
 مزایا و معایب   |طب سوزنی چیست 

 
سوزنی  گیرد.    طب  می  قرار  استفاده  مورد  دنیا  تمام  در  امروزه  که  است  ساله  هزار  چند  قدمت  با  درمان  یک 

وزارت   خوشبختانه در کشور ما نیز مانند سایر کشورهای جهان برای طب سوزنی قوانین وجود دارد و مورد تایید 

توسط سازمان جهانی بهداشت به عنوان یک طب مکمل شناخته    ۱۹۷۹باشد. طب سوزنی از سال  می بهداشت

سال مورد مطالعه و تمرین قرار گرفته است.    2500شده است. طب سوزنی، بهترین طب مکمل است که بیش از  

ا افراد  از  به عنوان معجزه برخی  این روش درمانی  یاد می ز  زندگی خود  بهبود کیفیت  برای  این روش  ای  کنند. 

تر است و کارهای تحقیقاتی بسیار  های مکمل که کمتر شناخته شده هستند، علمی درمانی به نسبت سایر طب 

 .زیادی روی آن انجام شده است

ترین کاربردهای طب سوزنی  بات رسیده است. یکی از مهمها به اثاثر بخشی این روش در درمان بسیاری از بیماری 

تواند شامل دردهای عضالنی و اسکلتی مانند آرتروز و کمردرد، سردرد، دردهای  باشد. این دردها می کنترل درد می 

  بازتوانی   باعث  همچنین  و  عضالنی  اسپاسم  کاهش  درد،  کاهش  باعث  تواند می   طب  این.  باشد   …دوران قاعدگی و

 .شود بدن
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 طب سوزنی چیست؟ 

ی درمان با در این روش  باشد. پایهطب سوزنی نوعی علم درمان بیماری هاست که خاستگاه آن کشور چین می 

تحریک نقاط خاصی از بدن به نام گذرگاه انرژی است. بر اساس علوم چینی، انرژی حیات که در زبان چینی به آن  

 .ها جریان دارند ر این گذرگاه شود، دگفته می  (QI) چی

 گاه طب سوزنی کشور چین می باشد خواست

Paul Kempisty گوید: »طب سوزنی یک روش  ، از بزرگترین متخصصان این زمینه، در تعریف طب سوزنی می

ها و عملکردهای  کم تهاجمی برای تحریک مناطق غنی از عصب سطح پوست به منظور تأثیر بر بافت ها، غده، اندام

 «. مختلف بدن است

های موجود در آن قسمت  های بسیار نازک در سطح پوست، باعث تحریک عصبدر این روش با وارد کردن سوزن 

شود. این پاسخ شامل تحریک سیستم ایمنی بدن، ارتقا گردش خون در ناحیه مورد نظر، ترمیم زخم و تعدیل  می 

 .درد است

 طب سوزنی چگونه کار می کند؟ 

ند که بدن انسان با یک نیروی حیات دهنده نامرئی پر شده و متحرک  معتقد هست (TCM) در طب سنتی چین

های بدن  یابد و به همه قسمتگویند. هنگامی که “چی” به خوبی جریان می می شود که به این نیرو “چی” می 

باشد. اگر “چی” جریان نادرستی داشته باشد )مسدود  گاه شخص در سالمت کامل جسمی و روحی میرود، آن می 

شود. در صورتی که در جریان مسیر انرژی مسدودیتی وجود داشته باشد، پزشک  مبود( منجر به بیماری مییا ک



  پزشک .  گردانند برمی   خود   طبیعی   حالت   به  را   “چی”   جریان  سوزن   از   استفاده   با   و   کرده   پیدا   را  موانع   این   متخصص

شود و فرمان درمان  کند. بعد از آن مرکز کنترل مغز ما تحریک می می  نقاط طب سوزنی وارد  را   کوچک   هایسوزن

 .کند مشکل را صادر می 

  (Embedding) امبدینگ و طب سوزنی  

و چه تفاوتی با طب سوزنی   ینگ چیستامبد  سوالی که ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد این است که

شود. در روش امبدینگ یک نخ قابل جذب به وسیله سوزن  یک روش نسبتاً جدید محسوب می  امبدینگ دارد؟

هفته جذب شده و هیچ اثر جانبی و مضری    ۳تا    2شود. نخ وارد شده به بدن بعد از  وارد نقاط طب سوزنی می 

کنند از درمان غیر  کاهش وزن شود. این روش برای کسانی که انتخاب می   تواند به نوبه خود باعثندارد. این می 

توانند  درصد افراد می   ۷0تر استفاده نمایند بسیار مناسب است. طبق مطالعاتی در زمینه انجام شده است تا  تهاجمی

 .با استفاده از این روش وزن خود را کاهش دهند 

تر نیز گفتیم؛ انتظاری که ما  طور که پیش آید. البته همان ی امبدینگ برای کاهش وزن روش معقولی به حساب م 

تر و  از این روش درمان داریم انتظاری معقول است و با جراحی قابل مقایسه نیست. این روش درمانی بسیار ساده 

