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رییس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم  پزشکی تبریز:

مدعیان درمان کرونا با طب سنتی
حاضر به بررسی علمی ادعای خود نشدند

رییس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم  پزشکی تبریز 
گفت: »برخی مدعیان ادعا می کردند که راه درمان 
کرونا با طب سنتی به آنها الهام شده است اما ازآنجایی 
 که تمامی طرح ها و پیشنهادات تنها در قالب طرح 
پژوهشی، قابل ارائه و بررسی و حتی صدور مجوز 
هستند، هیچ کدام حاضر به ارائه دالیل علمی و بیان 

ادعای خود در قالب طرح پژوهشی نشدند.«
به گزارش سپید، مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل 
وزارت بهداشت در سفری که به همراه اعضای بورد 
تخصصی طب سنتی ایرانی به استان آذربایجان شرقی 
داشت، از دانشکده طب ایرانی تبریز بازدید کرد. 
محمدرضا شمس اردکانی در نشستی با اعضای 
هیات  رییسه این دانشکده، از اقدامات انجام  شده 
در حوزه طب سنتی در پنج ماه گذشته آگاه شد و 
با ابراز خرسندی از نتایج این اقدامات و قدردانی 
از زحمات رییس دانشگاه و کادر بهداشت و درمان 
در بحران شیوع کرونا، راهکارهایی را برای پیشبرد 
بهتر امور ارائه و تاکید کرد: »دانشکده طب ایرانی 
تبریز به عنوان مرجعی برای دست اندرکاران طب غیر 

کالسیک خواهد درخشید.«
وی با حضور در جمع خبرنگاران در تبریز نیز از 
اقدامات انجام شده در دانشکده طب ایرانی دانشگاه 
علوم پزشکی این شهر قدردانی کرد و گفت: »با 
حضور افراد مهم، متعهد و آگاه، دانشکده طب ایرانی 
تبریز، یکی از مراکز تولید علم و دانش در حوزه طب 
سنتی خواهد شد و نقش خود را آن گونه که شایسته 
تبریز و دانشگاه علوم پزشکی است، ایفا می کند.«مدیر 
کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت سپس 
به تاسیس نخستین دانشکده های طب سنتی در ایران 
بر اساس سیاست های دولت جمهوری اسالمی  در 
سال 86 اشاره کرد و با برشمردن نام دانشکده های 
طب سنتی تهران، ایران، شهید بهشتی و شاهد  در 
فهرست نخستین دانشکده های طب سنتی در ایران، 
افزود: »پیشینه علمی، تاریخی و فرهنگی تبریز نشان 
می دهد که این شهر قطب بزرگ علمی کشور در طول 
تاریخ ایران و محل تاسیس دومین دانشگاه کالسیک 
در ایران بوده است.« وی نقش تبریز را در جریانات دو 
قرن اخیر در ایران مورد تاکید قرار داد و گفت: »تبریز 
در عرصه های علم، اقتصاد، فرهنگ و ایثار تاثیرگذار 
بوده و این ایثار امروز هم در جان فشانی های کادر 

درمان این شهر نمایان است.«

نخستین مرکز تحقیقات طب تلفیقی و 
سالمندی کشور در تبریز تاسیس شود

محمدحسین صومی، رییس دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز نیز با قدردانی از حضور اعضای بورد تخصصی 
رشته طب سنتی ایرانی در تبریز، ابراز امیدواری کرد: 
»دانشکده طب ایرانی بتواند روند روبه رشد علمی 

و پژوهشی خود را با سرعت بیشتری ادامه دهد.«
در ادامه محمود مصدق، عضو بورد تخصصی رشته 
طب سنتی ایرانی بر اهمیت و علل نیاز به طب سنتی 
و نقش آن در امر پژوهش و ارائه خدمات درمانی 
تاکید کرد و حسین رضایی زاده، دبیر بورد تخصصی 

رشته طب سنتی ایرانی و تاریخ پزشکی نیز با اشاره 
به پتانسیل هایی که در دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
وجود دارد، پیشنهاد کرد: »نخستین مرکز تحقیقات 
طب تلفیقی و سالمندی کشور، تحت نظر پژوهشکده 
سالمندی این دانشگاه که تنها پژوهشکده سالمندی 

در کشور است، تاسیس شود.«
وی با بیان اینکه پس از شیوع کرونا، با ادعاهای متعددی 
با اسامی طب سنتی و طب اسالمی برای مقابله با این 
بیماری مواجه شده و بیش از ۲۰۰ مورد ادعا توسط 
گروه های مختلف به وزارت بهداشت ارائه شد که 
68 مورد آنها در قالب طرح پژوهشی درخصوص 
بیماری کروناویروس جدید با رویکرد طب سنتی 
مورد بررسی نهایی قرار گرفته است، افزود: »از این 
میان 1۷ طرح موفق به دریافت مجوزهای الزم برای 
انجام کارآزمایی بالینی شده اند که چند مورد از آنها 
مرحله جمع آوری داده ها را سپری کرده و تعدادی 
نیز در مرحله جمع آوری نتایج داده ها و بررسی نهایی 
هستند که پس از طی مراحل علمی و داوری نهایی، 

