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قمده از پرندگان ،به تشريح عالينم و خصوصنيات چنند داروی
مهننم از ايننن دسننته پرداختننند .از جملننه داروهننای پرننندگان،

صبح روز جمعه بيست و هفتم مهر ماه ،سمينار علمی انجمنن

،Cygnus-Cy ،Colum-p ،Haliae-Lc ،Falco-p

هوميوپاتی ايران با حضور اعضای هيات مديره جديد انجمن ،با

 Dio-eهستند.

رياسنت قانای دکتنر علنی مظناهری ننداد ،در سنالن همنناي
موسسه تارينخ پزشکنی طننب اسالمننی و مکمننل دانشگنناه
علنوم پزشکنی اينران برگنزار شد.

سپس قاای دکتر جنواد مفيند اداروسناز و هوميوپناتد بعند از
بيان تاريخچه قشنايی خنود بنا طنب هوميوپناتی ،منروری بنر
بخشنامه هايی کردند که بر اساس قن ها ،رشته هوميوپناتی در
اولين سخنران سنمينار ،خنانم دکتنر پريسنا اصنانلو ،در منورد

شننورای عننالی ارزشننيابی وزارت بهداشننت ،درمننان و قمننوزش

متريامديکای داروی هوميوپناتی  Mancinellaو چنند case

پزشکی به عنوان يکی از رشته های طب مکمل تاييند شنده و

مرتبط با قن توضيحاتی دادند که شرح کامل قن به تفصنيل در

برای فعاليت پزشکان هوميوپات نيز تعيين تکليف شده است.

انتهنای اينن گنزارش قمنده اسنت.

ايشان همچنين ،به پيگيری های خنود در زميننه اخنذ مجنوز
سخنرانی بعدی ،توسط قاای دکتر سينا مرشد در ادامه مبحث

بننرای ارايننه دارو توسننط داروخانننه هننای معتبننر و زيننر نظننر

 Bird Remediesاز سمينار گذشته ارايه شد.

داروسازان دارای صالحيت ،اشاره کردند.

ايشان بعد از مروری بر تنم کلنی داروهای هوميوپاتی به دست

در اسمت دوم سمينار ،خانم مهنندس اکبری ،پيرامون مبحث

استفاده از مطالب اين خبرنامه ،با ذکر مأخذ بدون مانع است.
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قگنروهومينوپاتنی سخنراننی کردنند .ايشننان پنس از تعرينف

بيماری های گيناهی منی شنود .خنانم مهنندس اکبنری طنی

واژه قگنروهومينوپاتننننی و کننناربرد قن در گيننناه پزشنننکی و

تحقيقات خود ،چند داروی هوميوپاتی در پوتنس های مختلف

پيشگيری از بيماری های گياهنان ،به بيان مزايای اين شاخننه

را بنننا ميکروسنننکوا هنننای الکتروننننی ا TEMو SEMد در

از طب هنومينوپاتنی پرداختند.

قزمايشگاه بررسی کرده و به اين نتيجه رسيده انند کنه داخنل
داروهای هوميوپاتی با پوتنس های مختلنف ،مناده ننانو وجنود
دارد که از نظر ايشان ،يکی از مهم ترين علنل تناثير داروهنای
هوميوپاتی می تواند می باشد.
در ادامه سمينار ،قانای دکتننر حسنين مظفنری کجيندی بنه
طنرح يک  caseمبتال به رينزش منو پرداختند کنه بنا داروی
هوميوپاتی تاليننوم درمننان شنده و موهننای او رشنند مجندد
داشته است.

از جمله مزيت های روش قگروهوميوپاتی ،عدم ايجناد عنوار
جانبی و عاليم سرکوب کننده مانند گياه سوزی بنوده و بنرای
باغداران و کشاورزان مقرون به صرفه است.
از ديگر مزايای هوميوپاتی در گياهان ،افزاي

کيفيت و کميت

محصوالت کشاورزی و زود بازده شدن قن ها اسنت .همچننين
می توان از قگروهوميوپاتی برای ارتقنا کيفينت کنود گياهنان
استفاده کرد .به طور مثال ،برای تامين کربن خاک ،می توان از
داروی کربووج و گرافيت استفاده نمود.

