
 عبد هللا بن محمد البداح. د

 المدير التنفيذي

 للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي

خيارات المريض من منظور الطب التكميلى 

 ومن خالل نظم الظل للرعاية الصحية



من المسؤول عن: 

 رعاية حقوق المريض في األنظمة الصحية الموازية مثل الطب البديل والتكميلي واالندماجي؟    

التجاهل أم تحمل المسؤولية: الطب البديل و التكميلى! 

وضع الطب البديل والتكميلي في العالم وفى المملكة 

لماذا يستخدم الناس الطب التكميلى مع توفر الخدمات الطبية الحديثة؟ 

احترام وتحقيق رغبة الفرد والمجتمع في إتاحة خيارات الطب التكميلي 

التجارب العالمية لحماية المريض من منظور الطب االندماجي 

الطب االندماجي المبنى على البراهين وتجربة المملكة 

التوصيات 
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 المحاور الرئيسة



 : تعريف منظمة الصحة العالمية

 

  (Traditional medicine) الطب الشعبي

إنبببص حصبببيلة مجمبببل المعبببارف . تببباريو طويبببل( الشبببعبي)للطبببب التقليبببدي       
سبببات  النظريبببات والمعتقبببدات والخببببرات القائمبببة علبببى والمهبببارات والممارت

 المتأصلة في مختلف الثقافات، سواء كانت قابلة للشرح

أم ال، وتسببتعمل فببي صببيانة الصببحة، وفببي الوقايببة مببن االعببت ل والتفسببير       
 .ومعالجتصوتشخيصص، وتخفيفص البدني والنفسي، 

(http://www.who.int/medicines/areast/traditional/definitions/en/). 

 

 (CM)الطب التكميلى 

إلبببى مجموعبببة « الطبببب التكميلبببي»أو « الطبببب الببببديل » مصبببطلحا يشبببير       
سات الرعاية  ، التبي ليسبت جبزءان مبن تقاليبد البلبد الصبحيةواسعة من ممارت
سات . نفسص أو الطب التقليدي فيص إدماجبان كبام ن ليسبت مدمجبة وهذه الممارت

 . في نظام الرعاية الصحية السائد

 

تعريف.. الطب البديل والتكميلي  
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 (: الواليات المتحدة)تعريف المركز الوطني للطب التكميلي والصحة االندماجية 

 

والممارسببات متنوعببة مببن األنظمببة الطبيببة وأنظمببة الرعايببة الصببحية مجموعببة 
 غير الموجودة في الطب الحديثوالمنتجات 

 
 تستخدم بدي ن عن الطب الحديثممارسات : البديلالطب •

 

 تستخدم إضافة إلى الطب الحديثممارسات : التكميلىالطب •

 

الطب التكميلى والحديث فبي اطبار ونسبق واحبد استخدام : الطب االندماجي•
 ضمن الرعاية الصحية الشاملة

 

الممارسببببات :(Traditional medicine)الشبببعبي أو التقليبببدي الطبببب •
 المحلىالنابعة من الموروث التراثي 

ولكبن تسبمى طبب تكميلبي فبي الصبين، الصينية تعتبر طب شعبي فبي اإلبر •
 الغرب
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الشعبي .. االندماجي ... التكميلي .. البديل   

https://nccih.nih.gov/health/integrative-health 

https://nccih.nih.gov/health/integrative-health
https://nccih.nih.gov/health/integrative-health
https://nccih.nih.gov/health/integrative-health
https://nccih.nih.gov/health/integrative-health


 الطب النبوي•

 الحجامة•

 الطبية األعشاب والنبات •

 باإلبر الوخز •

 العطريةالع ج بالزيوت •

 اليدوية للفقرات المعالجة •

 الطبي المساج والتدليك •

 التأمل •

  األيروفيدا•

 

 الع ج بالتغذية الصحية •

 الع ج االنعكاسي •

 (الحكيم)الطب العربي •

 (  الهوميوباثي)الع ج التجانسي •

 (التنويم المغناطيسي)الذاتي اإليحاء •

 (المساج الياباني) سيشاتسو•

 المعالجة باللمس•

•.......... 

