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سروﯾس سالمت و رفاه اجتماعی

به شواھد علمی درباره کاربردھای درمان معنوی و دعا ،ماساژ درمانی ،ھوميوپاتی ،طب سوزنی ،گياھان داروئی،
يوگا ،تن آرامی ،حجامت ،موسيقی درمانی ،ھنر درمانی ،ھيپنوتراپی ،انرژی و آب درمانی و ...پرداخته شد.
اﯾلنا :در آخرﯾن روزھای مھر ماه سال جاری ،اصفھان شاھد برگزاری دومين ھماﯾش کشوری مراقبت و درمان بيماران با طب
مکمل و جاﯾگزﯾن بود .ھماﯾشی که حضور چند طب مکمل و جاﯾگزﯾن کامال اﯾرانی ،آن را از ساﯾر ھماﯾش ھای مشابه که تا
کنون برگزار شده متماﯾز ساخته است.
به گزارش ايلنا ،برگزارکنندگان اﯾن ھماﯾش ،ھدف از برپاﯾی آن را معرفی روش ھای طب سنتی ،مکمل و جايگزين با
مستندات علمی و ارائه پژوھشھای علمی مربوط به موفقيت آنھا در پيشگيری ،درمان ،مراقبت ھای پرستاری ،بازتوانی
بيماران و بحث و تبادل نظر متخصصين و دست اندرکاران درباره جاﯾگاه و نحوه ارتقاء آنھا معرفی کردند.
از جمله محورھای اﯾن ھماﯾش نيز که از سوی معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفھان برگزار شد ،می
توان به بررسی استفاده ھمزمان طب مکمل و جاﯾگزﯾن با طب رايج در مراقبت و درمان بيماران و نيز مبانی فلسفی روش
ھای مکمل و جايگزين اشاره کرد.
در اﯾن ھماﯾش ھمچنين به ارائه شواھد علمی درباره کاربردھای درمان معنوی و دعا ،ماساژ درمانی ،ھوميوپاتی ،طب
سوزنی ،گياھان داروئی ،يوگا ،تن آرامی ،حجامت ،آﯾورودا ،موسيقی درمانی ،ھنر درمانی ،ھيپنوتراپی ،انرژی درمانی ،آب
درمانی ،فرادرمانی و ساﯾمنتولوژی و ...پرداخته شد.
در اﯾن ميان کارشناسان حاضر در ھماﯾش ،ﯾکی از شاخص ترﯾن بخش ھای آن را ،حضور متخصصين و دست اندرکاران طب
ھای مکمل اﯾرانی "فرادرمانی" و "ساﯾمنتولوژی" دانستند که با استقبال زﯾادی از سوی شرکت کنندگان و حاضران اﯾن
نشست علمی ھمراه بود .گفتنی است اﯾن دو رشته طب مکمل ،با وجود قدمتی تنھا در حدود سه دھه ،تا کنون
دستاوردھای چشمگيری را به دنبال داشته اند و چندﯾن طرح تحقيقاتی نيز در اﯾن رابطه آماده و ﯾا در حال اجرا است.
دکتر سيد احمد محمودﯾان ،دبير علمی ھماﯾش کشوری طب مکمل و جاﯾگزﯾن ،در خصوص دستاورد ھای اﯾن ھماﯾش
گفت :شرکت کنندگان در بدو ورود انتظار داشتند تنھا با رشته ھای مورد مطالعه خودشان روبرو شوند در حاليکه رشته
ھای طب مکمل ارائه شده در اﯾن ھماﯾش ،آنھا را متعجب ساخت و چشم انداز جدﯾدی را پيش روی آنھا گشود .متأسفانه
با وجود سابقه طوالنی به کارگيری اﯾن رشته ھا در کشور ،تا کنون بھای زﯾادی به آنھا داده نشده است.
وی اﯾن روش ھا را کم ھزﯾنه و کم عارضه خواند و گفت :تمام تالش ما در شناساندن و گسترش اﯾن شيوه ھای درمانی
خواھد بود.
احمد محمودﯾان وﯾژگی بارز اﯾن ھماﯾش را حضور رشته ھای جانبی پزشکی ،پيراپزشکی و کشاورزی دانست و از حضور
فراگير شاخه ھای مختلف طب مکمل و جاﯾگزﯾن و نيز استقبال چشمگير شرکت کنندگان ابراز خرسندی کرد.
وی در پاسخ به اﯾن پرسش که چه حماﯾت ھاﯾی برای بھره برداری بيشتر از اﯾن رشته ھا در کشور صورت خواھد گرفت،
تصرﯾح کرد :در کشور ما تالش حرف نخست را می زند .لذا فعاالن اﯾن رشته ھا در صورتيکه در ارائه طرح ھای تحقيقاتی
کوشا باشند ،از اعتبارات الزم برخوردار می شوند.
