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تقديم
به او که هرچه هست، از اوست
و با سپاس بيکران از
همسرم که بدون ياري ايشان، تأليف اين کتاب ميسر نمي شد





مقدمه 
پيشگفتار 

طب سوزني 
روش هاي تعيين کننده محل نقاط طب سوزني 

بخش اول تناسب استخواني بر اساس ُچون 
بخش دوم نشانه هاي آناتوميکي 
بخش سوم اندازه گيري انگشتي 

اندازه گيري انگشت مياني 
اندازه گيري شست 

اندازه گيري چهار انگشت 
بخش چهارم اندازه گيري ساده 

قسمت1/ نقاط طب سوزني ريه / 36
meridian of Hand Taiyin (lung-LU)

 zhongfu / lu1 / ۱۱. ريه
 Yunmen / lu2 / ۲۲. ريه
 Tianfu / lu3 / ۳۳. ريه
 Xiabai / lu4 / ۴۴. ريه
 Chize / lu5 / ۵۵. ريه

 Kongzui / lu6 / 66. ريه

 Lieque / lu7 / ۷7. ريه
 Jingqu / lu8 / 88. ريه

 Taiyuan / lu9 / ۹9. ريه
 Yuji / lu10 / ۱010. ريه

 Shaoshang / lu11 / ۱۱11. ريه

قسمت2/ نقاط طب سوزني روده بزرگ / 40
Meridian of Hand-Yangming (large intestine-LI)

 Shangyang / Li1 / ۱۱. روده بزرگ
 Erjian / Li2 / ۲۲. روده بزرگ

 Sanjian / Li3 / ۳۳. روده بزرگ
 Hegu / Li4 / ۴۴. روده بزرگ

 Yangxi / Li5 / ۵۵. روده بزرگ
 Pianli / Li6 / 66. روده بزرگ

 Wenliu / Li7 / ۷۷. روده بزرگ
 Xialian / Li8 / 88. روده بزرگ

 Shanglian / Li9 / ۹۹. روده بزرگ
 Shousanli / Li10 / ۱0۱0. روده بزرگ

 Quchi / Li11 / ۱۱۱۱. روده بزرگ
 Zhouliao / Li12 / ۱۲۱۲. روده بزرگ

 Hand-Wuli / Li13 / ۱۳۱۳. روده بزرگ
 Binao / Li14 / ۱۴۱۴. روده بزرگ
 Jianyu / Li15 / ۱۵۱۵. روده بزرگ

 Jugu / Li16 / ۱6۱6. روده بزرگ
 Tianding / Li17 / ۱۷۱۷. روده بزرگ

 Neck- Futu / Li18 / ۱8۱8. روده بزرگ
 Kouheliao / Li19 / ۱۹۱۹. روده بزرگ
 Yingxiang / Li20 / ۲0۲0. روده بزرگ

۱۵
۱۷
۱۹
۲8
۲8
۳۱
۳۱
۳۱
۳۲
۳۲
۳۳

۳۴
۳۴
۳۵
۳۵
۳۵
۳6

۳6
۳6
۳۷
۳۷
۳۷

۳8
۳8
۳۹
۳۹
۴0
۴0
۴0
۴۱
۴۱
۴۱

۴۱
۴۲
۴۲
۴۲
۴۳
۴۳
۴۴
۴۴
۴۴
۴۴

۷



قسمت3 / نقاط طب سوزني معده / 47
Meridian of Foot–Yangming (Stomach-ST)

 Chengqi / St1 / ۱1. معده
 Sibai / St2 / ۲2. معده

 Nose  Juliao / St3 / ۳3. معده
 Dicang / St4 / ۴4. معده
 Daying / St5 / ۵5. معده
 Jiache / St6 / 66. معده

