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لزوم حمایت از تولید داروهای جدید با استفاده از گیاهان بومی

نگاهی به وضعیت داروهای گیاهی در ایران
فاطمه سفیدکن

مقدمه

از گیاهان دارویی و معطر و فراوردههای آنها استفادههای متنوعی
میشود که شاید برای مردم برخی کاربردهای غیردارویی این
گیاهان بسیار عمومیتر و ملموستر باشد .برای نمونه استفاده از
آنها در انواع فراوردههای غذایی بهعنوان نگهدارنده و طعمدهنده یا
در تهیه دمنوشها و نوشیدنیها ،نهتنها در ایران بلکه در بسیاری
از کشورهای دیگر بسیار مرسوم است .استفاده از اسانس و
عصاره گیاهان دارویی و معطر در صنایع آرایشی -بهداشتی مثل
تهیه انواع صابونها ،شامپوها ،خوشبوکنندهها ،عطر ،ادوکلن و
فراوردههای متعدد دیگر نیز از این مقوله است .اما همانگونه که
از نام گیاهان دارویی برمیآید میتوان گفت یکی از مهمترین
موارد کاربرد آنها ،استفاده از خواص دارویی ویژه هر یک
و تهیه دارو برای درمان بیماریها است .هدف از ارائه این
مقاله ،نگاهی به آمار و ارقام و وضعیت فعلی تولید داروهای
گیاهی در کشور ،بیماریهای قابل درمان توسط این داروها و
چالشها و مشکالت موجود در راه توسعه و افزایش سهم آنها
در درمان بیماریها و سالمت جامعه است.

انواع داروهای گیاهی و آمار تولید آنها

استفاده از گیاهان دارویی در درمان بیماریها در ایران به
دو صورت انجام میشود -1 :تولید دارو به شکل مدرن در

*

انواع اشکال دارویی مثل قرص ،شربت ،پماد ،قطره و  ...برای عرضه
در داروخانهها و تجویز توسط پزشک  -2داروهای طب سنتی که
براساس آییننامه تهیه و عرضه فراوردههای طب سنتی (مصوب و
ال توسط متخصصان طب
ابالغشده در دیماه  )1385تولید و معمو ً
سنتی برای بیماران تجویز میشوند.
فرموالسیون و تولید هر دو دسته داروی یادشده با مجوز ادارهکل
داروهای طبیعی و سنتی در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی صورت میگیرد .از سال  ،1360همزمان با شروع فعالیتهای
واحدهای تولیدی فراوردههای گیاهی در کشور ،گروه کارشناسی
فراوردههای گیاهی در معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی ،نظارت بر این فراوردهها را برعهده داشت .در
سال  1376اداره داروهای گیاهی در چارت سازمانی معاونت غذا
و دارو بهعنوان یکی از ادارات تابعه ادارهکل نظارت بر امور دارو و
مواد مخدر به رسمیت شناخته شد .در دیماه  ،1385با افزایش تنوع
فراوردههای طبیعی ،اداره داروهای گیاهی به اداره داروهای طبیعی
تغییر نام یافت و صدور مجوز و نظارت بر تولید داروهای گیاهی
برعهده این اداره قرار گرفت .در خردادماه ،۱۳۹۲براساس بند  7ماده
 ۳۴قانون برنامه پنجم توسعه و ابالغ سند توسعه طب سنتی ایرانی-
اسالمی و توسعه روزافزون این فراوردهها ،ادارهکل نظارت و ارزیابی
داروهای طبیعی و سنتی تشکیل شد و در مهرماه همان سال با ادغام
فراوردههای مکمل «ادارهکل فراوردههای طبیعی ،سنتی و مکمل»
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از  60برابر رشد داشته است .همچنین تعداد مجوز صادرشده برای
ساخت مواد اولیه گیاهی مثل اسانس و عصاره از  16مورد در سال
 1379به  362مورد در شهریور سال  1395رسیده و بیش از 20
برابر رشد داشته است .روند افزایش تعداد داروهای فهرست منتشر
شده توسط ادارهکل فراوردههای طبیعی ،سنتی و مکمل وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در شکل 1آورده شده است.
بررسی تعداد داروهای سنتی تولیدشده در کشور نیز یک روند
افزایشی را نشان میدهد؛ بهطوریکه پس از تصویب آییننامه تهیه و
عرضه فراوردههای طب سنتی در سال  ،1385تعداد  2فراورده طب
سنتی در سال  1386مجوز تولید گرفت و این رقم تا شهریور سال
 1395به  746مورد رسید.
گرچه رشد روزافزون تعداد داروهای گیاهی و فراوردههای طب
سنتی و افزایش سهم آنها در مصرف دارویی کشور ،بهخودیخود
نشانه افزایش توجه به مقوله استفاده از ترکیبها و فراوردههای
طبیعی در درمان بیماریها و حرکت به سمت جایگزینی بخشی از
داروهای شیمیایی مصرفی مردم و ارتقای سالمت در جامعه بوده و
همین بهتنهایی سزاوار تقدیر است ،اما باید از جنبههای دیگری هم
به موضوع نگاه کرد .یکی از این موارد قابل توجه مقررات و ضوابط
اخذ مجوز برای تولید داروهای گیاهی است.

