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خــرداد را مــاه امــام نامیدهایــم و هــر ســال در
ایــن مــاه بــه مقولـهای دربــاره آن بــزرگ میپردازیم
و بخشــی از ویژگیهــا و یــا اندیشــههای او را بــه
بررســی مینشــینیم .امســال نیــز چــون گذشــته
ویژگیهــای بــارز دیگــری از او را مــورد توجــه
قــرار میدهیــم تــا بــه ایــن ســؤال همیشــگی
پاســخگوییم کــه چــرا مــردم امــام را بــه دیگــران
ترجیــح دادنــد و او را بــه رهبــری برگزیدنــد.

در مقــاالت ســالهای گذشــته تــا حــدودی
بــه ایــن ســؤال پرداختــه ،ویژگیهــای بــارز
امــام از جملــه روحانــی بــودن ،اجتهــاد ،مرجعیــت،
فیلســوف بــودن ،سیاســی بــودن ،خلــوص ،انقالبی
بــودن ،عــارف بــودن و مردمشناســی را مــورد
بررســی قــرار داده و تــا آنجــا کــه امــکان طــرح
مســايل وجــود داشــت ،بــه آن پرداختهایــم .اکنــون
در پــی آن نوشــتارها ،بــه ویژگیهــای دیگــری از
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امــام اشــاره میکنیــم کــه باعــث جاذبیــت بیشــتر
او بــرای مــردم بــود و بــه همیــن دلیــل مــردم او را
بــه رهبــری خــود انتخــاب کردنــد.
اولیــن ویژگــی امــام ،نحــوه گفتمــان او بــا
مــردم بــود .امــام روشــی را در گفتمــان خــود
برگزیــده بــود کــه بــا تمــام روشــنفكران ،علمــا و
اندیشــمندان تفــاوت داشــت .او علیرغــم ســطح
علمــی بســیار بــاال کــه ادبیــات خــاص خــود را بــه
همــراه دارد ،بــا زبــان بســیار ســاده و همــه فهــم با
مــردم صحبــت میکــرد و از طریــق ایــن گفتمــان
توانســت ارتبــاط بســیار نزدیــک و صمیمــی بــا
آنــان برقــرار ســازد .تجربــه علمــی ایــن نکتــه را
روشــن میســازد کــه معمــوال تحصیــل کردههــا
زبــان خــاص خــود را دارنــد و تــوان گفتگــو بــا
عمــوم مــردم را از دســت میدهنــد .ایــن ویژگــی
باعــث میشــود کــه طبقــه نخبــگان و خبــرگان از
تــوده مــردم جــدا شــده و تــوان ایجــاد ارتبــاط و
اثرگــذاری از آنهــا گرفتــه شــود.
هنــر امــام ایــن بــود کــه بــا گفتمــان خــاص
خــود تــوده مــردم را جــذب مینمــود و بــا قلــم
خــود کــه شــيوا ،روان ،ســلیس ،حماســی ،پرمحتــوا
و همــراه بــا جلوههــای غنــی از ادبیــات فارســی
بــود ،طبقــه متفكــر و خــاص جامعــه را همــراه
میســاخت .اگــر امــام تنهــا گفتمــان مردمــی
خــود را دنبــال مینمــود .از جــذب نخبــگان جامعــه
محــروم میگشــت و اگــر تنهــا ظرافتهــای
علمــی ،ادیبانــه و پیچیــده را بــه کار میگرفــت،
مــردم را از دســت مــیداد و فقــط در میــان
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پژوهشــگران و عالمــان جــا بــاز مینمــود ولــی او
بــا تلفیــق ایــن دو ابــزار توانســت کل جامعــه را بــا
خــود همــراه ســازد و انقالبــی بــه بزرگــی انقــاب
اســامی ایــران را رهبــری نمایــد.
ویژگــی دیگــر امــام ،ریــش ســپیدی یــا
شــیخوخیت او بــود .واقعیــت ایــن اســت کــه طــول
عمــر در حــوزه علمیــه و مابیــن تــوده مــردم نقــش
اساســی بــازی میکنــد و باعــث میشــود اطمینــان
خاطــر و قــوت قلــب نســبت بــه پیــر مــراد بیشــتر
شــود .مراجــع تقلیــد شــیعه کــه در حوزههــای
علمیــه توســط خبــرگان دینــی انتخــاب میشــوند
معمــوال دارای عمــر طوالنــی هســتند و بــه همیــن
دلیــل یکــی از لــوازم مرجــع شــدن در حوزههــای
شــیعه داشــتن عمــر طوالنــی اســت .گرچــه بــه
نــدرت خــاف ایــن رویــه در حوزههــا وجــود
داشــته ولــی رویــه دایمــی و ســنت انتخــاب مرجــع
در همیــن چارچــوب اســت.
از طــرف دیگــر ،بــه دلیــل تعاليــم عاليه اســام و
خصوصیــت فرهنگی مــردم ایــران ،افراد معمــر دارای
احتــرام خاصــی در جامعــه هســتند و پذیــرش باالیی
در جامعــه دارنــد .ایــن ویژگــی وقتــی بــا خصوصیات
دیگــری همچــون علــم الهــی ،صداقــت ،فــداکاری،
سیاســت ،ه ـمدردی بــا مــردم و  ...پیونــد میخــورد
اطمینــان مــردم را بیــش از پیــش جلــب میکنــد و
آرامــش قلبــی بــه آنهــا میدهــد.
امــام نهضــت اســامی را در ســال  ۱۳۴۲در
حالــی کــه حــدود شــصت و ســه ســال داشــت ،آغــاز
نمــود و توانســت در ســن حــدود هشــتاد ســالگی این
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انقــاب را بــه پیــروزی برســاند و ایــن در شــرایطی
بــود کــه او از آغــاز نهضــت از مجتهديــن طــراز اول
شــیعه بــه شــمار میرفــت .عمــر طوالنــی موقعیــت
مرجعیــت را بــرای او فراهــم کــرده بود و بــرای مردم
ایــن بــاور را ایجــاد کــرده بــود کــه او ذخيــره الهــی
اســت و میتوانــد بــه عنــوان پــدری دلســوز کــه
منافــع آنهــا را دنبــال میکنــد ،ایفــای نقــش نماید.
ایــن ویژگــی در شــرایط بحرانــی کــه در جریــان
انقــاب پیــش میآیــد تأثیــر فــراوان دارد ،زیــرا
اتخــاذ تصمیمهــای ســخت و غیرعــادی نیازمنــد
پختگــی قابــل قبــول از جانــب مردم اســت تــا آنها
بــا اطمینــان خاطــر و اعتمــاد کامــل تصميمــات را
اجــرا نماینــد .نکتــه مهــم دیگــر ایــن کــه انقــاب
همــراه بــا دگرگونــی اســت و ایــن دگرگونــی در تمام
ابعــاد وجــود دارد .بنابرایــن ،در جریــان انقــاب بــه
صــورت دایــم گفتگوهــا و عملکردهایــی وجــود دارند
کــه بــا گذشــته متفــاوت و گاهیاوقــات غیرعــادی به
نظــر میرســند .در چنیــن شــرایطی اگــر مــردم بــه
رهبــر و یــا رهبــران خــود اعتقــاد نداشــته باشــند ،از
آنهــا پیــروی نمیکننــد و رونــد انقــاب بــا مشــکل
مواجــه میشــود .بــا توجــه بــه ویژگیهــای جامعــه
شــناختی ایــران کــه حاکــی از بنیادهای پدرســاالری
میباشــد ،شــیخوخیت امــام بهعنــوان یــک موهبــت
مطــرح میشــود کــه میتوانــد پاس ـخگوی شــرایط
ســخت انقــاب باشــد.
نکتــه جالــب توجــه اینکــه امــام علیرغــم
عمــر طوالنــی دارای اندیشــه جــوان و انقالبــی
بــود و هــر چــه بــر ســن او اضافــه میگشــت.