 Xiaguan / St7 / ۷7. معده
 Touwei / St8 / 88. معده

 Renying / St9 / ۹9. معده
 Shuitu / St10 / ۱010. معده
 Qishe / St11 / ۱۱11. معده

 Quepen / St12 / ۱۲12. معده
 Qihu / St3 / ۱۳13. معده

 kufang / St14 / ۱۴14. معده
 Wuyi / St15 / ۱۵15. معده

 Yingchuang / St16 / ۱616. معده
 Ruzhong / St17 / ۱۷17. معده

 Rugen / St18 / ۱818. معده
 Burong / St19 / ۱۹19. معده

 Chengman / St20 / ۲020. معده
 Liangmen / St21 / ۲۱21. معده
 Guanmen / St22 / ۲۲22. معده

 Taiyi / St23 / ۲۳23. معده

 Huaroumen / St24 / ۲۴24. معده
 Tianshu / St25 / ۲۵25. معده
 Wailing / St26 / ۲626. معده

 Daju / St27 / ۲۷27. معده
 Shuidao / St28 / ۲828. معده

 Guilai / St29 / ۲۹29. معده
 Qichong / St30 / ۳030. معده
 Biguan / St31 / ۳۱31. معده

 Femur-Futu / St32 / ۳۲32. معده
 Yinshi / St33 / ۳۳33. معده

 Liangqiu / St34 / ۳۴34. معده
 Dubi / St35 / ۳۵35. معده

 Zusanli / St36 / ۳636. معده
 Shangjuxu / St37 / ۳۷37. معده

 Tiaokou / St38 / ۳838. معده
 Xiajuxu / St39 / ۳۹39. معده

 Fenglong / St40 / ۴040. معده
 jiexi / St41 / ۴۱41. معده

 Chongyang / St42 / ۴۲42. معده
 Xiangu / St43 / ۴۳43. معده
 Neiting / St44 / ۴۴44. معده

 Lidui / St45 / ۴۵45. معده

قسمت4 / نقاط طب سوزني طحال / 63
Meridian of Foot–Taiyin (Spleen-SP)

 Yinbai / SP1 / ۱1. طحال
 Dadu / SP2 / ۲2. طحال

 Taibai / SP3 / ۳3. طحال
 Gongsun / SP4 / ۴4. طحال
 Shangqiu / SP5 / ۵5. طحال

 Sanyinjiao / SP6 / 66. طحال
 Lougu / SP7 / ۷7. طحال

 Diji / SP8 / 88. طحال

 Yinlingquan / SP9 / ۹9. طحال
 Xuehai / SP10 / ۱010. طحال
 Jimen / SP11 / ۱۱11. طحال

 Chongmen / S12 / ۱۲12. طحال
 Fushe / SP13 / ۱۳13. طحال
 Fujie / SP14 / ۱۴14. طحال

 Daheng / SP15 / ۱۵15. طحال
 Fuai / SP16 / ۱616. طحال
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 Shidou / SP17 / ۱۷17. طحال
 Tianxi / SP18 / ۱818. طحال

 Xiongxiang / SP19 / ۱۹19. طحال

 Zhourong / SP20 / ۲020. طحال
 Dabao / SP21 / ۲۱21. طحال

قسمت5 / نقاط طب سوزني قلب / 71
Meridian of Hand–Shaoyin (Heart--HT-HE)

 Jiquan / Ht1 / ۱1. قلب
 Qingling / Ht2 / ۲2. قلب
 Shaohai / Ht3 / ۳3. قلب
 Lingdao / Ht4 / ۴4. قلب

 Tongli / Ht5 / ۵5. قلب

 Yinxi / Ht6 / 66. قلب
 Shenmen / Ht7 / ۷7. قلب

 Shaofu / Ht8 / 88. قلب
 Shaochong / Ht9 / ۹9. قلب

قسمت6 / نقاط طب سوزني روده کوچک / 75
 Meridian of Hand–Taiyang (Small Intestine-SI)

 Shaoze / SI1 / ۱1. روده کوچک
 Qiangu / SI2 / ۲2. روده کوچک
 Houxi / SI3 / ۳3. روده کوچک