 

:بعض أنواع الطب البديل والتكميلي  
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تصنيفات 

الطب البديل 

 والتكميلي

 

 

 

 
المركز الوطني للطب التكميلي 

 والصحة االندماجية 

 (م2008)الواليات المتحدة 

 النظم الطبية البديلة

 الطب النبوي
 الطب الصيني

 المعالجة التجانسية

 الطب اليوناني
 اليورو فيدا

إلى خمسة مجموعات مع تقدير المركز الوطني للطب التكميلي والصحة االندماجية الممارسات قّسم 

 ووضعت أمثلة لكل مجموعة أع ه. حدوث تداخل بينها

6 



 نماذج من ممارسات 

 الطب البديل والتكميلي
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 الطب النبوي
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 الرقية الشرعية•
 الص ة •

 الصوم •
  الحجامة•
 النحلومنتجات العسل •

 ماء زمزم•

 عجوة المدينة•
 الحبة السوداء•
 الكي•

 األعشاب الطبية•

 التلبينة•

 السنا والسنوت •

 
 



اليوناني/ الحكيم/ الطب العربي  
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 المعالجة بالزيوت العطرية
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 طب األعشاب
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األعشاب                    الطب الحديث      

 (السرطان)الفنكا  
 

 (مسهل)السنا 

 (الحصوات)الخلة 

Foxglove :أمراض القلب ديجتالس 
 

 (األسبرين)شجر الصفصاف 



 الوخز باإلبر الصينية
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 الحجامة
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 تقويم العمود الفقري
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التجانسيالعالج      

Homeopathy 
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 المكمالت الغذائية
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 الغذاء الصيني
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 األيورفيدا

 Ayurveda 
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 اليوغا

20 



21 

  Reflexologyالع ج االنعكاسي
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 نظرة على الوضع العالمي

 للطب البديل والتكميلي
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 تناغم وليس تصادم

يجب أالّ يتصادم نظام الطب الشعبي مع الطب الحديث في الرعاية ”

الصحية ولكن من خ ل التناغم معا يمكن االستفادة من احسن ما 

وهذا لن يحدث اآلخر، في النظامين ويكمل كل منهما النقص في 

بمفرده ولكن من خ ل اتخاذ قرارات وتطوير سياسات فاعلة وهو 

 “ما يمكن تحقيقص بنجاح

 
 2008 -مدير عام منظمة الصحة العالمية  –مارجريت تشان 

 



 النمط العالمي الستعمال الطب البديل والتكميلي
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 إثيوبيا

 بنين

 الهند

 رواندا

 تنزانيا

 يوغندا

 كندا

 أستراليا

 أمريكا

 بلجيكا

.  بعض الدول التي تستخدم الطب الشعبي والتكميلي كجزء من حاجة نظام الرعاية الصحية
 وبعض الدول المتقدمة التي إستعمل فيها ولو لمرة واحدة      

الشعوب المتقدمة 

التي إستعمل فيها 

الطب االشعبي 

لمرة  والتكميلي

 واحدة على ااألقل

 اإلفريقية  الشعوب

التي تستعمل الطب 

في والتكميلي الشعبي 

الرعاية الصحية 

 األولية 
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 الوضع العالمي للطب البديل و التكميلي
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 الوضع العالمي للطب البديل و التكميلي
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 الدول التي لديها استراتيجيات ونظم للطب البديل والتكميلي



 استعمال الوخز باإلبر في دول العالم 
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 م2003 مليار دوالر 5

 م2005

 م2007

 م2007

 م2007

 م2012

 م2009

 دوالرمليار 1.86

 دوالرمليار 34

 دوالرمليون 230

 دوالرمليون 160

 دوالرمليار 7.4

 دوالرمليار  83

 تقدير حجم سوق منتجات الطب البديل والتكميلي

 االتحاد األوروبي

 أستراليا

 أمريكا

 بريطانيا

 البرازيل

 كوريا

 الصين



. 
WHO Global Atlas of Traditional, Complementary & Alternative Medicine 

 استعمال الطب البديل واألعشاب الطبية 



 تقدير حجم السوق العالمي لمنظومة العافية
 Size of the Wellness Cluster 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 نطاقات العافية

 النطاق الع جي

 حجم السوق العالمي
 تريليون  دوالر أمريكي 1.9

    Spaالمنتجعات الصحية       

 الطب البديل والتكميلي

 التغذية الصحية والحمية الغذائية                   

 اللياقة البدنية والعقلية الجسدية 

 السياحة الطبية العالجية سياحة الرفاهية الصحية

 العافية في مكان العمل

 الجمال ومكافحة الشيخوخة

 مليار  60

 مليار 113

 مليار 276

106 

 مليار 243

 مليار30

 مليار390

679 

 مليار50

Source:  

