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الطــب التقليــدي والتكميلــي والبديــل هــو عبــارة عــن مجموعــة
متنوعــة مــن أنظمــة الرعايــة الصحيــة واملمارســات واملنتجــات
العالجيــة التــي ال تنــدرج بصفــة عامــة ضمــن الطــب احلديــث
الغربــي املتعــارف عليــه حاليــاً وميارســه األطبــاء واملهنيــون
املتخصصــن املؤهلــن لذلــك.
قــد اليوجــد أحيانــاً حــدود فاصلــة واضحــة بــن بعــض أنــواع
الطــب التقليــدي والتكميلــي والبديــل مــن جهــة والطــب احلديــث
مــن جهــة أخــرى ومــن املمكــن  -مبــرور الوقــت  -أن تنــدرج أنظمــة
عالجيــة محــددة مــن الطــب التقليــدي والتكميلــي والبديــل ضمــن
الطــب احلديــث بعــد أن يتــم إثبــات أمانهــا وفاعليتهــا بطريقــة
حديثــة مقبولــة علمي ـاً.
علــى الرغــم مــن توفــر بعــض الدالئــل العلميــة التــي تؤيــد أمــان
وفعاليــة بعــض هــذه األنظمــة إال أنــه اليــزال يوجــد العديــد مــن
املآخــذ والتســاؤالت حولهــا والتــي تتطلــب املزيــد مــن البحــث
العلمــي الدقيــق إلثبــات األمــان والفعاليــة العالجيــة.
قــد تتضمــن أنظمــة الطــب التقليدي والتكميلي والبديل إســتخدام
بعــض منتجــات النباتــات الطبيــة والفيتامينــات واألمــاح املعدنيــة
ومنتجــات طبيعيــة أخــرى .ولكــن اســتخدام املكمــات الغذائيــة
مثــل تنــاول جرعــات الفيتامينــات واملعــادن مثــل الكالســيوم لتوفيــر
حاجــة اجلســم اليوميــة مــن هــذه املــواد ال يعتبــر ضمــن ممارســات
الطــب التقليــدي والتكميلــي والبديــل.

هل هناك فروق بني كل من الطب التقليدي والتكميلي والبديل؟
نعم هناك فروق وفيما يلي تعريف لكل من هذه األنظمة.
الطـــب التقليـــدي :يش ــير مصطل ــح الط ــب التقلي ــدي إل ــى مجموع ــة املعلوم ــات وامله ــارات واملمارس ــات
الطبيــة والعالجيــة يف مــكان مــا إعتمــاداً علــى النظريــات واملعتقــدات واخلبــرات املكتســبة مــن هــذا املــكان.
وقــد اســتخدم الطــب التقليــدي منــذ آالف الســنني واليــزال وبإســهامات عظيمــة مــن ممارســي هــذا النــوع
م ــن الط ــب يف تق ــدمي خدم ــات الرعاي ــة الصحي ــة للمجتمع ــات احمللي ــة.
الط ــب التكميل ــي :ي ــدل ه ــذا املصطل ــح عل ــى إس ــتخدام الط ــب التكميل ــي جنبــاً إل ــى جن ــب م ــع الط ــب
احلدي ــث للحص ــول عل ــى فوائ ــد عالجي ــة أفض ــل وذل ــك مث ــل إس ــتخدام الوخ ــز باإلب ــر باإلضاف ــة لإلدوي ــة
احلديث ــة للتخفي ــف م ــن اآلالم الروماتيزمي ــة.
الطــب البديــل :هــو إســتخدام هــذا النظــام بديـ ً
ـا عــن الطــب احلديــث وذلــك مثــل إســتخدام املنتجــات العشــبية
أو الطبيعيــة بديـ ً
ـا مــن األدويــة احلديثــة للســيطرة علــى إرتفــاع ضغــط الــدم أو إرتفــاع الكولســترول بالــدم.

ماهو الطب املدمج ؟

الط ــب املدم ــج ه ــو إس ــتخدام أح ــد أن ــواع الط ــب التقلي ــدي أو التكميل ــي أو البدي ــل وال ــذي ثب ــت فعاليت ــه
وأمان ــه بدالئ ــل علمي ــة قوي ــة باإلضاف ــه إل ــى الط ــب احلدي ــث.

