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چکيده
مقدمه
ابالغ سياست هاي كلي نظام سالمت توسط مقام معظم رهبري رویکردي سيستمي و آیندده نگدر در تمدامي
مقوله هاي مرتبط با حوزه سالمت ایران را شامل مي شود .در این ميان بند  9۱سياست هاي كلدي سدالمت
تحت عنوان" :بازشناسي ،تبيين ،ترویج ،توسعه و نهادینه نمودن طب سنتي ایران" به جهت گيري سياسدت
ها در حيطه طب سنتي ایراني پرداخته است .در این گزارش تالش بر آن است تا تبيين این بند از سياسدت
هاي كلي نظام سالمت در اتاق فکري متشکل از متخصصان و پژوهشگران حيطه هاي مربوطه صورت گيرد.
روششناسي
در مرحله اول مفاهيم مورد تاكيد در این سياست و نيز مهمترین منابع تحقيدق از اسدناد باددسدتي نظدام و
پایگاه هداي اطالعداتي Cochron ،Science Direct ،Scopus ،EMBASE ،Web of Science ،PubMed
 ، Libraryو Google Scholarبه طور سيستماتيک و بدون محددوده زمداني مدورد بررسدي قدرار گرفدت .در
مرحله دوم از تجارب زنده سياست گذاران ،مجریان و متخصصان حوزه هداي مدرتبط بدا طدب و داروسدازي
سنتي ایراني ارائه كنندگان خدمات طب سنتي به شيوه مصاحبه ،كدگذاري ،طبقه بندي و مورد تحليل قرار
گرفت.
يافتهها
در این مطالعه  9۱مفهوم مرتبط با بند ها مورد تبيين و تعریف قرار گرفت و نيدز بدال بدر  ۸8پيشدنهاد بده
تفکيک براي تبيين بندهاي  9۱ارائه شد.
بحث و نتيجهگيري
در این پژوهش سياست هاي كلي نظام در حيطه طب سنتي ایراني در كليه ابعاد تدرویج و فرهند سدازي،
آموزش ،پژوهش ،واردات ،صادرات و فناوري و توليد تبيين گردید .به طدوري كده بدا سياسدت هداي ملدي و
باددستي همگام بوده و ضمن پيشبرد سياست اقتصاد مقاومتي با سایر بندهاي سياست هداي كلدي سدالمت
نيز همراه باشد .تبيين این سياست ها ضمن هم افزایي طب رایج و سنتي ایراني مي تواندد از طرفدي سدبب
جلوگيري از نحله هاي انحرافي و رونق شيادي و از طرفي سبب جلوگيري از محروم نمودن جامعه پزشکي از
فرصت هاي نوین درماني شود.
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