SRI International, 2010 Report 

 :  الطب المدمج
النهج المتوجه نحو 

العافية لتحسين 

 نوعية الحياة

:  الطب الحديث
النهج الطبي 

المتوجه نحو حل 

 المشاكل الصحية

 التركيز على الصحة وليس المرض

 الوقائية الشخصيةالصحة     

 استباقي تفاعلي



 مراكز ومعاهد األبحاث في الطب البديل والتكميلي



 من السكان يستخدمون الطب البديل والتكميلي  %50نحو •

لمراجعة ممارسات الطب التكميلي وتقديم  Cambrellaالمفوضية األوروبية قامت بتمويل مشروع •

 .توصيات حول وضعها في النظم الصحية

طبيب مدّرب في مجالي الطب الحديث والتكميلي في ذات الوقت وأكثر  145.000يوجد في دول االتحاد •

 ممارس طب تكميلي فقط160.000من  

 في بعض دول اإلتحاد أصبحت ممارسات الطب التكميلي تدرس في الجامعات وتمنح درجة البكالوريوس •

 ينظر لممارسات الطب التكميلي على أنها ذات جدوى اقتصادية•

اإلتجاه نحو إدماج الطب التكميلي في النظم الصحية لدول اإلتحاد وتبني مفهوم الطب التكاملي بدالً عن •

 البديل والتكميلي

ال تزال عملية التنظيم محدودة، ولكن حالياً توجد سياسات نحو تنظيم الطب التكميلي                                         •

 ودمجه في النظم الصحية

  الطب التكميلي في اإلتحاد األوروبي



 %49معدل االنتشار •

 يتم تغطية بعض الممارسات بالتأمين الصحي•

 قامت الحكومة بتقييم الخدمات المقدمة لمواطنيها•

من الناخبين على مادة دستورية تفعل % 67صوت  2009فى عام •

دور التأمين الصحى وتعزز من التعليم الطبى ومعايير التدريب فى 

 .مجال الطب التكميلى

 سويسرا



 والتكميليالبديل لطب من األمريكيين البالغين يستخدمون ا% 40نحو •

 :المركز الوطنى للطب التكميلي والصحة االندماجية•

م وتطور ليصبح المركز الوطني للطب البديل 1992أنشئ كمكتب بواسطة الكونجرس في العام  –

 .والتكميلي

 م  الى المركز الوطني للطب التكميلي والصحة االندماجية2014تم تغيير االسم في –

 من المراكز الطبية األكاديمية في أمريكا تبنّت مفهوم الطب التكاملي% 20<•

:   تضم أكبر المؤسسات الطبية األكاديمية والبحثية مثلالمجموعة األكاديمية للطب التكميلي والصحة •

 وغيرها.. جون هوبكنز وهارفارد، ومايوكلينيك،

من خالل المؤسسات والصحة، المجموعة انشئت بهدف المضي قدًما نحو تعزيز مفهوم الطب التكميلي •

 األكاديمية والنظم الصحية

 

 في الواليات المتحدة األمريكية والتكميليالطب البديل 
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https://nccih.nih.gov/about/budget/appropriations.htm SOURCE: 

 الطب البديل والتكميلي في الواليات المتحدة األمريكية

 الميزانية ال تشمل الرواتب* 

https://nccih.nih.gov/about/budget/appropriations.htm
https://nccih.nih.gov/


39 

 إجمالي الصرف السنوي على الرعاية الصحية بالواليات المتحدة األمريكية



 األمريكيةالممارسات األكثر شيوعا في الواليات المتحدة 

 المنتجات الطبيعية•

 التنفس العميق•

اليوجا والتا تشى •
 وجى كونج

المعالجة اليدوية، •
تقويم العظام والعمود 

 الفقري

 التدليك•
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 الطب البديل والتكميلي في المملكة



 واقع الطب البديل والتكميلي 

(محدودة المكاندراسات )بالمملكة العربية السعودية   

حجم االستخدام : 

 .   مستويات التعليم المتدنية/ اإلناث % / 76حوالي   

أنماط االستخدام : 

