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و رئیس سابق  یآلمان(هومیوپات ماتیاس استرلو  پیام

  )پزشکان هومیوپات بدون مرز

  به همکاران هومیوپات ایرانی

  کنفرانس بین المللی طب مکملبعد از شرکت در 

 )1394(مهر ماه  در مشهد

 
  همکاران محترم و دوستان  عزیز،

در ابتدا می خواهم که براي اقامت فوق العـاده اي کـه در ایـران    

از دیدن اینکه هومیوپاتی در ایـران از چنـین    .داشتم تشکر کنم

  شدیدا تحت تاثیر قرار گرفتم. ،استاندارد باالیی برخوردار است

بـه نقطـه    ،ست که هومیوپاتی در ایـران ا تصور شخصی من این

  .نهادینه شودکه در نظام سالمت کشور  هعطفی نزدیک شد

فرصـتی   ،هداولین کنفرانس بـین المللـی طـب مکمـل در مشـ     

  .میوپاتیواستثنایی بود براي نشان دادن حقیقی بودن عملکرد ه

ها  من سه چالش اصلی در این راه می بینم که البته این چالش

 :هاي سراسر جهان نیز می شود مربوط به هومیوپات

درآمد کافی از طریق طبابت بـه شـیوه هومیوپـاتی،     کسب .1

رسد جـداي   به نظر می که البته کار چندان آسانی نیست.

ت ـام سالمـ ـاز اینکه باید بـراي ادغـام هومیوپـاتی در نظـ    

ردم را نســبت بــه ـی مـــح آگاهـــتــالش کــرد، بایــد سطــ

 .تا به این هدف دست یابیمافزایـش داد ی ـاتـوپـهومی

بسیار مهم است که مشکل در دسـترس نبـودن داروهـاي     .2

 .هومیوپاتی مرتفع شود

رزنش و تخریـب  نباید بـه دام طـرد و سـ    اه اتـوپـومیـه .3

هم به ایـن دلیـل کـه در مکتـب      آن .همکارانشان بیافتند

یکـی از   ،دیگري از هومیوپاتی فعالیت می کنند. این قضیه

دالیلی است که موجب افول هومیوپاتی در آمریکاي قـرن  

بـا یکـدیگر   البته مفهوم این مطلب این نیست که  شد. 19

  .بحث علمی نکنیم

را دوباره ببینیم. از صـمیم   امیدوارم که به زودي همه شما

 .قلب برایتان بهترین آرزوها را دارم

  ماتیاس استرلو

  
  

  
 هومیوپات پزشکان المللی بین جامعه کنگره مینو دو هفتاد

)LMHI( عنوان اب  

 "Networking in Medical care 

Collaboration for the Benefit of the Patient" 

 الیپزیگ شهر در 2017ن ئوژ 17 تا 14  تاریخ در

  .شد خواهد برگزار آلمان کشور

اورولوژي (اختالل کلیه  چون مباحثی روي بر ،کنگره این مرکزت

 .استو عفونت مجاري ادرار)، طب کودکان و سالمندان 

 آدرس به دتوانی می بیشتر اطالعات دریافت براي

http://www.lmhi-congress-2017.de/   

  .نمایید مراجعه

   ،LMHIذکر است که هفتاد و یکمین کنگره قابل 

س آیرس ودر شهر بوین 2016آگوست  27تا  24در تاریخ 

  . ه استکشور آرژانتین برگزار شد

  براي دریافت اطالعات بیشتر می توانید به آدرس

http://lmhi2016.com.ar/670-2/  

  مراجعه نمایید.
  

  

  

 برگزاري به مربوط اطالعات اخبار، درج به تمایل صورت در

 زمینه در خود تحقیقات گزارش و تألیفات آموزشی، هاي دوره

 هومیوپاتی انجمن خبرنامه مسئول با توانید می هومیوپاتی،

   09123874407 تلفن شماره به نواب نوشین ایران،

   nnavvab@yahoo.com ایمیل و

  .شود منعکس خبرنامه در انجمن، تأیید از پس تا بگیرید تماس
 

  

  انجمن هومیوپاتی ایران 1395گزارش سمینار مرداد ماه 

  

ســمینار دوره اي انجمــن هومیوپــاتی، صــبح روز بیســت و دوم 

  مرداد ماه در سالن همایش بوستان سئول برگزار گردید.
  

