
:  م.ق 8000
اولين شواهد طبي در ميان شکارچيان ايران 

)  پل هايسن آمريکايي. (باستان ديده شده است 

.  انتقال طب از ايران به يونان است





:قبلسال  6500
مکتب زرتشت بوده و در اوستا، در مورد  

.طب واصول بهداشتي صحبت شده است



: م.ق 355-460
 )يوناني طب(بقراط

طب در يونان توسط بقراط چند قـرن  بعد از اينکه 
بــا حملــه ي اســکندر  قبــل از مــيالد مــدون شــد

.مجددًا به ايران وارد شد
ــان   ــا زمــان   طــب در يون توســط شــاگرد بقــراط ت

، در زمــــان جــــالينوس تصــــحيح وتــــدوين شــــد
به تدريج رو به )  يک قرن بعد از ميالد(جالينوس 

.افول نهاد و برعکس در شرق و ايران رشد کرد



:م 199-129
)رکود تدريجي طب در يونان(جالينوس 
:م395 
دوره تاريک غرب  (سقوط روم وآغاز قرون وسطي  

.)مسيحي وطب با خرافات آميخته مي شود

:علت افول علم وطب در غرب 
سيطره کليسا ومسيحيت تحريف شده بر   -1

سوزانده شدن کتب  -3بايکوت علمي  -2طب 
.تفتيش عقايد -4علمي يا عدم اجازه مطالعه 



:  م.ق 330
حمله اسکندر، ورود مجدد طب به ايران 

طب در يونان به تدريج ) يک قرن بعد از ميالد(
رو به افول نهاد و برعکس در شرق وايران رشد  

.کرد
جندي شاپور يک مرکز طبي بزرگ داراي  

بيمارستان ودانشگاه در ايران بود وتا چند قرن 
.يک مرکز علمي در سراسر دنيا بشمار مي آمد



:م 636
فتح بيت المقدس ومدرسه جندي شاپور ايران، توسط   

)انتقال طب به مسلمانان(اعراب مسلمان 
 

پس از ظهور اسالم جندي شاپور به دست اعراب مي افتد 
چند سال بعد به علت درمان خليفه عباسي توسط رئيس 

جندي شاپور و درخواست خليفه عباسي مبني بر انتقال اين  
امکانات به بغداد، بيمارستان بغداد ساخته مي شود و به  

دليل سيطره اسالم در آن زمان ترجمه کتابهاي عربي آغاز 
مي شود وزبان علمي آن زمان، زبان عربي مي شود و به 

رازي، ابن  : همين دليل خيلي از دانشمندان ايراني از جمله
.کتابهايشان را به عربي  نوشتند... سينا و



طي چند قرن پس از ظهور اسالم طب خيلي 
رشد طب در شرق همزمان با قرون . رشد کرد

.وسطي در غرب است



:  م1270-1095
)افزايش تمدن، علم، ثروت وسلطه غرب(جنگ هاي صليبي

:  م 14قرن 
متون قديمي يونان، ترجمه به (شکل گيري نهضت رنسانس

)التين، تعصبات مسيحي در برابر مسلمانان
:م1453

توسط ترکان عصماني ) مرکز تمدن اروپا(فتح قسطنطنيه  
، انقراض امپراطوري روم شرقي، )پايان قرون وسطي(

)ايتاليا(مهاجرت دانشمندان به غرب اروپا



: م 16قرن 
، علوم يوناني به جاي )م1457(، صنعت چاپاوج رنسانس

علوم اسالمي، شکل گيري طب شيميايي رايج

پاراسلسوس، يک سويسي کيميا گر ثروتمند در روز افتتاح کرسي 
بندهاي کفشم از اينها : استاديش کتاب ابن سينا را در آتش سوزاند وگفت

حرکتش با توجه به تعصب ضد ديني وضد شرقي ...بيشتر مي فهمند و
که داشت و عالوه بر اين درآمدي که از ساخت اين دارو بدست مي آمد 
بسيار چشمگير بود، ادامه پيدا کرد وصنعت چاپ هم باعث شد اين علم 