 وتختلف النسب حسب نوع        –الحجامة  –العسل ومنتجات النحل –األعشاب  –العالج الديني                  

 الدراسة                                

أسباب االستخدام : 

/  عدم االقتناع بتشخيص األطباء/تفضيل العالج بمواد طبيعية / نجاح الطب البديل والتكميلي   

 عادة / طول مدة االنتظار للحصول على موعد مع الطبيب                 

نتائج االستخدام  : 

 لم يلمسوا % 30/ بعض الفائدة % 15/  استفادة متوسطة% 36/ استفادة قوية% 18  

 استفادةً تذكر   

42 



 واقع الطب البديل والتكميلي 

(دراسات محدودة)بالمملكة العربية السعودية   

االنفاق الشخصي حجم : تكلفة االستخدام 

 دوالر  560بما يعادل  ( لاير سعودي 2100)في السنة للفرد العام معدل اإلنفاق   

 دوالر1000بما يعادل  ( سعوديلاير  3750)لألمراض المزمنة السنة معدل إنفاق الفرد في                  

 :  اتجاهات العاملين في القطاع الصحي

  عدم إلمام العاملين في القطاع /أستعمالها يدل على جهل المرضى/ االعتراف عدم  

 الصحي بأنواع وفوائد الممارسات الطبية البديلة والتكميلية 

 

 والطب البديل والتكميليالعالقة بين الطب الحديث: 

  ال يناقش /الطبيب ال يسأل عن استخدام الطب البديل والتكميلي/ العالقةضعف   

  معظم المرضى ال يبلغ الطبيب خوفا من ردة فعل / المريض في الخيارات البديلة 

 سلبية 

43 
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أنواع ممارسات الطب البديل والتكميلي المستخدمة في المملكة 
 هـ  1431العربية السعودية من وجهة نظر أفراد المجتمع 

 44 هـ 1431 –م 2010المملكة العربية السعودية ،  -المركز الوطني للطب البديل والتكميلي: المصدر
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أنواع ممارسات الطب البديل والتكميلي المستخدمة في المملكة العربية 
 هـ 1431السعودية حسب األهمية من وجهة نظر العاملين بالقطاع الصحي 

 45 هـ 1431-م2010المملكة العربية السعودية ،  -المركز الوطني للطب البديل والتكميلي: المصدر



 لماذا يلجا الناس إلى الطب التكميلي

في وجود الطب الحديث   

46 
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 لماذا يلجأ الناس إلى الطب التكميلى؟
 اإلنسان السليم

  (wellness)انتشار ثقافة المعافاة•

استخدام نوع واحد من ممارسات الطب التكميلي •

ا على نمط الحياة ككل مثل اتباع نظام  يؤثر إيجابن

صحي ومزاولة الرياضة إلى جانب االمتناع عن 

 التدخين والخمر

غالبية المستخدمين يزيد شعورهم ورضاهم العام •

 بتحسن صحتهم

 

 

https://nccih.nih.gov/research/statistics/NHIS/2012/wellness/yoga 
 

https://nccih.nih.gov/research/statistics/NHIS/2012/wellness/yoga
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 لماذا يلجأ الناس للطب البديل والتكميلي؟
 اإلنسان المريض

 الشموليةاالهتمام المتزايد بالرعاية •

 ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية في بعض الدول•

 المناداة بالعودة إلى الطبيعة والبعد عن األدوية الكيماوية•

 الع جات المكملةزيادة اهتمام بعض األطباء بخيارات •

الع ج الكامل أو الشفاء من الطب الحديث في محدودية •

ا المزمنةبعض األمراض   وخصوصن

 :وثقافيةشخصية أسباب •

 التعرض لآلثار السلبية  لبعض األدويةمن الخوف –

 الرعاية الصحية الذاتية –

 اختيار المريض–

 التطلع إلى نمط حياة صحي أفضل–
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 نبذة عن

والتكميليالوطني للطب البديل المركز   

العربية السعوديةبالمملكة    
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على قرار مجلس بناًء أنشئ المركز الوطني للطب البديل والتكميلي •
ويعمل , هـ1429-8-10بتاريخ (  236)الوزراء الموقر رقم 

باعتباره جهة مرجعية وطنية في كل ما يتعلق بنشاطات الطب 
 ويرتبط المركز بوزير الصحة مباشرة, والتكميليالبديل 