سخنرانی پايانی ،توسط قاای دکتر قرش احمدی ايراد شد.

خانم مهندس اکبری ،به تقويت گيناه و تنظنيم جرينان شنيره
نباتی با داروهای هوميوپاتی اشاره کردند کنه باعنث منی شنود
گياه در معر

قفنت هنا انرار نگينرد و ينا اينکنه خنود گيناه،

توکسين های طبيعی توليد کند که باعث دور شندن قفنت هنا
احشراتد شود .اين امر موجب می شود که کشاورزان از قفنت
ک

ها کمتر استفاده کرده و در نتيجه ،اثرات زيان قور زيست

محيطی نيز کاه

يابد.

مثنننال ديگنننری از پيشنننگيری بيمننناری هنننای گيننناهی در

ايشان در اين سمينار ،به مرور کامل خصوصنيات چنند دارو از

قگروهوميوپاتی ،قغشته کردن بذر گياهان يا نهال ها با محلنول

دسته نمک های شوسلری ،از جمله فسفات قهن اFPد ،کلريند

دارويی سيليس ،ابنل از کاشت است که موجنب جلوگينری از

پتاسيم اKMد ،سولفات پتاسيم اKSد ،فسفات پتاسيم اKPد
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کلريد سديم اNMد ،سنولفات سنديم اNSد و فسنفات سنديم

گرفتن سر در معر

اNPد پرداختند.

در جای سفت ،بسته شدن گوش ها ،ني

خورشيد ،خالی بودن سنر ،دراز کشنيدن

های فواانی گلنو ،وجنود قتن

الکتريکی در اسمت

در معنده و بسنته و بناز شندن

ناگهانی معده و احساس وجود چيزی زنده در معده.
 عاليم دارو با نوشيدن قب سرد بدتر شده ،اما به طور کلی
با دراز کشيدن در جای گرم بهتر می شود .ولی سردرد ،با
گرمای اجاق بدتر می شود.
 : Mindحس خالی شدن از فکر ،فراموشی ،غم ،عندم تماينل
به کار ،عدم تمايل به پاسخ دادن بنه سنواالت ،خجنالتی وکنم
حرف بودن ،ترس از روح و شيطان و تصور اينن کنه در شنرف
ديوانه شدن است.

متریامدیکای داروی Mancinella

 : Headسرگيجه ،از دست رفتن هوشنياری ،حنس سنبکی و

اراينه توسنط خانم دکتنر پريسا اصانلو

خالی بودن سر ،حنس سنوزش و نني

اعضو هيات مديره انجمن هوميوپاتی ايراند

زدن در سنر ،سنردرد،

خارش ،ريزش مو پس از بيماری های حاد شديد.

اينننن دارو از مينننوه ،بنننرس و پوسنننته درختنننی از گوننننه
 Esphorbiaceتهيه می شود .تمام اجزای درخنت ،از جملنه
شيره و حتی دود ناشی از سوزاندن چوب قن نيز سمی است و
سبب کوری می گردد.

 : Eyeهاله قبی زير چشم ،التهاب شديد که سبب کوری چنند
روزه می شود ،ورم لبه های پلک ،سنگينی و خشکی در چشنم
و پلک ها ،سوزش ،حرکت موجی اجسام جلوی چشم ها.
 : Earاحساس بسته شندن گنوش هنا ،گرمنی و ارمنزی اللنه
گوش ،شنيدن انواع صداهای اضافه.
 : Noseسوزش ،خشکی ،احساس فشار در ريشه بينی.
 : Faceگرگرفتگننی ،خننارش ،حننس سننوزش و ننني

زدن در

صورت و صبح روز بعنند ،ورم و تنا ههننر ،وزيکننول هنايی بنا
ماينع زرد رنند هاهر شده و روز بعد از قن نينز پوسته رينزی
ايجاد می شود.
 : Mouthتلخی ،طعم خون پس از خواب ،زبان بار دار ،قفنت
در پروويننند دارو ،سننوزش در تمننام اسننمت هننای بنندن،

ااحتمال HSVد ،سوزش غيراابل تحمل و حس ني

وزيکنوالسيون و زخنم هنای پوسنتی  -مخاطننی بنه شنندت

با قب سرد بهتر می شود .وجود وزيکول های کوچک در تمنام

دينده می شود.

