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بتولباللی
مردم از قدیماالیام گرایش به داروهای
گیاهی داشته و دارند و دخالت مستقیم
عطاریهارادرامردرمانبیماریشانباتجویز
و توصیهی آنها میپذیرند .برخی نیز برای
دریافتخدماتدرمانیطبسنتیبه افرادی
مراجعهمیکنندکهعموماصالحیتیدرانجام
اموردرمانیندارند.
بعدازپیگیریهایطوالنیمدتدانشکده
پزشکی در خصوص فعالیت عطاریها
در سطح شهر سیرجان و توصیههای این
دانشکده به مردم مبنی برپیگیری پروسهی
درمان نزد افراد دارای صالحیت و مکانهای
معتبر و نیزعلیرغم میل برخی پزشکان به
انجام درمانهای طب سنتی،این دانشکده
تصمیم به راهاندازی کلینیکی تحت عنوان
سالمتکدهطبسنتینمود.
بهزودی سالمتکده طب سنتی در
سیرجان و در قسمتی از کلینیک سالمت
راهاندازیمیشود .اینخبررادکترغالمعباس
محمدی رییس دانشکده پزشکی سیرجان
تایید کرد اما تاریخ دقیقی برای افتتاح آن دکترفاطمه هادیان ،متخصص و پزشک طب ایرانی /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
اعالم نکرد .رییس دانشکده علومپزشکی
کلینیک طب سنتی درسیرجان راهاندازی میشود
سیرجان راهاندازی سالمتکده طب سنتی
را در جهت ارتقای سطح سالمت جامعه
دانست و دلیل تاسیس این مکان را وجود
متخصص طب سنتی درسیرجان اعالم کرد
و گفت :سیاست وزارت بهداشت و درمان این است که گیاهی را دارند و حق تشخیص ،تجویزو درمان ندارند و با درمان فقط باید توسط پزشک صورت گیرد و عطاریها افراد مراجعه کرده و االن مشکل گوارشی یا کبدی هم
پیدا کرده است.
ازنظرقانونی اجازه دخالت دردرمان را ندارند.
طب سنتی دربرنامه درسی دانشجویان پزشکی اضافه اینکارآنهامقابلهمیکنیم.
 پروسهیویزیتدرسالمتکدهپزشکی
 وضعیت طب سنتی در سیرجان چگونه
طب سنتی غیر از تجویز و درمان با داروهای
شود .طب سنتی مکملیست برای طب نوین و در
بسیاری موارد طب سنتی موثراست .بنابراین تصمیم گیاهی شامل دیگراقدامات درمانی نظیرماساژدرمانی ،است؟
دکترهادیان نحوهی ویزیت مراجعان به سالمتکده
به راهاندازی سالمتکده گرفتیم .سالمتکده مثل بقیهی زالودرمانی ،حجامت ،بادکش و فصد(خارج کردن خون
این متخصص طب سنتی توضیح داد :برای را این طور شرح داد :مبنای ویزیت و مشاوره ،اصالح
مطبهای پزشکی است و درآنجا خدمات پزشکی در ازرگ)میشود.دکتررضوینسبدرخصوص ارایهی این شروع کاردرسیرجان ،مشکالتی وجود داشت تا اینکه سبک زندگی افراد بر پایه مزاج است .نکات ششگانه
زمینهطبسنتی ارایهمیشود.
خدمات گفت :کارهایی که درسالمتکده طب سنتی شفافسازی در این زمینه انجام شد .توضیحاتی دادم تندرستی (سته ضروری یا حفظ الصحه) عبارتند از:
دکترمحمدی درباره اینکه آیا پزشکان موافق طب انجام میشود ،فراگیر و زیاد است .بعضی موارد که با و آگاهیهای الزم در خصوص اینکه این رشته علمی خوردنیها و آشامیدنیها ،هوا ،خواب و بیداری ،تحرک
سنتیدرکنارطبرایجپزشکیهستند ،گفت:
پروتکلهای وزارت بهداشت و درمان مغایرت ندارند ،و آکادمیک است ،داده شد .این موضوع االن تقریبا وسکون ،اعراضنفسانی(سالمتروحوروان) ،احتباس
بعضیپزشکانقبولدارندوبعضیقبولندارند .این انجام میشود .در گام اول هدف ،گرفتن مجوز و جا افتاده است و پزشکان بیماران را برای مشاوره طب و استفراغ(کنترل موارد ورودی و خروجی بدن) .پس از
بهعهدهی طب سنتیست که بتواند خود را اثبات کند .راهاندازیوجذبپزشکمتخصصطبسنتیوپزشک مکملبهپزشکمتخصصطب ایرانی ارجاعمیدهند .اصالح سبک زندگی درصورت نیازبه سایراقدامات ابتدا