بهوجود آمد .اداره فراوردههای طبیعی و اداره داروهای سنتی دو
اداره از پنج اداره موجود در این ادارهکل هستند که مجوزهای تولید
دو دسته داروی ذکر شده را صادر میکنند.
همانگونه که مالحظه میشود توجه روزافزون جامعه به استفاده از
ترکیبات طبیعی و داروهای گیاهی از یک طرف و افزایش تعداد
شرکتهای تولیدکننده این فراوردهها و داروها و توسعه انواع
فراوردههای تولیدی از طرف دیگر ،باعث تغییر و توسعه تشکیالت
در وزارت بهداشت در این بازه زمانی شده است.
براساس تعریف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
گياهان ،حیوانات ،مواد معدنی يا قسمتي از آنها و فراوردههاي حاصل
از آنها بهصورت خام يا فرايندي ،درصورتيكه براي پيشگيري،
درمان ،سالمتي جسم و روان يا تأثير بر اعمال فيزيولوژيك بدن
بهكار روند فراورده طبیعی تلقي ميشوند .فراوردههای طب سنتی هم
عبارتند از فراوردههايي كه به طور پیدرپی در كتب مرجع طب سنتي
ايران ذكر شدهاند و عمليات تهيه آنها نیز تنها شامل مواردي است كه
در كتب مرجع طب سنتي ايران بیان شده است.
براساس گزارش مدیرکل اداره داروهای طبیعی و سنتی
(جمشیدی ،)1395 ،تعداد فراوردههای مختلفی که تا شهریور سال
 1395مجوز تولید گرفتهاند بهشرح جدول  1است .در جدول  2نیز
روند افزایش شاخصها از سال  1377تا  1394دیده میشود.
همانگونه که در جدولهای  1و  2مالحظه میشود ،تعداد مقررات و ضوابط اخذ مجوز داروهاي گياهي
داروهای طبیعی از  26عدد در سال  1377به تعداد  1597عدد در فراوردههاي دارويي گياهي بهطور كلي به سه دسته تقسيم ميشوند:
شهریور سال  1395رسیده و بهعبارتی در کمتر از  20سال بیش الف ـ فراوردههايي كه در فارماكوپه و منابع علمي دارويي معتبر (با
* تشخيص شوراي بررسي و تدوين داروهاي گياهي و طبيعي ايران)
جدول  -1تعداد داروهای طبیعی و سنتی ،شرکتهای تولیدکننده و گیاهان مورد استفاده
ذكر شدهاند.
1395
شاخص
ب ـ فراوردههاي جديدي كه براي اولين بار تهيه ميشوند.
1597
تعداد داروهاي طبيعي موجود در فهرست تاکنون
ج ـ داروها و تركيبهایی كه در كتب معتبر طب سنتي ايران بهطور
362
تعداد مجوز ساخت مواد اوليه (عصاره و اسانس)
پیدرپی ذكر شدهاند.
655
تعداد داروهاي طب سنتی موجود در فهرست
قابـل ذکـر اسـت کـه اکثریـت قریببهاتفـاق داروهـای دسـته
103
تعداد شــرکتهای تولیدکننده داروهای طبیعی
الـف فرموالسـیونهای خارجـی هسـتند کـه ممکـن اسـت برخـی
334
تعداد گیاهان بهکار رفته در فراوردههای طبیعی
از گیاهـان دارویـی اسـتفاده شـده در آنهـا ایرانـی نباشـند و بـرای
تعداد گیاهان استفادهشده در داروهای سنتی
599
تولیـد ایـن دسـته داروهـا ،وارد کـردن گیـاه ،اسـانس یا عصـاره از
* تاریخ ارائه گزارش :شهریور سال 1395

