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توسعه جوامع و گسترش نظام هاي صنعتي در جهان، خصوصاً در دو سده اخير و نيز توسعه ارتباطات و مبادالت تجاري 

موجب گرديد که تقريباً تمام کشورهاي جهان به منظور درك و برآورد شدن نيازها، به تدوين استاندارد و توسعه آن روي آورند. 

مگان به ضرورت يك مرجع براي تدوين استانداردها، پي ببرند. در نظام هاي سالمت نيز نياز به تدوين استانداردها باعث شد تا ه

مهمترين هدف نظام ارائه خدمات سالمت، توليد و ارائه محصولي به نام سالمتي است که ارائه مناسب و با کيفيت اين محصول، 

 ت خدمات در درازمدت مي باشد. نيازمند تدوين و به کارگيري شاخص و سنجه هايي براي تضمين ارتقاي کيفي

اندازه گيري کيفيت براي جلب اطمينان و حصول رضايت آحاد جامعه، قضاوت در زمينه عملکردها، تامين و مديريت مصرف منابع 

ند م محدود، نيازمند تدوين چنين استانداردهايي مي باشد. استانداردها همچنين به سياستگذاران نيز کمك خواهد نمود تا به طور نظام

به توسعه و پايش خدمات اقدام نموده و از اين طريق، آنان را به اهدافي که از ارائه خدمات و مراقبت هاي سالمت دارند، نائل و به 

نيازهاي مردم و جامعه پاسخ دهند. عالوه بر تدوين استانداردها، نظارت بر رعايت اين استانداردها نيز حائز اهميت مي باشد و مي 

افزايش رضايتمندي بيماران و افزايش کيفيت و بهره وري نظام ارائه خدمات سالمت گردد. طراحي و تدوين تواند موجب 

استانداردهاي مناسب براي خدمات سالمت، در زمره مهمترين ابعاد مديريت نوين در بخش سالمت، به شمار مي آيد. اکنون در 

بخش سالمت، به خوبي شناخته شده و با رويکردي نظام مند و مبتني بر کشورمان، نياز به وجود و برقراري استانداردهاي ملي در 

 بهترين شواهد، تدوين شده است.

در پايان جا دارد تا از همکاري هاي بي دريغ سازمان نظام پزشکي جمهوري اسالمي ايران، انجمن هاي علمي، تخصصي مربوطه، 

، تعاون و رفاه اجتماعي و ساير همکاران در معاونت هاي ت کاراعضاي محترم هيات علمي در دانشگاه هاي علوم پزشکي، وزار

مختلف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که نقش موثري در تدوين استانداردهاي ملي در خدمات سالمت داشته اند، 

 تقدير و تشکر نمايم. 

ا و اندارد و تعرفه سالمت مورد عنايت تمامي نهادهانتظار مي رود استانداردهاي تدوين شده توسط دفتر ارزيابي فناوري، تدوين است

 شناخته شود.  مراجع مخاطب قرار گرفته و به عنوان معيار عملکرد و محك فعاليت هاي آنان در نظام ارائه خدمات سالمت

 اميد است اهداف متعالي نظام سالمت کشورمان در پرتو گام نهادن در اين مسير، به نحوي شايسته محقق گردد.

 

 کتر سید حسن قاضی زاده هاشمید

 وزیر
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انجام درست کارهاي درست، متناسب با ارزش ها، مقتضيات و شرايط بومي کشور، رويکردي است که بدون شك سبب ارتقاي            

مستمر کيفيت خدمات سالمت مي گردد. از الزامات اصلي تحقق چنين اهدافي، وجود استانداردهايي مدون مي باشد. استانداردهاي 

تني بر شواهد، عبارات نظام مندي هستند که سطح قابل انتظاري از مراقبت ها يا عملکرد را نشان مي دهند. استانداردها چارچوب       مب

هايي را براي قضاوت در خصوص کيفيت و ارزيابي عملکرد ارائه کنندگان، افزايش پاسخگويي، تامين رضايت بيماران و جامعه و     

 مي کنند. بنابراين، ضرورت دارد تا به عنوان بخشي از نظام ارائه خدمات، توسعه يابند. ارتقاي پيامدهاي سالمت، فراهم

علي رغم مزاياي فراوان وجود استتتانداردهاي ملي و تاکيد فراواني که بر تدوين چنين استتتانداردهايي براي خدمات و مراقبت هاي  

شده و اقدامات پراکنده اي که در بخ     ش هاي مختلف نظام سالمت کشور صورت گرفته است؛ تا      سالمت در قوانين جاري کشور 

 کنون چارچوب مشخصي براي تدوين استاندارد خدمات و مراقبت هاي سالمت در کشور وجود نداشته است. 

سال   ستاندارد و تعرفه سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي       1388با اقداماتي که از  در دفتر ارزيابي فناوري، تدوين ا

 ، بستر و فرايند منظم و مدوني براي تدوين چنين استانداردهايي در سطح ملي، فراهم آمده است.گرفته صورت

استانداردهاي تدويني پيش رو منطبق بر بهترين شواهد در دسترس و با همکاري تيم هاي چندتخصصي و با رويکردي علمي تدوين 

کار گرفته شده است، مبتني بر شواهد مي باشد. اميد است که با همکاري کليه        شده است. کليه عباراتي که در اين استانداردها، به    

 نهادها، زمينه اجراي چنين استانداردهايي، فراهم گردد.

امور درمان، مديريت  الزم مي دانم از همکاري هاي شتتايستتته همکاران محترم در معاونت آموزشتتي، دفاتر نظارت و اعتباربخشتتي  

بيمارستتتاني و تعالي خدمات باليني و کليه همکاران در دفتر ارزيابي فناوري تدوين استتتاندارد و تعرفه ستتالمت که تالش هاي پيگير 

 ايشان نقش بسزايي در تدوين اين استانداردها داشته است، تقدير و تشکر نمايم .

 

 دکتر محمد حاجی آقاجانی                                                              

 معاون درمان
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 مقدمه:

 طب سوزني دانش پزشکي چيني با قدمت چند هزار ساله است که از آن براي تشخيص بر اساس مباني اختصاصي  طب مزبور،

 Acus در اصل ريشه يوناني دارد واز دو جزء  Acupuncture استفاده مي شود . واژهدرمان و پيشگيري و بقاء و ارتقاء سالمتي 

ناميده ميشود که در  Zhen Jiuاست .طب سوزني در زبان چيني  به معني سوراخ کردن تشکيل شده Puncture به معني سوزن و

از آن است که در طب سوزني گاه از به معناي آتش است. قسمت آتش برگرفته  Jiu به معناي سوزن و)جيو(  Zhenآن )جن(

با آتش زدن و استفاده از آن به صورت مستقل و يا با قراردادن آن در انتهاي   (Mugwort)خواص درماني گياهي به نام موکسا 

 ( 1گفته مي شود.)تصوير شمارهmoxibustionسوزنها استفاده مي شودکه به اين روش موکسابسشن 

 است :  (Chinese Medicine )ماني زير مجموعه ان بخشي از اجزاي پنجگانه طب چيني طب سوزني و ساير روش هاي در 

طب  طب سوزنی،( از پنج شاخه تشکيل شده است که عبارتند از: TCM: Traditional Chinese medicineطب چيني ) 

 (. 1بدن) تای جی چوان و چی گونگ( و درمانهای تغذیه ای )-گیاهی، ماساژ، درمانهای ذهن

طب سنتي چين به بدن انسان به عنوان يك کل نگاه مي کند که چندين سيستم عملکردي در آن درگير هستند . چيني ها به اين 

( مي گويند که زانگ به معنايي اعضاي توپر بدن )مثل کبد و کليه ها( و فو به معناي اعضاي zangfuزانگ فو)"سيستم ها اصطالحا 

ا ( مي با شد.از نظر طب سنتي چين هنگامي بيماري ايجاد مي شود که تعادل بين ئين، يانگ،چي و تو خالي بدن )مثل معده و روده ه

خون به هم خورده باشد.با اصالح نمودن يك يا چند سيستم عملکردي از طريق استفاده از سوزن ، فشار ،حرارت و يا چيزهاي ديگر 

ته مي شود تعادل از دست رفته دوباره به دست مي آيد و بيماري در نقاط خاص و حساسي از بدن که به آنها نقاط طب سوزني گف

 درمان مي شود.
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 الف( عنوان دقیق خدمت مورد بررسی )فارسی و التین(

 طب سوزني

Acupuncture  

 ب( تعریف و تشریح خدمت مورد بررسی :

مخصوص در نقاط خاصی از  فرو بردن سوزنهایسازمان جهاني بهداشت، طب سوزني عبارت است از  تعريفبر اساس 

دستیابی  بدن. این نقاط بر روی مسیرهای ویژه حرکت انرژی حیاتی در بدن قرار دارند، و این عمل به منظور

 به سالمت و ارتقاء آن انجام می شود.

