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كيميائية حيويةتغذية عالجية على أساس فردية   
 

 يمكن إعادة طبع هذه المقالة مجاًنا بشرط 

 Orthomolecular Medicine News Service "خدمة أخبار طب التصحيح الجزيئي"هناك إسناد واضح إلى يكون أن  .1

 "خدمة أخبار طب التصحيح الجزيئي" وكذلك رابط أرشيف  http://orthomolecular.org/subscribe.html  "الجزيئيخدمة أخبار طب التصحيح في " كالً من رابط االشتراك المجاني يتم تضمين أن .2

ources/omns/index.shtmlhttp://orthomolecular.org/res 

 

 

 للنشر الفوري

 2022،  يوليو 27،  تصحيح الجزيئيلخدمة أخبار طب ا

 لماذا تظل أستراليا مستعمرة جزائية لألطباء 

 األطباء الذين يجرؤون على مناقشة األمور الطبية لفيروس كوفيد يفقدون دخولهم

 
 افتتاحية أندرو دبليو سول 

 OMNS( 2022يوليو  27)

إذن يتم اضطهادهم بنشاط بسبب مناقشة قضية تتعلق بالصحة العامة ،  أنه عندما يتم إسكات األطباء ذوي الخبرة والمرخصين وحتى

عاًما. تم طرد الطبيب من مهنة الطب  40للغاية. هذا تقرير تلقيته مؤخًرا من طبيب أسترالي ، مؤهل تماًما ولديه خبرة  أطهناك شيء خف

 السائدة:  )كوفيد( COVID  روايةبسبب التشكيك في 

 

)المجلس الطبي األسترالي(. كان ذلك بسبب  AHPRA من قبل لجنة 2020مايو  28"تم تعليقي من قبل المجلس الطبي األسترالي في 

ج في المستشفى سببها العاليالتي تضمنت انتقادات للنظام الطبي واآلثار الجانبية لألدوية و المشاكل التي  فيسبوك كتاباتي على صفحات

http://orthomolecular.org/subscribe.html
http://orthomolecular.org/resources/omns/index.shtml
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هذه ، إال أن المجلس الطبي ما زال يعّرفني على  فيسبوك على الرغم من أنني لم أستخدم اسمي كطبيب عام على صفحاتوللمرضى. 

 أنني الطبيب الذي يتحدث عالنية ، وبالتالي اعتبر هذا األمر جريمة ".

 

، والتي أكدت أن هذا عمل   في ملبورن (هزلية محكمةية )الكنغرمحاكم ال، وهي نوع من  VCAT "لهذا السبب ، تمت إحالتي إلى 

 "بحيث تمت الموافقة على تعليق عملي  خطورة تم اعتبار أنني أمثلإجرامي خطير ، وبموجب قسم معين من القانون ، 

 

 عاًما من الممارسة العامة ، لم أؤذي مريًضا أبًدا".  40خالل "

 

وفيتامين د والمغنيسيوم والزنك.  سيأجهزتهم المناعية بفيتامين  اى مرضاي أن يدعموالتكاملي. كنت أقترح عل"لطالما كنت مهتًما بالطب 

العامة لدرجة أنك  الطبية الممارسة دوامةمن  المالي الدخل ويلكنت دائًما مهتًما بالنظر إلى السبب األساسي وراء المرض. لقد تم تح

تة مرضى في الساعة. في السنوات العشر الماضية ، تدهورت الممارسة الطبية إلى حد أصبحت فيه أصبحت طبيباً جيداً فقط إذا رأيت س

شركات  تم تعليق عملي ألنني انتقدتتحت سيطرة شركات األدوية الكبرى.  تماًما ، و باألدوية الممارسة الطبية التقليدية اآلن عالجية

الحظت  )المجلس الطبي األسترالي(. AHPRA اد الذي تعرض له األطباء بالفعل منوكنت قلقًا أيًضا من مقدار االضطه األدوية الكبرى

 أن بعض األطباء الذين تم إيقافهم وتجريمهم من قبل هذه المنظمة قد انتحروا ".

 

األخير  )المجلس الطبي األسترالي(. في غضون بضعة أشهر ، سأواجه العد التنازلي AHPRA "بعد مؤتمر بين محامي الدفاع الطبي و 

،  فيسبوك نشر معلومات مهمة على صفحاتب أقومي وإظهار أنني ستخدمون كل أنواع الذخيرة لتجريم. أتوقع أنهم سي2023في مايو 

 والتي يعتقدون أنها لعنة على السالمة العامة ". 

 

 "هذا يحدث لكثير من األطباء في جميع أنحاء العالم." 