فکــرش تازهتــر و جوانتــر میشــد و تــوان
مواج ـهاش بــا مشــکالت پیچیــده دوران انقــاب
افزایــش مییافــت .ایــن دو ویژگــی کــه گاهــی
اوقــات متضــاد بــه نظــر میرســد ،باعــث میشــد
کــه هــم اعتمــاد مــردم را جلــب و آنهــا را رهبری
نمایــد و هــم قــدرت برخــورد و حــل معضــات
پیــش آمــده را بــه خوبــی داشــته باشــد.
متانــت امــام از ویژگیهــای بــارز دیگــری
اســت کــه ظاهــر قابــل قبولــی را بــرای رهبــری به
نمایــش میگــذارد .ایــن ویژگــی کــه در چهــره،
بیــان ،نــگاه و رفتــار امــام بــه خوبــی نمایــان بــود،
از او شــخصیتی میســاخت کــه مخاطــب را تحــت
تأثیــر قــرار م ـیداد و مــردم را امیــدوار مینمــود.
امــام بلنــد صحبــت نمیکــرد و بلنــد هــم
نمیخندیــد و حتــی در موقــع ضــرورت فقــط
لبخنــد زیبایــی بــر لــب جــاری میســاخت .ایــن
ویژگــی در چهــره او صالبتــی ایجــاد کــرده بــود
کــه هــر بیننــدهای را تحــت تأثیــر قــرار مــیداد
و ایــن تأثیــر زمانــی بیشــتر میشــد کــه رفتــار
باوقــار امــام نیــز بــه آن افــزوده میگشــت.
چهــره مصمــم امــام همــراه بــا رفتــار ســنگین،
شــخصیت متینی از او ســاخته بــود که انجــام کارهای
بــزرگ توســط او را ممکــن میســاخت و ایــن ویژگی
در پیشــبرد انقــاب کــه همـراه بــا موانــع و مشــکالت
طاقتفرســا بــود ،تأثیــر بهســزایی داشــت.
ســامت جســم و نفــس کــه در باالتریــن حــد
در امــام دیــده میشــد ،از عوامــل مهــم دیگــر
جــذب مــردم توســط ایشــان بــود .مــردم کــه
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همیشــه بــه دلیــل کبــر ســن ،نگــران ســامتی
امــام بودنــد ،وقتــی او را ســالم و قــوی میدیدنــد
خوشــحال میشــدند و زمانــی کــه خودســازی او را
در جهــت کنارگــزارى نفــس امــاره شــاهد بودنــد،
اطمینــان قلبــی بیشــتری نســبت بــه او پیــدا
میکردنــد .مــردم بــه خوبــی میدانســتند کــه
الزمــه ســامت فکــر و ایــده ،ســامت جســم و
نفــس اســت و امــام کــه دارای ایــن ویژگــی اســت
قطع ـ ًا تفكــر صحیحــی جهــت اداره انقــاب دارد.
حــرکات مــوزون دســت و صــورت امــام در
هنــگام ســخن گفتــن و اســتفاده از لطيفههــا و
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امثــال و حكــم و داســتانهای ویــژه بــرای جــا
انداختــن نظريــات تأثيــر فــراوان داشــت کــه امــام
بــه خوبــی از آن اســتفاده میکــرد و شــنونده را
مجــذوب و مــردم را تحــت تأثیــر قــرار مــیداد.
مجموعــه ایــن ویژگیهــا در گفتمــان ،چهــره
رفتــار و ســلوک کــه جنبههــای ظاهــری و قالبــی
دارد ،از او شــخصیتی ســاخت که توانســت محتوای
اندیشــه دینــی و عرفــان خــود را بــه مــردم ایــران
منتقــل و انقالبــی عظیــم بــه نــام انقالب اســامی
ایــران را توســط آنــان بــه پیــروزی رســاند.
دکتر سید محمد صدر