تعداد داروهاي طبيعي موجود در فهرست
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1388
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1393

شاخص

1394

جدول  -2آمار رشد فراوردههای طبیعی و مواد اولیه در سالهای  1377تا 1394

159712831050 938 718 587 489 382 301 217 134 123 112 105 96 74 44 26

تعداد داروهاي طبيعي افزودهشده به فهرست بهتفکیک سال 6

22 30 18
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314 233 112 220 131 69 97 81 84 83 11 11

صدور مجوز ساخت مواد اوليه (عصاره و اسانس)

-

357 331 297 260 208 187 158 ١٣١ 105 78 56 49 41 37 33 16 -

تعداد مجوز ساخت مواد اوليه صادره بهتفکیک سال

-

31 34 37 52 21 29 27 26 27 22

17 16 -
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خـارج از کشـور یـا کشـت گیاهـان غیربومـی موردنظر در  -ذكر قسـمت مورد اسـتفاده ،تاريـخ مصرف ،كنترلهـاي كمي ،كيفي،
ایـران ضـروری میشـود .اکثـر فراوردههـای گـروه ب نیز ميكروبـي و همچنيـن ذكر يك كاربرد شـاخص درماني در طب سـنتي
داروهایـی هسـتند کـه منشـأ اصلـی آنهـا گیاهـان دارویی ضروري است.
همانگونـه کـه مالحظـه میشـود ضوابـط مربـوط بـه گـروه الف
بومـی ایران اسـت.
ضوابـط اخـذ مجـوز توليـد فراوردههـاي مربوط بـه بند و ج سـادهتر بـوده و امـکان تولیـد ایـن فراوردههـا در کشـور بهتـر
فراهـم اسـت .لذا اکثـر تولیدکنندگان هـم به تولید
الـف بهصـورت زیر اسـت:
 ايـن دسـته از فراوردههـا بايـد در طبق ضوابط موجود در کشور ،ایـن دو دسـته دارو روی میآورنـد .در حالیکهفارماكوپههايـي ماننـد  USP ،BP ،EPيا منابع تولید داروها و فراوردههای جدید که تولیـد داروهـا و فراوردههای جدیـد (گروه ب)
میتوانند محلی برای استفاده از گیاهان نیازمند آزمایشـاتی اسـت که در بسیاری اوقات
علمـي معتبـر ديگر ذكر شـده باشـد.
امـکان انجـام آنها توسـط تولیدکننـدگان فراهم
ن فراوردهها بايد از
گياهان بهكار رفته در اي بومی و انحصاری ایران بوده و امکان
نیسـت .ضمـن تأییـد و تأکیـد بـر لـزوم انجام
لحاظ جنس و گونه با نمونه خارجي ارائه شده
ورود به بازارهای جهانی را پیدا کنند آزمایشهـای فارماكولـوژي و سمشناسـي،
يكسان باشد.
است.
تر
ت
سخ
بسیار
حيوانـي و بالینی ،بـرای این دسـته از داروها که
در تبصره نیز ذکر شده که درصورت استفاده
وزارت بهداشـت ،درمان و آموزش پزشـکی نیز
از گونههاي متفاوت با گونه موردنظر ،الزم است
مواد مؤثره بررسي و با نمونه گياه موردنظر مقايسه شود و بيخطربودن آن ضـرورت انجـام آنهـا را اعلام کرده اسـت ،چنانچـه برای انجـام این
آزمایشها ،راه معقول ،سـاده و کمهزینهای وجود نداشـته باشـد ،کسی
نيز اثبات شده باشد.
ضوابط اخذ مجوز توليد فراوردههاي مربوط به بند ب بهصورت رغبـت به تولیـد آنها نـدارد .واقعیت وضعیت موجـود داروهای گیاهی
کشـور هـم این را نشـان میدهـد .وجود داروهـای گیاهی زیـادی که
زیر است:
 فراورده گياهي جديد بايد شرايط بيخطري ،كارايي و كيفيت را گیاهان مورد اسـتفاده در آنها منشـأ خارجی دارد و اسـانس یا عصارهآنهـا وارد کشـور میشـود نیـز گـواه این مدعا اسـت.
داشته باشد.
برای حل این مشکل باید چارهاندیشی کرد .درواقع باید یکی
نو
 جنـس و گونـه گياهـان استفادهشـده در فرموالسـيون تعييـ نمونههـاي هرباريومي گياهان توسـط يكـي از موزههـاي گياهي مورد از دغدغههای ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب
سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همچنین وزارت
قبـول وزارت بهداشـت و درمـان تأييد شـده باشـد.
