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اإلبر الصينية ..شفاء بــ

ي��ق��ال إنّ اإلب���ر الصينية أثبتت
صحتها في عالج بعض احلاالت،
مثل :الغثيان ،والشقيقة ،ولكن قد
تكون األد ّل��ة ضعيفة وال يوجد أي
دليل علمي على صحتها وقدرتها
على ال��ع�لاج ول��ك��ن الب��د م��ن عمل
الكثير م��ن األب��ح��اث وال��دراس��ات
إلثبات فعاليتها أو عدمه ،وال يوجد
أي أد ّلة علمية بوجود هذه املسارات
للطاقة باجلسد ،ول��ك��ن العلماء
واخلبراء في هذا املجال يقولون بأن
الوخز باإلبر الصينية ي��ؤدي إلى
تنبيه النسيج العصبي والعضلي
وذلك التنبيه قد يكون هو املسؤول
عن النتيجة اإليجابية التي يتم
احلصول عليها في بعض التجارب
السريرية ،عندما يريد الشخص
ال��ع�لاج بهذه الطريقة ف�لا ب��د من
اختيار املعالج ذي اخلبرة والكفاءة
والتأكد من املعايير الصحية بشكل
دقيق ،وتكمن الفوائد لإلبر الصينية
في عالج ما يلي:
• اآلالم املزمنة مثل آالم الظهر
والرقبة.
• أل��م املفاصل على سبيل املثال
حاالت الفصام العظمي في الركبتني
.Osteoarthritis of the knee
• حاالت العضلية الهيكلية.
• ألم األسنان.
• أل��م م��ا بعد إج���راء العمليات
اجلراحية.
• حاالت األرق واإلرهاق.
• القيء والغثيان اللذان يتبعان
العمليات اجلراحية.
• حاالت االكتئاب.

• م��ش��اك��ل ال��ع��ق��م واض��ط��راب��ات
الطمث.
• احلساسية مبا فيها ُحمى الكال
ومرض األكزميا.
• تهيج األم���ع���اء واض��ط��راب��ات
الهضم.
مخاطر ال��ع�لاج ب��اإلب��ر الصينية
ح���دوث ب��ع��ض األل���م وق���د يكون
مزعجا ً في أماكن غ��رز اإلب��ر .وقد
يحدث بعض الكدمات والنزيف في
أماكن الغرز .والشعور بالنعاس.
ق���د ي��ص��ل امل���وض���وع إل���ى ت��زاي��د
األعراض التي يشكو منها املريض.
ح��دوث أذى لنسيج اجلسم وهذه
املخاطر قد حت��دث في ح��ال لو مت
العالج على يد شخص غير مؤهل
أو خبير بذلك الوخز باإلبر لعالج
األمراض املختلفة:
وي��ع��د ال��ع�لاج ب��ال��ط��ب الصيني
من أق��دم الطرق واألساليب التي
اس��ت��خ��دم��ت ل��ع�لاج ال��ع��دي��د من
األم���راض ،وي��ن��درج حت��ت مفهوم
الطي الصيني العالج باستخدام
الوخز باالبر والذي يتم من خالله
إدخ��ال االب��ر في نقاط محددة من
اجلسم لتعمل على حتفيز إفرازات
م��ع��ي��ن��ة ،مم���ا ي��س��اه��م ف���ي ع�لاج
املريض وشفائه  ،ومما يجدر ذكره
أن طريقة ال��ع�لاج ه��ذه تخلو من
استعمال أي دواء أو مادة من خارج
اجلسم ،ويعد هذا العالج ذا كفاءة
عالية نظرا ً لكونه يقدم نتائج جيدة
وسريعة من دون اللجوء الى الدواء
ومضاعفاته الكثيرة.
األماكن التي يتم وخ��ز اإلب��ر فيها

يعتمد ال��وخ��ز ب��اإلب��ر على نقاط
موجودة في اجلسم ،حيث يحتوي
جسم اإلنسان على  14قناة وتتكون
كل قناة من هذه القنوات من عدد من
النقاط تترواح بني  9و 67نقطة.
بشكل عام تتراوح عدد اجللسات
التي يحتاجها املريض بني  4و،5
ولكنها في بعض األحيان تتعدى
عشرين جلسة ،وذل���ك ف��ي حالة
األمراض املزمنة واملستعصية.
في العادة ال تظهر أي مضاعفات
سلبية عند الوخز باإلبر إذا ما مت
العالج على يد اختصاصي يجيد
تشخيص املرض بدقة وميلك خبرة
وعلما كافيا ليحدد النقاط وكيفية
عمل اجلسم في حالة الصحة وحالة
املرض.
ثبت علميا ً أن الوخز باالبر يساعد
في معاجلة حاالت االكتئاب والتوتر
وذل���ك ع��ن ط��ري��ق حت��س�ين إف���راز
هرمون السعادة وال��ف��رح إضافة
يحسن من
لذلك فإن الوخز باإلبر
ّ
إف��راز م��ادة السيروتونني ،ويزيل
التوتر وحاالت التشنج وما يسمى
في الطب الصيني بتعديل الطاقة
أو التوازن في اجلسم  ،وهذه كلها
ت��س��اع��د ال��ش��خ��ص ع��ل��ى الشعور
ب��احل��ي��وي��ة وال��ن��ش��اط وم��ق��اوم��ة
األم����راض وال��ض��غ��وط اجلسدية
والضغوط النفسية املختلفة.
واجلدير ذك��ره أن نسبة االعتماد
على الطب الصيني والوخز باإلبر
في العالج في تزايد مستمر نظرا ً
ملا أثبتته من فوائد ونتائج واضحة
في عالج األمراض املختلفة.