  ۶0طور که گفتیم مطالعات زیادی راجع به این روش انجام شده است. در اکثر موارد بیش از  تر است. همانامن

 .گیرند درصد افرادپاسخ مثبتی از این روش درمانی می   ۷0الی 

 مزایا و معایب طب سوزنی 

توان مشکالت دیگری را همزمان با درمان چاقی برطرف  یکی از مزایای طب سوزنی در بحث چاقی این است که می 

ی تحریک  کات روده هستند، حر IBS کرد. مثال افرادی که دارای یبوست هستند، یا افرادی که به نحوی دارای

پذیر، افراد دارای نفخ معده، ترشح بیش از حد اسید معده، ریفالکس معده، صدای  ی تحریک پذیر، سندرم روده 

توانند در کنار درمان چاقی به صورت همزمان  های تخمدان هستند، می زیاد روده و حتی افرادی که دارای کیست 

 .ار بگیرند ها مورد مداوا قربرای برطرف شدن این بیماری
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در مورد عوارض این طب باید گفت که این روش درمانی در صورتی که توسط پزشک متخصص مورد استفاده قرار  

ها کبودی مختصری  د چند نقطه از محل سوزنگونه عوارضی ندارد. فقط ممکن است در بعضی افرابگیرد هیچ 

 .روز بعد از بین رفته و نیاز به مداوای خاصی ندارد 2تا   ۱ایجاد کند که ظرف 

 طب سوزنی چه بیماری هایی را درمان می کند؟ 

بالینی نشان می از جمله مشکالت عضالنی، تهوع،  صدها مطالعه  دهد که این روش با موفقیت شرایط مختلفی 

ی  توان در زمینه کند. از این روش درمانی می رنی، اضطراب، افسردگی، بی خوابی و ناباروری را درمان می سردرد میگ 

های زیبایی پوست، درمان چاقی، درد کمر و گردن، درمان سینوزیت، درمان بیماری های رماتولوژیک، بیماری 

 .های گوارش و کبد استفاده کردهای ریوی و بیماریپوستی، بیماری 



 
ها و مشکالت زنان، اختالالت جنسی، اختالالت  های اعصاب، درمان بیماریهمچنین این روش در درمان بیماری

یاد، کمک به روند بهبود سرطان، درمان سندرم پای  خواب و مشکالت روانپزشکی، کمک به ترک سیگار و ترک اعت

، به طور مفصل  طب سوزنی چه بیماری هایی را درمان میکند  مقاله  در .  شودمی   واقع  موثر  بسیار  …بی قرار و 

 !درمورد این موضوع صحبت کرده ایم که پیشنهاد میکنم آن را از دست ندهید 

 کاهش وزن با طب سوزنی امکان پذیر است؟ 

است.   درمان چاقی و کاهش وزن  دیگر از مهمترین کاربردهای طب سوزنی که امروزه فواید بسیار فراوانی دارد  یکی

های مختلف مانند کاهش اشتها، کاهش پرخوری، افزایش متابولیسم بدن، بهتر شدن دستگاه  در این روش با روش 

افزایش سوخت و ساز و   انتظار  نباید   شد   گفته   که   طورهمان   البته .  شود  وزن  کاهش  باعث  تواند می   … گوارش، 

کیلو و در    5تا    ۳جلسه شما    ۱0ت که بعد از اس   اینگونه  معموالً.  کنید   کم  وزن  کیلو ۱0  شما  جلسه  یک  با  داشت

مقاله   ۸حالت خوشبینانه   با طب سوزنی یکیلو وزن کم خواهید کرد. در  وزن  این  به  کاهش  درباره  طور کامل 

 .ایمحبت کرده موضوع ص

 درمان عوارض سرطان با طب سوزنی 

های سرطان برای بهبود کیفیت زندگی بیمار بسیار موثر است. از طب  طب سوزنی و طب سنتی در کنار درمان 

شود. همچنین برای نوروپاتی، کاهش درد و جلوگیری از  سوزنی برای کاهش عوارض شیمی درمانی استفاده می 

باشد و در کنار درمان اصلی برای  البته طب سوزنی به خودی خود درمان سرطان نمی ریزش مو بسیار موثر است. 
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درباره این روش درمانی و تاثیرات   درمان سرطان با طب سوزنی  شود. در مقالهکاهش عوارض و درد استفاده می 

 .ایمطور کامل توضیح داده آن روی سرطان به 

 درمان بیماری مغز و اعصاب با طب سوزنی 

نوروپاتی و های مغز و اعصابدرمان بیماری  ش درمانی دراین رو ام اس، پارکینسون،    روش   عنوان  به   … مانند 

  ضعف   ادراری،  مشکالت   عضالت،  گرفتگی   دچار  است  ممکن  اس   ام  بیماران   مثال  عنوان  به .  شودمی   شناخته   بازتوانی