  
  

ارایـه شـرح   اولین سخنران جلسه، خانم دکتر پریسا اصـانلو، بـا   

حال سه بیمار و نتایج درمان آن هـا، یـادآوري کردنـد کـه هـر      

شرایط پاتولوژیکی می تواند در هر سطحی از سالمت بروز کنـد  

  و پاسخ به درمان، بستگی به سطح سالمتی اولیه بیمار دارد.  
  

  
  

سخنرانی بعدي، توسط آقاي دکتر فاضل حمید بهنام ارایه شـد.  

ــا  ــاتی، نحــوه ایشــان در مــورد شــرایط ک ري در مطــب هومیوپ

تبلیغات، امنیت هومیوپات، نحـوه پـذیرش بیمـاران اورژانسـی،     

نحوه مدیریت داروهاي شـیمیایی بیمـاران و شـرایط ارجـاع در     

  هومیوپاتی صحبت کردند.

 ورد تحقیـق ـژاد در مـ ـري نـ ـی مظاهـ ـدر ادامه، آقاي دکتر علـ 

  ن انجام شده زیر نظر ایشاکه به هومیوپاتی  انمند عالقهی از کی

  

  س در ـوکـق، تاثیر داروي روستـبود، گزارش دادند. عنوان تحقی

  ررسـی دیـی و خستگنالـی عضـري از کوفتگـان و پیشگیـدرم

)Delayed Onset Muscular Soreness - DOMS ،(

ساز بوده و تحقیق، در چهار گروه -ت واماندـالیـک فعـس از یـپ

داروي روستوکس را قبـل از  مختلف انجام شده است. یک گروه، 

انجام عملیات ورزشی، گـروه دوم پـس از انجـام ورزش و گـروه     

سوم، روسـتوکس را قبـل و پـس از عملیـات ورزشـی دریافـت       

  کردند. گروه چهارم، به عنوان شاهد، فقط پالسبو گرفتند.
  

  
  

آخرین سخنران سمینار، آقاي دکتر آرش احمـدي، مطـالبی در   

ي کودکــان بــر اســاس دیــدگاه مــورد تقســیم بنــدي تیــپ هــا

Douglas M. Borland      بیان کردنـد کـه ادامـه سـخنرانی

  ایشان به سمینار آینده موکول شد.
  

  

  RIHA - آزمون جامع انجمن هومیوپاتی ایران 

 

دوازدهمین آزمون جـامع انجمـن هومیوپـاتی ایـران، در تـاریخ      

 برگزار خواهد شد. 1395هفتم آبان ماه سال 

آزمون، اعضـاء رسـمی و افتخـاري انجمـن     شرکت کنندگان این 

   هومیوپاتی هستند.

  برگزار می شود. هسالبه طور مستمر، هر  این آزمون

  

 4صفحه  1صفحه 
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  لوك مونتانیه کاشف ویروس ایدز 

  در هفتمین کنگره ملی هومیوپاتی اسپانیا

 

 
  کاشف ویروس ایدز  Luc Montagnierلوك مونتانیه  دکتر 

  اسپانیا هومیوپاتیهاي یندگان انجمن کمیته برنامه ریزي و نمابا همراه 

 استینبدر کنار شهردار سن س

  

 Donostiaی اســپانیا، در ـره ملــی هومیوپاتـــهفتمــین کنگــ

(San Sebastian)  با حضور برنـده جـایزه    2016در ماه می

  نوبل پزشکی، لوك مونتانیه (کاشف ویروس ایدز) برگزار شد.

