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 در نشریه پزشکی سپید مناظره هومیوپاتی
 

جاری، يکی از پزشکانی که استاديار اخالق  در خرداد ماه سال

، مقاله ای "نشريه سپيد "اخالق پزشکیهستند؛ در ستون 

و مکمل )از جمله هوميوپاتی( و توهين آميز درباره طب سنتی 

 درمانگران رشته های آلترناتيو نوشته بودند که به دنبال آن،

آقای دکتر عليرضا طلوع بهبود )عضو جامعه بين المللی 

پزشکان هوميوپات و عضو شورای طب سنتی و مکمل دانشگاه 

علوم پزشکی قزوين( جوابيه ای حاکی از استقبال مردم از رشته 

های طب مکمل و جايگزين، استراتژی سازمان بهداشت جهانی 

انت آثار و در جهت نظام مند کردن اين رشته ها و ترويج و صي

منابع علمی آن ها، وجود دبيرخانه طب سنتی و مکمل در 

وزارت بهداشت ايران و مجوز فعاليت پزشکان در اين زمينه از 

 سوی اين وزارت خانه، در نشريه مذکور به چاپ رساندند.

اما بار ديگر، نويسنده ستون اخالق پزشکی، طب هوميوپاتی را 

موثرتر از  ،داروی هوميوپاتیدند که نموبی اساس خوانده و ادعا 

دارو نما نيست و آقای دکتر طلوع را دعوت به ارايه شواهد و 

 ادله، برای اثبات اثر بخشی اين داروها کردند. 

آقای دکتر طلوع نيز، اقدام به درج مقاالت ديگری نمودند که 

با اشاره به سايت ها و تحقيقات معتبر انجام شده دال  ،در آن ها

يوپاتی، خطاب به نويسنده ستون مذکور در نشريه بر تاييد هوم

سپيد، نوشتند که بررسی نتايج مثبت در کودکان، گياهان و 

 حيوانات، شائبه تاثير روانی دارو نما را از ميان بر می دارد.

البته، الزم به ذکر است که نويسنده آن نشريه، تمام شواهد 

مايی های بالينی يی دانسته که بايد با کارآزهاارايه شده را ادعا

 علمی، محک زده شوند.

هنوز  "نشريه پزشکی سپيد"مناظره بين اين دو پزشک، در 

 ادامه دارد.

 

 هایسميناره مقاله و سخنرانی در يارا برای 

مسئول با ايران، می توانيد  انجمن هوميوپاتی

 هماهنگی و برگزاری سمينارها،

 پريسا اصانلو خانم دکتر

 .دتماس بگيري 63219730100ره تلفن شمابه                   
 

 

 
 

گروه مديريت سالمت اميد پايا، به تازگی اقدام به راه اندازی 

پايگاه اطالع رسانی اينترنتی نموده که هدف از آن، معرفی 

 هوميوپاتی به عموم مردم و بيماران می باشد.

در اين وب سايت، اسامی کتاب های هوميوپاتی، مقاالت 

صصی در اين زمينه و گزارش بيماران درمان شده عمومی و تخ

 توسط طب هوميوپاتی آمده است.

هيات مديره اين سايت، آقای دکتر علی حديدی، خانم دکتر 

 گالره خسروی پور و خانم دکتر پريسا اصانلو هستند.
 

 :ی وب سايت آدرس ها
www.ophomeopathy.com  وwww.ophomeopathy.ir 

 
 

 طب کل نگر در جشنواره مطبوعات
 

مجله طب کل نگر، امسال از تاريخ سوم تا دهم آبان ماه، در 

 واره بين المللی مطبوعات شرکت کرد. نجش

در غرفه اين مجله، به معرفی علوم مختلف طب مکمل از جمله 

 رداخته شد.هوميوپاتی پ

مدير مسئول مجله طب کل نگر، آقای دکتر امير عباس 

جعفری، معاون بهداشت، آموزش و توسعه سازمان نظام 

  دامپزشکی هستند.

قابل ذکر است که پيش شماره مجله طب مکمل، سنتی و 

گياهان دارويی نيز با مديريت آقای دکتر جعفری، به تازگی به 

 چاپ رسيده است.
 

 

تمايل به درج اخبار، اطالعات مربوط به در صورت  

برگزاری دوره های آموزشی، تأليفات و گزارش  

تحقيقات خود در زمينه هوميوپاتی، می توانيد با مسئول 

خبرنامه انجمن هوميوپاتی ايران، خانم نوشين نواب به شماره 

 nnavvab@yahoo.comو ايميل  63219871167تلفن 

 .شود تماس بگيريد تا پس از تأييد انجمن، در خبرنامه منعکس

 

 انجمن هومیوپاتی ایران 9310گزارش سمینار شهریور ماه 

 

ن ـای انجم ار دورهـاه، سمينـريور مـارم شهـه چهـروز جمع

 د.ـهوميوپاتی در سالن همايش پارک آرارات برگزار ش

ه مهدوی و آقای دکتر آقانور اولين سخنرانان جلسه، خانم فهيم

صادقی بودند که در مورد يکی از بيماران مشترک خود صحبت 

 کردند.