 توضیحات تکمیلی:

ناميده شده و مسيرهاي مذکور مريدين نام دارند. البته اصطالح طب سوزني داراي   "چي"انرژي حياتي بدن که در طب سوزني و ماساژ اساسي فلسفي دارد،   

، Acuinjection، الکترو آکوپانکچر، Moxibustionطيف وسيعي  از زير مجموعه هاست که شامل سوزن زدن سنتي بدن، طب سوزني بوسيله ليزر، 

Microsystems Acupuncture )شامل گوش، دست و پا(su-Jok)،Wrist-Ankle ، اسکالپ و شکم(Abdominal  و همچنين طب فشاري )کاربرد

 (.2فشار نقاط خاصي از دست درمانگر بر بدن بيمار( ميباشد )

 مریدین ها و نقاط طب سوزنی
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)به "ترا هشت مريدين اکس "اکثر نقاطي که در طب سوزني از آنها براي درمان بيماريها استفاده مي شوند بر روي دوازده مريدين اصلي و دو مريدين ديگر از 

 آنها بر قرار است.( در QI)"چي "مريدين را تشکيل مي دهند که مسيرهايي هستند که جريان 14( قرار دارند که در مجموع  RENو رن    Duنامهاي  دو

،پريکارد،سان هدوازده مريدين اصلي که منطبق بر سيستم هاي عملکردي شان هستند عبارتند از :ريه، روده بزرگ، معده، طحال، قلب، روده کوچك، مثانه، کلي

اين مريدين ها بطور داخلي با يکي از دوازده  جيائو، کيسه صفرا و کبد. اين دوازده مريدين بطور عمودي دو طرفه و قرينه در بدن قرار دارند و هر کدام از

 ارگان زانگ فو مرتبط مي با شد.

نگ در هر ابنابراين شش مريدين يانگ و شش مريدين ئين در بدن وجود دارد به عبارت ديگر سه مريدين ئين و سه مريدين يانگ در هر دست و سه مريدين ي

 ود دارد. دست و سه مريدين ئين و سه مريدين يانگ در هر پا وج

نه تنها برطرف کردن خود بيماري بلکه از بين بردن علت اوليه ايجاد آن بيماري مي باشد .هر نقطه اي در مردين ها  هدف از درمان در طب سنتی چین

اشد در نتيجه ه اش متصل مي بداراي عملکرد اختصاصي در ارتباط با انتقال انرژي مي باشد بعالوه هر مرديني داراي نقطه اي است که توسط آن به عضو مربوط

 مود.مي توان از نقطه اي که بر روي مردين ريه قرار دارد و آن نقطه با خود عضو ريه در ارتباط مي باشد جهت درمان بيماريهاي ريه استفاده ن

 در ارتباط با عضو کليه مي باشد را مي توان همچنين در ساير مردين ها نيز چنين نقاطي وجود دارد.براي مثال،نقطه اي که بر روي مردين کليه وجود دارد و

 براي درمان بيماري هاي کليه استفاده نمود.

اير نقطه س بعضي نقاط وجود دارند که براي از بين بردن و برطرف نمودن فاکتورها يا عوامل خارجي مثل حرارات،باد،سرما،رطوبت و خشکي به کار ميروند

هستند که آنها را تحريك و يا کاهش مي دهند.بر روي مردين هاي عمده )به غير از مردين قلب( يك يا چند نقطه  ها داراي اثرات خاصي بر روي يين و يانگ

 اتصالي با ساير مردين ها وجود دارد که از اين نقطه مي توان دردرمان بيماري هايي که چند مردين را گرفتار نموده است استفاده نمود.

مردين ها را براي درمان انتخاب نماييم بسيار پيچيده مي باشد.يك متخصص طب سوزني بايد عملکرد هريك از نقاطي که بر روي بنابراين اينکه چه نقاطي از 

 مردين ها قرار دارد را بداند. همچنين او بايد 

ن باز مايد و چگونه تعادل را دوباره به سيستم بدارتباطي که بين مردين ها وجود دارد را به خوبي بداند.که چگونه عواملي مثل سرما و گرما را داز بدن حذف ن

 جام دهد.گرداند.  و در نهايت اينکه او بايد بداند که چگونه با  استفاده ازارجح ترين نقاط و حداقل  تعداد سوزنها اين کار را براي بيمارش ان

 است اما هنوز نحوه اثر آن به درستي مشخص نشده است و بحث گرچه از اواخر قرن بيستم ميالدي بر روي طب سوزني تحقيقات علمي زيادي صورت گرفته

ياالت ا هاي زيادي در مورد آن بين دانشمندان در جريان است گزارشهايي که از طرف سازمان بهداشت جهاني،مرکز ملي طب مکمل آمريکا و انجمن پزشکي

از بيماريها حکايت مي کنند .يك توافق کلي بين دانشمندان وجود دارد که  متحده آمريکااعالن شده است همگي از مؤثر بودن طب سوزني در درمان بسياري

مان رهمگي آنها معتقدند که طب سوزني اگر از طرف يك متخصص طب سوزني انجام شود و سوزنهاي استريل مورد استفاده قرار گيرند روش بي خطر در د

 بعضي از بيماريها مي باشد.

دي ارائه شده توسط کتاب داخلي هاريسون و سازمان حهاني بهداشت جامعيت طب براساس نگاه اجمالي بر دو طبقه بن

 چيني که طب سوزني و ماساژ از زيرشاخه هاي آن ميباشند نسبت به ساير شاخه هاي طب مکمل محرز ميگردد.
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براساس  TM(Traditional Medicine)/CAM(Complementary and Alternative Medicine) گروه بندي 

  :(2009سال  17اصول بيماريهاي طب داخلي هاريسون )ويرايش  کتاب

1-TM/CAM  بیولوژیک : رژیم درمانی ، دوزهای باالی ویتامین ها یا مواد معدنی ویا درمان های گیاهی یا

 استفاده از اعضاء بدن جانداران در درمان بیماریها 

2- TM/CAM  اژ ، استئوپاتی ، کایروپراکتیک ماس :بدن محور با استفاده از نیروی دست درمانگر 

3- TM/CAM  ی گونگچوان، چ-جی-تایبدن : انواع مدیتیشن ، بیوفیدبک ، هیپنوتیزم،  -با محوریت ذهن  

4- TM/CAM ( براساس انرژی درمانی : طب سوزنی ، انرژی درمانی ژاپنReiki  لمس درمانی ، ) 

هارگانه فوق است مثل طب چینی ، طب تبتی یا : درواقع ترکیبی از گروههای چ  TM/CAMسیستم های  -5

 آیورودا

 

