موضوع العدد

الطب التقليدي يفرض نفسه بالعالجات وحجم السوق
العاملي لالعشاب الطبية يقدر باكثر من  60مليار دوالر سنوياً

رولى راشد
«الطب حفظ صحة ،برء مرض من سبب في بدن عنه عرض»
«الوهم نصف الداء ،واالطمئنان نصف الدواء ،والصبر أول خطوات الشفاء»
(ابن سينا)
L’art de la medecine consiste à amuser le patient pendant que la
)nature le guérit (Voltaire

في الطب انواع كما في املرض والعالج .وتعرّف منظمة الصحة العاملية
الطب التقليدي على أنه»مجموعة املمارسات واملناهج واملعارف
واملعتقدات الطبية التي تتضمن استخدام األدوية واألساليب العالجية
الروحانية والتقنيات اليدوية والتمارين القائمة على النباتات واحليوانات
واملعادن ،والتي تُطبق بصورة فردية أو جماعية للمداواة والتشخيص
والوقاية من األمراض أو احلفاظ على الصحة».
قد يكون من الصعب حتديد ما هو الطب التقليدي رغم تدفق
املصطلحات الواردة حيث انه يحلو للبعض اطالق عليه اسم الطب
الشعبي .ورغم ان غايته ايجاد العالج الشافي لالمراض ،فان املصطلح
اخلاص به ينطوي على املعارف واملهارات واملمارسات القائمة على
النظريات واملعتقدات واخلبرات األصيلة التي متتلكها مختلف الثقافات،
والتي تُستخدم للحفاظ على الصحة والوقاية من األمراض اجلسدية
والنفسية أو تشخيصها أو عالجها أو حتسني أحوال املصابني بها.
ويتضمن الطب التقليدي سلة كبيرة من العالجات واملمارسات التي
قد تختلف باختالف البلدان واملناطق.

متى يتم اللجوء الى الطب التقليدي (الشعبي)؟
غالبا ً ما تكون احتياجات الفرد هي التي حتدد متى يلجأ الناس إلى
استعمال الطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي .وفي بعض الدول
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اآلسيوية واإلفريقية ،يعتمد ما يصل إلى  %80من السكان على الطب
التقليدي في تلبية احتياجات الرعاية الصحية األولية اخلاصة بهم.
وعند تبنيه خارج ثقافته التقليدية ،كثيرًا ما يسمى الطب التقليدي
الطب البديل والتكميلي.
ويظهر عدد من الدراسات أن املرضى الذين يعانون من حاالت نوعية
مزمنة يستعملون خدمات هذا الطب أكثر ممن عداهم .ومثال ذلك أن
دراسة أجريت في الواليات املتحدة أظهرت أن املرضى الذين يشكون
أمراضا ً عضلية هيكلية ،الذين قاموا بزيارة أطباء العظام في إطار
املمارسة العائلية املعتادة شكلوا  %23من مجموع الزيارات خال ل عام
كامل  .وفي فرنسا  ،شكل املرضى الذين يعانون من اضطرابات عضلية
هيكلية مزمنة نسبة كبيرة من مجموع الزيارات التي استقبلها
األطباء الذين يقدمون ملرضاهم بدائل عن الطب التقليدي .وثمة عدد
هائل من مرضى التصلّب املتعدد يلجأون إلى معاجلة الطب التكميلي
والطب البديل؛ ويتفاوت معدل انتشار استعمال هذا اللون من املعاجلة
من  %41في اسبانيا ،إلى %70في كندا ،ثم إلى  %82في استراليا .أما
في الصني ،واستنادا ً إلى املعطيات املستقاة من اإلدارة الوطنية لرصد
خدمات الطب التقليدي والتكميلي ،فإن األمراض اخلمسة األولى التي
دخل أصحابها مستشفيات الطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي عام
 2008كانت احلوادث الدماغية الوعائية ،وانزالق األقراص بني الفقرات،
والبواسير ،والداء القلبي اإلقفاري ،وفرط ضغط الدم األساسي .كما
في الصني تشكل املستحضرات الصيدالنية املركبة من االعشاب
نسبة ما بني 30و %50من االدوية املستهلكة .وجاء من جمهورية كوريا
أن أهم األمراض التي دخل أصحابها إلى املستشفيات الطبية الكورية
عام  ،2011كانت االعتالالت العظمية ،واضطرابات اجلهاز العضلي
واملفاصل ،وعسر الهضم ،واملرض املفصلي العظمي في الركبة،
واضطرابات العصب الوجهي.
واذ يُشار إلى هذا الطب ،في بعض البلدان ،مبصطلح «الطب البديل»
أو «الطب التكميلي فهناك شبه إجماع على ان ممارسيه قد اسهموا
بقسط وافر في حتسني الصحة البشرية ،والسيما مقدمو خدمات
الرعاية األوّلية على الصعيد اجملتمعي .وقد جنح في االحتفاظ بشعبيته
في جميع أنحاء العالم .واليوم يشهد كثير من البلدان املتقدمة
والبلدان النامية زيادة في نسبة تعاطيه منذ التسعينات؛ فمثال في
افريقيا يعتمد على الطب التقليدي بنسبة .80
ووفق منظمة الصحة العاملية ،معظم الوالدات في افريقيا يعتمد على
الطريقة التقليدية .كما انه في كل من غانا ومالي وزامبيا يعتمد في
عالج احلرارة املرتفعة على االعشاب احملضرة في املنزل بنسبة .%60
وفي كل من اوروبا ،اميركا الشمالية وبلدان اخرى صناعية ،اكثر من