 

 

 

 

 

 

اين بيمار که حدود هفت سال پيش، مبتال به سرطان سينه و 

متاستاز شده بود و پزشکان از درمان او قطع اميد کرده بودند؛ 

با تحت شيمی درمانی و راديوتراپی قرار گرفته و بعد از آن 

کمک مشاوره روانی، ورزش، تصحيح رژيم غذايی و مصرف 

داروهای هوميوپاتی، حال عمومی بهتر، روحيه شاداب تر و طول 

  عمر بيشتری داشته است.

آزمايشات انجام شده نيز، حاکی از تغيير ماهيت توده سرطانی 

 هستند.

سخنرانان بعدی سمينار، آقای دکتر اردوان شهردار )رئيس 

انجمن هوميوپاتی ايران(، آقای دکتر فربد رهنمای هيات مديره 

چيت ساز )دبير هيات مديره انجمن( و خانم دکتر مينو سادات 

محمود عربی )بازرس هيات مديره انجمن( بودند که در مورد 

تالش های انجمن برای ايجاد بستر قانونی فعاليت های 

 هوميوپاتی، دستاوردهای حاصله و مشکالت موجود در اين راه

 صحبت کردند.

 

 

 

 

 

 

 

اعالم نمودند که انجمن درصدد تهيه جزوه ای برای  ،همچنين

معرفی هوميوپاتی و ارسال آن برای روسای نظام پزشکی و 

معاونت های دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور می باشد 

و به واسطه نشست های انجمن با رئيس مرکز مطالعات طب 

های الزم برای چاپ مقاالت  مکمل دانشگاه تهران، هماهنگی

 هوميوپاتی در مجله علمی پژوهشی آنها صورت گرفته است.

 در هر جلسه از سمينارهای عمومی ،قرار است که از اين پس

 پانلی برای پاسخ به سواالت اعضا و  ،انجمن، اعضای هيات مديره

 بررسی مشکالت انجمن داشته باشند.

تر بيژن نوذری در مورد در ابتدای قسمت دوم سمينار، آقای دک

 ان و اشکاالتـدن انسـورد بـج در مـی رايـنگرش و درک پزشک

 

 

 

 

 

 

 

 

درمان های رايج، صحبت نموده و همچنين، به ارتباط درمان با 

 ديدگاه درمانگر اشاره کردند. 

وند  سخنرانی پايانی سمينار، توسط آقای دکتر داريوش ريزه

 ايراد گرديد.
 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث ايشان در مورد خصوصيات مزاج های مختلف از ديد 

طب سنتی، تنظيم دوز داروهای هوميوپاتی بر اساس مزاج افراد 

و همين طور، فوايد تنظيم رژيم غذايی بيماران بر اساس طبع و 

 مزاج آنها بود. 
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 ولین سمینار تخصصی هومیوپاتی در ماماییا
 

اولين سمينار ، 2936در تاريخ بيست و نهم مهرماه سال

تخصصی هوميوپاتی در مامايی با ياری انجمن هوميوپاتی ايران 

 و توسط کميته مامايی برگزار شد.

 

 
 

خانم طيبه ميرابی، مسئول کميته مامايی و دبير اين سمينار، 

 اولين سخنرانی را ايراد کردند.

وزی ـايش را باز آمـزاری اين همـی برگـدف اصلـان، هـايش

ماما و ساير همکاران، در زمينه بيماری های هوميوپات های 

زنان خوانده و از همه همکاران درخواست نمودند که مقاالت 

 تخصصی خود را برای اجرای سمينارهای علمی در زمينه های

 د.مختلف تخصصی، به انجمن ارايه دهن

 

 
 

خانم ميرابی، حرفه مامايی را به عنوان خط مقدم شناخت 

 ا ـالوه بر اينکه ماماهـرا عـزي طالق کردند.هوميوپاتی در جامعه ا

 

مشاور خوبی در مراحل مختلف قبل، حين و بعد از بارداری 

هستند؛ خانم هايی که در زمينه زنان، تحت درمان هوميوپاتی 

قرار گرفته اند نيز می توانند معرف خيلی خوبی برای ساير 

وپاتی اعضای خانواده بوده و آنها را به سوی درمان های هومي

سوق دهند. اين امر، به شرطی صورت می پذيرد که تشخيص و 

مديريت درمان، با سطح بااليی از دانش هوميوپاتی توسط 

 . انجام شودماماها 

به اين دليل، خانم ميرابی با تشکر از اساتيد هوميوپاتی برای 

شرکت در اين جلسه، از آن ها تقاضا نمودند که به تشکيل 

  ايی اهميت بيشتری دهند.کالس های تخصصی مام

 در ادامه سمينار، آقای دکتر اردوان شهردار سخنرانی نمودند.