گردآوری و تدوین :دکتر مجتبی سرکندی

دانشــجویان رشته داروســازی انگلیس در کنفرانس
ســاالنه خــود موافقــت نمودنــد کــه تک ـرار نســخهها
بایــد توســط جامعــه داروســازان صــورت گیرد.
یکــی از دانشــجویان دانشــگاه Strathclyde
واقــع در انگلیــس در مــورد ایــن طــرح چنیــن
اســتدالل نمــود کــه داروســازان بهتــر از پزشــکان
میتواننــد نســخهها را مجــددا تکــرار نماینــد .وی
اشــاره کــرد کــه پزشــکان هنــگام تجديد نســخهها،
بیمــاران را معاینــه نمیکننــد و اغلــب نســخهها
فاقــد امضــای پزشــک معالــج بیمــار اســت.

داروســاز هربــار میتوانــد پــس از بررســی
وضــع بیمــار ،نســخه قبلــی او را تكــرار و یــا در
صــورت لــزوم نســخه جدیــد صــادر نمایــد .وی
همچنیــن خاطرنشــان نمــود کــه تجدیــد نســخه از
ســوی داروســازان بــه آنهــا ایــن امــکان را میدهد
کــه در مــورد مراقبــت از بیمــاران محتاطتــر باشــند.
دانشــجوی دیگری از دانشــگاه ex – Bradford
واقــع در انگلیــس ،ضمــن پشــتیبانی از ایــن طــرح
گفــت :تکــرار نســخهها توســط داروســازان نقــش
مهمــی در آينــده آنهــا دارد .وی همچنیــن اشــاره
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نمــود کــه جامعــه داروســازان خــود قــادر بــه مراقبت
از تمــام مراحــل مختلــف ایــن طــرح خواهــد بــود.
یکــی از دانشــجویان دانشــگاه Bradford
انگلیــس نیــز توصیــه نمــود کــه بــه داروســازان
اجــازه دسترســی بــه نوشــتههای پزشــک در
نســخه داده شــود تــا در صــورت نیــاز ،بتواننــد
بهطــور مناســب نســخه را تکــرار نماینــد.
*داروســاز هــر بــار میتوانــد پس از بررســی
وضــع بيمــار ،نســخه قبلــی او را تکــراری و یا
در صــورت لــزوم نســخه جديد صــادر نماید.

