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 1397ماه اردیبهشت گزارش سمینار 

 انجمن هومیوپاتی ایران
 

 

صبح روز بيستت و هتتتا ارديبتتتت متاه، ستميوار دوره ا  

انجمن هوميوپاتی با حضور اعضا  ممتاز و افتخار  انجمن در 

 بوستان سئول برگزار شد.سالن همايش واقع در 
 

 
 

وان در ترداد اختتر متتتط آقتا  دکتتترانی، توستتاولين سخوت

ا  گذشتته، تارهتتاز سميو Neuroscienceث ته مبحتتادام

اط آن بتتتا و ارتبتتت Face Micro-Expressionsاره دربتتت

 د.تراد شتاتی ايتوپتهومي

 

 

مبتال  caseدر ادامه، آقا  دکتر حسين مظفر  کجيد  چود 

اتی توپتتوميتا مطرح کردند که بتا داروهتا  هتار  آستبه بيم

 ودند.تده بتان شتدرم

 
 

سخورانی بعتد ، توستط آقتا  دکتتر شتتريار موستو  نت اد، 

 ايراد شد. "خطاها  پزشکی"پيرامون مبحث 
  

 
 

خطا  پزشکی، به معوا  قصور خدمت يا ارتکاب عمل اشتتباه 

در اجرا يا در حين برنامه ريز  درمانی، بته صتورب بتال وه يتا 

 بالفعل است که موجر به آسيب به بيمار شود. 

آقا  دکتر موسو  ن اد، طب ه بود  خطاهتا  پزشتکی را بته 

 عووان کردند : صورباين 

 1صفحه 

http://www.homeopathyiran.org/


 
 

 

 ماه مرداد

1397 

 33شماره 

 

 انجمن هومیوپاتی ایرانخبرنامه داخلی 

 www.homeopathyiran.orgاستفاده از مطالب اين خبرنامه، با ذکر مأخذ بدون مانع است.                                       سايت انجمن هوميوپاتی ايران:  

  

 

 جراحی، تصويربردار  و ...( وع مراقبت )دارويی،تبر اساس ن -1

ت تراحتتترگ، جتد متتتطا )مانوتتتدب ختتتاس شتتتبتتر استت -2

 ت و ...(توليتار، معلتدگتانتم

ی، تاالتتتی مبتی، بتی دقتتی )بتوقتف ح تاريتاس تعتبر اس -3

 ارب و ...(تدم متتع

ب، تگاه، مطتتتايتتتتد آزمتطا )مانوتتتل ختتتاس محتتتبتتر استت -4

 آن و ...(ف تا  مختلتش هتان و بختارستتبيم

اران، ترستتتتان، پتزشکتتتر )پتاص درگيتتتاس اشختتتبتتر استت -5

 ازان و ...(تداروس

به گفته آقا  دکتر موسو  ن اد، در کتور ايران طب ته بوتد  

خطاها  پزشکی، بر اساس تعاريف ح توقی و قتانون مجتازاب 

 اسالمی است.

همچوين، ايتان به پيتترفت فرهوتس ستاز  در ستطح بتين 

جلوگير  از خطاها  پزشکی، آشکارستاز  ايتن المللی در امر 

خطاها و پذيرش آن ها از سو  کادر پزشکی و درمتانی اشتاره 

 کردند.

آقا  دکتر فاضل حميد بتوام، در ادامه سميوار دربتاره مبحتث 

اتی توپتتوميتا  هتتروما، روبريت  هتا  مختلتف آن و داروهت

وم تريکتپور، هايتارسولفتا، هپتت، آرنيکتمربوطه، از جمله آکوني

 د.تح دادنتوم توضيتو کوني
 

 

 

در قسمت پايانی سميوار، آقتا  دکتتر ستيوا مرشتد در متورد 

داروها  هوميوپاتی خانواده عوکبوتيان و وي گی ها  آن ها، از 

 جمله حساسيت به صوب و ارتعاش، مطالبی را عووان نمودند.
 