 

حاليًا على قرض مصرفي وقد تم إعطاؤه لي قبل أن أدرك أنني سوف  أعيشلدعم نفسي ماليًا. أنا "مشكلتي هي أنه ليس لدي اآلن طريقة 

 بديل ". عمل أعلق لفترة طويلة من الوقت ، وأنني لن أن أتمكن من تعويض خسائري من خالل 

 

النظام الصحي أو في الصحة "لدى المجلس الطبي األسترالي قوانين تتطلب عدم السماح ألي طبيب موقوف عن العمل بالعمل في 

مؤهالت ممتازة في الطب  ألن لديالتكاملية بأي شكل من األشكال. أنا ممنوع من العمل في المجال الصحي الذي أعرف عنه الكثير 

 ." والصحة التكاملية
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أو العالج بالفيتامينات ، أو أي  "األطباء في أستراليا غير قادرين على التحدث عن الصحة التكاملية ، أو المحددات االجتماعية للصحة ،

ي ، أو شيء ال يتعامل مع العقاقير. إذا انتقدت الطب النفسي ، وتحدثت عن اآلثار الجانبية الخطيرة التي تسببها األدوية ذات التأثير النفسان

 ناقشت العالج الكيميائي وآثاره الجانبية ، فهذا غير مقبول ". 

 

في كثير من األحيان وإساءة معاملتهم في المستشفيات. وقد أكدت تجربتي الشخصية مع  الناس إهمالبها  "إنني قلق بشأن الطريقة التي يتم

 أن المرضى غالبًا ما يُعاملون كما لو كانوا أمراًضا وليسوا أشخاًصا".  نسبائي

 

ية. لقد فقد الكثير من الناس وظائفهم للمجتمع بأسره. أصبحت أستراليا في جوهرها دولة بوليس تقييد"أدرك اآلن أننا جميعًا في خضم 

. أشعر بالتعاطف مع كل هؤالء األشخاص "الكوفيد"تغطية أثناء وتزايدت األمراض العقلية بسبب الخوف الذي أحدثته وسائل اإلعالم 

 ر حياتهم بسبب اإلغالق والعزلة التي سببتها الطريقة التي تعاملت بها الحكومات مع الوباء ".يتدمتم الذين 

 

سبب نشره دون  ال تقتصر هذه المشكلة بأي حال من األحوال على أستراليا. بعد قراءة خطاب الطبيب اآلن ، يمكنك أن تقدر تماًما 

. لقد رأيت تقارير مماثلة من سنغافورة والمملكة المتحدة وفنلندا وكندا والواليات المتحدة والصين والعديد من البلدان هالكشف عن هويت

 فة المزيد ، يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى األخرى. لمعر

wellsholly19@gmail.comHolly Wells  

 

 

 

  :( حول هذا الموضوع متوفرة اآلن بلغات متعددة2021فبراير  14) OMNS خدمة أخبار طب التصحيح الجزيئيمقالة سابقة لـ

 

My Expulsion from Medical Practice: Censorship and economic ruin threaten dissenting 

physicians  

 الرقابة والخراب االقتصادي يهددان األطباء المخالفين:طردي من الممارسة الطبية

Mon expulsion de la pratique médicale - La censure et la ruine économique menacent les 

médecins dissidents  

 

Min eksklusjon fra medisinsk praksis  

mailto:wellsholly19@gmail.com
http://www.doctoryourself.com/omns/v17n07.shtml
http://www.doctoryourself.com/omns/v17n07.shtml
http://www.doctoryourself.com/omns/v17n07-ara.pdf
http://www.doctoryourself.com/omns/fra/v17n07-fra.pdf
http://www.doctoryourself.com/omns/fra/v17n07-fra.pdf
http://www.doctoryourself.com/omns/nor/v17n07-nor.pdf
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Mi expulsión de la práctica médica - La censura y la ruina económica amenazan a los médicos 

disidentes  

 

我被开除出医生队伍  

 

我被开除处醫生队伍  

  

  

 

  طب التغذية هو طب التصحيح الجزيئي
 

  :يستخدم طب التصحيح الجزيئي عالًجا غذائيًا آمنًا وفعااًل لمحاربة المرض. لمزيد من المعلومات

http://www.orthomolecular.org 

 

 اعثر على طبيب

 

 :لتحديد موقع طبيب في التصحيح الجزيئي بالقرب منك

g/resources/omns/v06n09.shtmlhttp://orthomolecular.or 

 

 

 .خدمة أخبار طب التصحيح الجزيئي التي تمت مراجعتها من قبل األقران هي مصدر معلومات غير ربحي وغير تجاري

 

 

 

 :مجلس مراجعة التحرير
Albert G. B. Amoa, MB.Ch.B, Ph.D. (Ghana)  

Seth Ayettey, M.B., Ch.B., Ph.D. (Ghana)  

Ilyès Baghli, M.D. (Algeria)  

Ian Brighthope, MBBS, FACNEM (Australia)  

Gilbert Henri Crussol, D.M.D. (Spain)  

Carolyn Dean, M.D., N.D. (USA)  

Ian Dettman, Ph.D. (Australia)  

Susan R. Downs, M.D., M.P.H. (USA)  

Ron Ehrlich, B.D.S. (Australia)  

Hugo Galindo, M.D. (Colombia)  

Martin P. Gallagher, M.D., D.C. (USA)  

Michael J. Gonzalez, N.M.D., D.Sc., Ph.D. (Puerto Rico)  

William B. Grant, Ph.D. (USA)  

