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Về nghiên cứu  

Bây giờ tôi đang nghiên cứu về y học cổ truyền ở Việt Nam, ̣đặc biệt là lịch sử và tình hình người Việt 
Nam dựng đó như thế nào. 
       Ở Việt Nam, y học cổ truyền được rất nhiều người ưa chuộng, hơn nữa cũng có những người có các kiến 
thức về cây thuốc trong y học cồ truyền. 
       Hiện nay trong y học Việt Nam có ba loại thuốc. Đó là thuốc Nam, thuốc Bắc và thuốc Tây.  Thuốc Nam có 
nghĩa là thuốc của Việt Nam. Thuốc Bắc nghĩa là thuốc của Trung Quốc. Thuốc Tây nghĩa là thuốc của các nước 
phương tây, tức là y học hiện đại. Thuốc Nam và thuốc Bắc được gọi Y học cổ truyền hoặc y học dân tộc.  Y học 
cổ truyền được áp dụng để điều trị ở những bệnh viện và đươc dạy trong giáo dục đại học . Y học cổ truyền là một 
loại y học chính thức ở Việt Nam.  
       Thuốc Nam xuất hiện vào khoảng thế kỷ 14 như là một phương pháp để phản đối với thế lực Trung Quốc. 
Nhưng thực tế, thuốc Nam và thuốc Bắc rất gần nhau. Sau khi độc lập và chiến tranh, y học cổ truyền được nhập 
vào chế độ y tế của quốc gia. 
       Để nghiên cứu vấn đề này, tôi sẽ chú ý tới (1)lịch sử về chế độ y tế và giáo dục y học cổ truyền (2)kinh 
nghiệm và trí thức của nhân dân về y học cổ truyền. Qua nghiên cứu này, tôi muốn đóng góp linh vực học thuật và 
thực hành do sự kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền. 


