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Renovação de Sócios
Graças ao apoio dos nossos membros, 2021 foi um ano agitado e produtivo
para a WNF. Além de publicar o Health Technology Assessment Naturopathy (HTA), publicamos três relatórios (Rapid Reviews,
Naturopathic Educational Programs e Technology Enhanced Education).
Nossos comitês dirigidos por voluntários e Grupos de Apoio Regional
permaneceram ativos. Olhando para 2022, duas de nossas principais
prioridades são disseminar a HTA para os formuladores de políticas e
trabalhar com instituições educacionais naturopatas na preparação para
atualizar os benchmarks da OMS sobre treinamento em naturopatia.
Nosso número de membros permaneceu estável durante a pandemia. Tem
havido um interesse significativo em aplicativos educacionais e o
patrocínio tem mostrado um forte crescimento nos últimos 18 meses.
As cartas de renovação de associação sairão no início do ano novo,
seguidas por uma fatura do PayPal (nosso método preferido de
pagamento) no início de fevereiro. Se você tiver alguma dúvida sobre sua
associação à WNF, entre em contato conosco. Esperamos seu apoio
contínuo e contamos com sua associação para garantir que a naturopatia
continue a ser reconhecida no cenário mundial de saúde.

Avaliação de Tecnologia em Saúde - HTA
O HTA - Naturopatia foi criado para fornecer um resumo baseado em
evidências das práticas naturopáticas e os resultados do tratamento
naturopático. Seu objetivo é aumentar o reconhecimento (especialmente
pelo governo) da profissão de naturopata/naturólogo. O lançamento do
HTA ocorrerá em três fases:

1. Antevisão: Esta fase atual visa fornecer aos membros uma visão geral
da Avaliação de Tecnologia em Saúde (HTA) - Naturopatia.
2. Lançamento oficial: Assim que tivermos as cópias impressas do livro
(final de janeiro / início de fevereiro), vários eventos serão
organizados para informar oficialmente a grande comunidade
naturopata. A mídia social terá um papel importante e encorajamos
os membros a compartilhar as postagens.
3. Liberação para o governo: Procure na WNF maneiras eficazes de
apoiar seus esforços para aumentar o reconhecimento
governamental da profissão naturopata em seu país.

Participe da nossa Pesquisa de Relações com o Governo!
Esta pesquisa de 4 minutos ajudará a informar o WNF sobre como
podemos ajudá-lo em seus esforços de relações com o governo na
utilização da Avaliação de Tecnologia de Saúde em Naturopatia. Aqui está
o link.

Atualização das revisões rápida
de Artigos Científicos
O interesse na edição especial das revisões rápidas COVID-19 da Federação
Naturopática Mundial publicada em Advances in Integrative Medicine em
2020 continuou em 2021. Duas revisões rápidas adicionais começaram
como parte do projeto WNF, mas não foram concluídas a tempo de
publicação na edição especial desde então foi publicado. O primeiro, uma
revisão rápida dos produtos das abelhas (por exemplo, mel, própolis), foi
publicado em janeiro de 2021 na revista Integrative Medicine Research. A
segunda é a revisão rápida concluída do zinco, que a equipe publicou em
rascunho na edição especial com a versão final publicada no BMJ Open
este mês. Ambas as avaliações estão entre os 5% principais resultados de
pesquisa que atraem interesse globalmente, por meio de engajamento no
Twitter e publicação em veículos de notícias online. Nossas revisões
rápidas originais também continuaram a gerar interesse na comunidade
de pesquisa, incluindo:

Revisão da vitamina D: usada para informar uma meta-análise
detalhada do potencial dos suplementos de vitamina D para tratar
pacientes positivos para SARS-CoV-2
Revisão da Echinacea: informando um blog recente no Medical Daily
“12 Melhores Vitaminas e Suplementos para Reforço Imune para
COVID-19 e Gripe”, e incluído em um artigo de pesquisa com uma
visão geral de possíveis intervenções terapêuticas e preventivas para
COVID-19
Revisão de multivitaminas: referenciado em um estudo que
encontrou uma associação entre mulheres que tomam
multivitaminas e sua probabilidade de infecção por SARS-CoV-2.
Revisão do sabugueiro (Sambuccus nigra): identificada em um
estudo que relata o desenvolvimento de um novo produto natural
para a saúde para aumentar a competência imunológica e o
desempenho esportivo.
Revisão da quercetina: incluída em um estudo de potenciais
suplementos baseados em imunonutrientes que tratam COVID-19 via
inibição de ACE-2

Quando combinado com o alcance e impacto das Revisões em 2020, este
último ano de atividade mostra como nossos esforços anteriores
continuam a contribuir para a resposta global ao COVID-19.

Comitê de Saúde Ambiental
O Comitê de Saúde Ambiental está atualmente trabalhando com o Comitê
de Comunicações da WNF em uma campanha de educação pública nas
redes sociais sobre poluentes tóxicos, os efeitos desses poluentes na saúde
e o que cada pessoa pode fazer para se proteger. Esta campanha (dois posts
por semana, 8 semanas por tópico, em nossas 4 plataformas) atingiu mais
de 25.000 pessoas desde agosto passado. Ajude-nos compartilhando as
mensagens amplamente por meio de seus canais.
A campanha começou com alimentos, incluindo os efeitos dos alimentos
processados na saúde, como os aditivos alimentares afetam a saúde das
crianças e o efeito do açúcar na saúde. Ele continua com o efeito dos
Campos Eletromagnéticos em nossas vidas.

Comunicações

Filiação

O Comitê de Comunicações
explorou uma estratégia para o
lançamento da Avaliação de
Tecnologia em Saúde em
Naturopatia em 3 fases - o WNF irá
mantê-lo informado sobre tais
atividades. Se você planeja seus
eventos de lançamento regionais, o
WNF está lá para apoiá-lo. A
Campanha de Saúde Ambiental em
execução desde o verão teve um
amplo engajamento com nossa
comunidade nas redes sociais, com
160 postagens que tiveram 35.000
acessos até o momento.

A atividade recente do Comitê de
Membros foi comprovar os
critérios em uma série de
programas que se candidataram a
membros educacionais. O WNF
continua se concentrando no
aumento de sócios, trabalhando
em estreita colaboração com
outros comitês, grupos de apoio
regionais e membros para
investigar o panorama das
associações naturopatas e escolas
que gostariam de ingressar na
WNF.

Livros Naturopatas

Local na Internet

A Lista Abrangente de Livros
Escritos por Naturopatas /
Naturopatas do WNF foi publicada
originalmente em 2019 e
atualizada em 2020. Para se
manter atualizado, recomendamos
que você reveja a lista e nos
informe se alguma nova publicação
estiver faltando. Entre em contato
conosco se houver novas adições /
omissões.

O site da WNF foi atualizado para
garantir maior segurança e
fornecer mais flexibilidade no
design. Reconhecemos que alguns
membros estavam enfrentando
desafios com o recurso de login do
membro e o recurso de doações.
Tudo isso foi consertado. Se você
tiver alguma dúvida, entre em
contato conosco.
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