جـاه پژوهشـگر و   در این کنگره سه روزه، بـیش از دویسـت و پن  

هومیوپات اسپانیایی به ارایه آخرین دستاوردهاي تحقیقـاتی در  

  زمینه هومیوپاتی پرداختند.

 Etienne همچنین، سخنرانان مهم خـارجی از جملـه دکتـر    

Capieaux از بلژیک، دکترMarc Henry     اسـتاد دانشـگاه

، دکتر Michel Van Wassenhovenاستراسبورگ، دکتر 

Luc Uyttenhove  اودونتولوژیست از بلژیک، دکترAlain 

Duport    دامپزشک از فرانسه، دکتـرNiurka Meneses  

 Alejandro ، دکتـــر Bernaبیـــواینجینیر از دانشـــگاه 

Montero Cornejo   از دانشگاهConcepción   شـیلی و

انکولوژیست از بیمارستان توسـکانا ایتالیـا،    Elio Rossi دکتر 

 در این کنگره حضور داشتند.

ــ ــین مقــاالت سخنران ـــدر ب ــر نظــرات ـان اســپانیایی، م وارد زی

  ب کردند:ـبیشتري را به خود جل

  

 )،Anna Pla(دکتـر   "مطالعات کیس ریپورت با کیفیت بـاال "

کتـر  (د "اـه اروپـادیـی در اتحـاتـوپـاي هومیهــت داروـوضعی"

Gemma Pons،( "دکتـــر  "یـرتهاجمــــوژي غیـولــــانک)

Natalia  Eres،( "اروريـان نابـ ـی در درمـ ـارب بالینـ ـتج" 

 "یـت بینابینـــسیستیــ" )،Maria Jesus Balbas(دکتــر 

ــر ــ" )،Mikel Fuentes(دکت ـــی میـپل ـــروم ژيـال  "کـاتی

  .)Manel Mateu(دکتر 

ي قابــل در قســمت دامپزشــکی هومیوپــاتی نیــز ســخنرانی هــا

اسـتفاده متــداول از هومیوپـاتی در صــنعت   "تـوجهی در مــورد  

و  Isabel Blancoتوسـط دکتـر    "دامـداري و صـنعت شـیر   

تاثیر استفاده از آنتی بیوتیک هـا  "،  Cistina Iglesiasدکتر 

درمـــان " و Edgar Garciaتوســط دکتــر    "بــر روي دام 

 Coralتوسـط دکتـر    "هومیوپاتی در اختالالت پس از واکسن

Mateo .ارایه شد  

ه در ایـن گردهمـایی از جهـت    ـانیـ ـوك مونتـر لـ ـحضـور دکتـ  

پژوهش هاي انجام شده بر روي محلول هاي فـوق رقیـق حـائز    

اهمیت بود. لوك مونتانیه که سال ها پژوهشگر انستیتو پاسـتور  

در  1983پاریس بوده، به واسطه کشف ویـروس ایـدز در سـال    

جایزه نوبـل   2008ر سال بین جامعه پزشکی به شهرت رسید. د

پزشکی به دلیل کشف ویروس ایدز، به طور مشـترك بـه لـوك    

نتیجـه    2009در سال مونتانیه و رابرت گالو اعطا شد. مونتانیه ،

  باکتریایی با عنوان DNAپژوهش خود را بر روي 

Electromagnetic Signals Are Produced by 

Aqueous Nanostructures Derived from 

Bacterial DNA Sequences  

مایکوباکتریوم پیوم تحقیق کـرده   DNAمنتشر کرد. او بر روي 

و پس از تهیه محلول فوق رقیق از آن (مشابه شـیوه داروسـازي   

هومیوپــاتی) نشــان داد کــه ایــن محلــول قــادر اســت خــواص  

الکترومغناطیسی خاصی از خود نشان دهد. ایـن پـژوهش مهـر    

  هاي فوق رقیق هومیوپاتی.تاییدي بود بر موثر بودن دارو

  

  

  HRI همایش تحقیقات بین المللی دومین

  

Homeopathy Research Institute, UK  
  

 