أنظم ــة الط ــب التقلي ــدي والتكميل ــي والبدي ــل كثي ــرة ومتنوع ــة وال ميك ــن حصره ــا جميع ـ ًا بس ــهولة ،وفيم ــا
يل ــي نب ــذه ع ــن أش ــهر ه ــذه األن ــواع وأكثره ــا ش ــيوع ًا:
الوخـــز باإلبـــر :الوخـــز باإلبـــر هـــو طريقـــة مـــن
طــرق العــاج التــي نشــأت يف الصــن منــذ عــدة آالف
م ــن الس ــنني .ويتضم ــن الوخ ــز باإلب ــر مجموع ــة م ــن
اإلج ــراءات الت ــي تتضم ــن تنش ــيط نق ــاط تش ــريحية
باجلســـم (تعـــرف بإســـم ميريديـــان) باســـتخدام
مجموع ــة م ــن التقني ــات أبرزه ــا تل ــك الت ــي تخت ــرق
اجلل ــد باس ــتخدام إب ــر معدني ــة رفيع ــة وصلب ــة يت ــم
معاجلتهـــا يدويـــاً أو مـــع اســـتخدام حـــث كهربائـــي.
املعاجلـــة اليدويـــة لتقـــومي العمـــود الفقـــري:
يرتكـــز هـــذا النـــوع مـــن العـــاج علـــى العالقـــة بـــن
التركيــب الهيكلــي للجســم (وبخاصــة العمــود الفقــري)
والوظائ ــف الت ــي يؤديه ــا وكيفي ــة تأثي ــر ه ــذه العالق ــة
عل ــى حف ــظ وإس ــتعادة الصح ــة.

الط ــب املثل ــي :ه ــو نظ ــام طب ــي متكام ــل قائ ــم بذات ــه
نشـــأ يف أوروبـــا ثـــم انتشـــر إلـــى مناطـــق مختلفـــة
م ــن العال ــم .ويق ــوم الط ــب املثل ــي عل ــى إعتق ــاد ب ــأن
"املعاجلـــة تتـــم باملثيـــل" مبعنـــى أن جرعـــات صغيـــرة
ج ــداً متناهي ــة يف التخفي ــف م ــن م ــواد معين ــة تش ــفي
األع ــراض املرضي ــة املش ــابهه لتل ــك األع ــراض الت ــي
ميك ــن أن تنت ــج ع ــن تن ــاول جرع ــات كبي ــرة م ــن ه ــذه
امل ــواد.
الطـــب الصينـــي التقليـــدي :الطـــب الصينـــي
التقليـــدي هـــو نظـــام طبـــي كامـــل نشـــأ وتطـــور يف
الصـــن علـــى مـــدار آالف الســـنوات .وكان واليـــزال
الطـــب الصينـــي يســـتخدم يف التشـــخيص والعـــاج
والوقاي ــة م ــن اإلعت ــاالت الصحي ــة .ويعتم ــد الط ــب
الصين ــي التقلي ــدي عل ــى حتفي ــز أجه ــزة اجلس ــم عل ــى
الشــفاء الذاتــي وإحــداث التــوازن بــن طاقــات اجلســم
احليويــة املختلفــة ويتضمــن الطــب الصينــي التقليــدي
ممارس ــة الوخ ــز باإلب ــر واألعش ــاب الطبي ــة واملس ــاج
الصينـــي والتماريـــن الرياضيـــة والتأمـــل  ...إلـــخ.
الط ــب الهن ــدي التقلي ــدي :يع ــرف الط ــب الهن ــدي
بإس ــم "عل ــم احلي ــاة" ويعتب ــر واح ــداً م ــن أق ــدم النظ ــم
الطبي ــة الت ــي عرفه ــا العال ــم والت ــي نش ــأت يف الهن ــد
من ــذ ع ــدة آالف م ــن الس ــنني .يعتم ــد الط ــب الهن ــدي
التقلي ــدي عل ــى التكام ــل ب ــن اجلس ــم والعق ــل وال ــروح
ملن ــع وع ــاج األم ــراض وكذل ــك باس ــتخدام األعش ــاب
الطبي ــة واملس ــاج الطب ــي واليوج ــا ...إل ــخ.