خانم دکتر اصانلو و خانم ميرابی  ايشان بعد از تشکر از زحمات

 رفی ـی، به معـار تخصصـن سمينـزاری ايـبرای هماهنگی و برگ
 

 
 

تعدادی از داروهای کوچک ولی بسيار مهم، که در بيماری های 

ان کاربرد زيادی داشته و بيشتر در مراحل حاد و به صورت زن

 يک سويه مصرف می شوند؛ پرداختند.

 آقای دکتر سيد علی حسينی تهرانی با اشاره به کاربرد ،سپس

دو داروی مهم در بيماری های زنان، در مورد شايع ترين 

 مشکالت زنان، يعنی اختالالت قاعدگی صحبت کردند.

اصلی بروز اختالالت قاعدگی، وجود  به گفته ايشان، علت

فشارهای روحی و در نتيجه پايين آمدن سطح انرژی بدن است 

که بر سيستم توليد مثل تاثير می گذارد. بنابر اين، آقای دکتر 

تهرانی تاکيد کردند که قبل از درمان هوميوپاتی، بستر سازی 

مناسب، امری ضروری است. به اين معنی که در ابتدا بايد با 

پيدا کردن نقاط فشار و شناخت مشکالت بيمار، موانع درمان را 

 از ميان برداشته و سپس اقدام به تجويز دارو نمود.

 

 
 

آقای دکتر پدرام معينی، بخشی از  در پايان قسمت اول سمينار،

 ، هوميوپات معروفDana Ullmaنوشته های وب سايت 

داروهای  را مرور کردند؛ که در مورد امنيت مصرف آمريکايی

هوميوپاتی در دوران بارداری و تاثيرات مثبت آنها بر سالمت 

سپس، ايشان در جايگاه مدير پانل، سواالتی  مادر و جنين است.

در مورد امکان انتقال ميازم از مادر به جنين در دوران بارداری، 

تأثيرات داروهای هوميوپاتی بر مادر و جنين و چگونگی تجويز 

دهی، مطرح کرده و آقايان دکتر تهرانی و دارو در دوران شير

 دکتر شهردار به پاسخ اين سواالت پرداختند.

 واع مشکالت ـار، انـآقای دکتر معينی در آغاز قسمت دوم سمين
 

 
 

قبل، حين و بعد از زايمان را برشمرده و در مورد داروی مناسب 

برای درمان هر يک، توضيحاتی دادند و توصيه کردند که برای 

به  ايز داروهای هوميوپاتی، عالوه بر دانش متريامديکا، حتمتجو

  مسايل و نکات کلينيکی بيماری ها نيز توجه گردد.

 کردند و با تکيه درايسخنرانی بعدی را آقای دکتر علی کريمی ا

، اشاره نمودند که بهترين زمان مصرف Kentبر گفته های 

 وی هوميوپاتی، زمان بارداری است.دار

 حـافه کردند که تشخيص داروی صحيـر کريمی، اضـآقای دکت

 

 
 

هوميوپاتی در دوران بارداری، بسيار آسان تر است. چون در اين 

وح و آشکار نشان ـزمان، سيستم حياتی مادر، عاليم را به وض

می دهد. ايشان شيوه ای را مطرح نمودند که بر اساس آن، 

تقسيم شده  BPMدوران بارداری به چهار مرحله مجزا به نام 

و هر مرحله، به ميازم خاصی مربوط می گردد که برپايه آن، 

 درمان هوميوپاتی صورت می پذيرد.

در آخر، آقای دکتر عليرضا طلوع بهبود، مبحث پايانی را ارايه 

نمودند. ايشان عالوه بر مرور کلی روبريک های موجود در 

دريافت  ناباروری را مطرح کردند که تنها با Caseناباروری، دو 

 اولين دوز داروی هوميوپاتی، باردار شدند.

 

 
 

الزم به ذکر است که آقای دکتر طلوع، عليرغم استفاده از 

و روش اليه ای برای درمان بيماران  "وی جی آکار"ديدگاه 

خود، براساس تجربه ای که در درمان موارد ناباروری داشته اند؛ 

ها مشکلی است که اگر به اين نتيجه رسيده اند که ناباروری، تن

در طی آن، بيمار به صورت کالسيک و ساختاری، درمان نشود 

و تنها برای مدت کوتاهی، مشکالت اليه های سطحی تر او بر 

 طرف گردند؛ بارداری صورت می پذيرد.
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