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Atualização do 1º
Semestrte  2021

Avaliação de Tecnologia em Saúde

Nossa Avaliação de Tecnologia de
Saúde (HTA) sobre Naturopatia
será o resumo de uma pesquisa
para delinear e apoiar a prática
naturopática globalmente. O HTA
será publicado mais tarde em 2021
e resultará em um livro-texto de
300 a 400 páginas. Em março,
membros da comunidade WNF
receberam capítulos importantes
para revisarem sobre conceitos em
naturopatia; história, filosofia e
princípios; e prática naturopática.
O comitê de pesquisa da WNF e
suas instituições educacionais
afiliadas doaram uma quantidade
enorme de tempo e recursos para
este projeto. Gostaríamos de
agradecer a todos os membros que
participaram deste importante
projeto.

Publicação de Documentos Educacionais

Após dois anos revisando os
programas educacionais em
naturopatia de todo o mundo, o
Comitê Educacional da WNF
concluiu o Relatório do Programa
Educacional Naturopático da WNF
e o documento Política de
Aprendizagem Aprimorada pela
Tecnologia WNF. Esses
documentos foram aprovados pelo
Executivo da WNF e publicados no
site institucional. Obrigado a todos
os envolvidos neste projeto.

Lançamento do site sobre

 Poluentes Ambientais
 

O Comitê Ambiental da WNF tem
trabalhado nos ultiumos dois anos
em um site para educar o público
sobre os riscos dos poluentes
ambientais. O lançamento do site
foi adiado devido à pandemia de
COVID, mas já está lançado para
sua análise. A partir de Junho a
WNF iniciará uma campanha nas
redes sociais com foco na educação
do público. Nós o encorajamos
a dar uma olhada no site e nos
dizer o que você pensa sobre.

Reunião Especial

 em 2021

Renovação de Sócios

Nós tínhamos planejado
originalmente realizar a
Assembleia Geral da WNF de 2021
na França, no final de julho, mas
devido às restrições de viagens em
curso, o Executivo da WNF decidiu
realizar uma Reunião Especial
virtual em 19 de maio de 2021 a
partir das 15h00. - 17:30.
EDT. Clique aqui para ver o draft
da agenda. Esperamos que todos os
membros se juntem a nós
virtualmente. Estamos ansiosos
para nos encontrarmos
presencialmente no próximo ano
na França.

Obrigado a todos que renovaram
sua afiliação para 2021. O ano
passado foi repleto de desafios sem
precedentes e provavelmente há
mais no horizonte. No entanto,
apesar desses obstáculos, a
renovação da associação está
ocorrendo em um ritmo acelerado
em comparação com os anos
anteriores. Este ano, a renovação
de membros está mais forte do que
nunca. Agradecemos por seu apoio
contínuo ao WNF.
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