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»طب  مجازی  بین المللی  همایش  نخستین 
تلفیقی و اقدامات بالینی«، روز شنبه ۱۰ خرداد 
۹۹، برابر با ۳۰ می ۲۰۲۰، با حمایت دفتر طب 
ایرانی و مکمل وزارت بهداشت و همکاری ۱۴ 
اروپا  آسیا،  قاره های  از  خارجی  و  داخلی  مرکز 
ایرانی  طب  دانشکده  میزبانی  به  آمریکا،  و 

دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.
دکتر محمدرضا شمس اردکانی، مشاور وزیر 
وزارت  مکمل  و  ایرانی  طب  دفتر  کل  مدیر  و 
تمامی  به  خوش  آمدگویی  ضمن  بهداشت، 
شرکت  کنندگان در این همایش، پیام دکتر علی 
 اکبر والیتی، رییس گروه حکمت و طب سنتی 
و اسالمی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری 

اسالمی ایران و رییس همایش را قرائت کرد.

مجازی  بین  المللی  همایش  رییس 
طب تلفیقی و کووید ۱۹ در این پیام، با 
اشاره به تاثیر قابل توجه کروناویروس 
بر زندگی تمامی مردم جهان و  جدید 
همه  گیری سراسری که منجر به ایجاد 
موقعیت بحرانی مشابهی در جهان قرن 

۲۱ شده، تاکید کرد؛ تردیدی نیست که 
مانند طب  سنتی  پزشکی  سیستم  های 
ایرانی، طب چینی، طب یونانی، آیورودا، 
هومیوپاتی و غیره، می  توانند در مقابله 
با کووید ۱۹ بسیار کمک  کننده باشد و 
با توجه به استراتژی سازمان بهداشت 
جهانی برای تلفیق سیستم  های پزشکی 
سنتی در سیستم پزشکی رایج و ایجاد 

فرصت  های در دسترس بیشتر درمانی 
در  تلفیقی  الگوی  این  بیماران،  برای 
مقابله  الزمه  بهداشتی  درمانی،  سیستم 

با کووید ۱۹ نیزاست.
به  اشاره  با  خود  پیام  ادامه  در  وی 
الگوی  از  بهره  گیری  از  ایران  حمایت 
و  بهداشتی  سیستم  در  تلفیقی  طب 
دکترای  رشته  دو  وجود  و  درمانی 
داروسازی  و  سنتی  طب  تخصصی 
پزشکان  تحصیل  ادامه  برای  سنتی 
علوم  های  دانشگاه   در  داروسازان  و 
پزشکی، بیان کرد: طب سنتی در ایران 
که طب ایرانی نامیده می  شود، یکی از 
قدیمی  ترین سیستم  های پزشکی سنتی 
ساله  هزاران  قدمت  دارای  که  است 
بوده و در دوران طالیی اسالم به اوج 
شکوفایی خود رسیده است و پزشکان 
ایرانی  مسلمان  بزرگ  دانشمندان  و 

همایش مجازیرویدادها و گزارش ها

باحمایتدفترطبایرانیومکملوزارتبهداشتبرگزارشد؛

نخستینهمایشبینالمللیمجازی»طبتلفیقیواقداماتبالینی«
باموضوعکوید۱۹
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بن  علی  رازی،  بوعلی  سینا،  همچون 
و  جرجانی  اخوینی،  اهوازی،  عباس 
در  باالیی  مشارکت  دیگر،  بسیاری 
تمامی جنبه  های دانش پزشکی و تاثیر 
بسزایی در توسعه آن در سراسر جهان 

داشته  اند.
از  بسیاری  همکاری  به  اشاره 
سنتی  طب  پزشکی  مراکز  مهم  ترین 
در  جهان  سراسر  از  تلفیقی  طب  و 
ابراز  و  بزرگ  رویداد  این  برگزاری 
این همایش  اینکه  به  نسبت  امیدواری 
سلسله  برگزاری  برای  خوبی  آغاز 
طب  موضوع  با  مجازی  همایش های 

می  که  باشد  بالینی  اقدامات  و  تلفیقی 
از  بسیاری  پیوستن  ساز  زمینه    توانند 
سراسر  از  دست  اندرکاران  و  محققان 
جهان برای توسعه طب تلفیقی به عنوان 
در  سالمتی  ارتقای  در  گزینه  بهترین 
پیام  پایانی  سراسر جهان شوند، بخش 
مجازی  بین  المللی  همایش  رییس 
طب تلفیقی و کووید ۱۹ بود که برای 

حاضران خوانده شد.
در ادامه، دکتر آرمان زرگران، مشاور 

بین  الملل مدیر کل دفتر طب ایرانی و 
علمی  دبیر  و  بهداشت  وزارت  مکمل 
این همایش نیز با اشاره به همه  گیری 
گیری  بهره   که  جدید  کروناویروس 
انجام  برای  را  متفاوتی  های  شیوه   از 
کرده  ضروری  علمی  فعالیت  های 
است، گفت: نخستین همایش مجازی 

اقدامات  و  تلفیقی  طب  بین  المللی 
و  تلفیقی  طب  موضوع  با  بالینی، 
برای  ماه  دو  به  نزدیک  که   ۱۹ کووید 
می  است،  شده  تالش  آن  برگزاری 
هم  اندیشی  برای  مهمی  گام   تواند 
زمینه  ایجاد  و  حوزه  این  متخصصان 
همه   این  با  مبارزه  راه  در  همکاری 
بتواند  امیدواریم  باشد و  گیری جهانی 
به ایجاد راهکاری مدون برای استفاده 
از ظرفیت طب های مکمل و تلفیقی در 

درمان و افزایش کیفیت زندگی بیماران 
مبتال به کرونا منجر شود.

وی افزود: استفاده از طب های مکمل 
در ترکیب با طب رایج برای بهره  گیری 
بیماران  درمان  در  ظرفیت ها  تمامی  از 
ضروری است و برگزاری منظم اینگونه 
همایش ها با طرح موضوعات مختلف، 
می تواند زمینه  ساز ارتقای این دیدگاه 
برای  تلفیقی  طب  از  بهره گیری  در 
بیماران  درمان  و  افراد  ارتقای سالمت 

باشد.
 

حضور بیش از ۱۰۰۰ شرکت  کننده 
از پنج قاره جهان در این همایش

 نخستین همایش بین المللی مجازی 
با  بالینی«،  اقدامات  و  تلفیقی  »طب 
موضوع »طب تلفیقی و کووید ۱۹«، به 
اساس  بر  و  شد  برگزار  ایران  میزبانی 
شده  انجام   نرم  افزاری  بررسی  های 
افزون بر ۱۰۰۰  پایان همایش،  از  پس 
اروپا،  آسیا،  قاره  پنج  از  کننده  شرکت  
با حضور در  آفریقا  آمریکا و  استرالیا، 
این همایش، از تجربه  ها و نتایج موفق 
بهره  گیری از طب تلفیقی برای کمک 
بسیاری  در  کرونایی  بیماران  درمان  به 
از کشورها، از جمله ظرفیت های باالی 

طب ایرانی در این زمینه، آگاه شدند.


