود.بهره گیري هاي رو به تزاید و پر ثمر از اعتماد به نفس ملّی برخاسته از این حرکت خواه

 

 نشور احیاء و کاربرد طب سنتی ایرانم
  

 هزاران زشمندار ربتجا و عالمانه تحقیقات حکیمانه، تالش از مانده بجاي گرانقدر میراث ایران، سنتی طب
 گذشته دوران در نهات نه که است اسالمی تمدن ساله 1400 دوران ویژه به گذشته هايدوران حکیم و دانشمند

 ارد.دنی وجود فراوا دنیاي امروز و فردا نیز در این دریاي پهناور، گوهرهاي درخشان و ناسفته براي بلکه
 کهبل نیست، واپسگرائی تنها نه عظیم، میراث این زیابیار و بررسی بندي، طبقه آوري، جمع با سنتی احیاءطب  

 ه گیري هاي رو بهردم و بهرم آحاد براي سالمت حداکثر تامین و مستحکم دانش به دستیابی در اساسی گامی
 تزاید و پر ثمر از اعتماد بنفس ملی برخاسته از این حرکت است .

 آموزش، قانونمند رصهع به ورود هايدروازه دیگر ارب طوالنی، سالهاي از پس پروردگار، یاري به که اینک  
 ،است  شوده شدهما گ اسالمی میهن برگزیده فرهیختگان از گروهی روي به سنتی طب خدمات ارائه و پژوهش
 تدوین لذا شودمی احساس بخوبی آن مراحل تمام در سنتی طب کاربرد مختلف ابعاد يجدّ ساماندهی ضرورت

 .گیرد می        صورت هدفی و انگیزه چنین با »سنتی طب کاربرد و احیاء منشور«
   
 
 

 اصول کلی و بنیاد هاي اندیشه احیاء و کاربرد طب سنتی ایرانی اسالمی
 

 تعهد و پاي بندي به تمامی موازین شناخته شده حقوق بیمار و اخالق پزشکی اصل اول:

 .دریافت مطلوب و محترمانه خدمات سالمت، حق بیمار است .1
 سنتی طب خدمات انگیرندگ و بیماران سالمت ارتقاء و حفظ تامین، بازیابی، هدف با سالمت خدمات ارائه •
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 ونژاد  بان،ز قومیت، ،یندیز از هر گونه تبعیض بر پایه یمار و پرهب اعتقادات و ها ،ارزش شخصیت به احترام •

 مواردي از دست
 خدمات کننده ارائه منافع بر بیمار منافع اولویت •
 او هاي واستهخ         و شکایات شنیدن در حوصله و بیمار هاي نگرانی همدردي،درك دلسوزي، ،خوشروئی •
 خدمات سالمت یشگیري یا کاهش، در مراحل مختلف ارائهپ قابل رنج و درد گونه هر تحمیل از پرهیز •
 به بیمار نیاز قتحق حداکثر کردن فراهم جهت در درمان تیم اعضاء سایر با محترمانه و منطقی همکاري •

 سالمت خدمات
 ق پزشکین اخالمحرمانه دانستن هر گونه اطالعات شخصی یا پزشکی مربوط به بیمار در چارچوب قوانی •
اس مسئولیت نیز احس وي او ل اطالعات الزم براي دستیابی بیمار به حداکثر سالمت به زبان قابل فهم براانتقا •

  استمرار منظور به آنها سازي دتوانمن براي نسبت به آموزش بیمار یا اطرافیان وي
 الزم سالمت هاي مراقبت

ی یوه درمانار به مرکز و شمات سالمت و ارجاع بیمخد گیرندگان به نسبت موقعبه و دبانهموّ  و صادقانه رفتار •
 رد خاصتر و کاراتر در مواتر و نیز انجام مشاوره براي انتخاب روش درمانی مناسبمناسب

 افراد انیان،زند معلوالن، سالمندان، شیرده، و باردار زنان کودکان، همانند پذیر سیبآ هايگروه به خاص توجه •
 اران با مشکالت روانیبیم نیز و سرپرست بدون

 کشوري و اخالقی قوانین چارچوب در بیمار مختاري خود حق به احترام •
 وصول امکان از ررفنظص و پزشکی قانونی موازین اساس بر اورژانس مواقع در فوري درمانهاي به مبادرت •

