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موضوع  :دانشکده طب سنتی و داروسازی

سالم علیکم
با احترام با توجه به در خواست اینجانب مبنی بر تمایل مسئولین و نخبگان استان خراسان شمالی به داشتن دانشکده های
طب سنتی از ریاست محترم جمهور و موافقت و رهنمودشفاهی ریاست محترم جمهوری جناا قااای درتار احمادی ناراد در
افتتاحیه اولین جشنواره طب سنتی و دارو های گیاهی مبنی بر مکاتبه نامه توسط جنابعالی در اسرع وات به دفتر ایشان  ،وباا
توجه به پیگیریهای جنا عالی درگفتگوها و نشستهای استانی در مورد نهادینه شدن طب سنتی و اسالمی در خراسان شمالی،
پیشنهاد تاسیس دانشکده طب سنتی و داروسازی با توجه به زیر ساختهای موجود و مورد نیازاین صنعت در استان و نیاز جدی
جامعه به امر بهداشت و درمان از نگاه طب ایرانی (طب سنتی) با مالحضه موارد زیر به استحضار میرسد.
از قنجا ره طب سنتی ایران مکتبی غنی و ارزشمند است و قموزههای قن با فرهنگ دینی و اسالمی ایران انطباق دارد و با
استفاده از رهنمودهای قن میتوان خدمات اثربخشی به جامعه بشری ارائه نمود و گامی مهم و راهبردی در جهت ارتقای سطح
سالمت جامعه برداشت .براین اساس شررت «پیام قوران طب اسالمی» با اتکا به دانش تخصصی و بومی خود و تجار ارزشمند
خویش در گسترش مبانی طب سنتی در ایران و اتکال به خداوند متعال افتخار دارد تا قمادگی خود را جهت همکاری و ارائه
راهکارها برای تاسیس دانشکده های پزشکی سنتی و دارو سازی سنتی بصورت ملی یا غیر انتفاعی در استان مستعد خراسان
شمالی ارائه نماید.

بسمه تعالی

ضرورت توسعه طب سنتی
درایران خدمات طب سنتی واسالمی درگذشته تنها توسط حکیم های آنزمان ارائه می شد.دراوایل قرن گذشته هنگامی
که با تمدن غربی پس از رنسانس علمی اروپا مواجه شدیم.با احساس حقارت در برابر تکنولوژی آنها.یکباره ازگذشته
درخشان علمی خود به خصوص در رشته طب بریدیم وبا توسعه طب آلوپاتیک وبی مهری نسبت به حکیم ها وروشهای
درمانی شان به تدریج تعداد آنها رو به کاهش نهاد وکتب علمی شان در کتابخانه ها مهجور ماند یا به وسیله عمّال غرب
به تاراج رفت .ماهم برای اینکه متهم به واپسگرایی نشویم آنچه که از پدران عامّی خود به ارث برده بودیم.بیرون ریختیم
در حالیکه غربی ها علیرغم تظاهر به آتش زدن کتب طب سنتی باشیوه های مختلف این گنجینه های ارزشمند را ربوده
و با استخدام مترجمین عرب اقدام به ترجمه متون وتحقیق و تفحص در مفاهیم علمی آن نمودند  .اکنون که بیش از
صد سال از هنگامه تاراج آن سنت ها و میراث ها گذشته است و دیدیم که ما نیزدر همکاری با آنها درطی چند دهه
میراث هزار ساله خود را آتش زده ایم.به تدریج دستی برچشم هایمان کشیده و می خواهیم از خواب گران برخیزیم اما
چقدر دیر...
امروزه از داروهای شیمیایی به طور گسترده در درمان بیماریها استفاده میشود .قدمت داروهای صنعتی تهیه شده در
جهان به یک قرن میرسد .حدود پنج دهه قبل عوارض جانبی داروهای شیمیایی که ابتدا از آن غفلت شده بود توجه
انسان را به خود جلب کرد و او را به تفکری عمیق فرو برد .بروز آثار سوء حاصل از استفاده مواد شیمیایی و سنتز شده
در نیمه دوم قرن بیستم و انتشار روزافزون مقاالت علمی در این مورد موجب هراس دانشمندان گشته و راه چاره را

بازگشت به طبیعت و استفاده مجدد از مواد گیاهی و طبیعی دانستند .تالش محققین و اندیشمندان در این زمینه به
قدری گسترش یافت که قرن بیست و یکم را قرن بازگشت به طبیعت و استفاده از گیاهان در درمان نام نهادند.