TM/CAMطبقه بندی روشهای درمانی سیستم های مختلف :   از نظر    WHO 

داراي قابليت هاي يکسان نيستند. بعضي  مانند هومئوپاتي فقط از گياهان دارويي استفاده مي کنند، بعضي  TM/CAMسيستمهاي  

در کنار گياه درماني از روشهاي منيپوالسيون،  مديتيشن و يوگا ) فقط در آيورودا( سودمي برند  در  مانند طب آيوروداو طب يوناني

 (.1حالي که طب چيني  با بهره گيري از طب سوزني از نظر سازمان جهاني بهداشت کاملترين سيستم است )جدول 

 مختلف انجام مي شود که عبارتند از:طب سوزني يکي از شاخه هاي پنجگانه طب چيني است که خود به چندين متد 

 متد مرسوم سوزن زدن در بدن .1

 (Scalp acupuncture)متد سوزن زدن در سر  .2

  (Abdominal acupuncture) متد سوزن زدن شکم .3

 (Su-jok)پا-متد سوزن زدن دست .4

 (Wrist-Ankle acupuncture)قوزک پا-متد سوزن زدن مچ دست .5

  (Rapid acupuncture)متد سوزن زدن سریع .6

  مدیکال آکوپانکچر .7

 اقدامات قبل از انجام خدمت:
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شامل تشريح نوع خدمت و زمان و هزينه و درصد موفقيت و عوارض احتمالي و بررسي دقيق سوابق پزشکي و تعيين نياز يا عدم نياز 

حيح انجام هت رسيدن به تشخيص صبه بررسيهاي تخصصي تشخيصي. پزشك طب سوزني ابتدا بايد شرح حال و معاينه دقيقي ج

 دهد.

 انجام طب سوزني مستلزم سه مرحله مجزا ولي وابسته ي به هم ميباشد که عبارتند از:

 تشخیص بیماری -الف

 انتخاب فرموالی ترکیب نقاط طب سوزنی مبتنی بر الگوی تشخیصی -ب

 انجام طب سوزنی -ج

يصي به پزشك طب سوزني ميبايست با تکيه بر مباني پايه و مباني تشخ: بيمار در اولين جلسه ي مراجعه الف( تشخیص بیماری

 طب چيني و نيز اطالعات پايه پزشکي به تشخيص درستي از الگوي بيماري در بيمار برسد.

 چهار روش تشخيصي در طب سوزني عبارتند از:

 مشاهده با تاکيد تشخيصي بر زبان -1

 گوش کردن و بوييدن -2

 لمس کردن با تاکيد بر نبض -3

 رفتن شرح حالگ -4

روش تشخيصي مبتني بر ترکيبي ازاصول تشخيصي طب چيني است تا نهايتا با کنار هم قرار دادن اطالعات به يك الگويي از عدم 

گويند و مهمترين  Syndrome Differentiationدر بدن برسيم که به آن افتراق سندرمها يا Disease Pattern تعادل يا 

آموزشهای الزم و کسب مهارتهای تخصصی که به ویژه در تفسیر نبض و يقيتا بدون  بخش از انجام طب سوزنيست و

به تبع آن درمان درست  وزبان مستتر است رسیدن به این توانایی که استخراج الگوی صحیح بیماریست ممکن نبوده 

 انجان نخواهد گرفت. 
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وزني سنتي و است و نه طب س مدیکال آکوپانکچرآنچه بيشتر در طب سوزني که توسط پزشکان دوره ديده و نه متخصص در طب سوزني انجام مي پذيرد 

ي رفرق در اين است که در اين متد مديکال آکوپانکچر پزشك به تشخيص طب چيني بيماري کاري نداشته و تنها با تشخيص طب کالسيك بيماري و يکس

 نقاط ثابت بدون تغيير به درمان بيماري )و نه بيمار( مي پردازد. 

در اين حالت، متد درماني درمانگر ثابت است، در صورتيکه مثال بيمار اگر با بيماري ميگرن مراجعه نمايد در مباني تشخيصي طب  حال اشکال کار چیست؟

 فاوت است، در صورتيکه مديکال آکوپانکچر تنها يك الگوي درماني ارائه مينمايد.الکوي بيماري دارد که اصول درمان هر کدام هم مت 5چيني حداقل 

پزشک متخصص طب سوزنی میتواند با گرفتن نبض بیمار که روشی بسیار تخصصی و مستلزم آموزش تخصصی است و تفسیر زبان از 

ه زبان بیمارنیز نقش بسیار مهمی در تشخیص (و طب سوزنی  مشاهد TCMمشکالت داخلی بدن او اطالع پیدا کند. در طب سنتی چین )

 .بیماری دارد

رات يهمچنين دربسياري از موارد ذکر شده در باال بايد از ابزار هاي نوين تشخيصي نيز سود جست تا ضمن کمك به يافتن يك روش درماني صحيح تغي    

 شد بر اساس شرايط بيمار سي تس اسکن يا ام ار اي استفاده کرد. درماني بيمار را نيز مستند نمود.بعنوان مثال درمواردکمردرد شايد الزم با
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 انتخاب فرموالی ترکیب نقاط طب سوزنی مبتنی بر الگوی تشخیصی: -ب  

در اين بخش براي اينکه به درك درستي از عنوان ذکر شده برسيم بدوا دو مفهوم اساسي مريدين و نقاط طب سوزني را بايد شرح 

 دهيم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرضی در طب چینی هستند که بر اساس مبانی طب چینی معتقدند که مسیر گذر  مریدین یا نصف النهار مسیرهایی (1

که انرژي بدن در آنها در حال گردش بوده  مسیر اضافه وجود دارند 8مسیر اصلی و  12انرژی در بدن میباشند.بر این اساس 

مسير به يك  12ايجاد مينمايند. هر يك از آن که در محلهايي که اين مسيرها سطحي شده و به پوست نزديك ميشوند، نفاط طب سوزني را 

مريدين(  14تا از مريدينهاي اضافه )جمعا  2مريدين اصلي و  12ارگان داخلي مرتبط بوده به نام همان ارگان نيز شناسايي ميشود. کليه آن 

د. و مسيرهاي قدامي و خلفي مي پوشانن داراي نقاط طب سورني ميباشند.و تقريبا تمام قسمتهاي مختلف بدن شامل سر، تنه و اندامها را در

به جز دو مريدين اضافه که تك بوده مابقي مريدينها بصورت زوج بوده و نسبت به خط مياني بدن که آن را به چپ و راست تقسيم مينمايد، 

 قرينه ميباشند.

 نقاط طب سوزنی: کال سه نوع نقطه طب سوزنی داریم: (2

نقطه هر کدام دو ماهيت اصلي دارند، اوال در  361مريدين واقع هستند. اين  14که بر روي آن  361( نقاط طب سوزني اصلي به تعدادالف

مکانهاي خاصي از بدن واقع بر روي مريدينهاي مربوطه بوده که در تمام انسانها جايشان ثابت است و ثانيا يك خاصيت درماني اختصاصي 

 دارند.

