
	

 معلومات حول الوخز باإلبر الجافة
 

وفیما یلي  الجافة" باإلبرلقد عرض علیك المعالج الطبیعي المشرف على حالتك العالج بتقنیة تدعى "الوخز 
  شرح لھذه التقنیة.

 
عالجیة ناجحة جدا تستخدم فیھا إبر رفیعة للغایة بدون اي ادویة (وتستھدف عالج باإلبر الجافة طریقة الوخز 

اآلالم والخلل الوظیفي الناجم عن مشاكل العضالت وبعض المشاكل العصبیة) وھي تقنیة مختلفة تماما عن 
اإلبر الصینیة التي تعد جزءا من الطب الصیني الشعبي في حین أن اإلبر الجافة إحدى تقنیات الطب الغربي، 

الجافة على فھم علمي واضح وھو  وال تطبق على المریض اال بعد تشخیص حالتھ طبیا، ویقوم الوخز باإلبر
بذلك ال یحمل في طیاتھ روحانیات كاإلبر الصینیة.  

تتمثل آلیة عمل اإلبر الجافة في تغییر الطریقة التي یحس بھا الجسم باأللم (احداث تأثیرات عصبیة)، 
ات في اللفافة معالجة التشنجات العضلیة الشدیدة من خالل نقاط اثارة في العضالت (تأثیرومساعدة الجسم في 

العضلیة)، وھناك تغیرات كھربائیة وكیمیائیة إضافیة ترتبط بالعالج الوخز باإلبر الجافة وتساعد في عملیة 
جزء من إعادة التأھیل الكامل، وتذكر بأن اإلبر الجافة لیست الشفاء، ومن المھم أن تنظر الى اإلبر على 

ج الطبیعي، لذا من المھم مع العالج بالوخز باإلبر الجافة تقنیة عادیة من تقنیات العال	عالجا سحریا، بل ھي
أن تمارس التمارین الموصى بھا وأن تتبع نصائح معالجك لكي تحظى بأفضل النتائج.  

لدیھ من علم ومعرفة  المعالج الطبیعي مؤھل على تطبیق تقنیة الوخز باإلبر المختلفة، وبناء على ماان 
لحالتك وحجم جسمك، ومن ثم یغرزھا من خالل الجلد وصوال الى  سمك وطول اإلبرة المناسبةسیختار 

وتعتبر  عضلیة،بوخزة بسیطة، وقد تشعر بألم عضلي وانتفاضة وستشعر عند إدخال اإلبرة المكان المالئم، 
 ھذا األلم واالنتفاضة العضلیة طبیعیة وذلك بناء على نوع التقنیة أو الطریقة التي یختارھا المعالج، بل أن ھذا

االحساس جید والذي یعني أنك ستشعر بقدر جید من الراحة من األعراض التي تشكو منھا.  
ال یصاحب ھذه التقنیة اال القلیل من االخطار وذلك ان أجریت على ید أخصائي عالج طبیعي بشكل عام 

مؤھل، وفیما یلي بعض اآلثار الجانبیة التي قد تحدث:  
o تشبھ تلك التي تسببھا أي حقنة.لكدمة صغیرة حول مكان اإلبرة عالمة    
o في حاالت نادرة قد یشعر المریض بالسعادة الشدیدة أو الرغبة في البكاء، التعرق أو البرودة، اال أن  

ھذه األعراض تتالشى سریعا.  
o لكن ال یحدث ھذا اال في حاالت نادرة من الناس. یصاب المریض باإلغماءقد    

ان كنت تتلقى  لكنتخدام ھذه التقنیة أي آثار جانبیة مرضیة دائمة، ال یترتب على اسالتنویھ الى أنھ ویجدر 
، فقد العالج في منطقة الكتف، الرقبة أو الصدر فھناك خطورة قد تطال رئتیك ان تعرضت الرئة للوخز

تصاب بما یسمى استرواح الصدر (أي وجود ھواء في المنطقة المحیطة بالرئة)، وھذه أحد األثار الجانبیة 
بالذعر فعالج  لإلصابةالى قسم الطوارئ لكن ال داعي لذلك على المریض في ھذه الحالة التوجھ فورا  النادرة

–ھذه المشكلة بسیط وناجح جدا، وتتمثل  –ندرتھ على   أعراض ھذه الحالة بضیق في النفس الذي یزداد سوء  
زرقاق الشفتین وعدم القدرة كل مرة یأخذ فیھا المریض شھیقا، وا مع الوقت، والشعور بألم حاد مفاجئ في

على التقاط األنفاس.  
 

إن كنت راغب بالمضي قدما وتلقي ھذا العالج كما نصحك معالجك، وإن كنت قد طرحت جمیع األسئلة التي 
.تدور في ذھنك فقم رجاء بتوقیع استمارة الموافقة المرفقة وسلمھا لمعالجك  



	
 

----------------------------------------/  التوقیع  

استمارة الموافقة على العالج بالوخز باإلبر الجافة  
 

o -------------------------------------------------------أنا الموقع ادناه   (االسم بالكامل)   
 

العالج الطبیعي بصفتي المریض أوافق على العالج بالوخز باإلبر الجافة والذي سیقوم بھ اخصائي  
 

----------------------------- والذي أعي أنھ مؤھل جیدا ومدرب على تطبیق ھذا العالج  --------------
في قسم العالج الطبیعي.  

 
o مناطق الجسم التي وافقت على إجراء الوخز باإلبر الجافة فیھا فھي:   

 
------------------------  

 
o لقد شرح لي أخصائي العالج الطبیعي ھذه التقنیة بشكل كامل وناقش مخاوفي وأجاب على أسئلتي  

وقد فكرت "، ر الجافةبشكل مرض، وقد قرأت وثیقة المعلومات المرفقة "معلومات حول الوخز باإلب
ملیا بمخاطر ھذه التقنیة فیما یتعلق بآثارھا الجانبیة المعروفة.  

 
o برنامجي التأھیلي ویجب أن أتبع إرشادات أخصائي العالج  إطارضمن أن ھذه التقنیة تجري أعي  

الطبیعي.  
 

o ھذه الموافقة أعفي المعالج الطبیعي وقسم العالج الطبیعي في مستشفى/مركز بموجب   --------------  
 

------------------------------- من أیة مسؤولیة قد تنجم عن وقوع مشكلة غیر معروفة في  
ممارسة ھذه التقنیة.   

 
 

المكان:  ------------ الوقت:   ------------------------------------- ----------------- التاریخ:   
 
 

-----------------------------------                          --------------------------------------  
المریض                                                      ولي األمر أو الشخص المخول  

 
-----------------------------------                          -------------------------------------  

شاھد                                                                   شاھد                      


