خوانندگان

رازي
طبهای مکمل و جایگزین

اســتاد ارجمند ،جنــاب آقای دکتــر مرتضی
نیلفروشــان طی نامهای به سردبیر محترم نشریه
رازی درخواســت کردهاند تا دکتر توکلیصابری و
اساتید محترم ،مطالبی در مورد نقد طبهای مکمل
در کشورهای دیگر به رشته تحریر درآورند .ضمن
استقبال از پیشنهاد این استاد بزرگوار ،نامه ایشان
را با هم میخوانیم:
« جناب آقای دکتر سیامکنژاد

با سالم و احترام
در نشریه مورخ تیر ماه  99مقالهای به قلم جناب
آقای دکتر توکلیصابری چاپ شده بود که با توجه
به مسایل روز ایران و دنیا و توجه عوام فریبانه مردم
به درمانهای غیرعلمی انتشــار اینگونه مطالب
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بسیار مهم و ارزنده میباشد .همانطوری که مطلع
میباشید در حال حاضر ،متأسفانه ،در ایران عالقه
و توجــه به مصرف گیاهان و مکملها روز به روز
بیشتر شده و مراجعه مردم به مراکز غیرپزشکی و
غیرعلمی قابل مالحظه اســت و در مراکز ورزشی
مصرف انواع و اقسام محصوالت برای پرورش اندام
بدون توجه به سالمت مصرفکننده و  ...بسیار زیاد
شده است .بنابراین ،خواهشمند است از جناب دکتر
توکلیصابری درخواست کنید تا اصو ًال موارد مربوط
به طب مکمل یا طب جایگزین و  ...را بهطور کامل
و برای هر یــک در یک مقاله علمی مفصل ارایه
نموده و بفرمایند در کشورهای بهطور مثال ،استرالیا،
آمریکا ،کانادا ،انگلیس و ترکیه رفتار و برخورد مردم
با این نوع موضوعات به چه ترتیب اســت و آیا در
صورتی که مشــکلی برای فرد تحت درمان پیش

آید ،مراجع قانونی چه عکسالعملی نشان خواهند
داد و سایر مطالبی که خواننده یک آشنایی کاملی
با این موارد داشته باشد و اصو ًال دولتها و مقامات
مسؤول در بخش سالمت چه مسؤولیت و نگاهی
نسبت به اینگونه درمانها و یا ادعاها دارند.
جناب آقای دکتر سیامکنژاد
اکثر خوانندگان مجله رازی داروساز میباشند و
اکثر داروسازان ایران (حدود  80درصد) در داروخانه
کار میکنند و هر روز با مردمی طرف میباشند که
اطالعات علمی و مرتبط را ممکن اســت نداشته
باشــند ولی توجه آنها به طب مکمل قابل توجه
است و اطالع کامل داروسازان محترم از این موارد
بسیار مفید میباشد.
ضمن ًا در صورت امکان به اســاتیدی که امکان

دسترســی باشــد نیز بفرمایید تا در مورد مصرف
گیاهان و مکملها و عوارض جانبی ،استفادههای
غیر مورد و غلط مقاالت مفصل و مرتبی برای مجله
ارســال دارند .همانطوری که میدانید هر روز در
هر گوشه کشور دکانهایی با تزئینات خاص به نام
عطاری باز شده و مورد استقبال عموم قرار گرفتهاند
و به هر اندازه کــه میتوانید اطالعات علمی روز
در اختیار همکاران داروســاز قرار دهید .خدا خیر و
برکت برای شما و همکاران مجله داشته باشد»...
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