سوزني اضافي: اينها بتدريج به نعدادنقاط طب سوزني اصلي اضافه شده اند. اينها بر روي مريدينها قرار ندارند، ولي جاي  ( نقاط طبب

 نقطه ميباشند. 80ثابت و خواص درماني ثابت دارند. حدود 

 هر جاي بدن استفاده ميشوند.نبوده و تنها حسب مورد و داشن درد و حساس بودن بدن در  يا نقاط درد: اينها ثابت  A-shi( نقاط ج

مريدين  واکثر نقاطي که در طب سوزني از آنها براي درمان بيماريها استفاده مي شوند همامگونه که در باال ذکرشد بر روي دوازده مريدين اصلي و د

شکيل مي دهند که مسيرهايي هستند که مريدين را ت14( قرار دارند که در مجموع  RENو رن    Du)به نامهاي  دو"هشت مريدين اکسترا  "ديگر از 

 ( در آنها بر قرار است.QI)"چي "جريان 

اشد.يك بهر نقطه اي در مريدين ها داراي عملکرد اختصاصي ميباشد. اينکه چه نقاطي از مريدين ها را براي درمان انتخاب نماييم بسيار پيچيده مي  

مردين ها قرار دارد را بداند. همچنين او بايد ارتباطي که بين مرديين ها وجود دارد را متخصص طب سوزني بايد عملکرد هريك از نقاطي که بر روي 

ا دوباره به ربه خوبي بداند.که چگونه عوامل بر هم زننده تعادل ارگان ها مثال سرما و گرما، پرکاري و کم کاري را از بدن حذف نمايد و چگونه تعادل 

که او بايد بداند که چگونه با  استفاده از حداقل  تعداد سوزنها و انتخاب نقاط صحيح اين کار را براي بيمارش سيستم بدن باز گرداند. و در نهايت اين

 انجام دهد.
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 اقدامات حين انجام خدمت:

به آخرين مرحله از انجام طب سوزني، يعني سوزن زدن ميرسيم. فروبردن  2و  1حال بعد ازانجام مراحل انجام طب سوزنی: -ج

پزشکان را تنبل  guide. امروزه استفاده از سورنهاي داراي سوزن در بدن خود نيز مهارتي سخت است که نياز به ممارست زياد دارد

 ام پروسه طب سوزني را طوالني تر نموده است.و انج

اعتقاد بر اين است که فرو بردن اين سوزنها در بدن با تحريك خواص هر نقطه و از طريق مکانيسمهاي عملي که بر اساس تحقيقات 

 فراوان اثبات شده است، تعادل را به بدن فرد برگردانده و حالت سالمت را برقرار مينمايد.

درجه  70براي انجام سوزن زدن مطابق الگوي درماني مد نظر درمانگر ابتدا با کمك پنس و يك يا دو تکه پنبه اي که آغشته به الکل 

 است محل فرو بردن سوزنها را استريل نموده و سپس سوزنها را در موضع با سرعت و دقت فرو مي بريم.

 ه نوع و شدت بيماري و مکتب پزشکي آموزش ديده  متقاوت است و تعداد سوزنهاي استفاده شده براي هر بيمار بسته ب

 نمي توان عدد صريح بيان نمود.

  ،است.  طول دوره و مدن زمان هر جلسهدر سوزن زدن قبل از انجام آن دونکته را بايد به بيمار گوشزد نمود 

 که سوزن در بدن بيمار باقي مي ماند بستگي به پزشك و نحوه درماني دارد که براي بيمار انجام مي  طول مدت زمانی

 دقيقه (. البته در مواردي خاص ميتوان طوالني تر هم سوزنها را نگه داشت. 20-30گردد )معموال حدود 

 مار قابل انجام است. هر روز يا روز در ميان قابل حسب تشخيص پزشك مبتني بر وضعيت بي جلسات درمانی 

  (3جلسه است که حسب تشخيص درمانگر براي حصول نتايج بهتر قابل تمديد است.) 12هر دوره درمان معموال 

نقاط انتخاب شده باالکل استريل شده و پزشك سوزنها را باعمق و به صورت عمودي وارد و سپس مانيپوالسون هاي مختلفي را 

 برحسب تشخيص خود انجام ميدهد.

اين متد بيمار ميبايست دروضعيت نشسته يا خوابيده يا هر وضيعت ديگري بر اساس شرايط بيمار و تشخيص پزشك قرار گرفته  در

سپس نقاط انتخاب شده باالکل استريل شده و پزشك سوزنها را باعمق و زاويه هاي مختلف وارد و سپس مانيپوالسون هاي مختلفي 

 را برحسب تشخيص خود انجام ميدهد.

De-qi    یا Arrival qi اصطالح خاصی است که به معنای ارزیابی پزشک معالج از انجام صحیح روش درمانی است و پزشک باید

 مانیپوالسون های مختلفی را برای حصول این نتیجه انجام دهد.

م و به طول فيلي فورسوزنهاي بکار رفته سوزن کامال مخصوصي بوده از جنس استيل مرغوب و الياژي ضد حساسيت و  به صورت 

/. متغير است. سوزنها بايد يکبار مصرف 46/ تا16ميليمتر )بر حسب نقاط مختلف بدن و بيماري فرد(.قطرنوك سوزن از  130تا  13

 بوده و پس از مصرف دور ريخته شود.

 در این روش از پالس الکتریکی هم برای تقویت درمان میتوان استفاده می شود.
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طول مدت زمانی که سوووزن در بدن بیمار باقی می ماند بسووتگی به پزشووک و نحوه درمانی دارد که برای بیمار انجام 

 دقیقه (. البته در مواردی خاص میتوان سوزنها را طوالنی تر هم نگه داشت. 20-30می گردد )معموال حدود 

 جلسات درمانی هر روز یا روز در میان قابل انجام است.

 بعد از انجام خدمت:اقدامات 

  بررسي احتمال بروز عارضه، تذکر نکات احتياطي  مورد مواجهه در آينده و تعيين درصد موفقيت

نکته: در خصوص کليه متدهاي ذکر شده متعاقب، اقدامات قبل و بعد از انجام خدمت عينا مشابه متد مرسوم سوزن زدن در بدن 

 کر شده است.است و شرح خدمت نيز که در تشريح هر خدمت ذ

 توضیحات تکمیلی

 متد مرسوم سوزن زدن در بدن

روش مرسوم طب سوزني با قدمت چند هزار ساله مورد تاييد سازمان جهاني بهداشت و تمامي کشور هاي دنيا است و به دليل تاثيرات 

و مجامع علمي دانشگاهي کشور هاي مختلف دنيا مواجه شده است. از اواخر قرن بيستم ميالدي  شگرف درماني ان با اقبال زيادبيماران

بر روي طب سوزني تحقيقات علمي زيادي صورت گرفته است .گزارشهايي که از طرف سازمان بهداشت جهاني و ساير مراکز معتبر 

از بيماريها حکايت مي کنند .يك توافق کلي بين  اين علمي دنيا  شده است همگي از مؤثر بودن طب سوزني در درمان بسياري 

مراکزوجود دارد که همگي آنها معتقدند که طب سوزني اگر از طرف يك متخصص طب سوزني انجام شود و سوزنهاي استريل مورد 

 استفاده قرار گيرند روش بي خطر در درمان  بسياري از بيماريها ي مزمن مي باشد.

 (Scalp acupuncture)متد سوزن زدن در سر 

روش اسکالپ اکوپانکچر  یکی از انواع مدرن میکروسیستم آکوپانکچر میباشد. این روش برای اولین بار در 

در چین بعنوان یک روش مدرن طب سوزنی مبتنی بر تلفیق علم نوین نورولوژی و طب سوزنی  1971سال 

بندی خاصی بر حسب نواحی و مسیر مورد پذیرش قرار گرفت. دراین متد نقاط طب سوزنی دارای تقسم 

 های مختلف  منطبق با اشکال ذیل وجود دارد .)تصاویر ضمیمه(

 این روش یک متد تخصصی بوده و انجام دهنده خدمات باید از مهارت کافی برخوردار باشد.

سوزنهای بکار رفته سوزن کامال مخصوصی بوده از جنس استیل مرغوب و الیاژی ضد حساسیت و  به صورت 

/. 26تا 16/0میلیمتر )بر حسب نقاط مختلف سرو بیماری فرد(.قطرنوک سوزن از  40تا  13فیلی فورم و به طول 

 متغیر است. سوزنها باید یکبار مصرف بوده و پس از مصرف دور ریخته شود.



