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 انجمن هومیوپاتی ایران 3169گزارش سمینار تیر ماه 

 

در روز شانزدهم تيرر مراه، سرمي ار دوره ان انجمرن هوميوپراتی در      

 سالن همايش بوستان سئول برگزار شد.
 

 
 

اولين سخ ران، آقان دکتر فربد ره مان چيت ساز، شرح حرال ير    

خانم پ جاه و پ ج ساله را بيان کردند که مبتال بره الاليرم و بررورا     

 تيپي  سوريازيس بوده است. 

قابل ذکر است که الاليم اين بيمار بر اساس رپرتورايز روبري  هران  

mind با تجويز چ د دوز دارون ،Nat.m  6با پوت سc  30وc  پس

 از مد  چ د ماه بر طرف شد.
 

 
 

در ادامه، آقان دکترر ره مرا، بره داروهرايی کره در درمران بيمرارن        

 .Lyc. ،Calc. ،Sulph. ،Graphسوريازيس کاربرد دارند، مان رد  

 اشاره کردند. .Silو 

روزوی، رهمچ ين، ايشان توضيح دادند کره از ديردگاه رپرتوريروی وير    

اساس، داروهران  ارن سايکوتي  است و بر اين رازيس ي  بيمرسوري

Tuja ،Nit.acid ،Caust. ،Calc.  وLyc.   در درمرران آن مررو ر

ان دکتر ره ما به داروهان هوميوپاتی مرو ر  رالالوه بر آن، آق هست د.

 ,.Caust., Phos., Spong ژهره ويره ها، برواع سرفران انردر درم

Dros.  اشاره کردند. ... و 

 

ش روان دربراره ن ر  ررداد اخر رر مهر رط آقان دکترتوس رانی دویرسخ 

face expression  .و ارتباط آن با هوميوپاتی ايراد شد 
 

 
 

نمرايش   برا  ،Neuroscience از ديردگاه ايشان در ايرن سرخ رانی،   

چهره افراد، به اهميت حاال  و حرکرا   حاال  گوناگون تصاويرن از 

حرال گيررن اشراره    مختلف الضال  صور  بيماران در ه گای شررح  

نموده و توضيح دادند که توجه به نمان چهره اشخاص می تواند بره  

 تشخيص دارون مشابه و تجويز صحيح تر در هوميوپاتی کم  ک د.

سپس، آقان دکتر کسرن چهرازن در مرورد رو  جديردن بره نرای     

Homotoxicology .شرح کامل اين مطلرب، در   سخ رانی کردند

 تفصيل آمده است. انتهان گزار  سمي ار به
 

 
 

آخرين مبحث سمي ار، توسرط آقران دکترر آر  احمردن در مرورد      

 ويژگی هان چ د دارون مهم هوميوپاتی ارايه شد. 
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از جمله اين داروها  ابروتانوی، بربريس، بوراکس، کاکتوس، کاالديوی، 

ترارنتوال  کانابيس، ايگ شريا، کوروکروس، فرروی متراليکوی، والريانرا و      

 بودند.

Homotoxicology 

 )ارايه توسط آقان دکتر کسرن چهرازن(

Homotoxicology   رو  جديدن است که مشتق از هوميوپراتی

 بوده و در اروپا کاربرد فراوانی دارد. 

مری باشرد کره     Bioregulatory medicineنای ديگر اين مترد،  

 Hans-heinrichاولررين بررار توسررط پزشرر  آلمررانی برره نررای    

Reckeweg (1905 - 1985) .او پزشکی بود که  ابداع شده است

به رو  هوميوپاتی کالسي  کار می کرد. اما بعد از مدتی، بره ايرن   

نتيجه رسيد که به جان شرح حال گيرن و آناليز بيمار کره نيراز بره    

زمان زيادن دارد، از رو  کلي يکال استفاده ک د. به اين صور  کره  

 ون خاص هوميوپاتی تجويز شود. بران هر بيمارن ي  دار

Homotoxicology     در واقرع بررسری ا ر هوموتوکسرين هرا برر ،

 Drainage andرون بردن اسرت کره شرامل سره بخرش اصرلی        

Detoxification  ،Immunomodulation  وCell and 

Organ Support ه ره بر رت کر ری اسر ردولراس جررر اسروده و برب

  DET (Disease Evolution Table)آن 

اين جدول بسيار مهم، وضعيت بالي ی افراد را برر اسراس    وي د.گ می

ت اطع اليه هان ج رين شر اختی )اکترودری، انردودری و مرزودری( از      

و  Humoral  ،Matrixف سرالمتی ترا بيمرارن، در سره فراز      رطي

Cellular .شرح می دهد 

، وقتی بدن با هوموتوکسين خارجی )مرل ميکرو  Humoralدر فاز 

ارگانيسم ها، دود دخانيا  و فلزا  س گين( يا داخلی )از جمله مواد 

( برخورد مری ک رد،   CO2ناشی از متابوليسم بدن مان د آمونياک و 

توسط سيستم ايم ی الکس العمل دفاالی از خود نشان مری دهرد و   

مری شرود. در    Matrix اگر موفق به ک ترل شرايط نشرود، وارد فراز  

، همان مايع ميان بافتی است که ارتباط برين سرلول    Matrixواقع 

 ها و جريان خون می باشد.