 Hand - Wangu / SI4 / ۴4. روده کوچک
 Yanggu / SI5 / ۵5. روده کوچک
 Yanglao / SI6 / 66. روده کوچک

 Zhizheng / SI7 / ۷7. روده کوچک
 Xiaohai / SI8 / 88. روده کوچک

 Jianzhen / SI9 / ۹9. روده کوچک
 Naoshu / SI10 / ۱010. روده کوچک

 Tianzong / SI11 / ۱۱11. روده کوچک
 Bingfeng / SI12 / ۱۲12. روده کوچک
 Quyuan / SI13 / ۱۳13. روده کوچک

 Jianwaishu / SI14 / ۱۴14. روده کوچک
 Jianzhongshu / SI5 / ۱۵15. روده کوچک
 Tianchuang / SI16 / ۱616. روده کوچک

 Tianrong / SI17 / ۱۷17. روده کوچک
 Quanliao / SI18 / ۱818. روده کوچک
 Tinggong / SI19 / ۱۹19. روده کوچک

قسمت7 / نقاط طب سوزني مثانه / 81
Meridian of Foot–Taiyang (Bladder-BL)

 Jingming / BL1 / ۱1. مثانه
 Zanzhu / BL2 / ۲2. مثانه

 Meichong / BL3 / ۳3. مثانه
 Qucha / BL4 / ۴4. مثانه
 Wuchu / BL5 / ۵5. مثانه

 Chengguang / BL6 / 66. مثانه
 Tongtian / BL7 / ۷7. مثانه
 Luoque / BL8 / 88. مثانه
 Yuzhen / BL9 / ۹9. مثانه

 Tianzhu / BL10 / ۱010. مثانه

 Dazhu / BL11 / ۱۱11. مثانه
 Fengmen / BL12 / ۱۲12. مثانه

 Feishu / BL13 / ۱۳13. مثانه
 Jueyinshu / BL14 / ۱۴14. مثانه

 Xinshu / BL15 / ۱۵15. مثانه
 Dushu / BL16 / ۱616. مثانه
 Geshu / BL17 / ۱۷17. مثانه

 Ganshu / BL18 / ۱818. مثانه
 Danshu / BL19 / ۱۹19. مثانه

 Pishu / BL20 / ۲020. مثانه
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 Weishu / BL21 / ۲۱21. مثانه
 Sanjiaoshu / BL22 / ۲۲22. مثانه

 Shenshu / BL23 / ۲۳23. مثانه
 Qihaishu / BL24 / ۲۴24. مثانه

 Dachangshu / BL25 / ۲۵25. مثانه
 Guanyuanshu / BL26 / ۲626. مثانه
 Xiaochangshu / BL27 / ۲۷27. مثانه
 Pangguangshu / BL28 / ۲828. مثانه

 Zhonglushu / BL29 / ۲۹29. مثانه
 Baihuanshu / BL30 / ۳030. مثانه

 Shangliao / BL31 / ۳۱31. مثانه
 Ciliao / BL32 / ۳۲32. مثانه

 Zhongliao / BL33 / ۳۳33. مثانه
 Xialiao / BL34 / ۳۴34. مثانه

 Huiyang / BL35 / ۳۵35. مثانه
 Chengfu / BL36 / ۳636. مثانه
 Yinmen / BL37 / ۳۷37. مثانه

 Fuxi / BL38 / ۳838. مثانه
 Weiyang / BL39 / ۳۹39. مثانه

 Weizhong / BL40 / ۴040. مثانه
 Fufen / BL41 / ۴۱41. مثانه
 Pohu / BL42 / ۴۲42. مثانه