 معاونت درمان

  کارگروه تدوین شناسنامه و استاندارد خدمات

خیص شدر این متد بیمار میبایست دروضعیت نشسته یا خوابیده یا هر وضیعت دیگری بر اساس شرایط بیمار و ت

پزشک قرار گرفته سپس نقاط انتخاب شده باالکل استریل شده و پزشک سوزنها را باعمق و زاویه های مختلف 

 به صورت زیر پوستی وارد و سپس مانیپوالسون های مختلفی را برحسب تشخیص خود انجام میدهد.

 در این روش معموال از پالس الکتریکی استفاده می شود.

(Arrival Chi) De-qi   اصطالح خاصی است که به معنای ارزیابی پزشک معالج از انجام صحیح روش درمانی

است و پزشک باید مانیپوالسون های مختلفی را برای حصول این نتیجه انجام دهد وآن را در طول درمان 

 انجام داد. . De-qiبرای اطمینان از استمرار 

ار ستگی به پزشک و نحوه درمانی دارد که برای بیمطول مدت زمانی که سوزن در بدن بیمار باقی می ماند ب

دقیقه (. البته در مواردی خاص میتوان طوالنی تر هم سوزنها را نگه  20-30انجام می گردد )معموال حدود 

 داشت.

 (3جلسات درمانی هر روز یا روز در میان قابل انجام است. )
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   (Abdominal acupuncture)متد سوزن زدن شکم

شکم مانند  طب سوزنی گوش و طب سوزنی سر یکی از زیر مجموعه های طب سوزنی است طب سوزنی 

 که توسط پروفسور جی یون پایه گذاری گردید.

 این طب سوزنی جهت درمان کلیه بیماریهای که با طب سوزنی معمول انجام میشود قابل استفاده میباشد.

وها میان جناغ سینه و سمفیز پوبیس و پهلدر این نوع طب سوزنی کلیه نقاط طب سوزنی در حد فاصل 

 تعریف میشوند .

 

 

در این نوع طب سوزنی نقاط باید به دقت بسیار زیاد و با خطکش مخصوص جانمایی شوند و دقت در 

 جانمایی نقاط نقش حیاتی در اثر بخشی این نوع طب سوزنی دارد.

نظر  بر اساس نوع بیماری نقاط موردبعد از ترسیم دقیق دیاگرام طب سوزنی شکم بر روی شکم هر فرد 

 انتخاب شده و طب سوزنی انجام میشود. 

جهت انجام طب سوزنی محل به دقت استریل میشود و پس از خشک شدن محل از سوزنهای یکبار مصرف 

 استاندارد جهت انجام طب سوزنی استفاده میشود.

 



 معاونت درمان

  کارگروه تدوین شناسنامه و استاندارد خدمات

 

 
 

را با عمق و به صورت عمودی وارد و سپس  نقاط انتخاب شده باالکل استریل شده و پزشک سوزنها

 مانیپوالسون های مختلفی را برحسب تشخیص خود انجام میدهد.

 در این روش از پالس الکتریکی هم برای تقویت درمان میتوان استفاده می شود.

 (Arrival Chi) De-qi  اصطالح خاصی است که به معنای ارزیابی پزشک معالج از انجام صحیح روش

است و پزشک باید مانیپوالسون های مختلفی را برای حصول  این نتیجه انجام دهد وآن را در  درمانی

 انجام داد. . De-qiطول درمان برای اطمینان حصول از استمرار 

طول مدت زمانی که سوزن در بدن بیمار باقی می ماند بستگی به پزشک و نحوه درمانی دارد که برای 

دقیقه (. البته در مواردی خاص میتوان طوالنی تر هم سوزنها  20-30ال حدود بیمار انجام می گردد )معمو

 را نگه داشت.

 جلسات درمانی هر روز یا روز در میان قابل انجام است.

  (Su-jok)پا-متد سوزن زدن دست
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وی مخصوص ر طب سوزنی دست و پا)سوجوک( یک روش درمانی برای بیماریها است که توسط سوزنهای

د. وانگشتان دست و پا و کف دست وپا زده می شود. در این روش از ماگنت و مینی موکسا نیز استفاده می ش

اصول کلی طب چینی است که به صورت مینیاتور روی دست و پا انعکاس  اصول کلی این روش درمان همان

معادل   4و  3معادل دستها و انگشتان  2و  5دارد. به صورتی که انگشت شست معادل سر و گردن و انگشت های 

پاهاست و تنه روی کف دست یا پا قرار میگیرد. به این ترتیب هر قسمت از بدن را روی هر دست یا هر پا 

میتوان پیدا کرد. اگر عضوی دچار بیماری شود نقطه مربوط به آن عضو دردناک می شود و میتوان با روشهای 

نور و رنگ درمان کرد. مسیرهای مریدیان در طب چینی که روی کل  –ا گرم–فشار  –مختلف مثل سوزن زدن 

. یا با می شود مهم هر مریدیان سوزن زده بدن قرار دارد نیز روی دست و پا انعکاس پیدا میکند و روی نقاط

 روشهای گفته شده درمان انجام می شود.

 خصوصیات سوزنها: 

استریل و یکبار مصرف است. سوزنها توسط انژکتورهای مخصوص میلیمتر است. سوزنها  7*0.10اندازه سوزنها   

 زده میشود.

 (Wrist-Ankle acupuncture)قوزک پا-متد سوزن زدن مچ دست

قوزک پا یکی از انواع میکروسیستم آکوپانکچر میباشد که کل نقشه بدن را در منطقه کوچکی -متد مچ دست

-Chang Xinتوسط پروفسور  1965ای اولین بار در سال دست و قوزک پا در نظر میگیرد. این متد بر در مچ

shu  که یک نورولوژیست چینی بود بنیانگذاری شد.در اطراف هر مچ دست و هر قوزک پا در دوسوی قدامی

نقطه در این متد  24و جمعا  6و پا نیز  6و خلفی سه نقطه منطبق با اشکال ذیل وجود دارد که جمع هر دست 

 ارد.برای سوزن زدن وجود د

 

 

میلیمتر می باشد )البته بر اساس واحد  40تا  20سوزنهای بکار رفته در این متد از جنس فیلی فورم و به طول 

وابیده و خ ،(.در این متد بیمار میبایست وضعیت نشسته برای نقاط دست1cun-5/1اندازه گیری طب چینی 
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برای نقاط پا را داشته باشد. البته اعتقاد غالب بر اینست که برای هر دوقسمت بیمار بهتر است که وضعیت 

درجه وارد و در مسیری به طرف  30خوابیده داشته باشد..در این متد سوزنها را بصورت ساب کوتانئوس با زاویه 

زن را داخل مینمائیم و سپس روی طول سو %80قلب بصورت سطحی وارد پوست نموده و به همان صورت تا 

دسته سوزن جهت ممانعت از برخورد با اشیائ خارجی را با چسبهای پهن ضد حساسیت میپوشانیم. چنانچه درد 

در محل قوزک ویا مچ دست باشد مسیر سوزن زدن به طرف مچ یا قوزک میباشد.در مورد طول مدت نگه 

ساعت هم سوزنها را میتوان نگه داشت.هر  12در موارد شدید تا داشتن سوزن اتفاق نظر بر نیم ساعت است، البته 

 (3روز یا روز در میان قابل انجام است. )

  (Rapid acupuncture)متد سوزن زدن سریع

روش سوزن زدن سریع غالبا برای درمان دردهای عضالنی و بر روی نقاط ماشه ای انجام می شود. نقاط ماشه 

منشا درد بیماران می باشند. از نظر تئوری طب چینی این نقاط همان نقاط  ای نقاطی قابل لمس هستند که

هستند. تمامی اصول انجام این روش درمانی مانند متد مرسوم سوزن زدن در بدن است وتنها تفاوت  "آشی"

در مدت زمان ماندن سوزن در بدن است. در روش سوزن زدن سریع سوزنها یک الی پنج دقیقه در بدن باقی 

 انند.میم

(Arrival Chi) De-qi   اصطالح خاصی است که به معنای ارزیابی پزشک معالج از انجام صحیح روش درمانی

است و پزشک باید مانیپوالسون های مختلفی را برای حصول این نتیجه انجام دهد وآن را در طول درمان 

 انجام داد.  De-qiبرای اطمینان از استمرار 

طول مدت زمانی که سوزن در بدن بیمار باقی می ماند بستگی به پزشک و نحوه درمانی دارد که برای بیمار 

دقیقه (. البته در مواردی خاص میتوان طوالنی تر هم سوزنها را نگه  20-30انجام می گردد )معموال حدود 

 داشت.

