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سپس ،خانم دکتر پريسا اصانلو با تاکيد بر مطالعه دقيق کتاب
سطوح سالمتی ويتولکاس به همکاران ،توضيح دادند که درمان
يک فرد مبتال به کنسر ،بستگی به سطح سالمتی او دارد.

گزارش سمینار اردیبهشت ماه 9313
انجمن هومیوپاتی ایران
در روز جمعه دوازدهم ارديبهشت ماه ،سمينار انجمن
هوميوپاتی با موضوع تخصصی "سرطان و هوميوپاتی" با
مديريت علمی خانم ها دکتر مرضيه شناور و دکتر پريسا
اصانلو در سالن همايش سرای محله آرارات برگزار شد.

اولين سخنران سمينار ،خانم دکتر شناور ،با اشاره به افزايش
آمار سرطان در ايران ،راجع به مقاله ای صحبت کردند که
بيانگر تحقيقاتی در مورد تأثير انواع پوتنس های داروهای
هوميوپاتی بر روی سلول های سرطانی به صورت آزمايشگاهی
( )In Vitroبود.
سخنرانی بعدی ،توسط آقای دکتر فاضل حميد بهنام ايراد
شد .ايشان ،پس از اشاره به عوامل ايجـاد سرطان ها ،عاليـم
آن ها و درمان های طب رايج ،به توضيح در مورد کاربرد
داروهای پلی کرست هوميوپاتی در درمان سرطان پرداختند.

ايشان ،درباره تفاوت روش های درمانی در سطوح مختلف
سرطان و همچنين روش چند دارويی "راماکريشنان" مطالبی
را بيان کردند .عالوه بر آن ،خانم دکتر اصانلو درباره داروهای
هوميوپاتی مؤثر در انواع سرطان ها نيز صحبت نمودند.
قابل ذکـر است که در
اين سمينـار ،آقـای
دکتـر ميـرزا زاده نيز
حضـور يافتـه و در يک
سخنـرانی کوتاه ،بر
اهميت داروی آرنيکا
بـرای درمـان انـواع
کنسـرها و عـوارض شيـمی درمـانی تاکيـد کـردند.
دفتر انجمن هوميوپاتی ايران ،از تاريخ  52ارديبهشت ماه
 ،3131به نشانی زير تغيير مکان داده است :
بيست متری افسريه ،بين پانزده متری سوم و چهارم ،پالک
هشت ،طبقه همکف .تلفن 83352112132 – 11251533 :
منشی دفتر انجمن ،خانم خرمگاه ،از شنبه تا چهارشنبه ساعت
 38الی  ،31پاسخگوی اعضاء انجمن هستند.

در قسمت دوم سمينار ،آقای دکتر سيد علی حسينی تهرانی
درباره عوامل روحی سـرطان ،ميازم سرطان و درمان های
روانی و دارويـی آن با توجـه به کتاب سطـوح سالمتی
ويتـولکاس ،سخنرانی کردند.

برای ارايه مقاله و سخنرانی در سمينارهای انجمن هوميوپاتی
ايران ،می توانيد با مسئول هماهنگی و برگزاری سمينارها،
خانم طيبه ميرابی به شماره تلفن 83355325813
تماس بگيريد.
سايت انجمن هوميوپاتی ايرانwww.homeopathyiran.org :
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بررسی چالش های طب مکمل در شبکه خبر سیما
در تاريخ دوم خرداد ماه ،در برنامه "نبض" شبکه خبر سيمای
جمهوری اسالمی ايران ،نشستی برای بررسی چالش های طب
مکمل و مقايسه آن با طب مدرن صورت گرفت.
اين برنامه که به صورت زنده از شبکه خبر پخش می شد ،با
حضور آقايان دکتر امام (روماتولوژيست) ،دکتر زمانی
(نورولوژيست) ،دکتر کاظمی (عضو فدراسيون جهانی طب
سوزنی) و دکتر رهنمای چيت ساز (عضو انجمن هوميوپاتی
ايران) اجرا گرديد.

در اين برنامه ،آقای دکتر کاظمی به تعريف طب مکمل و
سياست های سازمان بهداشت جهانی در مورد آن پرداخته و
توضيحاتی درباره طب سوزنی و تاثيرات مثبت آن در درمان
بيماری ها دادند.
آقای دکتر رهنما نيز تعريفی از طب هوميوپاتی و داروهای آن
ارايه کرده و برای رد نظريه تلقين در هوميوپاتی و اثرات
پالسبو که در اين مصاحبه مطرح شد ،به نتايج آزمايشات
بالينی بر روی انسان ها و حيوانات و تحقيقات و مستندات
علمی در مورد اثرات درمانی داروهای هوميوپاتی بر بيماری
هايی چون عفونت حاد گوش ميانی و اسهال های حاد
تابستانی کودکان اشاره نمودند.
همچنين ،ايشان با تاکيد بر اهميت ادغـام هوميوپاتی در نظام
سالمت کشـور ،به آمـار سی و پنج درصـدی استفـاده از طـب
هوميوپاتی توسـط پزشکان کشـورهای آلمـان ،فرانسه و
انگليس اشـاره کـردند.

آقای دکتر رهنما در مورد تاييد داروهای هوميوپاتی (از سال
 3312ميالدی) توسط  FDAو نتايج تحقيقات پروفسور
مونتانيه (کاشف ويروس ايدز) در سال  ،5838که تاييد کننده
اثرات داروهای هوميوپاتی بعد از رقيق سازی می باشد،
توضيحاتی دادند.
ادامه اين مصاحبه ،در تاريخ نهم خرداد ماه با حضور مهمانان
ديگر ،آقايان دکتر خسرونيا (متخصص بيماری های داخلی و
معاونت نظارت و برنامه ريزی سازمان نظام پزشکی تهران) و
دکتر ابوالقاسمی (متخصص خون کودکان) به همراه آقايان
دکتر کاظمی و دکتر رهنمای چيت ساز ،در برنامه "نبض"
صورت پذيرفت.
اين بار نيز ،در پاسخ به سؤاالت و شبهاتی که مهمانان جديد
برنامه در مورد پايه علمی طب مکمل داشتند ،آقايان دکتر
کاظمی و دکتر رهنما ،مقاالت و کتاب های معتبری ارايه
کردند و تاکيد نمودند که متخصصين طب مکمل ،هيچگاه
بيماران را از درمان طب رايج محروم نکرده و در شرايط حاد
نيز ،زمان طاليی درمان را صرف درمان مکمل نمی کنند؛ بلکه
همواره در کنار متخصصين طب رايج ،اقدام به درمان تکميلی
بيماری ها و يا عوارض آن ها می نمايند.
در پايان ،آقای دکتر رهنما در مورد تاريخچه شروع درمان
هوميوپاتی از سال  3182در ايران و تاييد آن به عنوان يک
روش درمانی توسط شورای عالی ارزشيابی وزارت بهداشت در
سال  3123گفتند و اشاره کردند که از سال 3122
دستورالعمل مربوط به پزشکان فارغ التحصيل رشته
هوميوپاتی صادر شده و در سال  3122نيز از سوی شورای
آموزش طب سنتی و مکمل ،دستورالعملی برای کار و طبابت
پزشکان هوميوپات اعالم شده است.
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  83351223382و ايميل
 nnavvab@yahoo.comتماس بگيريد تا پس از تأييد انجمن،
در خبرنامه منعکس شود.
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