در سالهاي اخير دانشمندان غربي به انتقاد شديد از بعضي جوانب طب جديد برخاستهاند و كتاب معروف
«انتقام طب» از ايوان ايليچ در اين مورد از همه رساتر و گوياتر است .كوشش جديدي كه آغاز شده دست كم
توانسته خصلت انحصارطلبي طب جديد را تا حدود زيادي مورد ترديد قرار دهد تا با ديدي عيني و منطقي و
بدون تعصب ،تجربيات و نظريات ديگر مكاتب طبي را مورد بررسي و توجه قرار دهند و به همين دليل ماوراي
پزشكي در حال حاضر در سازمان بهداشت جهاني به صورت جدي مورد پيگيري و استقبال قرار گرفته است.
امروزه از درمانهاي تكميلي تحت عنوان طب سنتي يا مكمل ياد ميشود .درمانهاي ذكر شده نكات مثبت
فراواني دارند كه از آن جمله ميتوان به تنوع و انعطاف پذيري ،دسترسي آسان ،قابليت فراهمآوري در بسياري از
نقاط دنيا ،مقبوليت زياد در ميان اكثر مردم كشورهاي در حال توسعه ،ارزان بودن نسبي ،وابستگي كمتر به
فنآوري و اهميت اقتصادي روزافزون اشاره كرد.
وضعيت سرانه سالمتي در جوامع بصورتي است كه تعداد زيادي از افراد توان پرداخت هزينههاي معالجه و
بازيافتن سالمتي دوباره را ندارند و حتي تعداد بخشهايي كه جهت كمك به سالمتي انسانها ايجاد شده است
نيز براي حفظ سالمتي افراد در جوامع كافي به نظر نميرسد.
بر اساس برخي اطالعات قابل استناد ،سابقه پزشكي ايران به حدود  0888سال قبل برميگردد ،ولي از حدود 0088
سال پيش و به خصوص از آغاز دوران تمدن اسالمي با درخشش تعدادي از حكماي بيهمتا ،طب ايراني -اسالمي از
محتوا و تكامل خاصي بهرهمند شده است .بنابراين به دور از تعصب ميهني ،ميتوان با استدالل و ذكر شواهد و با
سربلندي بيان كرد كه طب سنتي ما گنجينهاي استثنايي و در حد خود بينظير است كه با داشتن مباني فلسفي محكم
و با جهانبيني الهي و ژرفنگري اگر چه بيش از  008سال مورد بيمهري قرار گرفته است ،به خوبي ميتواند در زمان

حاضر قد علم كند و براي رفع كاستيها و مشكالت حل نشده طب كالسيك ،راهكار ارائه نمايد.

در حال حاضر اكثر مكاتب طب شرقي مورد قبول دانشمندان غرب قرار گرفته است .به طوري كه كشورهاي
غربي از بيشتر آنها مانند طب سوزني ،حجامت ... ،استفاده ميكنند .اين روشها به شكل كامالً علمي به
رشتههاي دانشگاهي تبديل و متخصصان زيادي از آنها فارغالتحصيل شدهاند .همچنين كتب زيادي در مورد آنها
به چاپ رسيده و تحقيقات زيادي در مورد آنها صورت گرفته است .مردم كشورهاي ثروتمندي مثل آلمان،
فرانسه ،كانادا ،استراليا ،و بلژيك به ترتيب  84 ،77 ،77 ،77و  13درصد حداقل يكبار درسال از خدمات طب
مكمل استفاده ميكنند .طي سال  1773در كشور انگلستان يازده درصد از بيماران سرطاني ،ده در صد از
بيماران سالمند ،نه در صد از بيماران رواني و پنج در صد از مبتاليان به ديابت يا بيماريهاي قلبي عروقي از
درمانهاي مكمل و جايگزين بهره بردهاند و طي سي سال گذشته ميزان رغبت و استفاده مردم آمريكا از طب
مكمل نيز بطور پيوسته افزايش يافته است .دكتر مهدي مير غضنفري ،پزشك متخصص طب سنتي ،در مورد
استقبال ايرانيان از طب سنتي ميگويند" :آمارها از استفاده  21درصدي ايرانيها از طب سنتي خبر ميدهند" .
اينجانب درمنطقه شمال خراسان از سال 3141تا سال جاري (بهار  )13بيش از  77/777مورد مراجعه بيمار
براي دريافت خدمات بهداشتي و درماني از منظر طب سنتي و اسالمي داشته ام كه بيش از  %77موفقيت
درماني در پي داشته  ،براي ارائه خدمات ياد شده در اكثر موارد با بهره گرفتن از محصوالت داروي بومي و
روشهاي مقبول طب سنتي مانند بادكش درماني  ،ماساژ درماني  ،حجامت  ،زالودرماني و فصد(رگ زدن)
استفاده شده  ،كه اين روشهاي درماني با توجه به نوع بيماري و نياز درماني (انديكاسيون) بكار رفته اند.
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بستر طبیعی محصوالت دارویی