ایــن پیشــنهاد بــا رأی اکثریــت دانشــجویان
داروســازی بــه تصویــب رســید.
اجازه دسترسی به نوشتههای پزشک
دانشــجویان شــرکت کننده در این کنفرانس سالیانه،
اندیشــه و تفکر خــود را چنین اســتدالل نمودند که جامعه
داروســازان بایــد اجازه دســتیابی به یادداشـتهای پزشــک
در هــر نســخه را از طریق مجوزی ویژه داشــته باشــند.
یکــی از پیشــنهاددهندگان ایــن طــرح گفــت:
اجــازه دسترســی بــه نســخههای بیمــاران ،بــه
داروســازان در جهــت حــل تردیدهــا و پرسـشهای
موجــود در نســخهها کمــک خواهــد کــرد.
یکــی دیگــر از شــرکت کننــدگان در کنفرانــس نیز
یداننــد کــه داروها
اضافــه نمــود کــه داروســازان بهتــر م 
چطــور عمــل میکننــد و چــه تداخلهــای دارویــی
احتمالــی ممکــن اســت در نســخه وجــود داشــته باشــد.
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از دیگــر پشــنهادهای ارایــه شــده ،اشــاره
بــه ایــن نکتــه بــود کــه اجــازه دســتیابی بــه
نســخههای بیمــاران میتوانــد مهــم و کارســاز
باشــد .وی توصیــه نمــود کــه داروســازان میتواننــد
در مــورد مناســب بــودن هــر دارو پروتکلــی بالینــی
را ترســیم کننــد تــا برخوردشــان بــا هــر دارویــی
کــه در نســخه اســت ،یکســان باشــد.
عــده دیگــری از شــرکت کننــدگان با این پیشــنهاد
مخالفــت نمودند .بهطور مثــال ،یکــی از مخالفان چنین
عنـوان کــرد کــه هیــچ دلیلــی بـرای ایــن درخواســت
داروســازان مبنــی بــر دســتیابی بــه یادداشــتهای
پزشــک وجــود نـدارد .وی چنیــن اســتدالل نمــود کــه:
هــر ســاختاری بـرای پــرورش و تکامل یافتگی قبــل از
ایــن کــه بتوانــد چنیــن مجوزهایی کســب نمایــد ،باید
در جــای خــودش قـرار داشــته باشــد.
شــرکت کننــده دیگــر ایــن کنفرانــس گفـت :اگــر ما
خــود را باور نداشــته باشــیم چگونه میتوانیم طرح ســامت
ملــی و یــا طرحهــای مدیریــت دارویــی را بــه مرحلــه اجـرا
درآوریـم.وی همچنیــن اشــاره نمــود کــهداروســازی نیازمند
فرصتهایــی اســت تــا هویــت خــود را بــه اثبات برسـاند.
* تجديد نســخه بيمــار از ســوی داروســازان
بــه آنهــا ایــن امــکان را میدهــد کــه در
مــوردمراقبــتازبیمــارانمحتاطتــرباشــند.

هزینهها و مخارج تجویز مجدد دارو
از جملــه مســایل مطــرح شــده در ایــن کنفرانس
تجدیــد نظــر در مــورد معافیــت از هزینههــا و
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مخــارج نسخهنویســی بــه علــت بعضــی شــرایط
پزشــکی بــود .یکــی از پیشــنهاددهندگان ایــن طــرح
گفــت :اســتفاده نادرســت از ایــن سیســتم باعــث
تلــف شــدن و بــه هــدر رفتــن ســرمایهگذاری روی
سیســتم ســامت ملــی اســت .وی همچنیــن گفت:
مــاک و اصــل معافیــت از مخــارج نسخهنویســی
غیرمنصفانــه اســت .بــرای مثــال ،بیمــاران مبتــا به
آســم هرچــه ســریعتر بایــد اســپریهای مربــوط
بــه بیمــاری خــود را بــدون هزینــهای دریافــت
نماینــد .ایــن مســأله در مــورد بیمــاران مبتــا بــه
آســم از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت.
* داروســازان بهتــر ميداننــد کــه داروها چطور
عمل میکننــد و چــه تداخــل دارویــی احتمالی
ممکناســتدرنســخهوجودداشــتهباشــد.