می شود، توسط شاخه هان  Matrixه گامی که هوموتوکسين وارد 

پروتئوگاليکن در اين فضا گيرر مری ک رد. در واقرع در ايرن حالرت،       

Deposition ا رادن در آنجرايجاد می شود و اگر توکسين مد  زي 

 

بماند، سلول هايی که در اين فضا هست د تحت ترا ير قررار گرفتره و    

در اي جرا اسرت کره مرحلره اول      می شوند. Degenerationدچار 

Homotoxicology  يع ی ،Detoxification    می تواند کمر

بيرون می  Matrixک د. به صورتی که هوموتوکسين ها را از فضان 

 Cell and Organو  Immunomodulationکشد و در ادامه، 

Support .ی ران آنتر ره داروهر رايرن امرر، بره وسيلر     انجای می شود

  صور  می پرذيرد. ايرن داروهرا، بيشرتر در کشرور      راکسيروترهوم

آلمان توليد شرده و ميرزان رقرت محلرول آن هرا، از رقرت محلرول        

ر داروهان هوميوپاتی پايين تر بروده و مولکرول هران مراده مرو ر، د     

،  Arndt-Schulzبر اساس اصل مهم  محلول دارو يافت می شوند.

اگر ميزان تحري  ضعيف باشد، باالث می شود کره سيسرتم دفراالی    

  بدن طورن ت ظيم شود که بر ضد هوموتوکسين المل ک د.

د و راب مری دهر  رش شتر رن واک ر ر ، به اير رط تحريرزان متوسرمي

 تحري  شديد، باالث مهار آن می شود.

Bioregulatory medicine      کره نرای ديگرر هوموتوکسريکولو ن

 Autoregulatingاسررت، در واقررع سيسررتم برردن را برره صررور  

System ه کوچر  تررين محررک    ره بر رورن کر رره طرد؛ برمی دان

 بيرونی مان د هيستامين ها حساس بوده و واک ش نشران مری دهرد.   

توسررط ترمورسررپتورهان  Thermoregulationهمچ ررين، المررل 

وجود در پوست و هيپوتاالموس انجای شده و در برابر تغيير حرار  م

درجره سرانتيگراد ت ظريم     73محيطی، درجه حرار  بدن را بر رون 

 کرده و حفظ می ک د. 

که در بدن وجرود   Autoregulating Systemب ابر اين به خاطر 

  انجای می شود. Bipolarدارد، فيدب  هان 

، وجود ارتباط و اطالالراتی اسرت    Autoregulationنکته مهم در 

دن ران بر ران هر رزن و ارگر رم مغر رز ت ظير رورها، مرکرکه بين رسپت

ادله شررده کرره برره آن   رمبرر Set Pointدن برره رران رسيررربرر

Cybernetic .گفته می شود 

Biocybernetic   اصطالحی است که به تازگی مطرح شده و اللرم

ارتبررراط درون يررر  موجرررود زنرررده اسرررت کررره داران سيسرررتم  

Autoregulation     مرررری باشررررد. ايررررن اللررررم، بررررر پايرررره

Homotoxicology  .ب ا شده است 

 همانطور که در پزشکی رايج مبحث اتيولو ن بران هر بيمارن وجود 
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دارد و گفته می شود که الامل بيمارن می تواند بر رون ارگان هران  

برردن افررراد مسررتعد تررا ير گذاشررته و پرراتولو ن ايجرراد ک ررد؛ در    

Bioregulatory medicine    نيز، ال يده بر اين است کره فراکتور

اتيولو ن وجود دارد و پاتولو ن ايجاد شده باالرث بره هرم ريختگری     

Autoregulation .می شود 

 Antihomotaxic medications : 

طب ه ب دن داروهان آنتی هوموتاکسي  برر اسراس فارمراکولو ن و    

 :استن ها به شرح زير نوع الملکرد و همچ ين گروه هان مختلف آ
 

Preparation groups in homotoxicology
Concentration of antihomtoxic medicines are very 
similar to the body’s own concentrations of  inter cellular 
messengers e.g. cytokines, neurotransmitters, … 

Classification of medications
By pharmacological groups

Plants, animal, human
Minerals
Catalysts

By type of action
Drain and detoxifying preparations
Immunomodulators
Cell and organ support preparation

Three pillars of
homotoxicology

 
 

Groups of  antihomotoxic medications

1. Combination preparations
Specialties
Composita
Homccords

2. Injeels
Single preparations in potency accords
Nosodes
Suis-organ preparations
Catalysts
Homeopathically adjusted allopathic preparations

 
 

اهميت زيادن داشته و بران شرروع   "Specialties"داروهان گروه 

 درمان م اسب هست د.  