نسبة  %50من املواطنني يلجأون على االقل مرة واحدة الى الطب
التكميلي او املوازي.
وفي كل من سان فرانسيسكو ،لندن وافريقيا اجلنوبية نسبة  %75من
االفراد املصابني بااليدز يلجأون الى الطب التقليدي او الطب التكميلي
او البديل .وفي املانيا ،ثمة نسبة  %90ممن يتناولون العالج الطبيعي في
مرحلة ما من حياتهم.
بني عام 1995وعام  ،2000تضاعف عدد االطباء الذين تابعوا تعليما ً
خاصا ً بالطب الطبيعي.
ومع االنتشار السريع للسوق العاملي لالعشاب الطبية اصبح
حجمه يقدر باكثر من  60مليار دوالر سنوياً.
إن تنوّع التشريعات والتقسيمات الناظمة لشؤون منتجات الطب
التقليدي (الشعبي) والتكميلي ،يعقد تقدير حجم سوق هذه املنتجات
عبر الدول األعضاء في منظمة الصحة العاملية ،ويبعدها عن اي نوع من
أنواع الدقة .على أن املعطيات املتاحة تشير إلى ازدهار هذا السوق وغناه.
فقد قدرت قيمة اإلنتاج الدوائي الطبي الصيني عام  2012بحوالي
 1.83بليون دوالر أمرييكي ،أي بزيادة أكثر من  %20عن العام السابق.
أما في جمهورية كوريا فقد بلغ اإلنفاق السنوي على الطب التقليدي
(الشعبي)  4.4بليون دوالر أمرييك عام  ،2004وارتفع هذا الرقم إلى 4.7
بليون دوالر عام  .2009وبلغ حجم اإلنفاق من اجليب الشخصي على
املنتجات الطبيعية في الواليات املتحدة  8.14بليون دوالر عام .2008

اقل كلفة
في املؤتر الدولي لبلدان جنوب شرقي آسيا حول الطب التقليدي
(الشعبي) ،والذي عقد في شباط/فبراير  ،2013أعلنت الدكتورة
مارغريت شان ،املديرة العامة ملنظمة الصحة العاملية أن «األدوية
العشبية التي ثبتت جودتها ومأمونيتها وجناعتها تسهم في حتقيق
ضامن حصول كل الناس على الرعاية الالزمة؛ وتعتبر األدوية العشبية،
واملعاجلة العشبية ،واملمارسون التقليديون (الشعبيون) املصدر
الرئيسي للرعاية الصحية ،بالنسبة ملاليني البشر ،بل إنها في بعض
األحيان املصدر الوحيد لهذه الرعاية .فهي رعاية قريبة من املنازل وميكن
احلصول عليها بسهولة وال تكلف الكثير .كما أنها مقبولة ثقافيا ً
وتثق بها اعداد كبيرة من الناس .ويسر احلصول على معظم األدوية
العشبية يجعلها اكثر جاذبية في وقت ارتفعت فيه تكاليف الرعاية
الصحية ارتفاعا ً جنونيا ً ،وساد فيه التقشف معظم أنحاء العالم.
ثم إن الطب التقليدي (الشعبي) استطاع أن يفرض نفسه كطريقة
من طرق التكيف مع االرتفاع الشرس في معدالت انتشار األمراض غير
السارية املزمنة» .وبغض النظر عن أسباب اللجوء الى احضان الطب
التقليدي والتكميلي طلبا ً لالستشفاء ،فإن ما من شك كبير في أن
االهتمام به قد تنامى كثيرا ً وسوف يواصل تناميه على ما يظهر في
مختلف أنحاء العام.
بصورة عامة ،يتنامى الطب التقليدي والتكميلي وتتسع دائرته،