یکــی از شــرکت کنندگان اظهار داشــت که اســتفاده
نادرســت از ایــن سیســتم فقــط شــامل قشــر و طبقــه
خاص پزشــکی و دارویی کشــور نشــده و تمام طبقــات را
شــامل میشــود .وی همچنیــن اشــاره کــرد که سیســتم
معافیــت از هزینههــا و مخارج نسخهنویســی نــه فقط در
قســمت مربوط بــه شـرایط پزشــکی و درمانی ،بلکــه در
کل جامعــه نیاز بــه تجدید نظــر دارد.
در ایــن کنفرانــس همچنیــن ایــن موضــوع
کــه چگونــه داروســازان میتواننــد متوجــه ایــن
نکتــه شــوند کــه «آیــا داروی خاصــی بــرای
شــرایط خاصــی تجویــز شــده یــا نــه»؟ مــورد
بحــث و بررســی قــرار گرفــت.

ایــن نکتــه نیــز از ســوی یکــی از شــرکت
کننــدگان کنفرانــس مطرح شــد کــه بیمــاری بیماران
توســط پزشــک متخصــص تشــخیص و بــا داروی
تجویــز شــده وی درمــان میگــردد .ایــن مســأله
بســتگی بــه ایــن دارد کــه نســخه مناســبی بـرای وی
تجویــز شــده باشــد .در خاتمــه ،یــک بــار دیگــر تمامــی
دانشــجویان بــر ایــن نکتــه تأکیــد داشــتند.
* اگــر داروســازان خــود را بــاور نداشــته
باشــند ،چگونــه ميتواننــد طــرح ســامت
ملــى و یــا طرحهــای مديريــت دارویــی را بــه
مرحلــه اجــرا درآوردنــد.

چنانچــه بیمــار نیــاز بــه تجدید نســخه خود داشــت،
بهتــر اســت کــه ایــن تجديــد نســخه بــه جــای اینکــه
بــه پزشــکان عمومی ســپرده شــود ،بــه داروســازان واگذار
گــردد .زیـرا اکثــر آنهــا تأکید داشــتند کــه داروســازان به
دلیل آشــنایی بیشــتر به مکانیســم اثــر دارو و تداخلهای
احتمالــی موجــود در نســخه بهتــر میتواننــد بیمــار را
بـرای مصــرف صحیــح داروهایــش در دورههــای بعــدی
راهنمایــی نماینــد .البتــه ،ذکــر ایــن نکتــه هم ضــروری
اســت کــه کنفرانــس تأكيــد داشــت کــه این مســؤولیت
بــه عهــده جامعــه داروســازان انگلیــس واگـذار شــود تــا
ایــن جامعــه ،داروســازان را در رابطــه با چگونگــی این کار
توجیــه نمــوده تــا روش یکســانی را در پیــش گیرند.
منبع
The pharmaceutical Journal 2001;266:599.
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مقدمه
انــواع و روشهــای مختلــف طــب مکمــل
( )Complementary Medicineدر کشــورهای
مختلــف وجــود دارد و توســط مــردم ،کــم و بیــش
اســتفاده میشــود .اســتفاده از ایــن روشهــا در همه
جــای دنیــا رو بــه افزایــش اســت .در ایــن مقالــه ،به
نــکات اصلــی و مهمــی کــه داروســازان بایــد در
مــورد ایــن روشهــا بداننــد ،اشــاره میکنیــم.
الــف) طــب گیاهــی باگیــاه درمانــی
)Herbal
(Medicine
تعريف

طــب گیاهــی ،مصــرف گیاهــان و فرآوردههــای
گیاهــی در درمــان و پیشــگیری از بیماریها میباشــد (.)۱
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نکات کلیدی
 .1داروســازان بایــد بداننــد گرایــش و عالقــه
مــردم بــه اســتفاده از فرآوردههــای گیاهــی رو بــه
افزایــش اســت و عمــوم مــردم از ایــن فرآوردههــا
حتــی بــه صــورت شــخصی و خودتجویــزی ،بــه
جــای یــا همــراه بــا داروهــای مرســوم در طــب
رایــج اســتفاده میکننــد.
 .2داروســازان بایــد در هنــگام راهنمایــی بیماران
در مــورد نحــوه مصــرف داروهای تجویزشــده توســط
پزشــک ،از وی در مــورد ســابقه قبلــی و مصــرف
فرآوردههــای گیاهــی ســؤال نماینــد.
 .3تعــدادی از فرآوردههــای گیاهــی ،طــی
مطالعــات تصادفــی و تحــت کنتــرل ،کارآیــی
خــود را بهطــور مســتند و مدلــل اثبــات کردهانــد.

