خوانندگان

رازي
طبهای مکمل و جایگزین

جناب آقای دکتر توکلی صابری در پاسخ به نامه
جناب آقای دکتر نیلفروشان ،پاسخگوی پرسشهای
ایشان بودهاند .با هم این نامه را میخوانیم.
« ...از توجــه و توصيــه جنــاب آقــاى دكتر
نيلفروشان خوشحال شدم .متأسفانه ،در سالهاى
اخير همانطور كه جناب آقاى دكتر نيلفروشــان
نوشــتهاند ،اين مكتبهاى شبه پزشكى در ايران
فراوان شــده و بعضى از روحانيون ،پزشــكان و
داروسازان به شدت در توصيه ،تبليغ و ترويج آنها
شركت دارند .اينها بهجاى خود ،مسؤوالن وزارت
بهداشت هم در ترويج اين روشها شركت دارند.
طى سالهاى گذشته اين جانب مقاالتى را درباره
طب ســوزنى ،انرژى درمانى ،طب سوزنى و ساير
روشهاى غيرپزشــكى زيانبخش در مجله رازى
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منتشر كردهام .بعضى از اين روشهاى و بنيانهاى
غيرعلمى آنها را در كتاب علم چيســت؟ (نشــر
اختران) و جهان فراطبيعى (نشــر اختران) و امداد
دارويى (نشــر ثالث) نقد كردهام .در كتاب دروغ و
درمان (انتشارات مازيار) كه ترجمهاى از همين قلم
است بهطور مفصل به طب جايگزين و طب مكمل
پرداخته شده است.
در پاسخ به ســؤال ايشان در مورد طب مكمل
بايد بگويم كه هيچ يك از سازمانهاى بهداشتى
و پزشكى جهان مانند ســازمان بهداشت جهانى،
مؤسســه بهداشت آمريكا ،ســازمان غذا و داروى
آمريكا ،بنياد علوم آمريكا ،انجمن پزشكان آمريكا
و ديگر انجمنهاى پزشــكى كشورهاى غربى و
شرقى مانند آلمان ،انگلستان ،فرانسه ،ژاپن ،استراليا
داروهــا و روشهاى طب مكمل و طب جايگزين

را به رســميت نمىشناســند .داروهــاى آنها در
داروخانهها به فروش نمــىرود .بيمه به هيچوجه
هزينه اين داروهــا را پرداخت نمىكند و در هيچ
دانشگاه يا مراكز آموزشى رسمى تدريس نمىشود
اما محصوالتشــان به فروش مىرود .علتش اين
است كه در اين كشورها هر كسى ادعا مىكند كه
يك درمان پزشكى يا دارو خاصيت دارويى دارد بايد
اثربخشى آن درمان پزشكى يا دارو را ،مانند هر ماده
دارويى ديگر ،با روشهاى علمى ثابت كند و براى
گرفتن اجازه فروش در داروخانه يا بيمارستان همان
مسيرى را برود كه داروهاى طب نوين مىروند كه
حدود هفت تا ده ســال طول میکشد و در حدود
يك ميليارد دالر هزينه دارد .چون اين روشها اثر
درمانى ثابت شده ندارند و نمىتوانند آزمايشهاى
مربــوط به داروها را با موفقيت بگذرانند ،بنابراين،
در داروخانــه به فروش نمىروند .اين مواد گياهى
و يا جانورى و يا حتى شــيميايى در فروشگاههاى
مواد غذايى و يا فروشگاههاى بهداشتى به فروش

مىروند و كنترلهاى سختى را كه بر داروها اعمال
مىشــود ،بر اين مواد و روشها نمىشــود .علت
فروش آن هم نه اين است كه اثر شفابخش دارند،
علتش مسأله سياسى است و البىهایی که در پشت
اين صنايع شبه پزشكى هستند و میتوانند قوانينى
را بگذرانند كه مصرف آنها آزاد باشند ،همانطور
كه البىهاى اسلحهســازى و يا پورنوگرافى باعث
آزاد بودن فروش و تبليغ اين كاالها هستند.
اگر طى مصرف اين داروها بيمار آســيبى ببيند،
مقامات قضايى و مقامات مســؤول بهداشت مانند
ارتكاب جرم بــا آن برخورد كرده و آنها را تحت
تعقيب قرار داده و مجازات مىكنند».
رازی :ماهنامه دارویی رازی با توجه به احترام به
تضارب آرا ،از همه اساتید و صاحبنظرانی که در
این زمینه نظرات دیگری دارند ،درخواست میکند
که نظرات خود را مبتنــی بر منابع علمی و معتبر
برای ماهنامه دارویی رازی ارسال دارند.
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