والسيما في ما يتصل باملنتجات التي يتم شراؤها شخصيا ً أو عن
طريق شبكة اإلنترنت .ولقد أصبح قطاع الطب التقليدي (الشعبي)
والتكميلي يلعب دورا ً بارزا ً في التنمية االقتصادية لعدد من البلدان.
وفي الوقت نفسه ،ومع انتشار القيود والعقبات املالية على الصعيد
العاملي ،ميكن ان يؤدي استعمال هذا الطب ألغراض الى تعزيز الصحة،
والرعاية الصحية الذاتية .والوقاية من األمراض يؤدي إلى تخفيض
فعلي في تكاليف الرعاية الصحية.

برامج تعليم على مستوى جامعي
وفي مسح أجرته منظمة الصحة العامية في حزيران  ،2012تبّني ان
عدد الدول األعضاء التي توفر برامج تعليمية رفيعة املستوى في مجال
الطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي ،مبا في ذلك درجات البكالوريوس
واملاجستير والدكتوراه في املستوى اجلامعي ،قد ازداد من بضع دول إلى
 39دولة متثل  %30من البلدان التي شملتها علمية املسح.
التزال املعارف واملمار َسات اخلاصة بالطب التقليدي (الشعبي) تُتَناقَل
شفهيا ً بني املمار ِسني الصحيني الشعبيني في اإلقليم اإلفريقي ،منذ
أجيال عديدة .لكن بعض البلدان عمد خالل السنوات األخيرة إلى تقوية
البرامج التدريبية بهدف تطوير معارف املمار ِسني الصحيني الشعبيني.
إضافة إلى ذلك ،فإن الطب التقليدي (الشعبي) في بعض البلدان قد
أ ُدرج في املناهج الدراسية اجلامعية لطلبة األقسام املعنية بالصحة.
ومثال ذلك ،أن العديد من اجلامعات في اجلامعة االقتصادية لدول غرب
أفريقيا ،كجمهورية الكونغو الدميوقراطية ،وجنوب أفريقيا ،وتنزانيا
تُضمِّن الطب التقليدي (الشعبي) في املناهج الدراسية اخلاصة بطلبة
الصيدلة والطب.
وبُغية دعم الدول األعضاء في توجهها نحو التدريب اجليد ،قامت
املنظمة بنشر سلسلة من املعايير والدالئل اإلرشادية التدريبية حول
املوضوع.
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موضوع العدد
محاذير
ومع ذلك ،يبقى بعض الشك في االستسالم الكلي لهذا الطب.
وتشير منظمة الصحة العاملية إلى أن «االستخدام غير املالئم للطب
التقليدي أو املمارسات التقليدية ميكن أن يكون له آثار ضارة أو سلبية»
وأنه «ال بد من إجراء املزيد من األبحاث للتثبت من فاعلية وسالمة»
العديد من املمارسات والنباتات الطبية املستخدمة في أساليب الطب
التقليدي .وتتضمن اجملاالت الرئيسية التي تدرس الطب التقليدي طب
األعشاب والطب الساللي وعلم النبات العرقي وعلم اإلنسان الطبي.
والى ذلك ،قد يتضمن الطب التقليدي جوانب ذات طابع رسمي من
الطب الشعبي ،مثالً عالجات قدمية توارثها أشخاص عاميون ومارسوها.
وتشمل املمارسات املعروفة باسم العالجات التقليدية «األيورفيدا»،
وطب سيدا ،والطب اليوناني ،والطب اإليراني القدمي ،والطب اإلسالمي،
والطب الفيتنامي التقليدي ،والطب الصيني التقليدي ،والطب الكوري
التقليدي والوخز باإلبر وغيره....
اذا ،الطب التقليدي جنح في احلفاظ على دوره في عالج انواع مختلفة
من االمراض رغم القفزة النوعية التي ادخلها الطب احلديث على
مستوى الوقاية والتشخيص والعالج .وانه اذ يبقى خيارا ً لعديد من
اجملتمعات والدول ،حاولت «الصحة واالنسان» خالل هذا العدد طرحه
مع كل ما يتم التداول بشأنه.
وفي ما يلي بعض املصطلحات لتي تدخل في تعريف الطب التقليدي.