تقريبا آغاز طب خيلي سريع منتشر شود؛ اين ) آلوپاتي(طب شيميايي 
.رايج وشيميايي است



علوم را از شرق گرفت (طب رايج پس از اينکه غني شد 
شروع به رشد در کل دنيا  ...) و به التين ترجمه کرد و

:نمود
:هيات اعزامي آنها براي مستعمره ها شامل سه رکن بود

مسيحيت تحريف شده که فقط يک چيز (کشيش عالي رتبه وهيات همراهش -1
)  معنوي براي آرامش بود و به مسائل ديگر کاري نداشت

...فرمانده ارتش نظامي تا ارتش آن کشور دست خودشان باشد و -2
.  تا پزشکي را در آن کشور مستعمره اشاعه دهند) آلوپاتي(پزشک رايج -3

از يک طرف طبيبان سنتي بايکوت مي شدند واز طرف ديگر فقط 
کساني که خودشان تعيين مي کردند حق طبابت داشتند وآنها 

.کساني بودند که طب آنها را خوانده بودند



ورود طب رايج به ايران معاصر وطرد طب 
:سنتي ايران از زادگاهش

نفوذ غرب در ايران دوره صفويه وقاجار 
دارالفنون، مريضخانه   19و 18قرن هاي (

))م  20اوايل قرن (دولتي، پروانه طبابت



(CAM)طب مكمل
به مجموعه اي از روشهاي تشخيصي ودرماني 

اطالق مي شود که با  سيستم هاي بهداشتي  
. رايج تفاوت کلي دارد

اين روش ها تاريخچه بسيار طوالني  
نياکان انسان ها بر اساس دريافت ها، باورها و  

تجربيات هر فرهنگي به آن دست يافته و به کار 
.برده اند





  در کشور انگلستان 2001در طول سال 
 CAMدرصد افرادی که از درمانهاي 

:  استفاده کرده اند 
درصد  بيماران سرطاني، 11          
درصد بيماران سالمند، 10          

درصد بيماران رواني، 9            
درصد از مبتاليان به ديابت يا                              5            

بيماري هاي قلبي عروقي



CAMحمايت دولت ها وبيمه ها از 

، تشکيل کميسيوني در کـاخ سـفيد بـراي    2000مارس : آمريکا
ــه طــب مکمــل و     بررســي روش هــاي  شــناخت ودســتيابي ب

2002اولويت هاي پژوهشي وآموزشي، انتشار در 
بيشترين سـابقه در بررسـي کـارآيي وايمنـي داروهـاي      : آلمان

). 1976به صورت رسمي از سال (گياهي 
عزم ملي براي بازگشت به طـب سـنتي خـود در سـال     : چين

1949 
 1951تشکيل آکادمي طب سنتي چين در سال 

توسـط دولـت بـه رسـميت      1955طـب سـنتي از سـال     :ويتنام
.شناخته شد

پوشش بيمه اي هزينـه درمـان، دارو و خـدمات طـب مکمـل در      
است و در کشورهاي  کاملبه صورت   ويتنامو ژاپن، چين، کره 

قســمتي از  آمريکــاوآلمــان، اســتراليا، نــروژ، انگلســتان، کانــادا 
.هزينه ها توسط  سازمانها ي بيمه پرداخت مي شود



CAM:دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي مربوط به 
دانشکده  پزشکي در برگزاري  75بيش از :آمريکا 

کالسها وسمينارهاي اختياري در زمينه طب مکمل 
.  اقدام کرده اند

دوره هاي مختلف آموزش طب مکمل برگزار  :انگليس
کرده و حتي در زمينه طب سوزني مدرک ارائه مي  

.کنند
دانشگاه طب سنتي 30  :چين

مرکز تحقيقات 170 
:1386راه اندازی رشته طب سنتي از سال : ايران

تهران، بهشتي، ايران، شاهد، مشهد، شيراز،(
تهران،  (و داروسازي سنتي) اصفهان، اردکان

)بهشتي،شيراز،کرمان



 CAMپزشکان و مجريان

درصد پزشکان عمومي در نسخه هـاي خـود داروي    70: آلمان
گياهي نيز
درصد يعني نيمي از پزشکان عمومي در سـال   49 :انگلستان