 Gaohuang / BL43 / ۴۳43. مثانه
 Shentang / BL44 / ۴۴44. مثانه

 Yixi / BL45 / ۴۵45. مثانه
 Geguan / BL46 / ۴646. مثانه

 Hunmen / BL47 / ۴۷47. مثانه
 Yanggang / BL48 / ۴848. مثانه

 Yishe / BL49 / ۴۹49. مثانه
 Weicang / BL50 / ۵050. مثانه

 Huangmen / BL51 / ۵۱51. مثانه
 Zhishi / BL52 / ۵۲52. مثانه

 Baohuang / BL53 / ۵۳53. مثانه
 Zhibian / BL54 / ۵۴54. مثانه
 Heyang / BL55 / ۵۵55. مثانه

 Chengjin / BL56 / ۵656. مثانه
 Chengshan / BL57 / ۵۷57. مثانه

 Feiyang / BL58 / ۵858. مثانه
 Fuyang / BL59 / ۵۹59. مثانه
 Kunlun / BL60 / 6060. مثانه

 Pucan / BL61 / 6۱61. مثانه
 Shenmai / BL62 / 6۲62. مثانه
 jinmen / BL63  / 6۳63. مثانه
 jinggu / BL64 / 6۴64. مثانه
 Shugu / BL65 / 6۵65. مثانه

 Zutonggu / BL66 / 6666. مثانه
 Zhiyin / BL67 / 6۷67. مثانه

قسمت8 / نقاط طب سوزني کليه / 100
Meridian of Foot–Shaoyin (Kidney--KID-KI)

 Yongquan / Kid1 / ۱1. کليه
 Rangu / Kid2 / ۲2. کليه

 Taixi / Kid3 / ۳3. کليه
 Dazhong / Kid4 / ۴4. کليه
 Shuiquan / Kid5 / ۵5. کليه
 Zhaohai / Kid6 / 66. کليه

 Fuliu / Kid7 / ۷7. کليه
 Jiaoxin / Kid8 / 88. کليه
 Zhubin  / Kid9 / ۹9. کليه

 Yingu / Kid10 / ۱010. کليه
 Henggu / Kid11 / ۱۱11. کليه

 Dahe / Kid12 / ۱۲12. کليه
 Qixue / Kid13 / ۱۳13. کليه
 Siman / Kid14 / ۱۴14. کليه

 Abdomen - Zhongzhu / Kid15 / ۱۵15. کليه
 Huangshu / Kid16 / ۱616. کليه
 Shangqu / Kid17 / ۱۷17. کليه
 Shiguan / Kid18 / ۱818. کليه
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 Yindu / Kid19 / ۱۹19. کليه
 Futonggu / Kid20 / ۲020. کليه
 Youmen / Kid21 / ۲۱21. کليه
 Bulang / Kid22 / ۲۲22. کليه

 Shenfeng / Kid23 / ۲۳23. کليه

 Lingxu / Kid24 / ۲۴24. کليه
 Shencang / Kid25 / ۲۵25. کليه
 Yuzhong / Kid26 / ۲626. کليه

 Shufu / Kid27 / ۲۷27. کليه

قسمت9 / نقاط طب سوزني پري کارديوم / 108
Meridian of Hand–Jueyin (Pericardium-PC-P)

 Tianchi / Pc1 / ۱1. پري کارديوم
 Tianquan / Pc2 / ۲2. پري کارديوم

 Quze / Pc3 / ۳3. پري کارديوم
 Ximen / Pc4 / ۴4. پري کارديوم
 Jianshi / Pc5 / ۵5. پري کارديوم

 Neiguan / Pc6 / 66. پري کارديوم
 Daling / Pc7 / ۷7. پري کارديوم

 Laogong / Pc8 / 88. پري کارديوم
 Zhongchong / Pc9 / ۹9. پري کارديوم

قسمت10 / نقاط طب سوزني سانجيائو / 112
Meridian of Hand–Shaoyang (sanjiao - SJ -- Triple Burer - T.B)

 Guanchong / Sj1 / ۱1. سانجيائو
 Yemen / Sj2 / ۲2. سانجيائو

 Hand - Zhongzhu / Sj3 / ۳3. سانجيائو
 Yangchi / Sj4 / ۴4. سانجيائو
 Waiguan / Sj5 / ۵5. سانجيائو