بلجنة استشارية من المسؤولين والمختصين في الطب يستعين •
بوزارة الشؤون الصحية : )البديل والتكميلي تضم ممثلين لكل من

الحرس الوطني، واإلدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة 
واإلدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، الدفاع، بوزارة 

الملك فيصل التخصصي ومركز مستشفى ووزارة الصحة، 
األبحاث، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية 

 (والقطاع الخاص, العاليوالتعليم للتخصصات الصحية، 

-11-7بتاريخ ( 467)القرار بقرار مجلس الوزراء رقم استكمل •
بعمل تنظيم للمركز في ضوء ما ورد في هـ  والقاضي 1430

 البنود السابقة 

 

 إنشاء المركز
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التوعية 

 والتثقيف

التدريب 

 والتأهيل

البحوث 

 والدراسات

الضبط 

 والتنظيم

قاعدة 

 بيانات
 مسح

 بحث

 ترخيص

إشراف 

 ومراقبة

 دورات ضبط

 مؤتمرات

تعليم 

 مستمر

 إع م

 توثيق

 توعية
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  (Acupuncture)الع ج باإلبر الصينية 1.

  (Chiropractic)المعالجة اليدوية للعمود الفقري 2.

  (Naturopathy)المعالجة الطبيعية 3.

  (Dietary Therapy)التغذية الع جية 4.

 

 Cupping Therapyالحجامة .5
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 الوطني للطب البديل والتكميلي اعتماد المركز 

 السعودية للتخصصات الصحية لبعض الممارساتالهيئة و 



التجارب العالمية لحماية المريض من خ ل منظومة الطب 

 االندماجي
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حق المريض في المعرفة بالخيارات المتاحة •

 ومنها الطب التكميلى وأسانيده العلمية

 حق المريض في المشاركة في اتخاذ القرار•

حق المريض في احترام خياراتص الع جية •

 وتشمل الطب التكميلي

حق المريض في معرفة التغطية التأمينية أو •
 التكلفة الع جية لممارسات الطب التكميلي
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 االطار التنظيمي العام للطب االندماجي
 حق المريض ومسئولية النظام الصحي



 :مسئولية النظام الصحي

زيادة معرفة األطباء بممارسات الطب التكميلى المنتشرة محلًيا، •

بالدين أو التراث أو الثقافة، والتواصل مع المرتبطة وخاصة 

 المريض بخصوص خياراته

إتاحة البدائل العالجية والتلطيفية التكميلية والمبنية على البراهين •

 العلمية

 إتاحة الحلول االقتصادية للتغطية التأمينية والكلفة العالجية•

 تدريب الممارسين وزيادة الوعى المعرفي للمريض•
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 االطار التنظيمي العام للطب االندماجي
 حق المريض ومسئولية النظام الصحي



 االطار التنظيمي للطب االندماجي
 النموذج الكندي

 :راعاة اآلتي عند استخدام ممارسات الطب التكميلىم

تقييم الحالة حسب القواعد الطبية المتعارف عليها •

 .وتشمل التاريخ المرضى والفحوصات المخبرية

 .تشخيص الحالة حسب الطب الحديث•

 :خيارات الطب التكميلى•

 ارتباط منطقي مع الحالة–

 لها مردود تلطيفي أو عالجي عال–

نسبة عالية من المنفعة نسبة إلى الخطورة ومتناسبة مع العالج –

 الحالي للمريض
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 االطار التنظيمي للطب االندماجي 
 النموذج النيوزيالندي

 رفع المستوى العلمي لألطباء•

التأكد من فعالية ومأمونية الع ج التكميلى •

 ومناقشتها مع المريض

 رفع كفاءة الممارسة•

إعطاء المعلومة الصحيحة للمريض •

 للحصول على الموافقة المستنيرة

 تعزيز البحث العلمي•

 