اين گروه شامل داروهايی است که به صرور  کلي يکرال، هرر کردای     

روف ترين آن ها، ترکيب رمی شوند. معبران بيمارن خاصی استفاده 

Traumeel ش ره ن رت کراسImmunomodulation ه و رداشت 

 

مو ر در طب ورزشی و تروما می باشد و بره صرور  اشرکال دارويری     

 مختلف تزري ی، موضعی و خوراکی موجود است. 

، مجمواله ان از چ د دارون مختلرف از جملره    Traumeelترکيب 

ميال، آکونيتروی، هپارسرولفور و ... اسرت. تمرای     بالدونا، آرنيکرا، چمرو  

هست د. به اللت اي کره   xداروهان موجود در اين ترکيب، با پوت سی 

والر و رولکرررومرانربايررد رون نرروروترنس ميترهررا ا ررر ک  ررد کرره ن   

ر رد برا ير  ديگر   روالر بوده و به اين طريق مری توان ر  رولکررومراکرم

چ د دارون ديگر  شوند.دن رم برسيست Autoregulationب رموج

 و کاربرد آن ها در جدول زير آمده اند: "Specialties"از گروه 

Basic preparations: characteristics 1

Angin-Heel®
Indication: Tonsillitis

Engystol®
Indication: To activate the non-specific immune system 
particularly in influenza and viral disease in general.

Euphorbium compositum
Indication: Chronic sinusitis (maxillary sinus, frontal sinus, 
ethmoid bone, sphenoid bone).

Vertigoheel®
Vertigo, dizziness, nausea

Zeel®T
Arthritic Degeneration, Arthritic Stiffness: Arthritic Pain

 
ي  دارون مکمل از  "Specialties"بران هر ي  از داروهان گروه 

ور  رره در صردر نظر گرفته شده است ک "Compositum"گروه 

 رد.راده کر رد از آن استفر رباير ان، رل در درمر رامر رت کردی موف ير رال

کره از ارگران   مری باشر د   ی يار، داروه"Compositum"ان رداروه

 هان زنده تهيه شده و يا نوسود و کاتاليزور هست د :
 

Composita preparation
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المل کررده و ن رش    Cellularداروهان اين گروه می توان د در فاز 

Detoxification .داشته باش د 

 Homaccords : 

سی هران  را پوت ر ری بر راتر روپروميرد دارون هرا چ ری از دو يرترکيب

ی رکال داروير رور  اشر ره صره برد کرهست  (D potency)مختلف 

 Atropinaا موضعی توليد می شوند. مان د ری يرکوراری، خرزري رت

belladonna :D2, D10, D30, D200, D1000 . 

 Biopuncture : 

 Dr. Janروشی است که اولين برار ير  پزشر  بلژيکری بره نرای       

Kersschot  در ي  ک فرانس طب ورزشری مطررح    1991در سال

کرده است. در اين رو ، داروها در ن اط خاصی از بدن، بران حفرظ  

Bioregulation .تزريق می شوند  

م بدن رسيست Autoregulationهدف اين رو  درمانی، کم  به 

(، Traumeel)مان رد   ULD Medication، شامل است و داروها

Lidocaine  ،Normal saline  وDextrose .بره طرور    هست د

کم  به تحري   Dextroseمرال، در صور  پارگی تاندون، تزريق 

  کال ن ها در بافت و ترميم آن می شود.

هست د که با تشخيص پزش   Specificاين تزريق ها يا به صور  

ه و رو يا دور از م ط  Trigger pointر م ط ه به صور  الضالنی د

 nonای مری شروند و يرا    رجر ران ها انرامردون ها و ليگرانرراف تراط

specific      بوده که در م ط ه ايی که بيمرار درد دارد و بره پزشر

نشان می دهد، به صور  زير جلدن تزريق می گردنرد ترا بره بافرت     

هان اطراف هم م تشر شده و جذب سيستمي  نيز داشرته باشرد و   

گاهی تزريق با تشخيص پزشر    کم  ک د. Autoregulationبه 

 ود.ماهر، در ناحيه پريوست استخوان نيز انجای می ش

در موارد حاد مرل درد گردن و پشرت و يرا    Biopunctureکاربرد 

آسرريب هرران حرراد ورزشرری برروده و يررا در مرروارد مررزمن مان ررد درد 

سياتي ، التهاب تاندون آشيل و درد هان ناشی از اسرتئوآرتريت بره   

 کار می رود.