 Zhigou / Sj6 / 66. سانجيائو
 Huizong / Sj7 / ۷7. سانجيائو

 Sanyangluo / Sj8 / 88. سانجيائو
 Sidu / Sj9 / ۹9. سانجيائو

 Tianjing / Sj10 / ۱010. سانجيائو
 Qinglengyuan / Sj11 / ۱۱11. سانجيائو

 Xiaoluo / Sj12 / ۱۲12. سانجيائو

 Naohui / Sj13 / ۱۳13. سانجيائو
 Jianliao / Sj14 / ۱۴14. سانجيائو
 Tianliao / Sj15 / ۱۵15. سانجيائو
 Tianyou / Sj16 / ۱616. سانجيائو
 Yifeng / Sj17 / ۱۷17. سانجيائو
 Qimai / Sj18 / ۱818. سانجيائو

 Luxi / Sj19 / ۱۹19. سانجيائو
 Jiaosun / Sj20 / ۲020. سانجيائو
 Ermen / Sj21 / ۲۱21. سانجيائو

 Erheliao / Sj22 / ۲۲22. سانجيائو
 Sizhukong / Sj23 / ۲۳23. سانجيائو

قسمت11 / نقاط طب سوزني کيسه صفرا / 121
Meridian of Foot–Shaoyang (Gallbladder-GB)

 Sizhukong / GB1 / ۱1. کيسه صفرا
 Tinghu / GB2 / ۲2. کيسه صفرا

 Shangguan / GB3 / ۳3. کيسه صفرا
 Hanyan / GB4 / ۴4. کيسه صفرا
 Xuanlu / GB5 / ۵5. کيسه صفرا
 Xuanlu / GB6 / 66. کيسه صفرا
 Qubin / GB7 / ۷7. کيسه صفرا

 Shuaigu / GB8 / 88. کيسه صفرا
 Tianchong / GB9 / ۹9. کيسه صفرا
 Fubai / GB10 / ۱010. کيسه صفرا

 Touqiaoyin / GB11 / ۱۱11. کيسه صفرا
 Head - Wangu / GB12 / ۱۲12. کيسه صفرا

 Benshen / GB13 / ۱۳13. کيسه صفرا
 Yangbai / GB14 / ۱۴14. کيسه صفرا
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۱۲۴
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 Head-Linqi / GB15 / ۱۵15. کيسه صفرا
 Muchuang / GB16 / ۱616. کيسه صفرا
 Zhengying / GB17 / ۱۷17. کيسه صفرا
 Chengling / GB18 / ۱818. کيسه صفرا
 Naokong / GB19 / ۱۹19. کيسه صفرا
 Fengchi / GB20 / ۲020. کيسه صفرا
 Jianjing / GB21 / ۲۱21. کيسه صفرا
 Yuanye / GB22 / ۲۲22. کيسه صفرا
 Zhejin / GB23 / ۲۳23. کيسه صفرا
 Riyue / GB24 / ۲۴24. کيسه صفرا

 Jingmen / GB25 / ۲۵25. کيسه صفرا
 Daimai / GB26 / ۲626. کيسه صفرا
 Wushu / GB27 / ۲۷27. کيسه صفرا
 Weidao / GB28 / ۲828. کيسه صفرا