ط ــب األعش ــاب :ه ــو اس ــتخدام األعش ــاب أو امل ــواد
العشـــبية أو املســـتحضرات واملنتجـــات النهائيـــة
املس ــتمدة م ــن م ــواد نباتي ــة حتت ــوي عل ــى م ــواد فاعل ــة
لعـــاج األمـــراض املختلفـــة.

تقــومي العظــام :هــو منــوذج مــن العــاج ينتمــي إلــى
الطــب احلديــث إلــى حــد مــا والتــي تهتــم بأمــراض
اجلهــاز العضلــي والعظمــي باجلســم .وهنــاك إعتقــاد
أساســي بــأن كل أجهــزة اجلســم تعمــل بصــورة
متناغمــة وأن أي إضطــراب يف أحــد األجهــزة قــد
يؤثــر علــى وظائــف األجهــزة األخــرى باجلســم .بعــض
ممارســي هــذا التخصــص يقومــون بذلــك لتخفيــف
اآلالم وإســتعادة وظائــف األعضــاء وحتســن الصحــة.
املعاجل ــة الطبيعي ــة :نظـــام طبـــي نشـــأ يف أوروبـــا
يعتمـــد علـــى تعزيـــز قـــدرة اجلســـم علـــى الشـــفاء
الذاتـــي باســـتخدام أنظمـــة غذائيـــة .تغييـــر منـــط
احلي ــاة باإلضاف ــة إل ــى إس ــتخدام املنتج ــات العش ــبية
والتدليـــك ومعاجلـــة املفاصـــل.

الطــب اليونانــي أو اإلســامي :الطــب اليونانــي القــدمي
نشـــأ باليونـــان وتطـــور يف العالـــم اإلســـامي ويقـــوم
عل ــى مفه ــوم الت ــوازن ب ــن أخ ــاط اجلس ــم فه ــي إم ــا
تك ــون مختلف ــة الت ــوازن فيح ــدث امل ــرض أو متوازن ــة
فيصــح اجلســم .ويتضمــن هــذا النظــام أربعــة عناصــر
ه ــي األرض واله ــواء وامل ــاء والن ــار وأربع ــة طبائ ــع ه ــي
البــارد واحلــار والرطــب واجلــاف وأربعــة أخــاط هــي
ال ــدم ويك ــون ح ــار رط ــب البلغ ــم ويك ــون ب ــارد رط ــب
والعص ــارة الصفراوي ــة ويك ــون ح ــار ج ــاف والعص ــارة
الس ــوداء املــ ّرة وتك ــون ب ــاردة جاف ــة.
احلجامــة :احلجامــة طريقــة قدميــة مــن أنــواع الطــب
البدي ــل للش ــفاء م ــن األم ــراض وتعتم ــد عل ــى إح ــداث
تفريـــغ مـــن الهـــواء باســـتخدام كـــؤوس علـــى ســـطح
اجللـــد الســـليم أو الـــذي مت تشـــريطه باســـتخدام
مش ــرط معق ــم .ويتس ــبب ذل ــك يف تدف ــق كمي ــات م ــن
"ال ــدم الفاس ــد" حي ــث يس ــاعد ذل ــك عل ــى الش ــفاء.
املراجع:
/http://www.who.int/medicines areas/traditional1.1
/http://nccam.nih.gov/health/whatiscam2.2

http://www.haad.ae3.3

Osteopathy: Osteopathic therapy em-

phasizes that diseases arising in the musculoskeletal system. There is an underlying belief that all of the body’s systems
work together, and disturbances in one
system may affect function elsewhere in
the body. Osteopathic practice can alleviate pain, restore function, and promote
health and well-being.

Naturopathy: A whole medical system
that originated in Europe. Naturopathy
aims to support the body’s ability to heal
itself through the use of dietary and lifestyle
changes together with TCAM therapies
such as herbal medicine, massage therapy
and joint manipulation etc.
Unani Medicine: Is an ancient Greek

medicine that has evolved within the
Muslim world. Unani medicine was based
on the concept of balancing body humors.
They either fell out of balance, which might
yield diseases or were restored to balance
to heal diseases. The system involved four
elements: earth, air, water and fire; along
;with four natures: cold, hot wet, and dry
and four humors: blood (which is hot/
wet), phlegm (cold/wet), yellow bile (hot/
dry), and black bile (cold/dry).