 
 

)بيتوه ستياه( از ختانواده عوکبوتيتان  Lat-mايتان به دارو  

اشاره کردند که دارو  اورژانسی متمی در ستکته هتا  قلبتی 

به عووان دارويی  Tarantulaاست. همچوين، در مورد دارو  

 توضيحاتی دادند. motion sicknessمتا در درمان 

 کتاب ها   غرفه فروشدر حاشيه سميوار، طبق روال معمول، 

ا شتده و کتتب هوميوپتاتی در دستترس تراقيه بتر پتتر اشتنت

 ود.ته بترار گرفتتن قتانجم اعضتا 
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 شش بیمه طب هومیوپاتی گستردگی پو

 عربی حاشیه خلیج فارس  در کشورهای
 

 

دتا به عوتوان يت  روش درمتانی تی که عمتاتتوپتوميتب هتط

 شتود، شواخته متی  (Alternative medicine) زينتجايگ

تحتت پوشتش ، ارستج فتتعربتی حاشتيه خليت ا تدر کتوره

 د.خدماب بيمه ا  حداقل شش شرکت بزرگ می باش

ی تاتتتوپتوميتب هتر، طتته زيتها  بيم حال حاضر، شرکت در

 :دهود اب خود قرار میتش خدمتت پوشترا تح

 ه دولتی عمانتبيم (Oman Insurance) 

 هتبيم  BUPA 

 هتبيم  NexCare 

 هتبيم  Emity 

حاشتتتيه کوگتتتره ستتتالمت و بتداشتتتت  ايتتتن اطالعتتتاب، در

 Dr" از جانب دکتر باترا (Arab Health Congress) عرب

Mukesh Batra" (ستته  متتدير اب وتوپتتتوميت  هتتتتپزش

  یتی دبتتکتتزشترک پتتتها در ش ی از آنته يکت  کتکليوي

Dubai Healthcare City - DHCC رار داردتقتتت) 

 د. ترديتت گتافتدري

 
 

 ت:تگف gulfnews گرتن و  به گزارشتهمچوي

در مورد پذيرش  DHCC بر اساس تح يق انجام شده توسط"

راد تدرصتد از افت 45اين روش درمانی از جانب متردم، ت ريبتا 

 ت نظارب و تتح مورد بررسی، خواستار اين روش درمانی،

 