گردآوری و تدوین :دکتر مجتبی سرکندی

بهعنــوان مثــال ،عصارههــای گیــاه علــف چــای
(هوفاريقــون) بــرای افســردگیهای خفیــف تــا
متوســط ،گیــاه جینکگــو بــرای «ناکارآیــی ذهنــي»
( )Cerebral Insufficiencyو ســیر بــرای کاهــش
غلظتهــای بــاالی کلســترول ســرم ،مؤثــر بودهانــد.
 .4فرآوردههــای گیاهــی ،علیرغــم آنچــه کــه
رایــج اســت و معمــوال گفتــه میشــود ،بیخطــر
نیســتند و میتواننــد باعــث عــوارض جانبی شــوند.
البتــه ،تعــدادی از فرآوردههــا کــه بهصــورت
بــدون مجــوز در بازارهــا بافــت میشــوند ،هــم
ایجــاد عــوارض کردهانــد کــه بــه کیفیــت پاییــن
آنهــا مربــوط میشــود.
 .5برخــی فرآوردههــای گیاهــی ،دارای پتانســیل
تداخــل بــا داروهــای رایــج هســتند .مــواردی از
اینگونــه تداخــات گ ـزارش شــده اســت و هنــگام
مصــرف بایــد دقــت کافــی در این بــاره مبذول داشــت.
 .6عــوارض جانبــی فرآوردههــای گیاهــی بــا
یــا بــدون مجــوز توســط داروســازان قابــل گــزارش
بــه واحــد  ADRمربــوط اســت.
 .7جهــت اثبــات کارآیــی و بیخطــری فرآوردههــای
گیاهــی آزمایش نشــده ،به تحقیقات بیشــتری نیاز اسـت.
در مــورد اثــر سینرژیســمی اجـزای موجــود در فرآوردههــای
گیاهــی -آنطــور کــه ادعــا میشــود -هــم ،بایــد
بررس ـیهای الزم انجــام گــردد و ایــن ادعــا تأييــد شــود.
 .8بیمارانــی کــه میخواهنــد بــه یــک فــرد
«درمانگــر گیاهــی» (تجويزكننــده داروهــای
گیاهــی) مراجعــه کننــد ،بایــد فــردی را انتخــاب
کننــد کــه دوره آموزشــی الزم و مناســب را طــی

کــرده باشــد و عضــو یــک ســازمان حرفــهای -
تخصصــی باشــد (.)1
ب) اســانس درمانــی (آروماتراپــی
)Aromatherapy
تعريف

درمــان و تســکین بیماریهــا بــا عالیــم آن،
بــا اســتفاده از گیاهــان معطــر ،انــواع اســانسها و
فرآوردههــای مشــابه (.)۲
نکات کلیدی

 .1اســتفاده از اســانس درمانــی  -حتــی بــه
صــورت خــود تجویــزی  -توســط عمــوم مــردم
روبــه افزایــش اســت.
 .2اســانسها را نبایــد بهطــور خالــص و
رقیــق نشــده روی پوســت اســتفاده کــرد [در ابتــدا
بایــد در روغنهــای گیاهــی (ماننــد روغــن ذرت،
بــادام ،کنجــد و - )...بهعنــوان روغنهــای حامــل
 رقیــق شــوند] .اســانسها را نبایــد بــدون تجویــزپزشــک ،بهطــور خوراکــی مصــرف کــرد.
 .3ماننــد همــه فرآوردههایــی کــه در پزشــکی
و داروســازی اســتفاده میشــوند .اســانسها هــم
بایــد دور از دســترس اطفــال نگهــداری شــوند.
 .4در مــورد اســانسهای مــورد مصــرف در
آروماتراپــی ،تحقیقــات بالینــی هســتند و مدونــی
انجــام نشــده و ایــن گونــه تحقیقــات مطمئــن کــه
کارآیــی بالینــی اســانسها را اثبــات میکنــد ،در
دســترس نیســت.
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 .5داروســازان ،در هنــگام راهنمایــی بیمــاران
در داروخانــه در مــورد نحــوه مصــرف داروهــای
نسخهشــان ،بایــد از آنهــا در مــورد ســابقه قبلــی
مصــرف فرآوردههــای اسانســی ســؤال نماینــد.
 .6عــوارض جانبــی اســانسها ،گرچــه نــادر،
ولــی گــزارش شــده اســت و در ایــن مــورد بایــد
دقــت کافــی مبــذول داشــت.
 .7نکتــه ایمنــی دیگــر در مــورد اســانسها،
کیفیــت و کارآیــی تعــدادی از اســانسهای تجــاری
از منابــع مختلــف و نیــز مصرفشــان در گروههــای
خاصــی از بیمــاران ماننــد زنان باردار و شــیرده اســت.
 .8بیمارانــی کــه میخواهنــد بــا یــک فــرد
آروماتراپیســت مالقــات کننــد و بیمــاری خــود را
درمــان نماینــد ،بایــد دقــت کننــد کــه آن فــرد،
آموزشهــای الزم را دیــده باشــد (.)۳
ج) ســوزن درمانــی  -طــب ســوزنی
( )Acupuncture
تعريف