Hijama / Cupping: Is an ancient form of

alternative healing system, in which a local
suction is created on the skin either intact or
scarified. This mobilizes blood flow in order
to promote healing. Suction is created either
using heat (fire) or mechanical devices
(hand or electrical pumps).
Note: Always consult registered medical practitioners in licensed health centers for your
healthcare requirements.

How are Traditional, Complementary and Alternative Medicine
different?
Traditional Medicine (TM) refers to the knowledge, skills and practices based

on the theories, beliefs and experiences indigenous to different cultures. Traditional
Medicine has been used for thousands of years with great contribution made by
practitioners to human health; particularly as primary healthcare providers at the
community level.

Complementary Medicine refers to use of Complementary Alternative Medicine
(CAM) together with Conventional Medicine, such as using “Acupuncture” in
addition to usual care to help reduce pain in rheumatoid arthritis.

Alternative Medicine refers to use of CAM in place of Conventional Medicine;

e.g. using natural medicines instead of conventional medicine to control elevated
blood cholesterol.

What is Integrative Medicine?

Integrative medicine combines treatments from Conventional Medicine and TCAM
for which there is some high-quality evidence of safety and effectiveness. It is also
called Integrated Medicine.

TCAM systems are so many and diversified, that can’t be counted easily. However,
the main known systems are listed below:

Acupuncture: Acupuncture is a method

of healing system, developed in China
several thousand years ago. Acupuncture
describes a family of procedures involving
stimulation of anatomical points in the
body, known as Meridians, by a variety
of techniques. Acupuncture involves
penetrating the skin with thin, solid,
metallic needles that are manipulated by
the hands or by electrical stimulation.

Chiropractic: Chiropractic focuses on
the relationship between body structure
(primarily the spine) and its function,
and how that relationship affects the
preservation and restoration of health.

Homeopathy: A medical system that

originated in Europe and spread in many
regions of the world. In homeopathy there
is a belief that “like cures like”, meaning that
small, highly diluted quantities of medicinal
substances are given to cure symptoms,
when the same substances given at higher
or more concentrated doses would actually
cause those symptoms.

Traditional Chinese Medicine (TCM):

Traditional Chinese Medicine (TCM) is a
complete medical system that originated
in ancient China and has evolved over
thousands of years. TCM has been used
to diagnose, treat, and prevent illnesses
by stimulating the body’s own healing
mechanisms. Practices used in TCM
include: Acupuncture and Acupressure,
Herbal medicine, Nutritional therapy,
Chinese massage, restorative physical
exercise, meditation etc.

Traditional Indian Medicine (Ayurveda):

Ayurveda is a Sanskrit word derived from
Ayuh (life) and Veda (knowledge), it is
known as the “science of life”. Ayurveda is
considered as one of the oldest systems of
medicine in the world, originated in India
thousands of years ago. It aims to integrate
the body, mind and spirit to prevent and treat
diseases with herbs, therapeutic massage
and yoga etc.

Herbal Medicine: Is the use of herbs

or herbal materials or preparations and/
or finished products derived from plant
materials containing active substances for
the treatment of various diseases.

Traditional, Complementary and Alternative Medicine
are groups of diversified medical and healthcare
systems, practices, and products that are not
generally considered part of Conventional Medicine;
commonly known as Western or Allopathic medicine
is practiced by Medical Doctors.
The boundaries between the TCAM and Conventional
Medicine are not absolute and a certain TCAM therapy
may, over time, become widely accepted.
Although of the existence of many issues and concerns
regarding the safety and efficacy of TCAM, there some
scientific evidence on few TCAM therapies.
Traditional, Complementary and Alternative Medicine
may include use of herbal medicinal products
(botanicals/ phytomedicines), vitamins, minerals, and
other natural products. Many are sold over the counter
as dietary supplements. Use of dietary supplements
e.g. taking a multivitamin to meet minimum daily
nutritional requirements or taking calcium to promote
bone health is not considered as TCAM.