Claus Hancke, MD, FACAM (Denmark)  

http://www.doctoryourself.com/omns/esp/v17n07-esp.pdf
http://www.doctoryourself.com/omns/esp/v17n07-esp.pdf
http://www.doctoryourself.com/omns/v17n07CHN-S.pdf
http://www.doctoryourself.com/omns/v17n07CHN-T.pdf
http://www.orthomolecular.org/
http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n09.shtml
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Tonya S. Heyman, M.D. (USA)  

Patrick Holford, BSc (United Kingdom)  

Suzanne Humphries, M.D. (USA)  

Ron Hunninghake, M.D. (USA)  

Bo H. Jonsson, M.D., Ph.D. (Sweden)  

Dwight Kalita, Ph.D. (USA)  

Felix I. D. Konotey-Ahulu, MD, FRCP, DTMH (Ghana)  

Jeffrey J. Kotulski, D.O. (USA)  

Peter H. Lauda, M.D. (Austria)  

Alan Lien, Ph.D. (Taiwan)  

Homer Lim, M.D. (Philippines)  

Stuart Lindsey, Pharm.D. (USA)  

Pedro Gonzalez Lombana, MD, MsC, PhD (Colombia)  

Victor A. Marcial-Vega, M.D. (Puerto Rico)  

Juan Manuel Martinez, M.D. (Colombia)  

Mignonne Mary, M.D. (USA)  

Jun Matsuyama, M.D., Ph.D. (Japan)  

Joseph Mercola, D.O. (USA)  

Jorge R. Miranda-Massari, Pharm.D. (Puerto Rico)  

Karin Munsterhjelm-Ahumada, M.D. (Finland)  

Tahar Naili, M.D. (Algeria)  

W. Todd Penberthy, Ph.D. (USA)  

Zhiyong Peng, M.D. (China)  

Isabella Akyinbah Quakyi, Ph.D. (Ghana)  

Selvam Rengasamy, MBBS, FRCOG (Malaysia)  

Jeffrey A. Ruterbusch, D.O. (USA)  

Gert E. Schuitemaker, Ph.D. (Netherlands)  

Han Ping Shi, M.D., Ph.D. (China)  

T.E. Gabriel Stewart, M.B.B.CH. (Ireland)  

Thomas L. Taxman, M.D. (USA)  

Jagan Nathan Vamanan, M.D. (India)  

Garry Vickar, M.D. (USA)  

Ken Walker, M.D. (Canada)  

Anne Zauderer, D.C. (USA) 

 

 

 )الواليات المتحدة األمريكية(  Ph.D .، أندرو دبليو. سولرئيس التحرير: 

 األمريكية(الواليات المتحدة )  .Ph.D. سميث ، يچروبرت : محرر مشارك

 (اليابان) .M.D. ،Ph.D،  ياناجيساوا محرر الطبعة اليابانية:  أتسو

  )الواليات المتحدة األمريكية( .M.D. ،Ph.D،  تشينج  محرر الطبعة الصينية: ريتشارد

http://www.doctoryourself.com/
http://www.doctoryourself.com/
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  )بلجيكا( .M.D،  فالديمير أريانوفمحرر الطبعة الفرنسية: 

 (النرويج)  .Ph.Dوليزينسكي ، ݒيلين ڤداج محرر الطبعة النرويجية: 

 (جمهورية مصر العربية)  R.Ph  ،P.G.C.Mمصطفى كامل ، محرر الطبعة العربية: 

 (كوريا الجنوبية)  .M.Dشين،  وچهايونمحرر الطبعة الكورية: 

 (األرجنتين) .Ph.Dسونيا ريتا رايال، محرر الطبعة األسبانية: 

 الواليات المتحدة األمريكية()  M.D., J.Dتوماس إي. ليفي ، : محرر مساهم

 المملكة المتحدة()  .M.B.B.S., M.R.S.Bداميان داونينج ، : محرر مساهم

 الواليات المتحدة األمريكية() .M.Sمحرر مساعد: هيلين سول كيس ، 

 الواليات المتحدة األمريكية() .B.Sc.C.Sمايكل إس. ستيوارت ، : محرر تقني

 الواليات المتحدة األمريكية( )  .M.Sكينيدي، روبرت سي. : محرر تقني مساعد

 )الواليات المتحدة األمريكية( ،  .J.Dيسون إم سول ، چ: مستشار قانوني
 

 

 لتعليقات واالتصال اإلعالمي: ل

drsaul@doctoryourself.com 

بشكل فردي رسائل البريد اإللكتروني للقراء ولكنها غير قادرة على الرد على ب "الجزيئيخدمة أخبار طب التصحيح " OMNSترحب  

 . على جميع الرسائل

 وقد يتم استخدامها للنشر أو ال. "خدمة أخبار طب التصحيح الجزيئي" OMNSتصبح تعليقات القراء ملًكا لـ 

 

 :للتسجيل مجانًا

http://www.orthomolecular.org/subscribe.html 

 

 إللغاء التسجيل في هذه القائمة:
ubscribe.htmlhttp://www.orthomolecular.org/uns 

mailto:drsaul@doctoryourself.com
http://www.orthomolecular.org/subscribe.html
http://www.orthomolecular.org/unsubscribe.html