 ارائه مدارك و نتايج آزمايشهای فارماكولوژي و سمشناسي ،حيواني بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،افزایش تولید داروهای گیاهی( )ANIMAL TESTو باليني ( )CLINICAL TRIALكه در يكي از گروه ب باشد .ایجاد آزمایشگاههای معتبری که بتوانند آزمایشهای
مراكز معتبر و مورد قبول وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي انجام موردنیاز را انجام دهند و تعریف روند وفرایندی که بتواند با سرعت
الزم درخواست متقاضیان را دریافت کرده و بررسیهای الزم را در
پذيرفته ،الزامي است.
مدت زمانی کوتاه و با هزینهای پایین انجام دهد ،تنها راه حل این
 مقدار مصرفبراساس آزمايشات باليني انجامشده تعيين شود.ضوابـط اخـذ مجـوز توليـد فـراورده هـاي مربـوط بـه بنـد ج مشکل است .تنها دراینصورت است که بخش عمده ارزش افزوده
ناشی از تولید داروهای گیاهی نصیب مردم ایران میشود و کشت و
(فراوردههـای طـب سـنتی) نیـز بهصـورت زیـر اسـت:
 گياهـان بهکاررفتـه در ايـن دسـته از فراوردهها ،در فهرسـت گياهان تولید گیاهان بومی و انحصاری ارزش اقتصادی پیدا میکند .گیاهانارزشمند بومی و انحصاری بهجای اینکه بهصورت خام در عطاریها
دارويـي ايران موجود باشـد.
 جنس و گونه گياهان استفادهشـده در فرموالسـيون داروهاي سـنتي به فروش برسند راهی کارخانجات تولید دارو میشوند و داروهایتعييـن و نمونههـاي هرباريومـي گياهـان توسـط يكـي از موزههـاي تولیدی قدرت راهیابی به بازارهای جهانی و رقابت با داروهای
گياهـي مـورد قبـول وزارت بهداشـت ،درمان و آموزش پزشـکی تأييد خارجی گیاهی را پیدا میکنند.
یـک گام اساسـی در اسـتفاده از گیاهـان بومـی و انحصـاری و
شـده باشد.
تولیـد داروهـا و فراوردههـای جدید از آنها شـناخت دقیـق و علمی
تعداد داروهای طبیعی موجود در فهرست
مـواد مؤثـره موجود در آنهـا و روشهای علمی کشـت و اهلی کردن
آنهـا اسـت .نتایـج تحقیقـات علمـی پژوهشـگران بخـش تحقیقـات
گیاهـان دارویـی مؤسسـه تحقیقات جنگلهـا و مراتع کشـور در بیش
از دو دهـه فعالیـت ،ایـن اطالعـات را تولید کرده و این نیاز را پاسـخ
داده اسـت .اسـتخراج و شناسـایی علمـی و دقیـق مواد مؤثـره بیش
از  700گونـه و کشـت و اهلـی کردن بیـش از  100گونـه از گیاهان
دارویـی و معطـر بومـی و انحصـاری ایران کـه نتایـج آن در مجالت
معتبـر علمـی -پژوهشـی داخلـی و بینالمللـی چـاپ شـده و قابـل
شکل  -1روند افزایش تولید داروهای گیاهی در کشور
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فراوردهها برای سرفه و سرماخوردگی
ملین و مسهل
فراوردههای موضعی برای دردهای مفاصل و عضالت
داروهای مؤثر در مشکالت عملکرد دستگاه گوارش
آرامبخش
درمان مشکالت کبدی و صفراوی
محرکهای روانی
نرمکنندهها و محافظها
عوامل ضداسهال ،ضدالتهاب و ضدعفونیکننده روده
هورمونهای جنسی
داروهای مربوط به سیستم ادراری
محافظتکننده عروق
فراوردههای ضدچاقی
فراوردههای دهانی
تونیک
عوامل کاهنده چربی خون
درمان بیماریهای قلبی
تحریککننده دستگاه ایمنی
فراوردههای درمان زخم و جراحت
سایر فراوردههای پوستی
پادزیستها و داروهای شیمی درمانی برای درمان بیماریهای پوستی
مدرها
ضدپرفشاری خون
داروهای مورد مصرف در دیابت
سایر فراوردههای غیردرمانی
مسکنها -ضددردها
فراوردههای ضدالتهاب و ضدروماتیسم
ضدتهوع و ضداستفراغ
سایر داروهای مربوط به اختالالت سیستم عضالنی  -اسکلتی
ضد باکتریهای سیستماتیک
سایر داروهای دستگاه تناسلی
فراوردههای ضدآکنه
فراوردههای بینی
ضد خارشها شامل آنتیهیستامینها ،بیحسکنندهها و غیره
داروهای ضدقارچ پوستی