این عالئم و دردها کاهش یابد. البته    که   کند می   کمک   بیمار   به   خوبیبه   درمانی   سوزن.  باشند   درد   یا  و   خستگی   و

این انتظار وجود ندارد که با استفاده از این روش، ام اس به طور کامل بهبود یابد. اما این روش درمانی به خوبی  

 .تواند در کنترل بیماری و کاهش عوارض آن به بیمار کمک کند می 

 زیبایی و طب سوزنی 

طب سوزنی برای چین و چروک، لیفت کردن و شادابی پوست بسیار موثر است. این روش با کالژن سازی و بهبود  

شود. یک نکته مثبت در مورد استفاده از این روش برای  جریان خون باعث کاهش چین و چروک روی پوست می 

شود. در نتیجه این سالمت، زیبایی  زیبایی این است که بیشتر از اینکه باعث زیبایی شود باعث سالمت پوست می 

 .آید پوست و چهره به وجود می 

 دردناک بودن طب سوزنی 

بوده و قطری نزدیک به  سوزن یا کمتر    0.2های استفاده شده در این طب دارای سایزهای مختلفی  میلیمتر و 

هایی که  برای مثال سوزن تر از تصور بیمار و در اکثر موارد بدون درد هستند.  ها بسیار نازکهستند. این سوزن 

 .میلیمتر هستند   0.۱۷شوند دارای قطر برای زیبایی در صورت استفاده می 



 



از سوزن  این سوزن در سوزنیران  استفاده می شود.  یکبار مصرف  و  استریل  برای هر شخص  های  یکبار  فقط  ها 

های استفاده  شود. سوزن ی بعدی درمان از سوزن استریل جدید برای بیمار استفاده میاستفاده شده و برای جلسه 

طور  شود. همان ای به بدن بیمار تزریق نمی نیستند و در این روش درمانی ماده گونه مواد خاصی آغشته  شده به هیچ 

 .باشد که گفته شد، استفاده از سوزن فقط به منظور تحریک نقاط بدن می 

 سواالت و نظرات در مورد طب سوزنی 

  آیا طب سوزنی واقعا موثر است ؟ 

 : قبل از هرچیز ذکر این نکته ضروری است

های درمان، تضمینی برای درمان بیماری نیست. این روش ممکن است روی  در طب سوزنی، مانند سایر روش 

ها تاثیر بیشتری داشته باشد و روی برخی دیگر اثر کمتری بگذارد. انتظار از طب سوزنی باید  برخی از بیماری 

ما نباید انتظار داشته باشید دیسک کمر شما که بیرون زده است به وسیله سوزن  معقول باشد. به عنوان مثال ش 

 .به جای خود بازگردد

در زمینه استفاده از سوزن برای درمان و التیام درد ها آزمایش های بسیاری انجام شده است. کشورهایی مانند  

ترین نند. این طب در اروپا یکی از شایع چین، ایاالت متحده، استرالیا، بطور گسترده از این روش استفاده می ک

 .شودهای پزشکی جایگزین محسوب می روش 

 توان برای نوزادان استفاده کرد؟ آیا از طب سوزنی می 

توان به عنوان مثال برای درمان یبوست یا رفالکس نوزادی  درصورتی که نوزادان به طب سوزنی داشته باشند می 

های نازکتری استفاده  ی نوزادان مهارت بیشتری نیاز است و همچنین از سوزن از این روش استفاده کرد. البته برا

 .شودمی 

از خوبی های دیگر این طب می توان به این نکته اشاره کرد که در صورتی که از آن درست استفاده شود هیچگونه  

هایی مانند از  ان بیماری عوارضی ندارد. البته برای انجام باید به پزشک مطمئن مراجعه نمایید. این روش در درم

 .درصد اثر بخشی داشته باشد   ۴0تواند تا حدود بین رفتن بویایی، یا صدای گوش که درمان دشواری دارند می 

 مراحل درمان در طب سوزنی چگونه است؟ 

گیرند. مدت قرارگیری  بار به مطب مراجعه کرده و مورد درمان قرار می   ۳الی    2ای  در این روش بیماران هفته 

ها بهتر از دقیقه است. به طور خاص تاثیر این طب در درمان چاقی بر روی خانم   ۳0ها بر روی بدن بیمار  سوزن

 .شودآقایان است، اما در کل طب سوزنی به جنسیت محدود نمی



ده  اگر هنگام انجام کارهای روزمره درد دارید، اگر دردهای مزمن برای شما آزار دهنده شده است، زمان آن فرا رسی

با سوزنیران تماس بگیرید و از مشاورین ما برای درمان مشکالت خود کمک بگیرید. طبق تحقیقاتی که در سالیان  

 .دراز انجام شده است، طب سوزنی برای انواع بیماری ها موثر واقع شده است

سال تجریه درخشان به عنوان اولین مدرس امبدینگ در ایران شناخته می شود. شما    ۹دکتر محقق با بیش از  

 .می توانید برای مشاوره و دریافت نوبت هم اکنون با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید 