هنــر درمــان چیــن قدیــم کــه طــی آن
ســوزنهای تمیــزی را روی نقــاط مختلــف
بــدن بــه کار میبرنــد کال حــدود ۲۰۰۰نقطــه
(يــا  )acupointروی بــدن شناســایی شــده اســت،
تــا جریــان ســالم انــرژى ( )qiاعــاده شــود و بــه
حــال اول برگــردد .هــر نقطــه شــامل مــداری اســت
کــه بــا انــدام و عضــو خاصــی مرتبــط میباشــد و
هــر نقطــه کــه ســوزن درمانــی میشــود ،دارای اثــر
درمانــی خاصــی میباشــد (.)۲
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نکات کلیدی ()4
 .1دو نــوع اصلــی و عمــده از ســوزن درمانــی
وجــود دارد ،یکــی نــوع پزشــکی (مدیــکال)
(کــه معمــوال توســط پزشــکان انجــام میشــود) و
دیگــری نــوع طــب ســوزنی ســنتی چیــن.
 .2در مــورد طــب ســوزنی چنــد مطالعــه بالینــی
بــا کیفیــت بــاال وجــود دارد .بر این اســاس ،شــواهد
موجــود پیشــنهاد میکننــد کــه طــب ســوزنی
درمــان مؤثــری بــرای کمــردرد و نیــز بــرای تهــوع
یــا اســتفراغ (مربــوط بــه دوران بــارداری ،جراحــی و
شــیمی درمانــی ســرطان) اســت.
 .3عــوارض جانبــی خفیــف بــه دنبال اســتعمال
طــب ســوزنی عبارتنــد از :خونریــزی ،ســوزش و
قرمــزی پوســت در محــل ســوزن زدن .مشــکالت
شــدیدتر در ایــن رابطــه شــامل عفونتهــای
ویروســی و باکتریایــی بــه دنبــال مصــرف
ســوزنهای آلــوده و غیراســتریل ،مشــکالت ناشــی
از ســوزن زدنهــای طوالنــی و ناراحتیهای ناشــی
از تکنیکهــای ناشــیانه و ضعیــف ســوزن زدن.
 .4طــب ســوزنی در مــورد افـرادی کــه از داروهــای
ضدانعقــادی اســتفاده میکننــد ،ممنوع اســت .همچنین
طب ســوزنی برقــی (الکتروآکوپانکچــر) ،در افـرادی که از
دســتگاه ضربانســاز قلــب ( )pacemakerاســتفاده
میکننــد ،ممنــوع میباشــد.
د) هومیوپاتی
ایــن یــک روش درمانــی اســت کــه در اوایــل
قــرن نوزدهــم توســط دکتــر ســاموئل هانمــان
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ارایــه شــد و رشــد کــرد .از نظــر بالینی ،ایــن روش از
قانون مشــابهات اســتفاده میکنــد ( )Like cureو از
مــواد قــوی و مؤثــر طبــی ،در دوزهــای ضعیفیابــی
نهایــت کوچــک اســتفاده مینمایــد (.)۲

 .7بیمارانــی کــه میخواهنــد توســط یــک
فــرد هومیوپــات درمــان شــوند ،بایــد فــردی را
انتخــاب کننــد کــه آموزشهــای الزم را دیــده و
عضــو یــک ســازمان حرفــهای باشــد.