 هزینه
   

 اطالع رسانی کافی و ضروري نیز حق بیمار است: .2
 ديات بعبیان هزینه،پذیرش یا عدم پذیرش بیمه و آگاه سازي بیمار از دفعات و کیفیت مراجع •
 درمان اعضاءتیم تجربی و علمی ها،مراتب ،مسئولیت تحصیالت از بیمار آگاهی امکان •
ه از سایر شیوه تفاداس امکان نیز و سنتی طب در درمان و تشخیص روشهاي ینهزم در بیمار به رسانی اطالع •

 هاي طبی در صورت لزوم
 مراجعات فواصل در و درمان آغاز از پس بیمار نگرانیهاي یا سواالت به پاسخگوئی امکان کردن فراهم •
 ویژه هاي مصلحت رعایت با خود پزشکی پرونده مورد در بیمار یافتن اطالع •
ستفاده ات و چگونگی یافت می کند اطالع رسانی در مورد حدود دفعادر خدمات آموزشی مراکز از ربیما اگر •

 .شایسته يابگونه پیش از وي براي مزاحمت حداقل  و فرادا حرمت  آموزشی از او در چارچوب حفظ
  

 استقبال از نظارت، انتقاد منطقی و پیشنهادات مسئولین و همکاران .3
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ار واهی بیمامکان دادخ آمیز که مانع نظارت دستگاه هاي مسئول یا تهدید و پنهانی ررفتا هرگونه از پرهیز •

 گردد.
 سنتی طب خدمات کنندگان ارائه نظر با متفاوت هايروش یا منطقی هاي راهنمایی پذیرش براي صدر سعه •

 بیماران خود حتی و صاحبنظران و همکاران توسط
  

 بعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنويمراعات موازین شناخته شده بهداشتی در ا .4
 به رسانی زیان گونه ره از پیشگیري منظور به بهداشتی ضروري موازین همه کاربرد به پایبندي و کردن فراهم •

 زیست محیط سالمت به زدن صدمه نیز و خدمات گیرندگان و بیمار سالمت
 ن علمی روزموازی اساس بر ضروري موارد شرایط مراعات •
  

 ات حرفه پزشکی در محیط کار و جامعهرعایت شئون .5
 ايحرفه و فردي وهن دایجا و جامعه و کار محیط در پزشکی مقدس جایگاه با مغایر رفتار گونه هر از پرهیز •
 دینی معاشرتی هاي توصیه و اخالقی محاسن ظواهر به عملی بندي پاي •
 وکالسیک  وسنتی  جامعه پزشکی و بدگویی صریح و مخرب نسبت به همکاران و بی اعتماديایجاد  از پرهیز •

 اقدام مناسب و قانونی در صورت اطالع از فرایندهاي ناقض حقوق بیماران و جامعه
  
 

 اصل دوم: تعهد به فقه پزشکی و رعایت امر نهی الهی بر اساس آموزه هاي اسالمی
 طبیب ضمان قاعده .1
 طبیب ضمان قاعده چارچوب در پزشکی خدمات ارائه •
 مکان و زمان عرف تناسب به ضرورت اردمو براي برائت اخذ •
  

 شرعی محرمات از پرهیز .2
 ها جنسیت تفاوت در شرعی موازین چارچوب رعایت •
ر ر حد مقدودوها و خوردنی ها دار ازو ناپاکی ها  اترمّ حَمُ حذف و »شفاء حرم فیما... ا جعل ما« قاعده به توجه •

 رج و نفی اضطرارسر و حَو در محدوده نفی عُ
 .نشده بینی پیش موارد سایر در الهی نهی و امر رعایت •
  
 

 اصل سوم: تعهد و پاي بندي به قوانین کشور جمهوري اسالمی ایران
 قوانین پزشکی تبعیت و هماهنگی با  .1
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 مصوب عتبر و آئین نامه هاي م قانونی موازین رعایت •
 بخش زیان هاي مهنا نآئی و قوانین اصالح جهت در تالش لزوم صورت در و قانونی هاي تخلف از خودداري •