 الطب المدمج فى ألمانيا

تجربة العالج المدمج 

جامعة ايسين –للسرطان   

نشأت الفكرة في الواليات المتحدة •

 األمريكية

دمج الع ج الحديث مع الع ج •

 التكميلى المبنى على البراهين

يهدف إلى تقليل اآلثار الجانبية •

للع ج وتحسين نوعية الحياة 

وتمكين المريض من التعامل مع 

المرض وتعزيز قدراتص الجسمانية 
 والنفسية



 م2001بدأ في يوليو •

 .تستخدم المعالجات التكميلية جنبا إلى جنب مع الطب الحديث•

 .من المرضى محولون من أطباء الطب الحديث داخل مايو كلينيك90%< •

 :أهم المعالجات•

 (Massage therapy)المعالجة بالتدليك •

  (Acupuncture) الوخز باإلبر•

  (Herbal medicine)العالج باألعشاب•

  (Meditation)التأمل •

 برنامج أبحاث مستمر•

 برنامج الطب اإلندماجي في مايو كلينيك

Complementary and Integrative Medicine 

http://www.mayoclinic.org/


أثبتت العديد من الدراسات والمراجعات المنهجية فعالية بعض ممارسات الطب البديل والتكميلي في 

 :عالج

 (الحجامة -التدليك -المعالجة اليدوية للفقرات -الوخز باإلبر)التهاب المفاصل والعضالت –

    (باإلبرالوخز  -الحجامة)الصداع والشقيقة –

 (  تمارين التنفس -التدليك )تخفيف آالم الوالدة باستخدام طرق المعالجة اليدوية –

 (  المنتجات العشبية -المعالجة الطبيعية )أمراض األمعاء االلتهابية –

 ( المعالجة اليدوية للعظام -الحجامة )عالج آالم أسفل الظهر المزمنة –

 الطب التكميلي المبني على البراهين



التكميلي الطب لممارسات يقوم مركز متخصص في جامعة مريالند األمريكية بعمل مراجعات منهجية 

 ومدى فعاليتها ومأمونيتها وتزويد المهتمين عالميا
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الفهم الصحيح للحق في الصحة بكل أشكالها يؤدى بالضرورة إلى دعم الطب •

 .التكميلى والتقليدي

في التوازن بين حماية اإلنسان من الممارسات الخاطئة وإتاحة مسئولية الدولة •

خدمات الشفاء الفعالة والمبنية على البراهين والتي تنسجم مع مفاهيم وثقافة 

 .  المجتمع

مسؤولية الدولة بقطاعاتها الخدمية واألكاديمية عن إتاحة المعلومات وأجراء •

 .الدراسات  وتحديد موقفها بوضوح من ممارسات الطب التكميلى والتقليدي
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 حق المريض في الطب التكميلى
 دراسة قانونية عن مفهوم الحق في الصحة في األنظمة والسياسات



 الخالصة

 زيادة ثقافة المعافاة تؤدى إلى االهتمام باألساليب االستشفائية الطبيعة والمحلية •

هناك فجوة بين تطلعات المريض وبين الخدمات الصحية الحديثة المتاحة وهناك •

 حاجة لفهم رغبات المريض وخياراتص والتواصل معص بشكل سليم

 الحل ليس في التغاضي عن المشكلة ولكن في التصدي لها وترشيدها•

دمج الخيارات الصحية من خ ل منظومة تضم الطب الحديث والطب التكميلى •

المبنى على البراهين  تضمن التوازن بين حماية المريض من الخطر وإتاحة جميع 

 الع ج واالستشفاء في منظومة واحدة للرعاية الصحية الشاملة

الرعاية الصحية الشاملة تحتاج إلى تطوير مفاهيم السياسات الصحية واالقتصادية •

 وآليات التأمين الصحي

 



 التوصيات 

ضمان حق المريض في الصحة بكل أشكالها وفى إتاحة ممارسات االستشفاء •

التكميلية وسد الفجوة بين خدمات الطب الحديث وحاجات المريض إلى الصحة 

 بمفهومها الشامل

حق المريض في قيام النظام الصحي بمسئولياتص تجاه الخيارات الع جية •

التكميلية من خ ل تنظيمها على أساس س مة الممارسة ووجود األدلة 

 والبراهين

في المعرفة وإتاحة المعلومات التي المريض واحترام خياراتص  تعزيز حق •

 الصحيةتساعده على اتخاذ قراراتص 

الجامعات على استحداث مسارات وبرامج للتعليم العالي في مجال الطب حّث •

 وتشجيع برامج االبتعاث الخارجي والتكميلي البديل 

تفعيل دور اإلع م في تشجيع االستخدام الرشيد للممارسات المبنية على •

 البراهين للحد من الممارسات العشوائية 

 لدعمصتشجيع البحث العلمي في مجال الطب التكميلي وإيجاد آليات تمويل •
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ا لحسن االستماع  شكرن