 Homeosiniatry : 

  اين رو ، تلفي ی از هوميوپاتی و طب سوزنی است. به ايرن صرور  

 ی از ردر ن طه خاص Biopunctureوه رکه دارون هوميوپاتی، به شي

 

 

ورد نظرر، در  ری مر ران داخلر رردد کره برا ارگر   رق می گرت تزريرپوس

 اشد.راط می برارتب

 
 

 هومیوپاتی طب از ایتالیا مردم مندی بهره میزان
 

 
 

. نمايد می استفاده هوميوپاتی طب از نفر ي  ايتاليايی، شش هر از

 ايتاليا آنسان خبرگزارن خبرهان از يکی ال وان موضوع، اين

(ansa.it) موسسه تح ي اتی بخش مطالعا  اساس بر که باشد می 

doxopharma است شده تهيه. 

 پزش  هزار بيست حدود که دهد می نشان مطالعه اين همچ ين،

 آن دارويی هان فرآورده و کرده استفاده هوميوپاتی طب از ايتاليا در

 . ک  د می تجويز خود بيماران بران را

 توليد شرکت بزرگترين که Omeoimprese داروسازن مجمواله

هان دارويی هوميوپاتی ايتاليا می باشد، در سال  فرآورده ک  ده

ميليون  95.9رشد نسبت به سال قبل از آن، معادل  5.9با  5112

هوميوپاتی يورو سود آورن از فرو  فرآورده هان دارويی طب 

 . داشته است

گرد  مالی حاصل از فرو  داروهان هوميوپاتی در کشور ايتاليا، 

ميليون يورو می باشد که سومين بازار داروهان  711ساالنه حدود 

 .است اروپا در هوميوپاتی

 دارد می ابراز Omeoimprese شرکت الامل مدير گورگا جيووانی

 است؛ باال هست د آش ا ما محصوال  با که هايی ايتاليايی تعداد که

 قرار تا ير تحت را المللی بين هان شرکت که اقتصادن بحران اما

 پرداخت را آن هزي ه بايد مردی که داروها تجويز بر ش  بدون داده،

 . گذارد می م فی تا ير ک  د

 

 (ايران هوميوپاتی انجمن ممتاز الضو) ميرالبداله جالل دکترآقان :  مترجم

 http://www.ansa.it:  م بع
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 کنترل برای شده رقیق بسیار باکتری از گسترده استفاده

 لپتوسپیروز اپیدمی

 

 و باال اهميت با زئونوز بيمارن ،(Leptospirosis) لپتوسپیروز

 . است استوايی م اطق در بارانی هان فصل در بروز اوج

 کارگيرن به بران مهمی دليل و بزرگ چالشی ،طبيعی باليان

 م اطق در خصوص به ،لپتوسپيروز از پيشگيرن هان استراتژن

  .است اندمي 

 بخشی ا ر اضطرارن شرايط در اما ؛است مؤ رن گزي ه واکسي اسيون

 . يابد می کاهش آن

 مداخال  کوتاه، زمان مد  در  ها اپيدمی ک ترل بران

 پاتو ن از استفاده اب  (homeoprophylaxis)هوميوپروفيالکتي 

  .است ک  ده کم  ايم ی ايجاد در شده رقيق بسيار هان

 بيمارن گسترده بسيار هوميوپروفيالکسی هنتيج گزار ، اين

 سال در کوبا کشور استان سه در خطرناک اپيدمی در لپتوسپيروز،

 . باشد می 5113

 :تحقیق روش

 بي ی پيش هان مدل از بيمارن بروز احتمالی روند تخمين بران

از رقت هان چهار  ،فرمول هوميوپروفيالکتي استفاده شد. ي  

به صور   ،. اين فرمولگرديدتهيه  لپتوسپيروزسويه در گرد  

در ي  اپيدمی  ،نفر با ريس  خطر باال  5.711.111 رانخوراکی ب

 . دش تجويز طبيعی، باليان تأ ير در م ط ه ان تحت

 آمده بدست مراقبتی هان داده مداخله، تأ ير گيرن اندازه م ظور به

 .شد م ايسه مداخله، بدون م اطق و گذشته در بيمارن روند با

 :نتیجه

کاهش مع ی دارن در بروز  هوميوپروفيالکتي ، مداخله از پس

در حالی که چ ين تغييراتی  ؛بيمارن در م اطق هدف مشاهده شد

ورد ردر م ط ه مارن راز نظر آم ساير م اطق وجود نداشت. در

زان قبلی ردرصد مي 21 لپتوسپيروز به کمتر اززان بروز رمي ،مداخله

 رويکردکه  نشان داداين تح يق  هت. نتيجرافش يرکاه

ه هوميوپروفيالکتي  با کاهش شديد بروز بيمارن و ک ترل هم

استفاده بران بيشتر  تح ي ا و  همراه بوده ،گيرن

  رلرک ت در راراج لرقاب زارروان ي  ابره ال رب یرسالکرروفيروپروميره

 