 رسمی مراجع به اصالحی پیشنهادات ارائه طریق از
 تبعیت از قوانین عمومی و ناظر بر روابط خارجی .2
 نی به عنوان یک شهروند ایرانیمد و اساسی قوانین از تبعیت •
 ایرانی غیر شهروندان و کشور از خارج با علمی روابط در اسالمی جمهوري نظام محدویت رعایت •
  

 ارم: هماهنگی با نظام ملی سالمتاصل چه
 طبابت قوانین مراعات بر عالوه طبابت و سالمت به مربوط کشوري مقررات مراعات •
 ولیه سالمتقبتهاي ایا مرا ی پیشگیري از بیماریهاهاي ملّاز هرگونه رفتار یا توصیه مغایر با برنامهپرهیز  •
 نظام قالب در سنتی طب منطقی کاربرد جهت در سالمت ملی نظام با همکاري و مشارکت جهت در تالش •

 درمانی -بهداشتی شبکه
  
 

 اصل پنجم: آموزش مسئوالنه در سطوح عمومی و اختصاصی
 جزء نوانع به الصحه حفظ رتدابی بر تاکید با) بیمار اطرافیان بیماران، جامعه،( عمومی آموزش مقوله به نگاه .1

 آن تحقق در تالش و مشارکت و سنتی طب خدمات الینفک
 آنها اطرافیان و ها آن به بیماران درمانی و سالمت هاي مراقبت استمرار آموزش •
 معهپرهیز از هرگونه بزرگنمایی مسائل کوچک و افراط و تفریط با رعایت مصالح آحاد جا •
  

 سنتی طب اختصاصی هاي آموزش کیفیت ارتقاء تکامل، جهت در تالش .2
 آموزشی مقررات چارچوب در یسنت طب رسمی آموزش در مشارکت و مسئولیت احساس •
 ا موازینبلبی مغایر ه منجر به شکل گیري نظام ارائه خدمات طب سنتی در قاک موازي هاي آموزش از پرهیز •

 قانونی گردد.
 .مستقیم غیر یا مستقیم بطور سنتی طب رسمی آموزش نیاز مورد منابع تامین در مشارکت •
 زش رسمی طب سنتیموآ ارتقاء و تکامل به که سودمندي بتجار و اطالعات و سازنده پیشنهاد هرگونه ارائه •

 منجر می گردد.
  

 اسالمی -یاصل ششم: پاسداشت و بهره گیري از میراث پزشکی ملّ
 گرفتن نادیده زا پرهیز و تاکنون دور هاي گذشته از اسالمی -سنتی طب پیشکسوتان و حکماء حرمت حفظ •

 قبول غیرقابل نظرات برخی وجود لحاظ به آنان منزلت
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 وزبازشناسی محتواي آثار و تجارب حکماء با بهره گیري از ابزارهاي علمی ر در تالش •
 ایرانی -میاسال طب میراث احیاء چهارچوب در ها آن از مواردي نشر احیاناً  و آثار حفظ به کمک •
  تگانگذش گرانقدر میراث از گیري بهره با  روز با متناسب و جدید منابع تدوین در تالش •
 

هفتم: توالی تقدم پیشگیري، تدابیر حفظ الصحه، اصالح شیوه زندگی بر پایه سته اصل 
 ضروریه، درمان طبیعی و غذایی، درمان داروئی و سایر شیوه هاي درمانی

 سنتی طب خدمات ارائه و آموزش در صحی تدابیر اولویت .1
ظ زمینه تدابیر حف سنتی درراگیران طب ف و جامعه افراد اختصاصی و عمومی هاي آگاهی و ارتقاء در تالش •

 الصحه و مقدم داشتن آن بر سایر تدابیر
 امینت که مواردي در مانیدر خدمات ارائه به مبادرت عدم و يجدّ تاکید با هالصحّ حفظ بر مبتنی خدمات ارائه •

 اندك تاخیر با لو و است میسر الصحه حفظ تدابیر با بیمار سالمت
 ر شیوه هاي درمانیمانهاي طبیعی و غذائی بر سایدر تقدم •
 مکانا صورت در ترکیبی ايداروه در اجزاء لحداقّ  به کردن بسنده و مفرده داروهاي از امکان حد تا گیريبهره •
  