 Femur-Juliao  / GB29 / ۲۹29. کيسه صفرا

 Huantiao / GB30 / ۳030. کيسه صفرا
 Fengshi / GB31 / ۳۱31. کيسه صفرا

 Femur-Zhongdu / GB32 / ۳۲32. کيسه صفرا
 Xiyangguan / GB33 / ۳۳33. کيسه صفرا

 Yanglingquan / GB34 / ۳۴34. کيسه صفرا
 Yangjiao  / GB35 / ۳۵35. کيسه صفرا

 Waiqiu / GB36 / ۳636. کيسه صفرا
 Guangming / GB37 / ۳۷37. کيسه صفرا

 Yangfu / GB38 / ۳838. کيسه صفرا
 Xuanzhong / GB39 / ۳۹39. کيسه صفرا

 Qiuxu / GB40 / ۴040. کيسه صفرا
 Zulinqi / GB41 / ۴۱41. کيسه صفرا

 Diwuhui / GB42 / ۴۲42. کيسه صفرا
 Xiaxi / GB43 / ۴۳43. کيسه صفرا

 Zuqiaoyin / GB44 / ۴۴44. کيسه صفرا
قسمت12 / نقاط طب سوزني کبد / 136

Meridian of Foot Jueyin (Liver-LIV-LR)

 Dadun / LR1 / ۱1. کبد
 Xingjian / LR2 / ۲2. کبد
 Taichong / LR3 / ۳3. کبد

 Zhongfeng / LR4 / ۴4. کبد
 Ligou / LR5 / ۵5. کبد

 Foot- Zhongdu / LR6 / 66. کبد
 Xiguan / LR7 / ۷7. کبد

 Ququan / LR8 / 88. کبد
 Yinbao / LR9 / ۹9. کبد

 Zuwuli / LR10 / ۱010. کبد
 Yinlian / LR11 / ۱۱11. کبد

 Jimai / LR12 / ۱۲12. کبد
 Zhangmen / LR13 / ۱۳13. کبد

 Qimen / LR14 / ۱۴14. کبد
قسمت13 / نقاط طب سوزني مجراي کنترل کننده / 141

Governor Vessel (G.V-DU)

 Changqiang / GV1 .1
 Yaoshu / GV2 .2

 Yaoyangguan  / GV3 .3
 Mingmen / GV4 .4
 Xuanshu / GV5 .5
 Jizhong / GV6 .6

 Zhongshu / GV7 .7
 Jinsuo / GV8 .8

 Zhiyang / GV9 .9

 Lingtai / GV10 .10
 Shendao / GV11 .11
 Shenzhu / GV12 .12
 Taodao / GV13 .13
 Dazhui / GV14 .14
 Yamen / GV15 .15
 Fengfu / GV16 .16
 Naohu / GV17 .17

 Qiangjian / GV18 .18

۱۲۴
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۵
۱۲6
۱۲6
۱۲6
۱۲6
۱۲۷
۱۲۷
۱۲۷
۱۲8
۱۲8
۱۲8
۱۲۹

۱۲۹
۱۲۹
۱۳0
۱۳0
۱۳0
۱۳0
۱۳۱
۱۳۱
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۲
۱۳۲
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۳

۱۳۴
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۵
۱۳۵
۱۳6
۱۳6

۱۳6
۱۳۷
۱۳۷
۱۳۷
۱۳8
۱۳8
۱۳8

۱۳۹
۱۳۹
۱۴0
۱۴0
۱۴0
۱۴0
۱۴0
۱۴۱
۱۴۱

۱۴۱
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۲
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۳
۱۴۳
۱۴۳
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 Houding / GV19 .19
 Baihui / GV20 .20

 Qianding / GV21 .21
 Xinhui / GV22 .22

 Shangxing / GV23 .23

 Shenting / GV24 .24
 Suliao / GV25 .25

 Renzhong / GV26 .26
 Duiduan / GV27 .27
 Yinjiao / GV28 .28

قسمت14 / نقاط طب سوزني مجراي ادراکي / 149
 Conception Vessel (C.V-REN)