 .است ضرورن گيرن، همه

  ايران دکتر وحيده مظاهرن ، الضو ممتاز انجمن هوميوپاتیخانم مترجم : 

  http://www.sciencedirect.com : م بع

 ايران هوميوپاتی انجمن سايت وب در ،شده ترجمه م اله کامل متن

 .است موجود

 

 با بیماران در تراکئال درترشحات پتاسیم کرومات دی تأثیر

 وخیم شرایط

 

 دستگاه از که بيمارانی در تراشه لوله کردن خارج موانع از يکی

دا شده اند، ترشحا  رشته ان سفت و سخت تراکئال رت فسی ج

 پالسبو -ادفی، دو سو کور، ک ترلرر، تصرده نگرمطالعه ان آي  .است
 ( prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled study )  

 ررب ،یرزير زبان  C30ا رم دن کرومرپتاسيور ارزيابی تأ ير ربه م ظ

م دار ترشحا  رشته ان سفت و سخت تراکئال در بيماران بسيار بد 

 .است شده انجای COPD و حال با ساب ه مصرف دخانيا 

 تحقیق: روش

بيمار با ت فس خود بخودن  متصل به دستگاه  21در اين مطالعه، 

CPAP ((continuous positive airway pressure،  گلبولهان

( دريافت 5ا پالسبو )گروه ي( و 1) گروه  C30پتاسيم دن کروما  

ساالت تجويز شد. م دار  15فاصله  هگلبول دو بار در روز ب 2کردند. 

ترشحا  در روز دوی بعد از شروع مطالعه و همچ ين زمان خارج 

  بت شد. ICUکردن موف يت آميز لوله تراشه و مد  بسترن در 

 نتیجه:

خارج  زماناين مطالعه نشان داد که م دار ترشحا  تراکئال،  هنتيج

به طور مشابه مد  بسترن در کردن موف يت آميز لوله تراشه و 

ICU  1در گروه ( 1.1111به طور مع ی دارن کاهش يافت>P  .) 
(4.20 _ 1.61 days vs 7.68 _ 3.60 days, p < 0.0001  [mean _ SD]) 

دار شده  حاکی از آن است که پتاسيم دن کروما  توان ،اين نتايج

 بيماران ال دررا  رشته ان تراکئردار ترشحرد به کاهش م رمی توان

COPD  کم  ک د. 
 

 (الضو ممتاز انجمن هوميوپاتی ايران)دکتر وحيده مظاهرن خانم : مترجم 

  http://journal.publications.chestnet.org  :م بع

 .است موجود انجمن سايت وب در شده، ترجمه م اله کامل متن
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 معرفی بیمار
 

برگرفته از شماره سوی نشريه داخلی کميته هوميوپاتی مرکز زير، مطلب 

در درمان به لحاظ اهميت آن  که( بوده 17931پزشکی طب کل نگر )بهار 

 در اين خبرنامه گ جانده شده است.بيماران، 
 

 بيمارن هان مزمن وميازماتي  با توجه به اهميت مبحث درمان 

 در اي جا، معمول هوميوپاتی )ج رال هوميوپاتی(تفاو  آن با درمان 

نتيجه درمانی آن  وبيمارن که به دو رو  درمان شده شرح حال 

 شود. ه میيارا

 11/5/33در تاريخ  کارم د بازنشسته، ساله متاهل، 97بيمار آقان 

  بران اولين بار جهت درمان به هوميوپا  مراجعه نموده است.

 تحري  پذيرن و است:بوده بدين شرح  موقع مراجعه م بيمار دريالال

 درد زانو، گو ، وزوز شورن بزاق، سال گذشته، 5الصبانيت در 

خار   گرگرفتگی، بيخوابی و گ گی سر، اضطراب بران سالمتی،

م توجه به مجمواله الالي با بسيار م ظم است. بيمار چشم. درد بدن و

بران بيمار دو دوز  ،م ذه ی)ج رال هوميوپاتی( خصوصا الالي بيمار

م يالال ،در مراجعه بعدن تجويز شد. C30با پوت س  Nux.vدارون 

 بهتر شده اما گرگرفتگی صبحگاهی اشتهان بيمار خواب و ذه ی،

 الاليمبا توجه به بهبود  همراه با الرق ريز ، بسيار شديد شده است.