به گفتهی دکتر سیدمحمد رضوینسب مدیر عمومی دورهدیده و پرسنل مربوطه و راهاندزی داروخانه سازمان بهداشت جهانی طب مکمل و جایگزین را درمان با مفرده(تک گیاه) انجام میشود .قدم بعدی (یا
غذا و داروی دانشکده پزشکی ،سیرجان دومین شهر طبسنتی استودرگامبعدیوطبقتوافقهای انجام عنوان میکند؛ یعنی در اکثرشرایط در کنارطب رایج ،دربرخی شرایط ازابتدا) درمان با داروهای گیاهی ترکیبی
در استان کرمان است که دارای سالمتکده طب شده،بقیهیمواردپیگیریمیشود.
پروسهی درمان توسط طب مکمل تکمیل میشود و انجام میشود .برخالف تصور عموم قدم آخر اعمال
 طبسنتی،مکملطبرایج است
سنتی میشود .سالمتکده زیر نظر مدیریت غذا و
در برخی موارد که طب رایج دیگر تجویزی برای بیمار یداوی (شامل :ماساژدرمانی ،زالودرمانی ،حجامت،
دارو(یکی از معاونتهای دانشکده علومپزشکی)
دکتر فاطمه هادیان ،متخصص و پزشک طب نمیتواند ارایه دهد به عنوان طب جایگزین محسوب بادکش گرم و سرد ،فصد(خارج کردن خون از رگ)
است .اگرمتخصص طب سنتی درسیرجان مستقر ایرانی ،بیش ازیک سال است که درسیرجان کارطبابت میشود .درکل ،طب ایرانی ،شاخهای از طب مکمل است .که متاسفانه این مرحله بهطور شایع در سطح
شود ،با حمایت و پشتیبانی هیئترییسهی دانشکده در زمینه طب سنتی را انجام میدهد و قرار است در است و در کنارطب رایج اقدامات پیشگیری و درمانی شهرو بهطورغیرعلمی درحال ارایه است .وی گفت:
علومپزشکی،مجوزهای اینسالمتکده آمادهمیشود .سالمتکده طب سنتی سیرجان به ویزیت مراجعان راپیشمیبرد.
طب سنتی و طب رایج تقابلی با هم ندارند و دریک راستا
سالمتکده دارای داروخانهی طب گیاهی است و بپردازد .او میگوید :مردم با مراجعه به عطاریها هم از
وی ادامه داد :به دلیل تمایل شدید مردم به این هستند.متخصصطب ایرانیحتمابایدپزشکباشد.بر
مراجعان توسط متخصص طب سنتی طبق فرانشیز نظرمالی و هم ازنظرعوارض دراثرتجویزهای نادرست رشته ،عدهای سودجو شرایط را برای سوءاستفاده حسبشرایطبیماروباتوجهبهبالینمریضو آزمایشات
دولتیویزیتمیشوند.
ضربه میخورند .به دلیل وجود این شرایط ،به نتیجه فراهم دیدهاند .عدهای هم به علت عدم آگاهی کافی وی در صورت لزوم حتما جهت تکمیل اقدامات
مدیر غذا و داروی دانشکده پزشکی سیرجان به رسیدیم که با ایجاد سالمتکده طب سنتی درسیرجان ،با مشاورههای نادرست ،ناخواسته به سالمت مردم تشخیصی و درمانی به متخصصان مربوطه ارجاع داده
عملکرد عطاریهای سطح شهر اشاره کرد و راهاندازی مردمبتوانندبهیکمرکزمعتبرمراجعهکنند.
لطمهم یزنند.نمونههایمتعددیازمراجعانبهکلینیک میشود .برخالف تصورمردم ،داروهای طب رایج مانند:
سالمتکده طب سنتی در سیرجان را راهی برای
دکتر هادیان معتقد است وقتی میگوییم طب طب ایرانی وجود دارد که با تجویزهای غلط توسط افراد انواع آنتیبیوتیک،داروهایهورمونی،درمانهایدارویی
ساماندهی به فعالیت این صنفعنوان کرد:چند ماهی سنتی شبهاتی ایجاد میشود که علمی نیست؛ درحالی فاقدصالحیتدچارعوارضجبرانناپذیریماننددیالیز ،برای دیابت و پرفشاری خون و ...همگی باید مصرف شود
است ادارهیمکملطبیعیسنتیزیرنظرمدیریتغذاو که این رشته آکادمیک بوده و براساس علم پزشکی جراحی اورژانس زنان ،مشکالت کبدی و ...شدهاند .وبههیچعنوانقطعنشود.مثالبرایبیماراندیابتیرژیم
دارو شکل گرفته و نظارتها بیشترشده است .درحال استوکارهابراساسمقالههایمعتبردردنیاکهبهثبت گاهی بیماری برای یک مشکل به عطاری مراجعه کرده غذایی داده میشود اما نیاز است در کنار آن داروهای