نتایج به صورت رسمی اعالم می شود.«
رضایی زاده از اجرای برخی طرح ها در چندین مرکز، 
برخورداری برخی از آنها از مواد گیاهی مشترک و 
برخی دیگر از فرمول های متفاوتی در قالب شربت، 
جوشانده، قطره و اسپری خبر داد و گفت: »شواهد اولیه 
برخی از طرح ها امیدبخش بوده و حاکی از کاهش 
مدت بستری بیماران، مشابه مطالعات انجام شده در 
کشور چین بوده اند که می توانند در کاهش ضریب 
اشغال تخت های بیمارستانی و به خصوص بخش های 
ویژه، نقش موثری داشته باشند، اما همچنان از نظر 
علمی قابلیت قضاوت نداشته و باید منتظر نتایج 
نهایی آنها باشیم.« وی با بیان اینکه طب سنتی در 
هیچ نقطه ای از دنیا به عنوان طب جایگزین مطرح 
نبوده و مکمل درمان های طب رایج محسوب می شود، 
تاکید کرد: »از نظر اخالقی و علمی، هیچ کس مجاز 
به بهره گیری از درمان های سنتی، جدا از درمان های 

رایج و به عنوان جایگزین این درمان ها نیست.«

تمام سیستم نظام کاری طب سنتی، 
اسالمی است

امیرحسین جمشیدی، رئیس دانشکده طب ایرانی 
دانشگاه علوم پزشکی ایران هم با تاکید بر اهمیت 
تولید و ساخت محصوالت بر پایه طب سنتی، گفت: 
»نتایج پژوهش ها و پایان نامه ها باید منجر به تولید 
محصوالتی با قیمت ارزان شود تا بتواند به حل 
مشکالت سالمت مردم کمک کند.« وی با بیان اینکه 
هرگز نگفته ایم طب سنتی جایگزین درمان های رایج 
شود، طب ایرانی را یکی از ۲۰۰ مکتب طب سنتی 
موجود در دنیا دانست و تاکید کرد: »از طب های 
سنتی به عنوان روش مکمل درمانی که قانونمند بوده 
و روش های درمانی  آنها مورد آزمون  قرار گرفته اند، 
در کنار پزشکی رایج استفاده می شود و مهم ترین 
هدف آنها، پیشگیری از بروز بیماری در افراد است.«
بسیاری  ادعا های  وجود  به  همچنین  جمشیدی 
درخصوص تولید  دارو  از طریق روش های طب 
اسالمی، از جمله در بحران کرونا اشاره کرد و گفت: 
»تمام سیستم نظام کاری طب سنتی، اسالمی است 
و اگر وجود طب اسالمی را تایید کنیم، باید دیگر 

طب  ها را غیر اسالمی بدانیم.«
وی با بیان اینکه در برخی مواقع سودجویانی با نام 
طب اسالمی، باور محکمی را برای بهبودی به بیماران 
می دهند که آن ها را از پیگیری درمان پزشک معالج 
خود دلسرد کرده و فرصت درمان مناسب را از آنها 
می گیرد، تاکید کرد: »اگر احادیث و روایت هایی هم 
به نام برخی از ائمه در حوزه سالمت وجود دارد، 
باید راستی آزمایی شده و از نظر شرایط زمانی و 
مکانی ارائه توصیه و شخص توصیه  شونده مورد 
بررسی دقیق قرار گیرند و اثرگذاری آن ها تایید شود.«
وی درخصوص نحوه برخورد با ارائه داروهای غیر 
مجاز در عطاری ها نیز با اشاره به اینکه عطاری ها 

سقط  و  عطاران  اتحادیه  نظارت  تحت  همچنان 
 فروشی ها هستند، گفت: »معاونت های بهداشت و 
درمان دانشگاه های علوم پزشکی، به  ترتیب نظارت 
بر رعایت اصول بهداشتی در عطاری ها و نظارت 
بر دخالت آنها در امور پزشکی را بر عهده دارند و 
معاونت غذا و دارو هم بر فراورده های ارائه شده در 
عطاری ها نظارت می کند، اما زمانی می توانیم در این 
حوزه موفق عمل کنیم که هر خانواده کارشناس خود 
بوده و برای دریافت خدمات حوزه طب سنتی، تنها 
به سالمت کده ها، درمانگاه ها و مراکز مورد تایید دفتر 

طب ایرانی وزارت بهداشت مراجعه کند.«
در ادامه، حجت پورفتحی نعمت آباد، رییس دانشکده 
پزشکی دانشگاه علوم  پزشکی تبریز با اشاره به ادعای 
۲۲ نفر برای درمان کرونا با طب سنتی از زمان شیوع 
این ویروس در استان آذربایجان شرقی، گفت: »برخی 
مدعیان ادعا می کردند که راه درمان کرونا با طب 
سنتی به آن ها الهام شده است، اما ازآنجایی  که تمامی 
طرح ها و پیشنهادات تنها در قالب طرح پژوهشی، 
قابل ارائه و بررسی و حتی صدور مجوز هستند، 
هیچ کدام حاضر به ارائه دالیل علمی و بیان ادعای 

خود در قالب طرح پژوهشی نشدند.«
وی افزود: »این افراد به حدی از ادعای خود نامطمئن 
بودند که با توجه به احتمال باالی انتقال ویروس در 
بخش های بستری بیماران کرونایی، حتی حاضر به 

ورود به این بخش ها هم نشدند.«
به گزارش وبدا در این سفر، مشاور وزیر بهداشت 
و اعضای بورد تخصصی رشته طب سنتی ایرانی، از 
ساختمانی چهار طبقه با متراژ بیش از هزار متر مربع 
و شامل بخش های مختلف که به تازگی برای تاسیس 
سالمتکده به دانشکده طب ایرانی تبریز اختصاص 
یافته و در حال بازسازی است نیز بازدید کرده و 
توضیحاتی در خصوص برخی اصالحات مورد نیاز 
در بخش های مختلف، از جمله آزمایشگاه داروسازی 

و نحوه ساخت دارو ارائه کردند.

خبـر