نتيجه درمانی ، برطبق قوانين هري گ ذه ی و تشديد هوميوپاتي 

در مراجعه  لذا بران بيمار پالسبو تجويز شد. .بوده است م اسب

انر ن ون افزايش داشته ولی  دارد که ابتدا اظهار میبيمار  ،بعدن

کمی هم افسردگی  مشکل سرگيجه و .کاهش يافته استک ون ا

سرگيجه  گرگرفتگی کم شده اما از بين نرفته است، پيداکرده است،

 ،همچ ين شود. ک د ايجاد میاز غذا اگر پرخورن  بعد ها و صبح

 حالت دوبي ی و ست.ا ها تر از ساير قسمت باالن سر داغقسمت 

توجه به بهبودن  با حين تماشان تلويزيون وجود دارد. لرز  تصوير

اين بار  ذه ی، الاليمقابل توجه در مرحله اول و برگشت نسبی 

Nux.v  پوت سبا C200 تجويز شد.  

گويد به مد  ي  هفته بسيار خوب بوده  بيمار می ،مراجعه سوی در

 است ولی از هفته دوی انر ن افت کرده و الالوه بر آن سردرد در

در اين زمان  درد چشم پيدا کرده است. پشت سر و ناحيه پيشانی و

 ،مراجعه به هوميوپا  دویدر  به هوميوپا  ديگرن ارجاع داده شد.

  خوابی، بی افسردگی، رگشته،الصبانيت ب شرح حال از اين قرار است:

 

دارون  ،الاليمبران بيمار با توجه به کليت  وزوز گو  هم دارد.

)به رو  ج رال  شد تجويز C30 پوت س با Lachمحلول 

  .هوميوپاتی(

سردرد کامال خوب شده ولی افسردگی ادامه دارد  ،در مراجعه بعدن

و  الاليمبا توجه به بهبود بعضی  و وزوز گو  تشديد شده است.

  پالسبو تجويز شد. تشديد هوميوپاتي  بران بيمار

گرگرفتگی  وزوزگو ، چشم، درد گ گی سر، ،مراجعه بعدن در

 اب. دارد اما سردردهايش خوب شده اند مشکل حافظه وجود ،گاهگه

ها بران ون  شديد چشم خصوصا درد و الاليمتوجه به کليت 

Sulph پوت س با C30 .تجويز شد  

وزوز گو  بهتر شده ولی وضعيت ذه ی فرقی  ،بعدندر ويزيت 

 لرز  بدن با گرس ه شدن همراه با طپش قلب، نکرده است.

 ها خوب شده و درد چشم گرگرفتگی صبحگاهی دارد. بيخوابی،

، م اسبدهی با توجه به الدی پاسخ . حافظه کمی بهتر شده است

 اتي به هوميوپا  ديگرن ارجاع داده شد که به رو  ميازم بيمار

  .نمايد درمان می

 وزوز س گي ی پيشانی، باشد: حين مراجعه به شرح زير می الاليم

درد قلبی  الصبانيت، سستی و رخو ، گو  مان د صدان حشرا ،

گرگرفتگی صبح موقع بيدار شدن همراه با الرق  حين الصبانيت،

 الاليمبيمارن و وجود مزمن بودن در اين مرحله با توجه به  ريز .

بران پيدا کردن دارون اتي  شروع شد و ان ميازمدرم ،سوري 

 :گرديدزير استفاده  الاليمم اسب سوري  از 

1:HEAT FLASHES OF MORNING 

2:HEAT FLASHES OF PERSPIRATION WITH 

3:EAR NOISE BUZZING 
 

)توجه . باشد می Carb.v الاليمت ها دارون پوشان ده اين سه 

بيمار يع ی ج رال  الاليمداشته باشيد که در اين مرحله از تمامی 

پس از تجويز دارو در مراحل بعدن  هوميوپاتی استفاده نشده است(.

گرگرفتگی صبحگاهی قطع شده ولی به جان آن الرق ريز  صبح 

وضعيت  دارد، گو  وجود صدان موقع بيدار شدن وجود دارد.

  ا گ گی در پيشانی وجود دارد.الصبانيت بهتر شده ام روحی و

صدان  خواب و الرق ريز  صبحگاهی در و الاليمر ره به تغييرتوج با

 که سبب  شد ويزرتج C30س رپوت  ارب Borax اررران بيمرب ،گو 
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 ولی پس از آن وضعيت روحی بيمار بهتر داغی شديد روز اول شد

بين  گرگرفتگی کامل از الرق ريز  صبحگاهی قطع شده، ،شده

با توجه به  ک د. زير بغل الرق می و گو  دارد وزوز رفته است،

باشد در  اوليه که نشانه دوز باال می تشديد پاسخ دهی م اسب و

  دريافت کرد. بيمار پالسبو ،ادامه

بيمار تا مدتی کامال خوب بود )حتی وزوز گو ( ولی مجددا 

با  Carb.v الرق ريز  برگشت که مجددا گرگرفتگی صبح با

کامال  و شدهبيمار تا ي  ماه بدون الالمت  د.شتجويز  C6 پوت س

ن ديگرالبته درمان در اين مرحله بخاطر مشکال   خوب بوده است.