سروساماندادنبهعطاریهاهستیم.فعالعطاریهازیر رسیده است ،انجام میشود و ویزیت براساس معاینهی ولی االن چند مشکل پیدا کرده است .مثال مریض با خودش را نیزمصرف کند .پس اینطورنیست که فقط
نظرادارهیطبسنتیهستندوفقطحقفروشداروی بالینی و مستندات است .وی ادامه داد :مداخله در امر عالیم سردرد قبل از مراجعه به پزشک به یکی از این داروهای گیاهی به بیمار داده شود .در صورت لزوم

طب سنتی مکمل طب نوین است

داروهایشیمیاییهمبهبیماردادهمیشود.
اینکه برخی بیماران دیابتی میخواهند
کلیهی داروهای شیمیایی و حتی انسولین را
حذف کنندوبهسمتطبسنتیبیایند ،کار
ناصحیحی است.بیماربا اصالحرژیمغذایی،
نیاز به دوز انسولین کمتری پیدامیکند و
پاسخبهتریبهدرمانخواهدداشت امادلیلی
برحذف داروهایش نیست .یا گاهی بیماری
که نیاز به اقدام جراحی دارد با فرض اینکه
با اقدامات طبهای مکمل نیازاو به جراحی
منتفیخواهدشدتصوریواهی است .گاهی
ممکن استمتخصصمربوطهبنابهشرایط
بیمار اقدام جراحی را به تعویق بیاندازد و در
این شرایط میتوان با همکاری طب مکمل
مقداری از درد و تالم بیمار را کاست .از نظر
دکتر هادیان درصدی از بیماریها به طب
سنتی جواب میدهند و مردم راضیترند اما
در همهی طیفها پاسخ به درمان خوب
است .چون سبک زندگی اصالح میشود.
بسیاری ازبیماران مشکل خاصی ندارند و به
اینعلتمراجعهمیکنندتاسبکزندگیشان
را اصالحکنند؛چراکهپیشگیریمهمتروبهتر
از درمان است .این متخصص طب سنتی
درباره اینکه آیا طب سنتی میتواند جایگزین
برخی داروهای نایاب درشرایط تحریم باشد،
بیانکرد:بستگیبهنوعبیماریدارد.متاسفانه
در ایران فرآوری گیاه جهت ساخت داروهای
گیاهی نیازبه توجه و کاربیشتردارد .اگرفرآوری گیاه در
سطح علمی کارشود ،قطعا گیاهان دارویی و داروهای
گیاهیمیتوانندتاثیرگذارباشند.
 آیاداروهای گیاهیبیضررهستند؟
دکتر هادیان در جواب این سوال پاسخ داد :اینکه
میگویندداروهایگیاهیضررندارد،درستنیست،قطعا
میتواننددرتجویزنابجامضرباشندو گاهیعوارضجدی
به جای بگذارند .داروهای گیاهی و بهطور کلی گیاهان
میتوانند با سایر داروها و حتی با غذاها تداخل داشته
باشند.خیلی ازگیاهاندوزدرمانیودوزسمیدارندوحتی
درمواردی اصال نباید تجویزشوند .مثال برای دو بیمارکه
هردو یک مشکل دارند ،شرایط و ظاهربیماری یکیست
ولینوعبیماریممکن استیکینباشد.
 برای جلوگیری ازسوءاستفاده ازدرمانهای
طبسنتیدرسیرجانچهراهکاریدارید؟
دکتر هادیان تنها راهکار را آگاهی مردم عنوان
میکند :متاسفانه مردم آگاهی ندارند و به عطاریها و
افراد مدعی طب سنتی مراجعه میکنند .ازنظرقوانین
وزارت درمان کشوری ،عطاریها فقط وظیفهی فروش
گیاهان به صورت خام را دارند نه به صورت ترکیبی و نه
به صورت دارویی .اینکه چند دارو را با هم ترکیب کنند
یا دارویی بسازند ،مجازبه فروش آن نیستند .همچنین
عطاریها حق مداخله در امردرمان را ندارند .بسیاری از
افراد مدعی درمان با داروهای گیاهی هستند اما به علم
پزشکیواقفنیستندوعوارض آنرانمیدانند.داروهای
طبسنتیتنهادرداروخانهها ارایهمیشوند .اینداروها
باید مجوزسازمان غذا و دارو را داشته باشند .حتی اگر
نیازباشد برای بیماردارویی ساخته شود ،تمام مراحل
ساخت دارو ،باید توسط دکتر داروساز و در داروخانه
طیشود.
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یادداشت

