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ب سنتی بانگاه ویژه به اطفالدرمان طر مالحظات اخالقی د  
 رشیدپورائی ، رویا*فتانه سادات بطحائی

  
هـاي   ها، باورها و تجربـه  و اعمال که بر پایه نظریه ها مهارتها،  اي از دانسته طب سنتی مجموعه تعریف سازمان جهانی بهداشت؛ بنابر

هـاي   گیري، تشخیص، بهبود و مداواي بیماريو نیز پیشهاي مختلف است، خواه قابل شرح باشد یا نباشد، که در بهداشت  بومی فرهنگ
تـوان بـه طـب سـنتی      در بسیاري نقاط جهان وجود دارد از جمله مشهورترین انواع آن می. گیرند جسمی و ذهنی مورد استفاده قرار می

ـ (آیورودا باوري و ، پزشکی جایگزین، شمن)کار برده شده در طب سنتی ایرانیهب(درمانی و طب اخالطی چین، گیاه کـار بـرده شـده در    هب
هاي پزشکی جایگزین یا مکمل در فرایند درمان داراي بخشـی غیرقابـل تعریـف و یـا      همه روش. توان اشاره کرد می) طب سنتی هندي

ص شود، مشـخ  این مسئله که در این نوع پزشکی از بیمار چه خواسته می. شده هستند که از دیدگاه علم قابل بررسی نیست اي گم حلقه
بیمـار   .است و تاثیر آن بر بیمار نیز قابل ثبت و ضبط دقیق علمی و قابل تکرار و تجربه است، اما بهبود از نگاه علمی قابل توجیه نیسـت 

درمانی با تشخیص ویلسون در شیراز تحت درمان بوده بـه گفتـه پـدر     این مرکز ماه قبل از بستري در 4، ساله با سابقه بستري 10پسر 
-پنـی درمـان بـا دي  ، ماه پیش با خواست خانواده و بنا به توصـیه پزشـک طـب گیـاهی     3از حدود . رو به بهبود بوده است سیر درمانی 

به مرور حـال بیمـار   . بنا به گفته پدر وجه هنگفتی نیز رد و بدل شده است . تحت درمان گیاهی قرار گرفته است سیالمین قطع و بیمار
بیمـار در اردیبهشـت   . رر پدر به پزشک طبیب گیاهی تغییري در سیاست درمانی ایجاد نکرده استرو به وخامت گذاشته و مراجعات مک

در ایـن  . شود کاهش سطح هوشیاري و عالئم انسفالوپاتی کبدي به بیمارستان دیگري مراجعه کرده و سپس به این مرکز اعزام می با 91
این بیماري یک اختالل ارثـی اتـوزوم مغلـوب در متابولیسـم مـس       .مودهفته فوت ن 1هفته بستري و متاسفانه پس از  1مرکز به مدت 

در پانصد هزار تولد افـزایش   1درصد هزار تا  1شیوع نسبی آن . شود هاي مختلف دیده می ها و بافتاست که در آن تجمع مس در ارگان
آن تجمع مـس در حـد توکسـیک در کبـد،      هاي کبدي در دفع مس از طریق صفرا که نتیجهتجمع مس احتماالً ناشی از نقص لیزوزوم

درمـان بـراي   . اسـت ) سیالمینپنی(سیالمین پنیموثرترین دارو در درمان بیماري ویلسون دي .شود ها میمغز، کلیه، چشم و سایر بافت
. وپالسمین انجـام گـردد  گیري سرول هاي کبدي و اندازه یابد و باید بررسی وابستگان و فرزندان خانواده با بررسی تست تمام عمر ادامه می

دانند نبایـد دارو را قطـع کننـد بـه پزشـک طـب مکمـل        به رغم اینکه بیمار تحت درمان با داروهاي منطقی بیماري است و والدین می
براساس کنواسیون حقوق کودك؛ کودکان حق دارند از زندگی و سـالمت   .وسبب مرگ کودك شده اند مراجعه نموده و مشاوره کرده اند

  .در مورد انتخاب یک گزینه براي کودك، باید آنچه را که بهترین، براي اوست، انتخاب کرد .ت مطلوب برخوردار باشندو بهداش
  طب سنتی، حقوق کودکان، اخالق و حقوق کودك :یديکل واژگان
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