دهان و زبان ،بزاق بد بو و زرد ،دهان بد بو که توسط خود فنرد

عالیـم  : Pecularاحساسناتی ماننند کوفتگنی در سنر ،ارار

هم غير اابل تحمل است ،تاول های بزرس در کام.

استفاده از مطالب اين خبرنامه ،با ذکر مأخذ بدون مانع است.
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 : Throatبزرس شدن زبان کوچک ،حس گرما در حلق بدون
احساس تشنگی ،احساس تشنگی زياد پس از بيدار شدن ،ورم
و چرک زياد لوزه ها همراه احساس خفگی.
 : Appetiteتشنه برای قب سرد ،تنفراز الکل و گوشت و نان،

بهمن ماه 1397
شماره 35

انتصاب شایسته جناب آقای دكتر علی مظاهری نژاد،
رئیس انجمن هومیوپاتی ایران را به سمت سرپرستی
معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی ایران
تبریك گفته و موفقیت روز افزون ایشان را

به خاطر سوزش گلو ،تنها می تواند غذای مايع بخورد.
 : Stomachسوزش ،درد ،ورم ،حسناس بنه فشنار دادن ،بناد

از خداوند متعال خواستاریم.

گلو ،تهوع ،استفراغ ترش ،استفراغ سبز همراه با عدم تمايل بنه
قب ،استفراغ غذا ،باال قوردن توده چربی ،بدتر شندن درد و ورم

انجمن هوميوپاتی ايران از کليه اعضای محترم انجمن و

معده با نوشيدن قب ،احساس اين کنه معنده مثنل ينک تنوده

عالامندان به طب هوميوپاتی دعوت می نمايد تا در دومين

جمع و سپس باز می شود.

نمايشگاه بين المللی تخصصی طب سنتی ،طب جايگزين و

 : Abdomenسوزش ،حس نني

زدن در هيپوکنندر چن ،

صدای اارواور در سمت چ واتی به راسنت دراز منی کشند،
دردهای شکمی پس از نوشيدن قب.

داروهای گياهی اترامدکس Tramedexد که در تاريخ 30
بهمن تا  3اسفند  97برگزار می گردد ،شرکت کنند.
انجمن هوميوپاتی ايران نيز همانند سال گذشته در اين

 : Rectumسوزش ،احسناس پنری رکتننوم همنراه احسناس

نمايشگاه حضور خواهد داشت.

خالی بودن معده ،اسهال های پر حجم ،اسهال خنونی و سنبز،
يبوست ،ترشح خنون بند بنو از همورو،يند ،احسناس ننب

در

قنوس پس از مدفوع.
 : Chestقسم ،صندای سننوت هنگنام نفنس کشنيدن ،ايجناد
سرفه با صحبت کردن و سرفه بنا کنوچکترين حرکنت ،تنپ
الب با سرفه.
 : Urinary Organsسوزش ادرار ،ادرار اهوه ای يا سنفيد و
ابری ،حس ني

زدن در مثانه ابل و در شروع ادرار ،احسناس

کوفتگی در کليه ها.
 : Skinسوزش ،ارمزی ،وزيکول های کوچک کنه منتهنی بنه
پوسته ريزی می شوند.
 : Sleepخواب قلنودگنی ،خمينازه کشينندن ،بينندار شنندن
ب ننه خاط ننر احس نناس ني نن

هننای الکت ننريکی در حل ننق و

حنجنره ،ايجاد سنگينی و خواب رفتگنی دست هنا ،گرفتگننی
گردن ،دهنان تلنخ و حلنق خشنک پس از خنواب.

استفاده از مطالب اين خبرنامه ،با ذکر مأخذ بدون مانع است.

در صورت تمایل به درج اخبار ،مقاالت علمی و گزارش تحقیقات خود در زمینه
هومیوپاتی ،می توانید به مسئول خبرنامه انجمن هومیوپاتی ایران ،نوشین نواب ،با
تلگرام شماره  09123874407پیام داده یا به آدرس nnavvab@yahoo.com
ایمیل دهید تا پس از تأیید انجمن ،در خبرنامه منعکس شود.
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