  
  

)  با HRI(ی ـاتـوپـومیـات هـتحقیق هـمؤسس شـهمای نـدومی

 2015در ماه ژوئـن   "آخرین پژوهش ها در هومیوپاتی"موضوع 

  زار شد.ـر رم برگـدر شه

 39در این همایش، با حضور بیش از دویست و پنجاه نماینده از 

سـخنرانی و   35کشور، آخرین دستاوردهاي هومیوپاتی در قالب 

ــین   35 ــالینی و همچن ــادي، ب ــه تحقیقــات بنی پوســتر در زمین

  پاتوژنتیک با باالترین سطح علمی ارایه گردید.آزمایشات 

ــی   ــین الملل ــرانس نماینــدگان ب ــان ایــن کنف  ،ECHحامی

LHMI ،ECCH ،ECHAMP ،CCRH   و شـرکت هــاي

  داروسازي هومیوپاتی بودند.

دسـتورالعمل  "به موازات کنفرانس، کارگاه هایی با عنـاوین  

ــام      ــی انج ــی عمل ــراي بررس ــگ ب ــازي پرووین ــان س یکس

چـالش هـا و   "و  "استخراج اطالعات پروینـگ "، "پرووینگ

  نیز برگزار شد. "فرایندها براي تایید اخالقی پروینگ

در ابتداي همایش، طی نامه ایـی از سـوي وزیـر بهداشـت     

ایتالیـا، اهمیــت ایـن کنفــرانس، نــه تنهـا ارایــه تحقیقــات    

هومیوپاتی، بلکه ارایه کمکی حیـاتی بـه حـق اساسـی هـر      

ؤثرترین و مناسب ترین درمـان  شهروند براي دسترسی به م

  براي یک پاتولوژي خوانده شد.

همچنین، تعداد قابـل تـوجهی از سـخنرانی هـا در زمینـه      

  تحقیقات بالینی و نقش هومیوپاتی در درمان بیماري هاي

  

  

  ود.ـر بـر واگیـر و غیـواگی

ش، با بررسـی سیسـتماتیک   ـم این همایـج مهـیکی از نتای

سبو در درمان هومیوپاتی ایـن بـود   اآنالیز مطالعات پالـو مت

که داروهاي هومیوپاتی کـامال مشـابه، تـا دو برابـر پالسـبو      

  د.ـد هستنـمفی

در بخش تحقیقات پایه، محققان، نتـایج تحقیقـات مبتنـی    

  بر آزمایشات خود را نیز ارایه دادند.

چالش هاي سالمت عمومی، از دیگر موضوعات مورد بحـث  

عنـوان یـک گزینـه درمـانی در     بود. این که هومیوپاتی بـه  

کنار طـب رایـج وجـود دارد و علیـرغم پـذیرش کـم آن از       

  سوي مجامع علمی، محبوب مردم جامعه است.

ی و طـب رایـج،   ـوپاتـومیـعالوه بر آن، مقایسه هایی بین ه

هــم از نظــر روش درمــانی و هــم از نظــر مزایــا و عــوارض، 

  صورت گرفت.  

بــین المللــی الزم بــه ذکــر اســت کــه ســومین کنفــرانس  

، در اواخر ماه مه / اوایـل  HRIتحقیقات هومیوپاتی توسط 

  برگزار خواهد شد. 2017ژوئن 

  ع:  ـمنب

CONFERENCE REPORT, 

Cutting Edge Research in Homeopathy, 

HRI’s second international research 

conference in Rome, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.homp.2015.12.002  

  

  

  نشانی انجمن هومیوپاتی ایران

، 14تهران، خیابان مطهري، خیابان میرعماد، کوچه دهم، پالك 

  3ساختمان ماه تیسا، واحد 

  09359747078شماره تلگرام:   - 88725947تلفن تماس: 

   14 تا 10ساعات تماس، همه روزه از ساعت 

  بجز روزهاي تعطیل و پنج شنبه
  

 3صفحه  2صفحه 


