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Atualização
2º Trimestre de
2021

Reunião Especial WNF
Devido às restrições globais de viagens, os planos para a 4ª Assembleia
Geral da WNF, marcada para junho de 2021, promovida por nosso
membro titular da França, a Organização de Medicina Natural e Educação
em Saúde (OMNES), foram adiados por um ano.
Em seu lugar, a WNF realizou uma Reunião Especial virtual em 19 de maio
de 2021. Representantes de 21 países, 48 membros ao todo, juntaram-se
via ZOOM. Além das tratativas normais de uma reunião executiva
(aprovação de novos membros, atualizações dos comitês), os participantes
deram as boas-vindas a três novos membros executivos, revisaram as
atividades nos últimos dois anos, aprovaram o relatório financeiro da
organização e aceitaram um novo Plano Estratégico.
Com base na conclusão bem-sucedida do plano 2019-2021, o novo Plano
Estratégico define metas para números de membros, patrocínio, bem
como o lançamento de um novo site de Saúde Ambiental e estabelecimento
de novas alianças externas.
Os detalhes da reunião podem ser encontrados na seção de membros do
nosso site.

WHA74
A 74ª Assembleia Mundial da Saúde foi realizada virtualmente de 24 de
maio a 1º de junho de 2021. Tina Hausser (1ª VP), Jon Wardle
(Secretariado) e a Presidente do WNF, Iva Lloyd, participaram do evento
e apresentaam alguns destaques:
Pela primeira vez, os documentos da WHA colocaram
especificamente as medicinas tradicionais e complementares
diretamente como um requisito para a agenda de saúde universal
centrada no paciente.
As principais áreas de enfoque da WNF estão sendo apoiadas pela
Organização Mundial de Saúde.
Discussões sobre a pandemia, esforços de vacinação, planos de preparação
para o futuro e um novo compromisso com a saúde universal foram os
principais focos da WHA.

3º Fórum Mundial de Medicina Tradiccional
O 3º Fórum Mundial de Medicina
Tradicional foi realizado
praticamente no último fim de
semana de maio. As palestras
delinearam o papel da Medicina
Tradicional na saúde global e no
COVID-19. O presidente da OMS,
Dr. Zhang Qi, fez um discurso de
abertura muito informativo. As
apresentações do evento podem
ser encontradas aqui: Report
Videos - World Traditional
Medicine Forum (wtmforum.com)

Cobertura Universal
de Saúde

LinkedIn

O enfoque da OMS é a cobertura
universal de saúde e a garantia de
cuidados de saúde equitativos para
todos até 2030. É uma meta
elevada que, reconhecem, exigirá a
participação de todos para alcançála. Recentemente, eles lançaram o
Manual da OMS sobre participação
social para cobertura universal de
saúde. Por favor dê uma olhada.

A WNF criou uma página
no LinkedIn para que os
naturopatas / naturólogos possam
ficar mais bem informados sobre
as atividades da WNF.
Agradeceríamos se você dissesse
aos seus membros que eles podem
seguir a WNF
no Facebook, Twitter, Instagra
m e LinkedIn.

Atualização sobre a
Avaliaçção de
Tecnologia em Saúde

Campanha dos
Poluentes Ambientais

Estamos avançando bem com a
Avaliação de Tecnologia em Saúde
(HTA). Obrigado a todos os
membros que participaram da
redação de seções do HTA ou que
revisaram diferentes capítulos.
Estamos no caminho certo para
publicar o HTA na primavera de
2021. Manteremos você a par de
nosso progresso.

Estaremos iniciando a campanha
de mídia social sobre Poluentes
Ambientais no próximo mês.
Estaremos fazendo duas postagens
por semanas com o objetivo de
educar o público sobre os riscos à
saúde associados aos poluentes
ambientais. Nós encorajamos você
a compartilhar essas postagens em
suas redes sociais.

Apresentação dos
Novos Membros
Executivos

Segurança
Cibernética e a WNF

Na Reunião Executiva Especial da
WNF, em 19 de maio de 2021, três
novos membros do Comitê
Executivo foram aprovados:
Ásia: Representando a Índia,
Suhas Vinchurkar substitui
Dhananjay Arankalle para que o
saldo do mandato atual seja
concluído em 2022.
Europa: Maité Diharce (França) é o
novo representante europeu que
assume o lugar que Erika Brajnik
da Eslovênia ocupou nos últimos 3
anos.
América Latina: Carina Behrens
Muniz, do Uruguai, substitui
Blanca Morgando (México) para o
saldo do mandato a ser concluído
em 2022.
Damos as boas-vindas aos nossos
três novos membros do comitê. E
em nome do Comitê Executivo,
obrigado a Blanca, Dhananjay e
Erika por seus serviços prestados à
WNF.

Um e-mail recente, parecendo ser
da WNF, nos levou a revisar nossas
medidas de segurança de e-mail e
site. Queremos garantir aos
membros que não compartilhamos
seus endereços de e-mail com
ninguém. Se você receber um email que parece ser da WNF,
pedindo fundos ou fazendo
marketing / vendendo algo - é
SPAM e deve ser excluído
imediatamente. Se algo parecer
suspeito, não responda ao e-mail encaminhe para info@
worldnaturopathicfederation.org
Também removemos recentemente
todos os endereços de e-mail de
nosso site e instalamos uma página
de contato. Se você tiver alguma
dúvida sobre as comunicações que
está recebendo do WNF, entre em
contato conosco.
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