آخرین وضعیت فعالیت طب ایرانی

و برنامههای مختلف وزارت بهداشت

ساماندهی طب ایرانی
در نظام سالمت
وزیــر بهداشــت پیشــنهادی دولــت ســیزدهم در برنام ـهای کــه زمــان رأی اعتمــاد بــه مجلــس
شــورای اســامی ارائــه کــرده بــود بــر توســعه ظرفیتهــای طــب ســنتی ایــران ،آمــوزش طــب
ســنتی بــه دانشــجویان پزشــکی ،پژوهــش و تولیــد شــواهد در ایــن زمینــه تأکیــد داشــت .در
ایــن میــان بنــد  12سیاســتهای کلــی ســامت تحــت عنــوان «بازاندیشــی ،تبییــن ،ترویــج،
توســعه و نهادینــه کــردن طــب ســنتی ایــران» بــه جهتگیــری سیاســتها در حیطــه طــب
ســنتی پرداختــه اســت .یکــی از نــکات قابــل توجــه در بنــد  12سیاسـتهای کلــی نظــام ســامت
ً
ـخصا بــه موضــوع کشــت و فــرآوری گیاهــان دارویــی تــا اســتفاده در تحقیقــات،
اســت کــه مشـ
آمــوزش و خدمترســانی طــب ســنتی ایرانــی پرداختــه اســت .کــم و کیــف برنامههــای وزارت
بهداشــت در حــوزه طــب ایرانــی را در زیــر میخوانیــد:
اقدامات نوآورانه
طراحــی سلســله رویدادهــای اســتارتاپی
طــب ایرانــی «ســروبُن» بــه منظــور تحقق شــعار
ســال  1401مبنــی بــر توســعه کارآفرینیهــای
دانشبنیــان
اولیــن دوره رویــداد بــه گردشــگری و طــب
ایرانــی و مکمــل اختصــاص یافتــه اســت و بــا
انجــام مقدمــات آن در تعامــل بــا وزارت میــراث
فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی ،آبــان
مــاه ســالجاری برگــزار خواهــد شــد.
ثبت  Persian Medicineدر MeSH
ورود عبــارت طــب ایرانــی «Persian
 »Medicinبــه ســرعنوانهای موضوعــی
توجوی
پزشــکی «( »MeSHســامانه جســ 
موضوعــی عناویــن مقــاالت حــوزه پزشــکی)
بــدان معنــی اســت کــه «پرشــین مدیســین»
بهعنــوان یــک روش درمانــی پزشــکی پذیرفتــه
شــده اســت؛ همچنانکــه بســیاری از روشهــای
درمانــی ســنتی رایــج در دنیــا کــه ذیــل حــوزه
پزشــکی قــرار دارنــد در  MeSHثبــت شــدهاند
و ذیــل خــود کلیــدواژه پیــدا کردهانــد.
اجــرای طــرح رهجویــان و راهبــران ســامت در
قالــب تفاهمنامــه بــا بنیــاد خاتماالوصیــا
طــی ایــن طــرح بیــش از 15هــزار نفــر در
خصــوص اصــاح ســبک زندگــی براســاس
آموزههــای طــب ایرانــی ،آمــوزش دیدنــد.
انتشــار گاهنامــه اختصاصــی طــب ایرانــی بــه
نــام «ســرو ســامت»
نســخه اول گاهنامــه ســرو ســامت در
خردادمــاه  1401چــاپ و نســخه الکترونیکــی آن
بــه تعــداد  268مرتبــه دانلــود و مطالعــه شــده
اســت.
ویــــژهنامه
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تشــکیل کمیتــه مشــترک دفتــر طــب ایرانــی
و مکمــل وزارت بهداشــت و معاونــت ورزش
همگانــی وزارت ورزش و جوانــان
بــه منظــور ارائــه ورزش همگانــی بــا نــام
«ورزش ایرانــی» منطبــق بــا اصــول علمــی
تربیتبدنــی و آمیختــه بــا مفاهیــم مذهبــی
و افتخــارات علمــی کــه در هفتــه تربیتبدنــی

رونمایــی میشــود.
تهیــه محتــوای قابــل ادغــام در کتــب
درســی بــه منظــور آمــوزش ســبک زندگــی
صحیــح و تشــکیل کمیتــه کارشناســی بــا وزارت
آمــوزش و پــرورش
طــرح آمــوزش همگانــی اصــاح ســبک زندگــی
بــا نــام «نهضــت ســواد ســامتآموزی»
طبــق تأکیــدات مقــام معظــم رهبــری در
بیانیــه گام دوم انقــاب مبنــی بــر اهمیــت
اصــاح ســبک زندگــی ،دفتــر طــب ایرانــی و
مکمــل طــرح آمــوزش ،ســبک زندگــی ســالم
و روشهــای صحیــح اصــاح آن را براســاس
اصــول ششــگانه طــب ایرانــی بــا همــکاری
رســانه ملــی و وزارت آمــوزش و پــرورش کــه
ً
قبــا مرحلــه آزمایشــی آن انجــام شــده بــود
بهصــورت ملــی در دســت اقــدام دارد.

شــایان ذکــر اســت تعامــات الزم بــرای
همــکاری همــه جانبــه وزارت بهداشــت بــا وزارت
آمــوزش و پــرورش و ســازمان صداوســیما
انجــام شــده اســت.
هــدف برگــزاری ایــن طــرح اصــاح ســبک
زندگــی در سراســر کشــور بــا اســتفاده از تمــام
بســترهای حضــوری ،مجــازی و رســانه ملــی
اســت کــه بیــش از  100متخصــص طــب ایرانــی
در آن فعالیــت دارنــد.
ایجاد سامانه «سالم باش»
بــه منظــور ســنجش ســبک زندگــی
متقاضیــان و ارائــه توصیههــای اصالحــی
بــر اســاس  6اصــل ضــروری زندگــی ســالم و
براســاس آموزههــای طــب ایرانــی ،در یــک
ســال گذشــته اقدامــات اساســی و بنیادینــی
صــورت گرفتــه اســت:
ترســیم نقشــه مأموریــت محــوری
دانشــگاههای علــوم پزشــکی در حــوزه طــب
ایرانــی بــا چشــمانداز  5ســاله
ایــن نقشــه مأموریــت کــه بــا مشــارکت
 28دانشــگاه علــوم پزشــکی و بــر اســاس 10
کالنمنطقــه کشــور ترســیم شــده اســت ،شــامل
برنامههــای ایــن دانشــگاهها در حوزههــای
آمــوزش ،پژوهــش ،بهداشــت ،درمــان و
بینالملــل در  5ســال آینــده اســت کــه بــر
اســاس نیــاز کشــور و فراوانــی کاربــرد ایــن
برنامههــا در زندگــی روزمــره مــردم تدویــن و
بــه تناســب توانایــی علمــی و اجرایــی بــه هــر
دانشــگاه مأموریــت داده شــده اســت .همچنین
ایــن نقشــه میتوانــد مبنــای درخواســت مراکــز
تحقیقاتــی یــا گروههــای آموزشــی مــورد نیــاز
در سراســر کشــور قــرار گیــرد.
بازنگری و تدوین آییننامهها
دســتورالعمل اجرایــی مــاده  4آییننامــه
نحــوه فعالیــت فعــاالن حــوزه طــب ســنتی و
فــروش گیاهــان دارویــی (تعییــن صالحیــت،