 Huiyin / CV1 .1
 Qugu / CV2 .2

 Zhongji / CV3 .3
 Guanyuan / CV4 .4

 Shimen / CV5 .5
 Qihai / CV6 .6

 Abdomen - Yinjiao  / CV7 .7
 Shenque / CV8 .8
 Shuifen / CV9 .9

 Xiawan / CV10 .10
 Jianli / CV110 .11

 Zhongwan / CV12 .12

 Shangwan / CV13 .13
 Juque / CV14 .14
 Jiuwei / CV15 .15

 Zhongting / CV16 .16
 Danzhong / CV17 .17

 Yutang / CV18 .18
 Chest - Zigong / CV19 .19

 Huagai / CV20 .20
 Xuanji / CV21 .21
 Tiantu / CV22 .22

 Lianquan / CV23 .23
 Chengjiang / CV24 .24

فصل3 / نقاط اضافي شايع / 155
Commonly Used Extra point

 (EX-HN1) sishencong .1
 (EX-HN3) yintang .2
 (EX-HN4) yuyao .3

 (EX-HN5) Taiyang .4
 (EX-HN6) Erjian .5

 (EX-HN7) Qiuhou .6
Bitong - Shangyingxiang .7

 (EX-HN8)

Jinjin and Yuye .8
 (EX-HN12, EX-HN13)

 (EX-HN14) yiming .9
 (EX-CA1) Zigong .10

 (EX-B1) Dingchuan .11

 (Ex–B2) Jiaji .12
 (Ex–B3) WeiwanXiasha .13

 (Ex–B7) yaoyan .14
 (Ex–B8) Shiqizhui .15

 (Ex–B9) Yaoqi .16
 (Ex–UE1) Zhoujian .17

 (Ex–UE2) Erbai .18
 (Ex–UE4) Zhongkui .19
 (Ex–UE11) Shixuan .20

 (Ex–UE7) Yaotongdian .21
 (Ex–UE8) Wailaogong .22

 (Ex–UE9) Baxie .23
 (Ex – UE10) Sifeng .24

۱۴۴
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۵
۱۴۵

۱۴۵
۱۴6
۱۴6
۱۴6
۱۴6

۱۴۷
۱۴۷
۱۴۷
۱۴8
۱۴8
۱۴8
۱۴8
۱۴۹
۱۴۹
۱۴۹
۱۴۹
۱۵0

۱۵0
۱۵0
۱۵0
۱۵۱
۱۵۱
۱۵۱
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۲
۱۵۲
۱۵۲
۱۵۲

۱۵۳
۱۵۴
۱۵۴
۱۵۴
۱۵۴
۱۵۵

۱۵۵

۱۵۵
۱۵6
۱۵6
۱۵۷

۱۵۷
۱۵8
۱۵8
۱۵8
۱۵۹
۱۵۹
۱60
۱60
۱60
۱6۱
۱6۱
۱6۲
۱6۲
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 (Ex–LE3) Baichongwo .25
 (Ex–LE2) Heding .26
 (Ex–LE5) Xiyan .27

 (Ex–LE6) Dannang .28
 (Ex–LE7) Lanwei .29

 (Ex–LE8) Neihuaijian .30
 (Ex–LE9) Waihuaijian .31
 (Ex–LE9) Waihuaijian .31

 (Ex–LE10) Bafeng .32
 (peaceful sleep خواب راحت) (Ex–HN) Anmian .33

 (Ex–HN) Jingbi .34
 (Ex–HN15) Jingbailao/Bailao .35

واژه نامه 
منابع 

۱6۳
۱6۳
۱6۳
۱6۴
۱6۴
۱6۵
۱6۵
۱6۵
۱6۵
۱66
۱66
۱66

۱6۷
۱۷۲
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مقدمه

طب، علمي است که از آغاز آفرينش با انسان به جهان گام نهاده است و در طول هزاران 
سال و با تجربيات همه انسان ها، با نژادهاي گوناگون گسترش يافته و اينک به دست 
ما رسيده است. اکنون ما پزشکان، خدمتگزاران عرصه سالمت، هر يک وظيفه داريم در 

حد و اندازه توان خود در گسترش آن کوشا و سهيم باشيم.
ابوعلي سينا مي فرمايد: »هدف طب حفظ تندرستي در موقع سالمت واعاده آن به 

هنگام بيماري است.«
ده ها سال است که هويت انسان با ديدگاه ماشيني غرب در معرض تهديد قرار گرفته 
هويت خويش  در جستجوي  کهن شرقي  متون  البه الي  در  انسان ها  اکنون  اما  است، 

