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  پيوست: 
 

  ١مدیریت محترم شیکھ 

ترامبا سالم و اح  

 ٢٧/١٠/٩٣مورخھ ھمین برنامھ در  مجدداصبح ، ٧:۵٠در ساعت  ٢٠/١٠/٩٣رخھ پیرو پخش برنامھ صیح بخیر ایران مو

.نمودمیوپاتی پخش مطالبی بر علیھ ھو  

موزش پزشکی آ تایید وزارت محترم بھداشت درمان واز آنجاکھ ھومیوپاتی طبق اسناد پیوست یھ عنوان روش در مانی مورد 

جع طب داخلی بوده و در ایران نیز رفرنس ھاریسون کھ کتاب مر وان مثال کتابمیباشد ونیز کتب مرجع پزشکی (بھ عن

درمان با د وت میشناسبھ رسمیش درمانی در طب مکمل )آنرا بھ عنوان یک رویباشدمی علوم پزشکی اھھا آموزش در دانشگ

در سیاست ھای ابالغی مقام معظم درحالیکھ یردوتوسط پزشکان دانش آموختھ ھومیوپات انجام میپذ در ایران این روش

ر طرح تحول نظام سالمت تالش دولت و حاکمیت دتاکید بر شناسایی طب ھای سنتی دیگر کشورھا شده و ١٢-٣رھبری در بند

عاملی مھم در ،و طب ھ رفتارھای ضد پزشک این گونتماد سازی مردم نسبت بھ سیستم سالمت کشور دارند ،اعافزایش در 

واھد زد.لطمات غیر قابل جبرانی بھ نظام سالمت خ تشویش اذھان عمومی علیھ دانش اموختگان پزشکی کشور مان شده و  

نسبت بھ انتشار اخبار کذب  و یک سویھ در مورد ھومیوپاتی در این برنامھ و  مجدد این انجمن ضمن اعتراضلذا   

با توجھ بھ نقش آن رسانھ و اعتماد مردم بھ اخبار منتشره خواھشمند است ضمن بررسی موضوع و تذکر بھ تولیدکنندگان  نیز

اموثق ؛ضمن تکذیب خبر فوق در ھمان برنامھ ، امکان حضور یکی از ھمکاران این رشتھ جھت نامھ بھ جھت پخش اخبار نبر

 تنویر موضوع و رفع شبھات ایجاد شده را دستور فرمایید.

این انجمن حق ، بدیھی است در صورت عدم رعایت اخالق حرفھ ای رسانھ ای در اعالم نظرات این انجمن در برنامھ فوق

   قانونی و ذی الصالح برای خود محفوظ میداند. عتراض و شکایت را در مراجعھرگونھ ا
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 رییس انجمن ھومیوپاتی ایران             

  
  

                                                               

    info@homeopathyiran.org   :  E.mail     ٣ساختمان ماه تیسا واحد  ١٤ک کوچھ دھم پال –خیابان مطھری خیابان میرعماد  -تھران آدرس : 
  : www.homeopathyiran.orgWeb site                                                                                 ٨٨٥٤٤٦٣٤:  نلفت
  
  