جمله الفونت ادرارن  از .ادامه می يابد ويافته خاتمه ن ،ايجاد شده که

لذا  خوب است. وضعيت بيمار در حال حاضر که ک ترل می گردد.

کالی از ذکر ب يه روند درمانی صرف  شدنطوالنی بران جلوگيرن از 

 گردد. نظر می

 : مباحثه

اده از استفکه  گويد هان مزمن می هانمن در کتاب درمان بيمارن

هان مزمن در ابتدا بسيار اميد بخش  بران بيمارنهوميوپاتی ج رال 

در نهايت نا اميد ک  ده  و هدر اواسط کار با مشکل مواجه شدبوده؛ 

ست بار اول جواب ا ممکن ،الاليمکليت تجويز براساس  پس از .است

 ک د و الود می الاليمم اسبی به درمان داده شود اما هر بار که 

پاسخ دهی  ،شود ايجاد می الاليمی به آن افزوده يا تغييرن در الاليم

که ديگر جواب  به دارون اول بسيار کمتر خواهد شد تا حدن

 تجويز شود که با ديده میدر اين بيمار به خوبی  نخواهد داد.

Nux.v نه همه(  الاليماکرر  وداده پاسخ خوبی  مرحله اول در(

اين بار  وکرده الود  الاليمماه  دو اما مجددا پس از .شده استناپديد 

، اين C200با پوت س  Nux.vبا تجويز  و شدهسرگيجه هم اضافه 

که طبق  در حالیشده است. اد ف ط ي  هفته بهبودن ايجبار 

هوميوپاتي  مرحله  الاليممشاهدا  دکتر ک ت و با توجه به تشديد 

انتظار داريم که با افزايش قدر   بهبود طبق قوانين هري گ، اول و

اين تغييرا  با تجويزهان  باشيم.دهی م اسب ترن دارو شاهد ا ر

اين نشانه صحت  به رو  ج رال هوميوپاتی ادامه دارد و مکرر دارو

 شود گاه بهبودن حاصل نمی باشد ولی هيچ هوميوپا  میتشخيص 

 لذا بايد مشکل  ده د. تغيير شکل می و هون جابجا شد الاليمو ف ط 

 

  رد.رو کررن جستجران ديگرج را در

همانطور که گفته شد با توجه به مزمن بودن بيمارن )ساب ه دو سال 

کامل همچ ين ت ريبا همه گير بودن  سير  ابت و پيشرونده( و و

م ط ی است که درمان را به رو  ميازماتي  و با ي   اپيدمی سورا،

شود  در اين مرحله مالحظه می آنتی سوري  م اسب شروع ک يم.

 اپيدمي  سورا( الاليم)بيمار  الاليمکه هوميوپا  ت ها از بعضی از 

ست در مرحله ا لذا ممکن ک د. انتخاب می را دارو ونموده استفاده 

 نباشد ون بدست آمده چ دان شبيه تصوير بيمارتصوير دار اول،

ولی می بي يم  .(با داروهان اپيدمي  در ي  اپيدمی)مان د درمان 

لذا دارون مشابه واقعی بيمار همين دارو  و ک د که به خوبی ا ر می

 ست که باآن انکته ديگرن که بايد به آن توجه داشت  باشد. می

الصبانيت را بران پيدا کردن دارون  ذه ی و الاليموجود اين که 

Carb.v کار نبرده ايم و اين دارو از نظر داشتن اين الالمت ه ب

بي يم که اين الالمت کاهش  تجويز آن می اما با باشد، مشهور نمی

اين درمان ميازماتي  در واقع روشی بران يافتن  ب ابر يافته است.

نسبت به بيمار نه تغييرن در ديدگاه ما  دارون صحيح مشابه است و

تفاو   بيمار است. الاليمهدف اين رو  بهبود کليت  بيمارن و و

 ديگر اين نوع درمان با ج رال هوميوپاتی در اين بيمار مشهود است

و آن، تجويزهان مکرر داروهان مختلف آنتی سوري  با تغيير تصوير 

در حاليکه در ج رال هوميوپاتی و طبق مشاهدا   .بيمار می باشد

الود نکرده است حق  الاليم ک د و ا زمانی که دارو المل میت ،ک ت

 تجويز دارون ديگرن را نداريم.

