عت عَسًی چیغت؟

عت عَسًی ) (Acupunctureهذلی اس عت چیٌی اعت کِ اس قزى ّبی گذؽتِ ثزای درهبى هؾکالت هختلف
هَرد اعتفبدُ قزار گرفتِ اعت.
عت عَسًی ؽبهل فزٍکزدى عَسى ّبی ثغیبر ًبسک در پَعت ٍ در ًقبط خبؿ ثذى هی ثبؽذ ٍ ثیؾتز ثزای درهبى درد
هَرد اعتفبدُ قزار هی گیزد
فلغفِ عت عَسًی عٌتی چیٌی ثز ایي اعبط اعت کِ سهبًی فزد ثیوبر هی ؽَد کِ تعبدل اًزصی ( چی  ) Qi /در ثذى
ثْن خَردُ ثبؽذ ٍ .عت عَسًی کوک هی کٌذ کِ تعبدل اًزصی در ثذى ثِ حبلت عجیعی ثزگزدد.
ثزخالف ایي ًظز ،در عت عَسًی جذیذ(غزثی )هعتقذًذ  ،عت عَسًی ثب فؾبر ثزرٍی ًقبط خبؿ ثذى ثبعث تحزیک
اعقبة ،عضالت ٍ ثبفت ّبی ّوجٌذ هی ؽَد .ایي تحزیک ّب ثبعث افشایؼ تزؽح هغکي ّبی عجیعی ثذى ٍ ّوچٌیي
افشایؼ جزیبى خَى در ثذى ٍ در ًتیجِ کبّؼ درد هی ؽَد.
فَایذ اعتفبدُ اس عت عَسًی ثعٌَاى راّی ثزای کٌتزل ٍ درهبى اًَاع درد در ثزخی هغبلعبت جذیذ ثبثت ؽذُ اعت.

عت عَسًی ثزای درهبى چِ ثیوبری ّبیی کبرثزد دارد ؟
اس عت عَسًی ثِ عٌَاى رٍػ هکول ثزای کٌتزل درد ٍ ثعضی اس اًَاع ثیوبری ّبی خبؿ اعتفبدُ هی ؽَد .ثزخی
کبرثزدّبی عت عَسًی عجبرتٌذ اس:
 درهبى درد ًبؽی اس گزفتگی عضالت
 درهبى درد ًبؽی اس آرتزٍس ساًَ ٍ ثْجَد عولکزد
 کبّؼ درد ٍ ثْجَد عولکزد در کوزدرد
 کبّؼ درد گزدى،
 کبّؼ درد در آرًج تٌیظ ثبساى (درد قغوت خبرجی آرًج )
 کبّؼ درد ٍ ثْجَد داهٌِ حزکتی در ثیوبری ؽبًِ یخ سدُ ) (frozen shoulder
 درهبى عٌذرم درد ٍ خغتگی هٌتؾز عضالًی (فیجزٍهیبلضیب)
 درهبى عٌذرم گزفتگی کبًبل هچ دعت (کبرپبل تًَل)
 درهبى عزدرد اس جولِ هیگزى

 درهبى تَْع ٍ اعتفزاغ ًبؽی اس ثبرداری ٍ ؽیوی درهبًی
 کبّؼ درد ثعذ اس جزاحی
 کبّؼ دردّبی قبعذگی
 ثزای درهبى درد ثزخی ثیوبراى کِ عالقِ ثِ هقزف دارٍّبی هغکي ًذارًذ هفیذ اعت.

عت عَسًی چگًَِ اًجبم هی ؽَد؟
ثعذ اس هعبیٌِ تَعظ پشؽک  ،ثب تَجِ ثِ هؾکل ّز فزد پشؽک عَسى ّبی هخقَؿ عت عَسًی را در ًقبط خبفی
اس ثذى ٍارد هیکٌذ ٍ .ارد کزدى عَسى ثِ ثذى ،هوکي اعت کوی درد ایجبد هی کٌذ.عَسى ّب هعوَال ثِ هذت 15
تب  20دقیقِ در هحل ثبقی هی هبًذ ٍ ثب تَجِ ثِ هؾکل ّز فزد تعذاد جلغبت هتفبٍت اعت .هوکي اعت حیي
اًجبم کبر اس تحزیک الکتزیکی ًقبط ّن اعتفبدُ ؽَد.

خغزات عت عَسًی چیغت؟
ثِ عَر کلی چٌبًچِ عت عَسًی ثذرعتی اعتفبدُ ؽَد ،رٍؽی ایوي اعت ٍ عَارك جبًجی کوی دارد ٍلی ثِ ّز حبل ایي
رٍػ ّن هبًٌذ عبیز رٍػ ّبی درهبًی دارای فَایذ ٍ خغزاتی هی ثبؽذ.خغزات آى ؽبهل هَارد سیز هی ثبؽذ:
 خًَزیشی ،کجَدی ٍ درد در هحل ٍرٍد عَسى ثِ پَعت
 ؽکغتى عَسى در ثذى آعیت ارگبًْبی داخلی .خقَفب در قفغِ عیٌِ کِ اهکبى آعیت ثِ ریِ ّب ٍجَد
دارد.
 در ثیوبر هجتال ثِ اختالل خًَزیشی دٌّذُ ثبیذ ثب احتیبط اًجبم ؽَد.
 در هَارد هقزف دارٍّبی رقیق کٌٌذُ ثبیذ ثب احتیبط اًجبم ؽَد.
 در افزادی کِ ضزثبى عبس هقٌَعی قلت دارًذ اعتفبدُ ار عت عَسًی ثب تحزیک الکتزیکی ثبیذ ثب احتیبط
فَرت گیزد.
 اعتفبدُ اس عت عَسًی در ثزخی ًقبط خبؿ در سًبى ثبردار خغزًبک اعت ٍ هوکي اعت هٌجز ثِ عقظ ؽَد.

گزدآٍری:
دکتز الْبم کبرگشار
هتخقـ عت فیشیکی ٍ تَاًجخؾی
عضَ ّیئت علوی داًؾگبُ علَم پشؽکی تْزاى