دکتر محمودﯾان بر ضرورت اخذ مجوز برای فعاليت و پژوھش درباره اﯾن رشته ھا و نيز به کارگيری آنھا برای درمان بيماری ھا
تأکيد کرد و استفاده از تسھيالت موجود را منوط به داشتن مجوز دانست ،اما اﯾن اظھارات اﯾن سؤال را اﯾجاد می کند که اﯾن
مجوز چگونه صادر می شود و زمانيکه تحقيق کافی به عمل نيامده چگونه در خصوص صدور ﯾا عدم صدور مجوز تصميم گيری
می شود.
مقاالت شرکت کننده در اﯾن ھماﯾش در دو بخش اصلی پوستر و سخنرانی ارائه شد که در بخش پوستر ،مقاالت با محورﯾت
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فرادرمانی با اقبال بيشتری مواجه بود.
گروه تحقيقات پزشکی فرادرمانی و ساﯾمنتولوژی )ذھن – روانشناسی کل نگر( ،در بخش پوستر اﯾن ھماﯾش 13 ،مقاله
پذﯾرفته شده پيرامون طرح ھای تحقيقاتی انجام شده درباره اثرات فرادرمانی بر روی بيماری ھای صعب العالج ،سالمت
روان و حتی تأثير فرادرمانی بر روی گياھان داشت که با توجه به بدﯾع بودن مباحث و نتاﯾج بی نظير و قابل توجه اﯾن
تحقيقات ،نظر حضار اعم از اساتيد و دانشجوﯾان را به شدت جلب کرد.
در اﯾن ھماﯾش ھمچنين ﯾک سخنرانی با محورﯾت فرادرمانی صورت گرفت؛ ارزﯾابی دکتر محمودﯾان درباره استقبال بی نظير
حاضران از آخرﯾن سخنرانی اﯾن ھماﯾش با عنوان »حکمت شرق ،روان درمانی غرب ،فرادرمانی اﯾرانی« که توسط ﯾکی از
فرادرمانگران با درجه دکترای روانشناسی بالينی صورت گرفت و تنھا سخنرانی مربوط به »فرادرمانی« در اﯾن ھماﯾش بود،
گفت :با توجه به استقبال صورت گرفته از اﯾن طب مکمل ،باﯾد کار بيشتری در اﯾن خصوص انجام گيرد و در صورت رضاﯾت
بخش بودن طرح ھای تحقيقاتی مربوطه ،شاھد حضور پر رنگ تر آن در ھماﯾش ھای آﯾنده خواھيم بود.
وی تأکيد کرد :به زودی طرح ھای تحقيقاتی درباره اثرات فرادرمانی بر روی بيماری ھای مختلف ،با ھمکاری معاونت
آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفھان اجراﯾی خواھد شد.
قابل ذکر است که سه سخنرانی دﯾگر نيز با عناوﯾن صرفا ً علمی در خصوص معرفی فرادرمانی و ساﯾمنتولوژی و ارائه
تحقيقات انجام گرفته و مؤثر بر روی بيماران ،تا روز قبل از برگزاری ھماﯾش در جدول برنامه ھا قطعی شده بود ،اما به دالﯾل
نامعلوم حذف شد.
انتظار پزشکان و کارشناسان اﯾن طب ھای مکمل ،برخوردی کامال ً علمی و به دور از تعصبات با اﯾن روش ھای درمانی و نيز
اﯾجاد بستری مناسب برای انجام تحقيقات است .مسئول گروه تحقيقات پزشکی فرادرمانی ،در اﯾن رابطه اظھار داشت :ما
پزشکان فرادرمانگر که سالھاست با اﯾن روش کار می کنيم ،نيازی به اثبات آن ندارﯾم چراکه بارھا و بارھا آن را تجربه کرده و
نتيجه گرفته اﯾم .اما برای علمی و آکادميک شدن اﯾن روشھا و ارائه در مجامع علمی ،نياز به انجام طرح ھای تحقيقاتی
مصوب دارﯾم .بستر الزم برای اﯾن امر را نيز باﯾد مسئولين برای ما فراھم کنند.
در پاﯾان الزم به ذکر است ،فرآﯾند فرادرمانی بر اساس نظرﯾه "پيوند شعوری" ﯾا "اشتراک شعوری اجزا" تشرﯾح می شود .بر
طبق اﯾن نظرﯾه ،ھرگاه بين شعور اجزا و شعور کل )شعور کيھانی( ارتباط برقرار شود ،شعور کل از طرﯾق شعور ذھن قادر
به اصالح ،ترميم و درمان روان و جسم گردﯾده ،شفا و بھبود تحقق پيدا می کند.
شعور اجزا شامل شعور بی نھاﯾت بخش ھای وجودی انسان بوده و شعور کل ،شعور و ھوشمندی حاکم بر جھان ھستی
است.
پايان پيام
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