دارون آنتری سروري     2خرود در حردود    تا پايان درمران  ،اين بيمار

 هان متفاو  و با توالی  هان مختلف دريافت کرد و مختلف با قدر 

دارو بران ک ترل حملره الفونرت ادرارن خرود دريافرت      سههمچ ين 

  ده است.نمو

ست که درمان آنتی سوري  بره مع ری   ا ايننکته جالب توجه ديگر، 

بيمرار   الاليرم يکی از داروهان آنتی سوري  بر اسراس کليرت    تجويز

ور کره  سولف ،بي يد بيمار در مرحله اول باشد و همانطور که می نمی

نيز دريافت کرده ولی پاسخ  راباشد  می بهترين دارون آنتی سوري 

 سوري  ون در نظر گرفته نشده است. الاليم زيرانگرفته است 
 

 بازآرايی : خانم دکتر االظم ادب جو  )الضو ممتاز انجمن هوميوپاتی ايران(
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 ابالغیه جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 به دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 

 از پزشکی اللوی هان رشته دانشجويان آگاهی افزايش م ظور به

 معاونت طرف از 9/9/1799 تاريخ در، مکمل و س تی هان درمان

شوران  مصوبه، پزشکی آموز  و درمان، بهداشت وزار  آموزشی

 طب مبانی با آش ايی درس واحد دو ارايه زمي ه در ارزشيابی الالی

 و دندانپزشکی، المومی پزشکی آموز  برد هيا  به، مکمل و س تی

 پزشکی جديد کوريکولوی ابالغ با متعاقبا. است شده ابالغ داروسازن

 طب با آش ايی آموز  کشور پزشکی اللوی دانشگاههان به المومی

. شد اجبارن داروسازان و دندانپزشکان پزشکان بران مکمل و س تی

 هوميوپاتی انجمن سايت وب به توانيدمی ابالغيه اين مشاهده بران

 .نماييد مراجعه www.homeopathyiran.org ايران

 
 

(، ک فرانس و Ayushوزار  آيورودا، سيدا و هوميوپاتی ه د )

در دبی برگزار  1799نمايشگاه بين المللی خود را در آبان ماه سال 

الالقم دان می توان د جهت اطالالا  بيشتر به آدرس اي ترنتی  .کرد

www.ayushdubai.org .مراجعه ک  د 
 

 
 

 
 

  ارجمند استاد شایسته انتصاب

 نژاد مظاهری علی دکتر آقای جناب

  ایران هومیوپاتی انجمن مدیره هیئت عضو

  (سنتی) ایرانی طب دانشکده ریاست عنوان به

 مکمل و ایرانی طب پزشکی، تاریخ مطالعات مؤسسه و

 ایران پزشکی علوم دانشگاه

 

 طی ايران، پزشکی اللوی دانشگاه يسئر ،پور ناصرن مسعود دکتر

 طب دانشکده رياست ال وان به را نژاد مظاهرن اللی دکتر حکمی

 اين مکمل و ايرانی طب پزشکی، تاريخ مطالعا  مؤسسه و س تی

 .نمود م صوب شگاهندا

 االضان و مکمل طب جامعه و ايشان به را شايسته انتصاب اين

 . نماييم می الرض تبري  ايران هوميوپاتی انجمن
 

 

 ای حرفه اخالق کمیته اعضای معرفی و انتخاب

 ( خراسان شاخه)  ایران هومیوپاتی انجمن

 مشهد پزشکی نظام سازمان به

 

 اللمی هان انجمن مرکزن شوران چهاری و بيست جلسه مصوبه پيرو

 خرانم  سررکار ، ان حرفره  اخالق کميته تشکيل بر مب ی ،تخصصی و

، خراسان شاخه هوميوپاتی انجمن رئيس،  انی ابراهيمی فاطمه دکتر

 مسرئول  ال روان  به را سعيدن جعفر دکتر آقان 2/3/1799 تاريخ در

 آقايران  وخراسران   شراخه  هوميوپاتی انجمن ان حرفه اخالق کميته

ايرن   االضان ال وان به را حاجيان اميررضا دکتر و احرارن يداله دکتر

 .نمودند معرفی مشهد پزشکی نظای سازمان به، کميته
 

 برگزارن به مربوط اطالالا  اخبار، درج به تمايل صور  در

 زمي ه در خود تح ي ا  گزار  و تأليفا  آموزشی، هان دوره

 هوميوپاتی انجمن خبرنامه مسئول با توانيد می هوميوپاتی،

 19157331113 تلفن شماره به نواب نوشين ايران،

 پس تا بگيريد تماس nnavvab@yahoo.com ايميل و

 .شود م عکس خبرنامه در انجمن، تأييد از
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