به بيماران خود استفاده از طب مکمـل را پيشـنهاد مـي     2001
.کرده اند

-1995پيش بيني شده اسـت در حـد فاصـل سـالهاي     : آمريکا
فعاليـت مـي کـنن دو     CAMتعداد افـرادي کـه در زمينـه     2005

.برابر تعداد پزشکان گردد
هــزار  83هــزار پزشــک،  525در مجموعــه طــب ســنتي  :چــين

.هزار تخت مي باشد 35بيمارستان با  2500داروساز، 
بيمارسـتان   49پزشک و25500در مجموعه طب سنتي  :ويتنام

.وجود دارد



CAMعلل گرايش جهاني به 
: (Wholism)کل نگري •

.عوامل فيزيکي، رواني، اجتماعي، محيطي وبدني در ايجاد بيماري              
:  (Life style)نحوه زندگي•

.استرس، ورزش، اعتقادات، رژيم غذايي             
:  (Spiritualism)معنويت•

.اعتقاد به معنويات در درمان             
: (healing)نحوه درمان •

.تقويت سيستم دفاعي و خوددرماني             
: (Pragmatism)نتيجه گرايي•

.درمان بيماري نه فقط شناخت آن، بيماري مزمن             
. (Limitations and side effects)محدوديت عوارض درمان هاي رايج •
: هزينه و دسترسي•

)جهان سوم(گراني خدمات طب رايج و محدوديت دسترسي             
.نقش فعال بيمار در درمان: رابطه  متقابل پزشک و بيمار•
امکان انتخاب:  (Consumerization)مردم ساالري در پزشکي يا بيمار مداري•



انواع طب مکمل  •

مکتب  و روش درماني 150بيش از •
:شاخه ها) معروف ترين(مهم ترين

هوميوپاتي•
دلک: ماساژ درماني•
روغن هاي فرار: رايحه درماني•
فقرات، مفاصل وعضالت: کايروپراکتيک•
رفلکس درماني•
ريشه در آيورودا، ذهن و جسم: يوگا•
نقاط و کانال هاي انرژي: طب سوزني•
طب معنوي ودعا درماني•
طب گياهي•
عنبيه شناسي•
طب سنتي•



: رسمي شدن طب سنتي در کشورها

رتبـه   (طب مکمـل رسـمي شـد     1976سال  :آلمان 
بعد از آن به ترتيـب   )اول در فروش محصوالت گياهي

.فرانسه و ايتاليا قرار دارند
.شدرسمي  1951سال   :چين 

.رسمي شد 1955سال : ويتنام 
بــا راه انــدازي رشــته تخصصــي   1386ســال : ايــران 

دانشگاهي طب سنتي از طريـق همـين دبيـر خانـه     
. اقدام به پذيرش دانشجو نمود



 (TM)طب سنتي

  تشخيص در که عملي و نظري علوم تمامي مجموعه :م1978
 ناهنجاري يا ذهني جسمي، هاي بيماري درمان و پيشگيري طبي،
 از نوشتاري يا گفتاري صورت به و رود مي کار به اجتماعي هاي

.است يافته انتقال ديگر نسل به نسلي
  هاي سيستم به هم که است کلي اي واژه سنتي طب :م2000
 انواع به وهم عربي –يوناني وطب هند آيرووداي چين، سنتي طب

 دارو شامل سنتي هاي درمان .شود مي اطالق بومي طب مختلف
 )ومعدني حيواني اجزاء دارويي، گياهان از استفاده(درماني

 روحي درمانهاي ماساژ، سوزني، طب مانند(دارويي غير وروشهاي
..باشد مي )رواني





:طب سنتي  انواع•

 Traditional Chinese)طـب سـنتي چـين   •
Medicine= TCM)

)آيورودا(طب سنتي هند•
)کامپو(طب سنتي ژاپن•
ــران •  Traditional Iranian)طــب ســنتي اي

Medicine=TIM)