طبل بیعاری
 رضا مسلمیزاده
نسل ما نسل
عجیبی است؛ کودکی و
نوجوانیمان با دو رویداد
بزرگ انقالب و جنگ
همراه بود و از آن روز تا
به امروز ،به جز مقاطعی
کوتاه ،آب خوش ازگلویمان پایین نرفته است.
کودکیونوجوانیمانبا کمبودو کوپنو گرانی
رقم خورد و حاال در میانسالی اوضاع اقتصادی
کارد را به استخوانمان رسانده است .در کودکی
و نوجوانی ،رنج و درد اقتصاد را همراه با شرم
پدرانمان تجربه میکردیم که جانکندنشان
کفاف مخارج زندگی را نمیکرد و حاال مبتال به
همان شرمساری پدرانمان شدهایم .از آن رو که
هر خاکی به سرمان میکنیم ،هشتمان گرو
نهمان است و نمیشود که نمیشود.
شاید در کودکی و نوجوانی هنوز روزهای
زیادی ازحیاتمان باقی بود و با توسل به ایدهی
ظهور سپیدی در پایان شب سیه ،به ادامهی
زندگی امیدواربودیم .حاال اما نگرانیم که روزگار
پیری و مرگمان همینگونه تلخ و سخت باشد
و اطرافیانمان در تامین هزینههای کفن و
دفنمان اسیرچهکنم شوند.
تردید در نوشتن از این ماجرا بسیار است.
درد و رنج زندگی در زمانهی کنونی اظهر من
الشمس است .هم مدیران این جامعه میدانند
که گرانی و تورم چه بالیی بر سر مردم آورده
است و هم بیشمارمردمانی که روزبهروزفقیرتر
و بیچارهتر میشوند ،این شرایط را با پوست و
گوشتشان لمس میکنند وعنقریب است که

استخوانهایشان نیز تیزی کارد را تجربه کند.
پس من برای که مینویسم؟ برای چه؟
ما دو بار طعم روزهای سخت را تجربه
کردهایم؛ یک روزدرقامت کودکانی امیدوارو
یک باردرقامت میانسالهایی ناامید .تفاوت
البته به همین مختصر نمیشود .آن روزها
چشم و گوشمان بسته بود ولی حاال میدانیم
که مثال دستمزد یک کارگربریتانیایی  14پوند
در ساعت است و حقوق او در انگلستان از
 100میلیون تومان در ماه فراتر میرود .و
همچنین میدانیم که  60میلیون ازجمعیت
ایران زیرخط فقرقراردارند و نیازمند اعانههای
دولتی و در همین حال حدود 1میلیون نفر با
استفاده ازفرصتهای یک اقتصاد معیوب و
فسادانگیز به ثروتهای افسانهای رسیدهاند.
درجیب و حساب هر کدام از این ثروتمندان،
چند ریالی ازسهم آن  80و چند میلیون ایرانی
دزدی شده است.
کودکی ما به سختی و تلخی گذشت اما
بیخبری ما از تبعیض ورانت داخلی و نبود
روزنی به دنیای بیرون ما را کودکانی فقیر و در
عین حال خوشحال بار آورد؛ بیخبری خودش
نعمتی است .امروزدرآمیختگی فقرو آگاهی ،ما
و کودکانمان را به موجوداتی ناامید و افسرده
تبدیل کرده است .این آگاهی از چندوچون
رنجی که میبریم ،تنها خاصیتش باالبردن آمار
خودکشی است.
توصیهی تاریخی و کارآمد این قوم به جان
آمده ،فقط همان جملهی عوامانهی مشهور
است :بزن بر طبل بیعاری که آن هم عالمی
دارد.

خبر

تفاهمنامه خواهرخواندگی سیرجانو لنگرود
 پاسارگاد
نشستهماهنگیمراسمتفاهمنامهخواهر
خواندگیمیانشهرهایسیرجانولنگرودبرگزارشد
به گزارش روابطعمومی فرمانداری ویژه
شهرستان سیرجان ،در این آیین که با حضور
امام جمعه سیرجان ،فرماندار ،رییس شورای
شهر  ،مدیر عامل مجمع خیرین سالمت و
تنی چند از مسوولین شهرستان در دفتر امام
جمعه سیرجان برگزار شد ،چگونگی موضوع
خواهر خواندگی دو شهر سیرجان و لنگرود
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در
خصوص تهیه وچاپ جلد دوم کتاب خیرین
سیرجان وساماندهی منزل دکتر صادقی
بحث وتبادل نظر و تصمیماتی اتخاذ گردید.
گفتنی است مرحوم دکتر صادقی متولد

شهرستان لنگرود و از پزشکان خیّر و نیکوکار
مطرح دهههای گذشته سیرجان است که آثار
و خاطرات خوب این پزشک نامدار برای مردم
سیرجان به یادگارمانده است.