 جلسات درمانی هر روز یا روز در میان قابل انجام است. 

  آکوپانکچرمدیکال 

در اين مدل تشخيص بر اساس مباني طب رايج و درمان در يکسري نقاط ثابت سوزن زدن که بيماري به بيماري متفاوت است ميباشد. 

بر اساس مباني تشخيصي طب چيني را نداريم. و در اصل توسط کشورهاي غربي  Syndrome differentiationدر اينجا ديگر 

 مطالعات با روشهاي يکنواختتر طراحي شده است. براي آموزش راحتتر و انجام
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 ج( طراحي گام به گام فلوچارت ارائه خدمت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از تجویز انجام طب سوزنی 

سوزنی  یا طب  پزشکسوی 

 ارجاع توسط پزشک  

 

شرح اقدامی که می خواهد شرح حال ومعاینه کامل و

 صورت بگیرد برای فرد مراجعه کننده 

شرایط  آیا فرد

درمان با طب 

 سوزنی را دارد؟

 

 انجام طب سوزنی با توجه به :

 حال شرحمعاینه کامل و •

 شرایط خاص هر فرد )شرایط سنی، بدنی (  •

 نسخه ویژه مناسب بیمار •

 

ارجاع مجدد بیمار به پزشک و 

مشورت با ایشان در رابطه با 

 نحوه ادامه درمان

 

 خیر

 بله



 معاونت درمان

  کارگروه تدوین شناسنامه و استاندارد خدمات

)با ذکر عنوان دقيق خدمت مربوطه و استاندارد تجویز : (Order)د( فرد/افراد صاحب صالحیت جهت تجویز 

هاي آموزشي مورد نياز. در صورت ذکر دوره آموزشي بايد مدت اعتبار تخصص و در صورت نياز ذکر سوابق کاري و يا گواهي

 هاي آموزشي تا بازآموزي مجدد قيد گردد( :دوره

 

 ان .کلیه پزشک

ر )با ذکر عنوان دقيق تخصص و دهای ارائه کننده اصلی صاحب صالحیت جهت ارائه خدمت مربوطه : ه( ویژگی

هاي هاي آموزشي مورد نياز. در صورت ذکر دوره آموزشي بايد مدت اعتبار دورهصورت نياز ذکر سوابق کاري و يا گواهي

 آموزشي تا بازآموزي مجدد قيد گردد( :

شکان عمومی              - سوزنی ،پز صی طب  ص صی طب چینی، دکترای تخ ص سوزنی، دکترای تخ صص طب  متخ

صحت         ست و گواهی  شکی ا شت، درمان و آموزش پز دوره دیده که مدرک آنان مورد تایید وزارت بهدا

 صدور دریافت نموده اند.

 شووکیپزشووکانی که طبق کوریکولوم مصوووب معاونت آموزشووی وزارت بهداشووت، درمان وآموزش پز    -

 واحدهای درسی مرتبط با وداخالت طب سنتی وطب مکمل را گذرانده باشند.

افرادی که بر اسوواس آئین نامه سوواماندهی طب ایرانی)سوونتی( وطب مکمل مصوووب معاونت طب سوونتی   -

 وزارت بهداشت واجد شرایط ارائه خدمات طب سنتی ومکمل باشند.

توانند انجام دهند، مابقي متدهاي سوزن زدن انحصارا کار متخصص يا گواهي آنان به تاييد وزارت بهداشت رسيده است، مي

 دکتراي تخصصي طب سوزنيست
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 های مورد نیاز )استاندارد( برای سایر اعضای تیم ارائه کننده خدمت :و( عنوان و سطح تخصص

ف
دی

ر
 

مدت زمان  میزان تحصیالت عنوان تخصص

مشارکت در 

فرایند ارائه 

 خدمت

قبل، حین و بعد از  نوع مشارکت در

 ارائه خدمت

فوق ديپلم گروههاي پزشکي و يافرد  دستيار 1

 ديپلمه دوره ديده

جابجايي وسايل : کمك به اجراء و همراهي  دقيقه 30

 پزشك در مراحل درماني

 درماني-پيگيري مسائل اداري دقيقه 10 ديپلم پذيرش 2

)در صورت نياز به دو يا چند فضاي مجزا با ذکر مباني محاسباتي ز( استانداردهای فضای فیزیکی و مکان ارائه خدمت : 

 مربوط به جزئيات زيرفضاها بر حسب متر مربع و يا برحسب بيمار و يا تخت ذکر گردد( :

هر واحد محل ارائه خدمات طب سوزني و ماساژ بايد داراي حداقل يك اتاق معاينه به نحوي که رعايت حريم خصوصي گرديده، 

متر مربع فضا براي مدت زمان انتظاردر اختيار داشته باشد( و سرويس  2سالن انتظار با مساحت مناسب ) هر فرد منتظر حداقل  ويك

 هاي کامل بهداشتي منطبق با شرايط منطقه اي و نظر معاونت درمان دانشگاه / دانشکده علوم پزشکي مربوطه باشد.

ب با توجه به فعاليتهاي ذکر شده در بند ب اين شناسنامه خدمت ، ميبايست در انجام خدمات طب سوزني و اعمال دستي، هر مط

 اتاقهايي مجزاي از اتاق ويزيت در داخل کابينهايي )اتاقکهاي ايجاد شده با پارتيشنهاي پرده اي يا چوبي( به نحوي که حريم خصوصي 

 نفوذ آب بدون ترك خوردگي به رنگ روشن از جنس هر بيمار رعايت گردد صورت پذيرد. با کف سالم وقابل شستشو وغير قابل

 مقاوم وبدون خلل وفرج داراي کف شوي با ديوار کاشيکاري شده تا سقف داشته باشد.

  مي باشد. 3متر مربع و حداکثر اتاقکهاي مجاز هر اتاق  12حداقل فضاي هر اتاق درماني 

  را دارا باشند.سانتيمتر  220در  120اتاقکهاي ايجاد شده بايد حداقل ابعاد 

  تهويه مطبوع در اتاقهاي درمان که از گياه موکسا(Mug wort)  .به هنگام طب سوزني اسقاده مي شود، الزاميست 

 .ايجاد اتاق با پارتيشن بندي بصورتيکه فضاهاي کامال مجزا را تامين نمايد . بارعايت کليه ضوابط بهداشتي بالمانع است 

 مجهز به اشعه  کليه اتاقهاي در ماني مي بايستUV .بوده به نحوي که بعد از خاتمه خدمات،  چراغها روشن گردند 

  آنحام آموزشهاي همگاني  تاي جي و چي گونگ  در اتاقهايي  قابل انجام است که اوال تهويه مطبوع مناسب داشته و ثانيا

 متر مربع فضاي اختصاصي وجود داشته باشد.5/2براي هر فرد حداقل 

زات )ذکر مباني محاسباتي تجهيای )و یا اقالم( استاندارد اداری و به ازای هر خدمت کی سرمایهح( تجهیزات پزش

 مورد نياز بر حسب بيمار و يا تخت( :
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 :بر اساس استاندارد تعريق شده در بند ز اين دستورالعمل بازائ هر اتاق ارائه خدمات تعداد ذيل مورد نيار است 