 سنتی طب خدمات عرضه در حکماء بندي اولویت ارزشهاي احیاء .2
 ااطرافیان آن ها به ضرورت رعایت توالی اولویت ه و بیماران ساختن متقاعد در تالش •
 بیماران اصرار یا و درخواست به توالی اصول گذاشتن پا زیر از اجتناب و عوامزدگی از پرهیز •
 روهادا نیاز بر مازاد تجویز ااز اجتناب و الزم هاي اندازه در سنتی طب داروهاي تجویز •
 ه بیماران در حد معقول و قابل انجامهزین کاهش در تالش •
  

رجاع بیماران بر اساس انتخاب روشهاي اصل هشتم: تعهد به اجتناب از یکسو نگري و ا
 موثرتر و مطمئن تر

 ايهحرف و علمی حیتهايصال محدوده از خارج بیماران پذیرش از اجتناب و یکسونگرانه پزشکی رفتار از پرهیز •
راي آنها تر بمئنو مط تربیمارانی که خارج از محدوده طب سنتی دریافت خدمات موثرتر، کم هزینه راهنمایی •

 رد.وجود دا
 خدمات دریافت رد خاص هاي فرصت تضییع موجب که مدت دراز و گیر وقت درمانی روشهاي اعمال از پرهیز •

 .گردد می بیماران براي موثرتر
 حث اخالقبی که در وشهاي درمانی امتحان نشده بدون مراعات تمام جوانب تحقیق پزشکر کاربرد از پرهیز •

 درپژوهش هاي پزشکی مورد توجه است
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وري هم: تالش مداوم در ارتقاء و توسعه علمی و تجربی با بهره گیري از دانش و فنااصل ن

 پیشروي روز
 رب تازهی، بازآموزي، نوآموزي و کسب تجاافزائ دانش به نسبت فزاینده تشنگی و نیاز احساس •
 در اخالق نموازی به نسبت مسئوالنه بندي پاي با سنتی طب زمینه در علمی هاي پژوهش در مشارکت •

 تحقیق انجام نحوه علمی اعتبار و پزشکی پژوهشهاي
ز داشتن و عدم ابرامخفی نگاه از پرهیز و سنتی طب با مرتبط مداوم آموزش هاي دوره برگزاري در مشارکت •

 باشند می سنتی ات طبیافته هاي سودمند در برابر افرادي که بر اساس موازین قانونی مجاز به ارائه خدم
 تاکید مورد و ضروري اطالعات کسب از غفلت عدم پزشکی، علوم لحظه به لحظه يها پیشرفت به توجه با •

 قاعده فقهی ضمان طبیب چارچوب در و پزشکی جامعه علمی عرف
  

 دانگرخاصل دهم: همکاري، همدلی و هم آوائی با حرکت هاي دلسوزانه قانونمند و خیرخواهانه 
 در طب سنتی

 مورد و مردمی جههو و ،قداست حیثیت از دفاع برابر در گروهی و فردي هاي مسئولیت به نسبت تعهد و درك •
 سنتی طب وثوق

طرق سنتی ب اصالح روشهاي احتماال زیان بخش شیوه عمل برخی از اعضاء خانواده طب جهت در تالش •
 ممکن و در چارچوب حفظ آبروي افراد و مصالح بیماران و مصالح جامعه

 این در سیاسی و یجناح هاي مرزبندي از پرهیز و سنتی طب عتالءا خدمتگزاران به نسبت کمک هرگونه بذل •
 مسیر

تی دیدن عی طب سنن واقباالخره در همه حال خود را در جایگاه گیرندگان خدمات طب سنتی و یا خدمتگزارا و •
 یق طب سنتن صدیو پرهیز از هر گونه رفتار مغایر با منافع بیماران، گیرندگان خدمات و خدمتگزارا
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 حال بیماران سرطانی طب سنتی در کمک به بهبودبالینی ن رویکرد و کاربرد مهمتری
 استفاده از طب سنتی درتالش براي پرهیز از افراط و تفریط  .1
 توسعه منطقی و کاربرد علمی و مبتنی بر شواهد از خدمات دارویی طب سنتی .2
 زاي در تطبیق با دانش روافزایش کیفیت زندگی بیماران با دستورات تغذیه .3
 پذیرش بیمار فقط از طریق سیستم ارجاع یا غربالگري .4
 

 نمودار پیشنهادي براي کار تیمی
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