 . ودهستتوسط نتادها  نظارتی و قانونی ضوابط کوترل شده 

اب درمتانی تخدمت ،هر روز نفر در 200  من ت ريبا تدر کليوي

درصتد  20ت می کوود که ت ريبتا تی دريافتاتتوپتوميتب هتط

 ها محلی هستود.  آن

ت ريبا شش ارائه دهوده خدماب بيمه، هزيوه ها  درمان طتب 

 ستيار هوميوپاتی را بازپرداخت می کوود و ما انتظار داريا تا ب

 ".ها  ديگر نيز از اين اقدام پيرو  کوود از شرکت

ع وتی، مجمتتربتتده عتحتتاراب متترا، در امتر باتتگفته دکتبه 

مورد در دبی و  45د )مطب هوميوپاتی ثبت شده وجود دار 51

 مورد در ابوظبی(.  6

بته متردم گزيوته  را افزود کته ايتن شتاخه پزشتکی،تر باتتدکت

درمانی جديد  ارايه نمتوده و بته ايتتان نيتز بترا  متديريت 

 آرتريت، ديابت، آلرژ ، ريتزش متو وبيمار  ها  مزمن مانود 

 .کم  کرده است … و درمان حمايتی سرطان

ش دو سو کتور تت که در ي  آزمايتان داشتاذع نتهمچويو  

در يونان نتان داده شده استت کته موف يتت در کوتترل قوتد 

،  دهتاد شتتج ايجتتب رايتتا  طتدرصد با داروه 45  خون، که

 یتاتتتوپتوميتا  هتاروهترف دتامصتد بتدرص 95ا تد تتمی توان

 د. تابتش يتزايتاف

آرتريت، متخص شده کته مبتال به در مورد بيماران  هميوطور

در م ايسته بتا  Rhus.toxمصرف داروها  هوميوپاتی مانوتد 

تتاثير بيتتتر  در ی غيتر استتروئيد ، تابتتا  ضد التتتداروه

 .تتاسه تداشتدرد  ودتبتبو ديته تش اسيتکاه

)مسئول روابط عمومی انجمتن  ميرعبدالهدکتر جالل  : مترجا

 هوميوپاتی ايران(

  :موبع 

https://gulfnews.com/news/uae/health/homeo

1.1447659-cover-insurance-have-to-pathy 
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 بکوگره جامعه بين المللی پزشکان هوميوپاهفتاد و سومين 

 باعووان

 "Contributing to Sustainable Healthcare"  
کتور  کيپ تاونشتر  در 2018سپتامبر   8 تا 5 درتاريخ

 برگزار خواهد شد.آفري ا  جووبی 
 

 :ست عالم شده امحورها  اصلی اين کوگره به شرح زير ا

 ميزان مرگ و مير مادران و نوزادان -

 بيمار  ها  مسر  -

 بيمار  ها  غير مسر  و اثراب زيست محيطی -

 بتداشتی جوسیمراقبت ها   -

 بتداشتی و درمانی یسيستا ها  مراقبت -

 حرفه ها  بتداشتی و درمانی -

 تح ي اب و پروويوس ها  اساسی -

 

 برا  دريافت اطالعاب بيتتر و رزرواسيون 

 می توانيد به آدرس

https://www.lmhi2018.org.za  
 مراجعه نماييد.

 

 
 

 
 

 هومیوپاتی تاریخ در گذاری و گشت

 

 

 بتا مصتادف پزشتکی علا تاريخ و بتريت تاريخ در 1۷96 سال

 .بوده است انگيز  شگفت اتفاقاب

 و هتا تح يتق ستال از پت  هانمن ساموئل دکتر سال، اين در

 جتانيتان بته را هوميوپتاتی ا  طتب م الته انتتار پيگير ، با

 هتا  شتگفتی فتکتت را تب دتش از تسرآغ و ودتنم رفیتمع

 آن هتا  شتگفتی هوتوز هتکت، یتپزشک شتدان راز و زترم رتپ

 جوتتر دادوار کتته بتتود ستتال همتتين همچوتتين، در. دارد ادامتته

(Edward Jennerواکسن ) کرد معرفی انتانيتجت به را آبله 

 .بود رتبت تتسالم برا  یتبزرگ دامتاق کار اين و

 پيتدا نجتاب مرگ از واکسن کتف از بعد که کسانی بسيار چه

 دکتتر جوتر در اقتدام ايتن از نيتز هانمن ساموئل دکتر. کردند

 .نمود تمجيد "ارگانون" کتاب

 Dr. William) نتولتتک امتليتتوي رت، دکتت1۷96ال تس در 

Cullenبست فرو جتان از ( رخت . 

 دنتخوانت اتبت ارتبت نتاوليت نتهانمت رتدکتت، ختتاري تترواي به

 گوه گوه تتدرخ تتپوس وردتم در نتکول رتدکت ا ته هتنوشت

 در تتمتابتتت ونتقانتت" بتته  اتاالريتتتم رو  آن درمتتانی اثتتر و

 .دترسي "یتاتتوپتوميته" اتي "انتدرم

 باعتث و دارنتد حضتور يکتديگر با زندگی، توام و مرگ هميته

 .وندتمی ش رتبت در تتحرک و شتپوي داومتت

 دکتر جالل ميرعبداله
 

 م االب علمی  اخبار، درج به تمايل صورب در

 ئولمس هب توانيد می هوميوپاتی، زميوه در خود تح ي اب گزارش و

  ،نواب نوشين ايران، هوميوپاتی انجمن خبرنامه

پيام داده يا به آدرس  091238۷440۷با تلگرام شماره 

nnavvab@yahoo.com انجمن، تأييد از پ  تا ايميل دهيد 

 .شود موعک  خبرنامه در
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