المپ و چراغ  1، پروب تشخیصی:3،  کمد کنار تخت: 3روآکوپانکچر: ،  الکت3، صندلی ماساژ:  3تخت: 

 3الکترونیک مخصوص:

ف
دی

ر
 

 شناسه فنی عنوان تجهیزات
کاربرد در فرایند 

 ارائه خدمت

متوسط 

عمر مفید 

 تجهیزات

تعداد خدمات 

قابل ارائه در 

 واحد زمان

متوسط زمان 

کاربری به 

ازای هر 

 خدمت

امکان استفاده 

همزمان برای 

ارائه خدمات 

مشابه و یا سایر 

 خدمات

تخت استاندارد با  1

 جايگاه مخصوص سر

داراي استاندارد تعريف شده 

 توسط کارگروه مربوطه

محل استقرار بيمار براي 

 دريافت خدمت

 ماساژ، سوزن زدن، دقيقه 60 1 5

Cupping 

Wet cupping 

Gua- sha 

داراي استاندارد تعريق شده  کمد کنار تخت 3

 خدمات بيمارستاني

کمك در استقرار 

 وسائل درماني و بيمار

5 - - - 

دستگاه الکترو  4

 آکوپانکچر

داراي استاندارد تعريف شده 

 توسط کارگروه مربوطه

 - دقيقه 30 1 5 کمك در درمان سوزني

پروب تشخيصي تقطه  5

 ياب

داراي استاندارد تعريف شده 

 توسط کارگروه مربوطه

  دقيقه 5 1 5 کمك در تشخيص

المپ و چراغ  6

 الکترونيك مخصوص

داراي استاندارد تعريف شده 

 توسط کارگروه مربوطه

گرم کردن موضع 

 وکمك در درمان

  دقيقه30 1 5

       ميز پذيرش بيمار 7

       صندلي انتظار بيمار 8

 

 ط( داروها، مواد و لوازم مصرفی پزشکی جهت ارائه هر خدمت :



 معاونت درمان

  کارگروه تدوین شناسنامه و استاندارد خدمات

 

اقالم مصرفي مورد 

 نياز

ميزان مصرف )تعداد يا 

 نسبت(

هاي واجد شرايط )توليد داخل مدل / مارك

 و خارج(

  تکه 3-2 پنبه خشك 1

  تکه 3-2 پنبه الکلي 2

 بار مصرفهاي يكاز پارچه عدد2 ملحفه 3

 بار مصرفهاي يكاز پارچه عدد 2 روبالشي 4

 برحسب نسخه درماني عدد 1-16 سوزن 5

  2 ظرف جا پنبه اي 6

7 Safety box 1  

  2 پنس و پنست 8

  1 گالي پات 9

  سي سي 2-3 درجه 70الکل  10

  سي سي 2-3 درجه 96الکل  11

  1 سيني استيل 12

 

 باید موجود باشد. پزشکینکته:دارو های اورانس مانند سایر خدمات 

تفکيك قبل، بعد و حين ارائه به ی( عنوان خدمات درمانی و تشخیصی طبی و تصویری جهت ارائه خدمت : )

 خدمت مربوطه در قالب تأييد شواهد جهت تجويز خدمت و يا پايش نتايج اقدامات( :

 حسب بیماری استاده خواهد شد.
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  کارگروه تدوین شناسنامه و استاندارد خدمات

ف
دی

ر
 عنوان خدمت پاراکلینیکی 

تخصص صاحب 

صالحیت جهت 

 تجویز

 شناسه فنی خدمات

تعداد 

مورد 

 نیاز

قبل، حین و یا بعد از ارائه 

ا بستری و یخدمت )با ذکر 

 سرپایی بودن(

 بنا به نياز و آزمایشات  خون 1

قضاوت  متخصص طب 

 سوزني  مشابه 

 در حد يك متخصص داخلي

8و86140و85730و85610و85347و87086و85002و85023 متخصص طب سوزني 

82و82947و80014و81000و80305و80304و80303و0301

844و84450و80096و83721و83718و82465و84478و950

8300و80173و84481و84479و80169و84480و84483و60

 و83002و1

  

متناسب با نوع بيماري و قضاوت باليني  و323و324و314و320و318و312و311و310و309 متخصص طب سوزني  راديولوژي ساده  راديولوژي  2

 متخصص استفاده و درهخواست مي شود.
  متخصص طب سوزني سونوگرافي

CT  و442و451و458و457و455و453و430و429و406و404و400 متخصص طب سوزني  اسکن 

MRI 500 متخصص طب سوزني 

 

 الزم جهت هر واحد خدمت )سرپایی و بستری( : هایک( ویزیت یا مشاوره

متخصص طب سوزني در صورت  نياز بيمار و  بر اساس  قضاوت باليني خود ، بيمار را جهت مشاوره  به ساير متخصصين راهنمايي 

 مي نمايد.

دقیق برای تجویز خدمت )ذکر جزئیات مربوط به ضوابط پاراکلینیکی و بالینی مبتنی بر  هایل( اندیکاسیون

 شواهد و نیز تعداد موارد ی که ارائه این خدمت در یک بیمار اندیکاسیون دارد( :

زي، درد ها غتمام بيماري هاي سيتم عصبي از جمله ام اس وپارکينسون، اختالالت خواب، تيکهاي عصبي، باز تواني پس از سکته م

و اختالالت قاعدگي،مشکالت گوارشي،   انواع سردردها، اسپاسم  عضالت ، رينيت آلرژيك، فلج صورت، اشك ريزش، سرفه 

، گردن درد، اختالل vertigoراجعه، آفازي بدنبال سکته،  درد قلبي، کوستال نورالزيا، آسم، وزوز گوش، آرترالژيا، تنيس البو، 

-قوزك-اني، اختالل حرکتي اندام فوقاني و تحتاني، درد ناحيه فوقاني شکم، درد پاشنه،  درد مفاصل مچحسي اندام فوقاني و تحت

زانو، کمر درد، سياتالژيا،اختالالت جنسي و نازايي، چاقي و الغري، پوست و زيبايي، ترك سيگار و اعتياد،اسيب هاي 

 ورزشي،افسردگي و اختالالت روانپزشکي

 



 معاونت درمان
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 وگرچه از اواخر قرن بيستم ميالدي بر روي طب سوزني تحقيقات علمي زيادي صورت گرفته است اما هنوز نحوه اثر آن به درستي مشخص نشده است 

بحث هاي زيادي در مورد آن بين دانشمندان در جريان است گزارشهايي که از طرف سازمان بهداشت جهاني،مرکز ملي طب مکمل آمريکا و انجمن 

اياالت متحده آمريکااعالن شده است همگي از مؤثر بودن طب سوزني در درمان بسياري از بيماريها بخصوص بيماريها صعب العالج حکايت مي  پزشکي

 کنند.

شده  رنکته بسيار مهم در اينجا اينست که روش تشخيصي مبتني بر ترکيبي ازاصول تشخيصي طب چيني و طب رايج است.  همچنين دربسياري از موارد ذک

ساس شرايط ا در باال بايد از ابزار هاي نوين تشخيصي نيز سود جست تاروش درماني صحيح را انتخاب کرد.بعنوان مثال درمواردکمردرد شايد الزم باشد بر

 (3بيمار سي تس اسکن يا ام ار اي استفاده کرد.  )

نیکی و یط به ضوابط پاراکلهای دقیق خدمت )ذکر جزئیات مربون( شواهد علمی درباره کنترااندیکاسیون

 بالینی مبتنی بر شواهد

 همانند کليه موارد سوزن زدن با هر متدي عباتند از:

 ● موارد احتیاط  

ول، افراد با ا مواردي که توصيه به احتياط در استفاده از طب سوزني شده است عبارتند از خانم هاي باردار به ويژه در تريمستر

 سابقه آلرژي نسبت به فلزات و اکوپانکچر در ناحيه قفسه سينه که در مورد اخير، اکوپانکچريست بايد آناتومي پلور را بداند. 