:آسيب شناسي

عدم شناخت صحيح موضوع•
تعصبات نابجا•
عدم خود باوري•
علمي  و مستند نبودن•
عدم صالحيت مجريان•
عدم وجود ارتباطات الزم•
سختي بهره گيري از طب سنتي ايران•



        integrative  medicineپزشکی اینتگرتيو

) Conventional(مجموعه ای از طب متداول روز 
)  Alternative(همراه با سایر روش های جایگزین 

.یا طب مکمل و تغذیه است

طب مکمل یا جایگزین به تنهایی امروزه منسوخ  
است و جایگاهی ندارد؛ بنابراین از بکاربردن آن  

).کتاب دیویدراکل(به تنهایی باید اجتناب ورزید



 مورد روحی و ذهنی -جسمی جوانب همه از بيمار•
  وارزیابی بررسی

 درمان سيستم عضو بيمار•
  بيمار مندی رضایت•
 یافتن بهبود برای بدن ذاتی توانایی نگر کل رویکرد یک•
  کم ایمن، حل راه پایه بر و ارتباط اساس بر درمان •

  مکمل یا ترکيبی طب همان روش این  ارزانتر و تهاجم
.نيست

  به مبتال بيماران به کمک اینتگرتيو، پزشکی اهداف از •
  جهت تنی روان یا و نهایی مرحله ، مزمن بيماری
 زندگی الگوی به رسيدن و خود شرایط با موثرتر مقابله
.است سالم



 تمرکز علت به روز متداول پزشکی
 و فيزیکی سالمت به انحصاری

 تواند نمی تنهایی به جسمانی،
  سالمت بر موثر فاکتورهای تمامی

  روان و ذهن، جسم، شامل که
.برگيرد در را باشد می



اینتگرتيو پزشکی اجزاء از یکی تغذیه

 رفتاری و روانی،اجتماعی فکری، روحی، جسمی، سالمت در موثر•

 عملکرد و نگرش آگاهی،اصالح افزایش به نياز ای تغذیه رفتار اصالح •

.بود خواهد پذیر انجام نگر کل دید با اصالح این •

 یک در غذایی الگوی نظر از ما کشور حاضر حال در اینکه به توجه با 
 است، غربی صنعتی الگوی به سنتی الگوی از ای تغذیه گذار حالت

 دارد وجود جامعه در غلط الگوهای و ای تغذیه مشکالت انواع بنابراین
 بر توان می علمی جدید اطالعات و اسالمی فرهنگ بر تکيه با که

 و سالمت در تغذیه مورد در جدید و قدیمی باورهای و غلط عادات
 ای تغذیه روشهای اعمال با امر این انجام و نمود، غلبه بيماری
.بود خواهد ممکن محور شفا اینتگرتيو، پزشکی نگرش بر مبتنی



هر مکتب طبی با نظریه و دیدگاهی خاص به  
موضوع خود، یعنی تندرستی و بيماری انسان  

.می نگرد

ب�ا اص�طالحات و لغ�ات فن�ی آن طب�ق      :برای شناخت ص�حيح ه�ر مکت�ب الزم اس�ت     
تعريف دانشمندان همان مکتب آشنا شد، با آن زبان سخن گفت و بلک�ه ب�ا آن زب�ان،    

. فکر کرد
بسياری از تع�اريف و اص�طالحات در ط�ب س�نتی اي�ران، عقل�ی و فلس�فی هس�تند و         
در گام اول به دليل ناآشنايی فراگيرنده ب�ا بي�ان فلس�فی ي�ا ن�اهمخوانی آنه�ا ب�ا برخ�ی         
دانسته های پيشين وی ، سوال های مختلفی برای فرد مبتدی پيش می آيد، ولی پس 
از مدتی اين سواالت پاسخ خود را می گيرند و افق و ديدگاه جدي�دی ف�راروی ذه�ن    

.دانشجو گشوده می شود
برای يادگيری مطالب و اصطالحات اين مکتب، پرونده جديدی در ذه�ن ب�از کنن�د     

و در ابتدای راه از ب�ه ه�م آميخ�تن دو دي�دگاه ط�ب س�نتی و پزش�کی راي�ج ب�ه ش�دت           
.خودداری کنند
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