شکل -2فراوانی داروهای طبیعیبراساس دستهبندی ATC

دسترسـی اسـت ،ایـن نیـاز اطالعاتـی را برطرف کـرده و ادامـه کار،
اقدامـات اجرایـی بـرای اسـتفاده از ایـن نتایـج و تولیـد فراوردههای
طبیعـی از ایـن گیاهـان را میطلبـد .فرموالسـیون و تهیـه داروهـا و
فراوردههـای جدیـد از ایـن گیاهـان یـا اسـانس و عصـاره آنهـا باید
بهصـورت جـدی در دسـتور کار وزارت بهداشـت ،تولیدکننـدگان و
نهادهـای حمایتکننـده دولتـی و غیردولتـی قـرار گیرد.
از نظـر وزارت بهداشـت ،درمـان و آموزش پزشـکی ،مسـیر ورود
داروهـای گیاهـی جدید به فهرسـت داروهای طبیعی کشـور بهصورت
زیـر اسـت .بهعبـارت دیگـر دریافت مجـوز بـرای تولیـد فراوردههای
طبیعـی از یکـی از مسـیرهای زیر اتفـاق میافتد:
 ساخت دارو با تکیه بر طب سنتی ایران ساخت دارو بهروشمشابهسازی فراورده معتبر خارجی واردات داروی طبیعی اثبات ادعای درمانیبراسـاس ایـن مسـیر تعیینشـده و سـخت و پیچیـده بـودن اثبـات

ادعـای درمانـی برای محصـوالت غیرمشـابه خارجـی ،گرایش
مناسـبی بـرای تولیـد داروهای جدیـد از گیاهان دارویـی بومی و
انحصـاری کشـور وجود نـدارد .این مسـیر بهتنهایی کافی اسـت
کـه تولیدکننـدگان را بـه مشابهسـازی فراوردههـای خارجـی یا
واردات آنهـا تشـویق کنـد .درصورتیکه نگاه و راهبرد کشـور در
توسـعه داروهـای طبیعی عالوهبر سلامت مـردم ،باید به سـمت
توسـعه کشـت گیاهان دارویی بومـی ،تولیـد فراوردههای مختلف
از آنهـا و ایجـاد ارزش افـزوده و ثروت در کشـور باشـد.

دستهبندی داروهای گیاهی موجود در کشور

دسـتهبندی داروهای گیاهیبراسـاس تقسـیمبندیهای قابل قبول
بیماریهـا ()ATC: Anatomical Therapeutical Chemical
در شـکل 2دیـده میشـود .همانگونـه کـه مالحظـه میشـود
بیشـترین تعـداد داروهـای گیاهـی را فراوردههایـی بـرای درمان
سـرفه و سـرماخوردگی و پـس از آن فراوردههـای موضعی برای
طبیعت ایران /جلد  ،2شماره  ،6بهمن -اسفند 1396
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شکل  -3پراکنش کارخانههای تولیدکننده داروهای طبیعی در کشور