 ● عوارض طب سوزنی  

احتياط ت اکثريت آنها با رعاي ند.بسيار ناچيز واکنش هاي ناخواسته به دنبال طب سوزني در موارد بسيار کمي بروز مي کنند و

  :عبارتند ازکه گزارش شده  بسيارکمي عوارضهاي الزم قابل پيشگيري هستند.

ديده شده  يا در موارد ضعف سيستم ايمني استفاده درازمدت بيشتر در طب سوزني گوش درو موضعي بسيار نادر بوده  التهاب (1

  .است

اده استف روش عملمواقعي که رد است، علي ايحال هر چند فرو کردن سوزن توسط افراد مجرب در اکثر نقاط بدن فاقد د :درد (2

، در قسمتهاي ملتهب و يا اندامها بويژه نواحي انتهايي بدن صحيح نباشد يا اينکه مريض در حين فرو کردن سوزن ها حرکت کند

 دردي بيش از درد معمول قابل انتظار است.

شايعي است. اين خونريزي اغلب بسيار کم بوده  مشکل ساز خونريزي و هماتوم: خونريزي در موقع بيرون آوردن سوزنها عارضه  (3

 نيست.گاهي نيز کبودي در محل سوزن ايجاد مي شود.

دريافت کنندگان طب سوزني دچار سنکوپ شدند . از آنجا که اکثر   %0. 19: در يك مطالعه کوهورت  (fainting)سنکوپ (4

انجام درازکش طب سوزني در حالت  بهتر است براي پيشگيري از آن،  دنايجاد مي شو ه يا ايستادهوضعيت نشستموارد سنکوپ در 

 .شود

خواب آلودگي: خواب آلودگي در طي طب سوزني و پس از آن شايع است و در واقع طب سوزني اثرات خواب آوري دارد. به  (5

 همين دليل توصيه مي شود افراد بالفاصله پس از دريافت طب سوزني رانندگي نکنند .
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که بايد دقت امکان بروز آن وجود دارددر ناحيه سينه  فرو بردن عميق سوزن ها در صورتها به خصوص ريه:  آسيب به ارگان (6

 (4).شود

 

 

 

  :احتیاطات قابل توصیه در انجام طب سوزنی 

مد نظر قرار گرفته و تا حد امکان  اختالالت انعقادي يا بيماريهاي خونريزي دهنده، آلرژي بيمار و عفونت عضوي ميباست

احتياط نمود. استفاده از سوزن يك بار مصرف، استفاده از تکنيك آسپتيك، و شمارش سوزنها در هنگام وارد و خارج کردن 

 (5آنها از بدن ميباست مد نظرباشد )

ز بر حسب س( مدت زمان استاندارد هر واحد خدمت به طور کلی )قبل، حین و بعد از ارائه خدمت( و نی

 مشارکت کلیه افراد دخیل در ارائه خدمت مذکور :

 

عنوان 

 تخصص

مدت زمان  میزان تحصیالت

مشارکت در فرایند 

 ارائه خدمت

نوع مشارکت در قبل، حین و بعد از ارائه 

 خدمت

متخصص يا دکتراي تخصصي طب سوزني يا  پزشك 1

طب چيني يا پزشکان عمومي که داراي 

وزارت بهداشت گواهي صحت و صدور از 

 درمان و آموزش پزشکي ميباشند.

 انجام استريليزاسيون موضع، سوزن زدن دقيقه 45-30

فوق ديپلم حرف پزشکي و يا ديپلمه دوره  دستيار 2

 ديده

آموزش الزم براي نحوه آماده شدن، مراجعه به بيمار و  دقيقه 30

بررسي شرايط بعد از سوزن زدن، همراهي پزشك در 

 کشيدن سوزنحين درمان، 

 مالي –پيگيري مسائل اداري  دقيقه 10 ديپلم پذيرش 3

 جايي وسايل و نظافت اتاق، شستشو وسايلجابه دقيقه 15 ديپلم خدمات 4

 

خدمات درماني صرف توسط پزشك ميبايست انجام شود و دستياران مداخله درماني نبايست انجام دهند و تنها وظيفه کمکي  نکته:

 دارند

مختلف بستری برای ارائه هر بار خدمت مربوط و ذکر شواهد برای پذیرش و ترخیص بیماران در های بخش

 های مربوط )مبتنی بر شواهد( :هر یک از بخش
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 بر اساس خدمات درمانگاهي يا بيمارستاني متفاوت است:

Out-patient.حدوديك ساعت شامل خدمات آماده سازي، ارائه خدمت اصلي و ترخيص است  : 

In-patient.حسب مورد و بيماري متفاوت است : 

 ف( حقوق اختصاصي بيماران مرتبط با خدمت :

 

 تکالیف بیماران :

 رضايت آگاهانه به ارائه خدمت -1

 حضور به موقع ، همکاري در امر درمان -2

 پرداخت هزينه ها -3

 گزارش صادقانه ازسير بهبودي، سابقه بيماري ، مصرف دارويي در وضعيت سالمتي -4

 حوصله و ادامه جلسات درماني تا حصول نتيجهصبر و  -5

 عمل به توصيه هاي پزشك -6

 حقوق بیماران :

 آگاهي از نحوه ارائه خدمت -1

 دريافت مطلوب خدمات -2

 حق انتخاب و تصميم گيري آزادانه بيمار -3

 دريافت خدمات مبتني بر احترام به حريم خصوصي بيمار و رعايت اصل رازداري -4

 شکاياتدسترسي به سيستم رسيدگي به  -5

جايگزين طب کالسيك دارد که  ص( چه خدمات جايگزيني )آلترناتيو( برا ي خدمت مورد بررسي، در کشورمان وجود دارد:

 بيماري به بيماري متفاوت و متناسب با داشتن يا نداشتن انديکاسيون ميباشد.
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 ق( مقایسه تحلیلی خدمت مورد بررسی نسبت به خدمات جایگزین :

ف
ردي

 

خدمت 

 جايگزين

ميزان دقت 

نسبت به 

خدمت مورد 

 بررسي

ميزان اثربخشي 

نسبت به خدمت 

 مورد بررسي

ميزان ايمني نسبت 

به خدمت مورد 

 بررسي

ميزان هزينه 

اثربخشي نسبت به 

خدمت مربوطه )در 

 صورت امکان(

سهولت )راحتي( 

براي بيماران 

نسبت به خدمت 

 مربوطه

ميزان ارتقاء اميد به 

 زندگي و يا کيفيت

زندگي نسبت به 

 خدمت مورد بررسي

1       

 

  

باشد؟ )با ذکر مزایا و معایت مذکور از ها چگونه میدر نهایت، اولویت خدمت با توجه به سایر جایگزین

 و دیدگاه حاکمیتی نظام سالمت( : (End User)دیدگاه بیماران 

نظر به اينکه در فضاي ارائه خدمات سالمت و تدوين سياستهاي کالن بهداشتي ملي و بين المللي اولويت دريافت خدمات بر دوش 

طب کالسيك ميباشد، با نظر متخصصين طب کالسيك و ارجاع توسط آنان و يا خود ارجاعي )با توجه به اينکه الزاما خدمات 

 ورد قبول است(و انجام کليه مراحل تشخيصي مورد نياز به نحوي که حقوق بيمار رعايتطب سوزني در کشور ما با پايه پزشکي م

گردد، طب سوزني بر اساس توصيه سازمان جهاني بهداشت بعنوان يك خدمت جايگزين در مواردي که مستندات علمي دارد 

 بکار رود.
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