بشرازآغازخلقت با بيماري  ،درد ورنج سرو كار داشته و براي برطرف كردن آالم خويش با راهنمايی پيامبران وحکما
ازگياهان استفاده نموده است .دراثر نياز واصل مهم تجربه وخطا كه بهترين معلم وراهنما براي استفاده از گياهان و
شناخت اثرات درمانی آنها بود ،اطبا ،قديم اين مرز وبوم موفق شدند براساس تجربه و بدون شناخت ماده موثره آن  .به
طبيعت وخواص دارويی گياهان پی برده وگياهان مفيد ودارويی را ازانواع سمی ومضر آنها تميز دهند.
باگسترش روز افزون اين اطالعات وانتقال آنها به صورت سينه به سينه ونسل به نسل در شمال خراسان ،امروزه ما داراي
دانش گسترده اي درزمينه خواص گياهان وموارد كاربرد آنها دردرمان بيماريهاي مختلف می باشيم .
داروهاي مکتب طب سنتی ايران شامل منابع گياهی ،حيوانی و معدنی می باشد .وجود منابع فوق در منطقه و گياهان
طبيعی فراوان در فلور گياهی استان  ،و آبهاي معدنی (ايوب،قراجه و مهمانک)نشانه توان تامين نيازهاي دارويی و
قابليت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به نيازمندان ميباشد.
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سابقه ارائه خدمات درمانی در خراسان شمالی

وجود و بکار گيري روشهاي درمانی طب سنتی در بين مردم بصورت طب افواهی نشان از تامين نيازهاي درمانی و اقبال
مردم به اين مکتب درمانی در اين خطه از ميهن عزيزمان ميباشد .
روشهاي مانند  :بادكش درمانی  ،ماساژ درمانی  ،حجامت  ،زالودرمانی و فصد(رگ زدن) و ...در اقصا نقاط اين استان
مويد اثر بخشی اين روشها و توانمندي در برطرف كردن بيماريهاي رايج اين خطه توسط اطباء و حکما ميباشد.

با توجه به موج جدیدی که در دنیا برای شکل گیری نظام های جدید سالمت شکل گرفته  ،در کشور ما هم به
برکت سه دهه عمر انقالب اسالمی وامر والیی رهبر فرزانه انقالب  ،حضرت آیت اهلل خامنه ای و دستور ریاست
محترم جمهوری ،جناب آقای دکتر احمدی نژاد در سال  6831ستاد کشوری طب سنتی و مکمل و گیاهان
دارویی شکل گرفته و در حال رشد و بالندگی است  ،ما فرزندان این مرز وبوم برخودالزم میدانیم با توجه به نیاز
هموطنان عزیزمان به حفظ سالمتیشان و ایجاد خود باوری علمی در بهره مندی از طب سنتی  ،با همفکری و
مساعدت و تعامل جمعی و همت مسوالن و دلسوزان شرائط الزم برای احیاء این میراث گرانبها و مقبول فرهنگ
جامعه ایرانی در استان خود بعمل آوریم ،با توجه به تالش پزشکان اسالمی و ایرانی دراین زمینه که خدمات
ارزنده ای به جامعه بشری نموده وسهم بسیار با ارزشی در جمع آوری ،گسترش ،حفظ وتکمیل اطالعات
مربوطه به شناخت طب سنتی واثرات درمانی وکاربرد گیاهان دارویی وداروهای طبیعی به عهده داشته اند.
تکمیل  ،تصحیح و انتقال این دانش از پیشکسوتان به عالقه مندان از وظایف مهم عقال و دلسوزان محسوب
میشود.که این مهم در مرحله نوبنیادی استان خراسان شمالی ،.با ایجاد شرایط و بسترتاسیس دانشکده های طب
سنتی و داروسازی ودهکده سالمتی و توریست درمانی به صورت دولتی یا غیر انتفاعی ،با قابلیت آموزش و ارائه
خدمات بهداشتی و درمانی و تامین داروهای گیاهی در منطقه خراسان شمالی بوجود می آید.
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