تعريف
وفي تعريف الطب التقليدي استُقيت املصطلحات التالية من
الدالئل اإلرشادية اخلاصة مبناهج البحث والتقييم:
الطب التقليدي (الشعبي)
الطب التقليدي (الشعبي) اذا ً هو مجموعة املعارف واملهارات
واملمارسات القائمة على النظريات واملعتقدات واخلبرات األصيلة
التي متتلكها مختلف الثقافات والتي تُستخدم ،سواء أمكن
تفسيرها أو ال ،للحفاظ على الصحة والوقاية من األمراض اجلسدية
والنفسية أو تشخيصها أو عالجها أو حتسني أحوال املصابني بها.
الطب التكميلي/البديل
يُشار إلى الطب التقليدي (الشعبي) ،في بعض البلدان ،مبصطلح
«الطب البديل» أو «الطب التكميلي» .ويشير هذان املصطلحان
إلى مجموعة من ممارسات الرعاية الصحية التي ال تدخل ضمن
تقاليد البلد وال تندرج ضمن نظام الرعاية الصحية الرئيسي.
األدوية العشبية
يشمل مصطلح «األدوية العشبية» األعشاب واملواد العشبية
واملستحضرات العشبية واملنتجات العشبية اجلاهزة التي حتتوي
على عناصر نباتية فاعلة أو على مواد أو تركيبات نباتية أخرى.
• األعشاب :املواد النباتية اخلام مثل األوراق أو الزهور أو الفواكه أو
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البذور أو اجلذوع أو اخلشب أو اللحاء أو اجلذور أو اجلذامير أو األجزاء
النباتية األخرى ،التي قد تكون في شكل مكتمل أو مجزّأ أو
مسحوق.
• املواد العشبية :تشمل هذه املواد ،إضافة إلى األعشاب ،العصائر
الطازجة وأشكال الصمغ والزيوت الثابتة والراتينجات واملساحيق
العشبية اجلافة .وميكن إعداد هذه املواد ،في بعض البلدان ،باتباع
إجراءات محلية مختلفة ،مثل التبخير أو التحميص أو الطهي في
الفرن بالعسل أو املشروبات الكحولية أو مواد أخرى.
• املستحضرات العشبية :متثّل هذه املستحضرات األساس
الذي يقوم عليه إعداد املنتجات العشبية اجلاهزة وقد تشمل
املواد العشبية املفتّتة أو املسحوقة أو مشتقات املواد العشبية
وصبغاتها وزيوتها الدهنية .وتُنتج هذه املستحضرات عن طريق
االستخالص أو التجزيء أو التنقية أو التركيز أو غير ذلك من
العمليات الفيزيائية أو البيولوجية .كما تشمل هذه املنتجات
املستحضرات التي تُعد بنقع املواد العشبية في املشروبات
الكحولية و/أو العسل أو مواد أخرى أو تسخينها مع خلطها بتلك
املواد.
• املواد العشبية اجلاهزة :تشمل هذه املواد املستحضرات العشبية
املصنوعة من نبات واحد أو عدة نباتات .وميكن أيضا ً ،في حالة
استخدام أكثر من نبات واحد ،استعمال مصطلح «منتج املزيج
العشبي» .وقد حتتوي املواد العشبية اجلاهزة أو منتجات املزيج
العشبي» على أسوغة باإلضافة إلى املكوّنات الفاعلة .غير أ ّن
املنتجات اجلاهزة أو منتجات املزيج العشبي التي تُضاف إليها
مواد فاعلة تُعرف تركيبتها الكيميائية ،مبا في ذلك املركبات
االصطناعية و/أو املكوّنات املعزولة من مواد عشبية ،ال تُعتبر مواد
عشبية.
االستخدام التقليدي لألدوية العشبية
ويشير «االستخدام التقليدي لألدوية» العشبية إلى استخدام
تلك األدوية على مدى التاريخ .وقد رسخ استخدام تلك األدوية
وهي حتظى اآلن باعتراف واسع من حيث مأمونيتها وفعاليتها .وقد
حتظى أيضا ً بقبول السلطات الوطنية.
النشاط العالجي
يشير مصطلح «النشاط العالجي» إلى النجاح في الوقاية من
األمراض اجلسدية والنفسية أو تشخيصها أو عالجها أو حتسني
أحوال املصابني بها؛ وإلى تغيير احلالة اجلسدية أو النفسية بطريقة
مفيدة.
املكوّن الفاعل
يشير مصطلح «املكوّنات الفاعلة» إلى مكوّنات األدوية العشبية
ذات التأثير العالجي .وينبغي مواءمة األدوية العشبية التي مت
فيها حتديد املكوّنات الفاعلة كي حتتوي على كميات محدّ دة من
تلك املكوّنات ،وذلك في حال توافر األساليب التحليلية املناسبة.
وميكن ،إذا لم يتسن حتديد املكوّنات الفاعلة ،اعتبار الدواء العشبي
بأكمله مكوّنا ً فاعالً.

العدد 37
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