شکل  -4پراکنش کارخانههای تولیدکننده مواداولیه (عصاره و اسانس) طبیعی

دردهـای مفاصـل و عضلات تشـکیل میدهنـد .تعـداد داروهـای
موجـود بـرای درمـان برخـی بیماریهـا مثـل داروهـای ضدقـارچ
پوسـتی یـا فراوردههـای ضدالتهـاب و ضدروماتیسـم بسـیار کمتـر
اسـت و بـرای برخـی بیماریهـا هیـچ داروی طبیعـی وجـود ندارد.
یـک دلیـل اصلـی بـرای ایـن موضـوع کپیبـرداری شـرکتهای
تولیدکننـده از نمونههـای خارجـی و همچنیـن از یکدیگـر اسـت.
کپیبـرداری از محصـوالت خارجـی در مـواردی کـه مـاده اولیـه
گیاهـی بـرای اسـتفاده در فـراورده ،بومی ایران نیسـت یک مشـکل
اسـت کـه به انـدازه کافی در قسـمت قبـل در مـورد آن توضیح داده
شـد .کپیبـرداری شـرکتهای تولیدکننـده از یکدیگـر بـا تغییـرات
بسـیار جزئـی در فرموالسـیون نیـز ،مشـکل دیگـری اسـت کـه
عالوهبراینکـه باعـث میشـود بـرای درمـان یـک بیمـاری سـاده
مثـل سـرماخوردگی بالـغ بر  70داروی گیاهی مشـابه وجود داشـته
باشـد باعـث تضییـع حـق و حقوق مـادی و معنـوی اولین شـرکتی
میشـود کـه فرموالسـیون دارو را انجـام داده ،آن را تولیـد و وارد
بـازار کـرده اسـت .رقابـت در بـازار ،اینگونـه تولیدکننـدگان را هم
تشـویق میکنـد بهجـای تقویـت واحدهـای تحقیق و توسـعه (& R
 )Dخـود و تولیـد محصـوالت دارویـی جدید ،به سـمت کپیبرداری
از سـایر محصـوالت موجـود داخلـی قدم برداشـته و بیدلیـل تعداد
داروهـای گیاهـی مشـابه رشـد زیادی داشـته باشـد.
نگاهـی بـه پراکنـش شـرکتهای تولیدکننـده فراوردههـای
طبیعـی در کشـور نیـز جالـب توجـه اسـت (شـکل  .)3همانگونـه
کـه مالحظـه میشـود اکثریت ایـن شـرکتها در اطراف تهـران قرار منابع
دارنـد و در گسـتره وسـیعی از کشـور کـه اتفاقـ ًا اشـتغالزایی هـم جمشیدی ،الف.ح .1395 ،.بررسی آمار داروهای گیاهی تولیدشده در ایران .مستند
ویژه سومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی ،فراوردههای طبیعی و
بسـیار بیشـتر اهمیـت دارد ،هیـچ شـرکت تولیدکننـدهای در زمینـه
طب سنتی ایران ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری .انتشارات
داروهـای گیاهـی وجـود نـدارد .بـا توجـه بـه اسـتفاده از اسـانس
دانشبنیان فناور ،تهران.
و عصـاره در فرموالسـیون داروهـای طبیعـی و نبـود مشـکل بـرای

انتقـال ایـن مـواد اولیـه ،حمایـت دولـت از ایجـاد کارخانههـای
تولیـد داروهـای گیاهـی در مناطـق شـرق و جنوب شـرقی کشـور
حائـز اهمیت اسـت .در شـکل  4پراکنـش کارخانههـای تولیدکننده
مـواد اولیـه (عصـاره و اسـانس) طبیعـی دیـده میشـود .اگرچه این
کارخانههـا تعدادشـان انـدک اسـت ولـی امـکان تأمیـن و انتقـال
مـواد اولیـه بـرای کارخانههـای داروسـازی در نقـاط دیگر کشـور
را دارنـد .بـا توجـه به امکان کشـت گیاهـان دارویی در بسـیاری از
نقـاط کشـور افزایـش تعـداد کارخانههای تولیـد اسـانس و عصاره
نیـز ضروری اسـت.
بهعنـوان جمعبنـدی بایـد گفت بـرای توسـعه داروهـای گیاهی
و افزایـش سـهم آنهـا در درمان بیماریها و سلامت جامعه ،توسـعه
اشـتغال و ثروتآفرینـی و ایجـاد امـکان صادرات ،انجـام موارد زیر
ضروری اسـت:
 حمایـت از تولیـد داروهـای جدیـد با اسـتفاده از گیاهـان بومی وانحصـاری ایران
 ایجـاد آزمایشـگاههای معتبر بـرای آزمايشهـای فارماكولوژي وسمشناسـي ،حيوانـي و بالینی
 افزایش تعداد کارخانههای تولیدکننده اسانس و عصاره حمایـت از ایجـاد کارخانههـای تولیـد داروهای طبیعـی در نقاطمختلف کشـور بهویـژه مناطـق محروم
 -توسعه کشت گیاهان مورد نیاز در فراوردههای دارویی
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