خبرنامه داخلی انجمن هومیوپاتی ایران

گزارش سمینار خرداد ماه  9319انجمن هومیوپاتی ایران
در روز جمعه پنجم خرداد ماه ،سمينار ماهانه انجمن
هوميوپاتی ايران با عنوان تخصصی "بيماری های پوستی" در
سالن همايش سرای محله آرارات
برگزار گرديد.
در ابتدای جلسه ،آقای دکتر
فاضل حميد بهنام به بررسی
روبريک های انواع ضايعات
پوستی و معرفی داروهای
هوميوپاتی مربوط به آن ها
پرداختند.
سپس ،آقای دکتر مسعود ناصری که متخصص علم فيزيک و
رياضی و از استادان پيش کسوت
علم هوميوپاتی در ايران هستند،
سخنرانی نمودند.
ايشان مباحثی در حيطه فيزيک و
رياضی ،برای توصيف پديده های
جهان هستی مطرح کرده و بر اين
اساس ،در پايان سخنرانی خود به
تاثير محلول های رقيق دارويی
هوميوپاتی ،علی رغم از بين رفتن مولکول های اصلی دارو
اشاره نمودند.
در پايان ،آقای دکتر علی کريمی
در مورد زگيل و کاربرد بعضی از
داروهای هوميوپاتی در اين
ضايعه پوستی ،صحبت کرده و
به بررسی يک  caseمبتال به
بثورات وزيکولر و زگيلی
پرداختند.
در حاشيه سمينار ،مصاحبه ای با آقای دکتر ناصری در مورد
فعاليت های علمی اخير ايشان در ايران ،توسط مسئول
خبرنامه انجمن هوميوپاتی به عمل آمد .ايشان ،طی اين
مصاحبه عنـوان نمـودند که در حال حاضـر ،عضو هيات علمی
دانشکـده فيزيک دانشگاه اميرکبير در زمينه کيهان شناسی
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هستند و همچنين ،دوره های کاربرد رياضی و فيزيک در
بيولوژی و آشنايی با هوميوپاتی در آکادمی فضا  -زمان تهران
برگزار می نمايند .عالوه بر آن ،آقای دکتر ناصری به همراه
آقايان دکتر ميرزا زاده ،دکتر مظفری کجيدی ،دکتر موفق و
خانم دکتر موسوی ،دوره يک و نيم ساله آموزش هوميوپاتی
در پژوهشکده هوميوپاتی دانشگاه تهران برگزار کرده که به
تازگی آغاز شده است.

گزارش سمینار تیر ماه  9319انجمن هومیوپاتی ایران
صبح روز جمعه دوم تير ماه قسمت اول سمينار "دوز و
پوتنسی" در سرای محله آرارات به اجرا در آمد.

در آغاز ،آقای دکتر پدرام معينی که دبير علمی اين سمينار
بودند ،با هدف آشنايی با ديدگاه ها و روش های مختلف در
هوميوپاتی ،به بررسی پوزولوژی از ديدگاه دکتر ديويد ليتل ،با
استناد به گفته های دکتر ساموئل هانمن پرداختند.
سپس ،آقای دکتر علی حديدی بعد از تعريف دوز و پوتنس،
در مورد قوانين تجويـز دارو و استثنـاها در بيماری ها و
بيماران مختلف و همچنين علت استفاده دکتـر هانمـن از
پوتنس  LMبحث کردند.
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سخنرانی بعدی توسط خانم دکتر بهنوش نوشی ايراد گرديد.
ايشان در مورد تاريخچه پوزولوژی هانمن ،علل تغيير روش
های او و دليل پايه گذاری سيستم  ،LMمطالبی عنوان
نمودند.
در قسمـت دوم سمينـار ،پانـلی تشکيـل شـد کـه بـه ترتيب،
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تصویب آیین نامه طب مکمل
در نتيجه تالش های بی وقفه نمايندگان انجمن هوميوپاتی
ايران و جلسات متعددی که با دفتر فام (فرهنگ ،آداب و
ميراث پزشکی) وزارت بهداشت داشته اند ،آيين نامه مربوط به
فعاليت طب مکمل در کشور که مسايل قانونی هوميوپاتی نيز
در آن گنجانده شده بود ،به امضای خانم دکتر وحيد
دستجردی (وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی) رسيده و
تصويب شد.
انتخابات هیأت مدیره انجمن پزشکان عمومی

آقای دکتر تهرانی در مورد تجربيات خود در تکرار دوز و تجويز
پوتنس باال ،آقای دکتر احمدی در مورد شيوه های تجويز خود
و پوتنس های  03cو  6xو آقای دکتر حديدی راجع به
متدولوژی های مختلف هوميوپاتی و روش پلی فارماسی
صحبت ک ردند و در ادامه ،آقای دکتر معينی در جايگاه مدير
پانل ،پرسش هايی درباره تاثير پوزولوژی در تشديد دارويی،
تداخل داروهای آلوپاتی با داروهای هوميوپاتی و تجويز پوتنس
های  LMو سنتيمال مطرح کرده که شرکت کنندگان پانل،
به پاسخ به اين سئواالت پرداختند.

به اين وسيله ،به اطالع می رساند که با حمايت انجمن
هوميوپاتی ايران از ائتالف فراگير پزشکان عمومی ،آقای دکتر
فربد رهنمای چيت ساز موفق به اخذ رأی در انتخابات هيأت
مديره انجمن پزشکان عمومی شدند.
دفتر انجمن هومیوپاتی ایران در استان خراسان
دفتر شاخه انجمن هوميوپاتی ايران در استان خراسان ،جزو
دفاتر انجمن های سازمان نظام پزشکی اين استان ثبت شد و
در ساختمان اداری سازمان ،داير گشت.
برای ارايه مقاله و سخنرانی در سمينارهای انجمن
هوميوپاتی ايران ،می توانيد با مسئول هماهنگی و

انتخابات هیأت مدیره انجمن هومیوپاتی ایران

برگزاری سمينارها،

چهارمين دوره انتخابات هيأت مديره انجمن ،روز جمعه
هفدهم شهريور ماه ،در سرای محله آرارات برگزار خواهد شد.
کليه اعضای رسمی انجمن می توانند در اين انتخابات حضور
يافته و به کانديدای مورد نظر خود رأی دهند و همچنين در
صورت تمايل ب ه نامزد شدن به عنوان هيأت مديره يا بازرسی
انجمن ،تا قبل از پانزدهم شهريور ماه ،در خواست کتبی
کانديداتوری خود را به دفتر انجمن تسليم نمايند.
به همراه داشتن کارت عضويت و فيش پرداخت حق عضويت،
برای شرکت در اين انتخابات الزامی است.

خانم دکتر پريسا اصانلو
به شماره تلفن  33210736166تماس بگيريد.
در صورت تمايل به درج اخبار ،اطالعات مربوط به
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 تلفن  33210871137و ايميل
 nnavvab@yahoo.comتماس بگيريد تا پس از تأييد انجمن،
در خبرنامه منعکس شود.
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