نکات کلیدی ()۵
 .1ایــن روش هــم بهطــور فزاینــدهای توســط
عمــوم مــردم بــه جــای یــا همــراه بــا طــب رایــج
اســتفاده میگــردد.
 .2داروســازان ،بایــد در هنــگام راهنمایــی
بیمــاران در مــورد نحــوه مصــرف داروهــای نســخه
شدهشــان ،از آنهــا در مــورد ســابقه قبلــی و
مصــرف فرآوردههــای هومیوپاتــی ســؤال کننــد.
 .3در مــورد فرآوردههــای هومیوپاتیــک،
تحقیقــات اخیــر پیشــنهاد میکننــد کــه آنهــا
ممکــن اســت اثــری بیشــتر از دارونمــا داشــته
باشــند ،بــا ایــن حــال ،برخــی پیشبینیهــای
احتیاطــی ،از نتیجهگیریهــای واضــح و مشــخص
جلوگیــری میکنــد.
 .4مصــرف کننــدگان فرآوردههــای هومیوپاتــی
نبایــد مصــرف داروهــای رایــج را کــه اســتفاده
میکردهانــد ،بــدون نظــر پزشــک ،قطــع کننــد.
 .۵فرآوردههــای هومیوپاتــی کامــا بیخطــر
نیســتند .واکنشهــای جانبــی اگرچــه نــادر ،ولــی
رخ داده اســت.
 .6عــوارض جانبــی فرآوردههــای هومیوپاتــی
توســط داروســازان قابــل گــزارش بــه واحــد ADR
مربوط اســت.

هـ) کایروپراکتیک و استئوپاتی
ایــن سیســتم درمانــی براســاس ایــن نظریــه
کار میکنــد کــه یــک بیمــاری بــه وســیله
عملكــرد غیرطبیعــی بــدن ایجــاد میشــود .ایــن
نــوع درمــان بــه وســيله اعمــال یــدی (دســتی)
و درمــان ســاختمانهای بــدن -خصوصــا روی
ســتون فقــرات و کال اســتخوانهای بــدن -
ســعی میکنــد عملكــرد سیســتم عصبــی بــدن
را بــه حالــت اول بازگردانــد (( )۲ایــن روش
شــاید مشــابه روشهــای ســنتی مــردم ایــران
ماننــد مشــت و مــال ،جاانداختــن اســتخوانها و
مهرههــای پشــت باشــد).
نکات کلیدی ()۶
 .1تکنیکهــای یــدی کایروپراکتیــک و
اســتئوپاتی از جملــه عمومیتریــن روشهــای
طــب مکمــل در انگلســتان هســتند و هــر دوی
اینهــا بهعنــوان دســتکاری ســتون فقــرات و
اســتخوانهای بــدن درنظــر گرفتــه میشــوند.
 .2بررســیهای کنتــرل شــده بالینــی ایــن دو
روش کــه بهطــور اتفاقــی صــورت گرفتــه ،تــا ایــن
تاریــخ ،بــه میــزان زیــادی بــه تحقیــق در مــورد
اســتفاده در کمــردرد و گردن درد ،محدود شــده اســت.
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گزیدههای منهای بیست

 .3مطالعــات مــروری سیســتمیک قبلــی
پیشــنهادمیکنــد کــه دســتکاری میتوانــد در
تســکین ســریع کمــردرد حــاد و ســاده (در قســمت
پاییــن کمــر) ،مفيــد باشــد .بنابرایــن ،توصیــه شــده
کــه دســتکاری ســتون مهرههــا ،ممکــن اســت
باعــث تســکین عالیــم کمــردرد در عــرض ۶
هفتــه بعــد از شــروع آن گــردد.
 .4بــا ایــن حــال ،مطالعــات جدیدتــر پیشــنهاد
میکنــد کــه نتایــج قبلــی ،ممکــن اســت بیــش از

حــد خــوش بینانــه باشــد.
 .5عــوارض و اتفاقــات جانبــی شــدید ،ماننــد
ضربــه حادثههــای ســتون مهــرهای  -پایــه مغــزی
و ...رخ داده اســت .بــه نظــر میرســد کــه ایــن
حــوادث ،بیشــتر در ارتبــاط بــا دســتکاری قســمت
مهرههــای گــردن و در محــل چرخــش گردن باشــد.
 .6اینگونــه درمانهــا بایــد توســط افــرادی
صــورت پذیــرد کــه عضــو یــا تحــت نظــر یــک
ســازمان حرف ـهای تخصصــی باشــند.
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