هستند.
در دنياي پر استرس امروزي، ترويج شيوه هاي گوناگون درمان طبيعي، امري الزم 
و ضروري است. در همين راستا، طب سوزني، از جمله روش هايي است که به انسان 
به چشم مجموعه اي به هم پيوسته و جدا ناشدني مي نگرد. در نگرش اين دانش، هيچ 
بتوان  نيست که  ماشيني  انسان  به عبارت ديگر،  نيست و  اعضا جدا  از ديگر  عضوي 
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قطعات آن را از يکديگر جدا کرد. براي مثال، به نقطه اي در مچ دست شما سوزن فرو 
برده مي شود و با اين کار اضطراب و بي خوابي شما برطرف مي شود.

بدن انسان ماشين فوق العاده اي است که مي تواند خودش را تنظيم کند، به شرط اينکه 
قوانين طبيعي، غذا، کار و استراحت رعايت شوند. هنگامي که قوانين طبيعي را زير پا 
مي گذاريم، سمومي در بدن توليد مي شود و بدن مي کوشد آنها را دفع کند. اين تالش 

بيماري تلقي مي شود و مطابق عاليم گوناگون، به نام هاي متفاوتي ناميده مي شود.
شناخت نقاط طب سوزني، پايه و اساس درمان در اين شاخه از طب است و چنانچه 
مکان دقيق اين نقاط در درمان از راه طب سوزني رعايت نگردد، اثر بخشي آن کاهش 
يافته، درمان به طور کامل صورت نمي پذيرد. از طرف ديگر، دانستن اين نقاط، عالوه 
بر درمان بيماري ها با طب سوزني، بادکش درماني و طب فشاري نيز کاربرد دارد که در 
آينده، به لطف خداوند کتاب هايي را که در اين زمينه ترجمه و تأليف کرده ام، منتشر 

خواهد شد.
در اينجا برخود فرض و الزم مي دانم که از راهنمايي هاي آقايان دکتر رضا حشمت، 
رييس محترم انجمن علمی طب سوزني، دکتر مجيد فدايي، دبير علمي انجمن علمی 
طب سوزني، دکتر بهرامي، استاد تشريح دانشکده پزشکي و سرکار خانم دکتر شکور، 
حروف  بابت  محمدي  هاجر  خانم  سرکار  از  و  اصفهان  پزشکي  دانشکده  استاديار 

نگاري اين اثر، صميمانه قدرداني و سپاسگزاري کنم.
و در پايان، نيک مي دانم با همه کوشش هايي که در راه ترجمه و تأليف اين کتاب 
انجام شده است، کتاب همچنان داراي نواقص و کمبود هايي است. بنابراين، اميد است 
خوانندگان محترم با راهنمايي هاي ارزشمند خود سبب شوند که اين نواقص برطرف 

گردد.

                                                                        دکتر عباس انصاری
                                                                                       مولف

                                                                                     خرداد 92
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با نام ایزد یکتا

پيشگفتار

با  زاويه اي و همه چيز و همه جا،  و  مکان  به  هر  علمي  تکاپوي  در  انسان جستجوگر 
مقايسه و تطبيق و نتيجه گيري نهائي، حقيقتي جاودانه به نام پديده انرژي را در تار و 
پود هر آنچه که بوده و هست و هر آنچه خواهد بود، در اشکال مختلف و متعدد و 

تغييرپذير، ولي اليزال در ميابد.
انسان آگاه است که براي هرگونه جنبش روحي و جسمي و در نتيجه ادامه ي 
روشي  به  انرژي  با  تبادل  و  تعادل  اگر  و  دارد  قرار  ترازوئي حساس  در  زندگي 
صحيح و پايه اي انجام شود، چه از نظر رواني و چه جسمي سالم بوده و مسير 

طبيعي عمر خود را طي مي کند. 
از ديدگاه طب سوزني، بي نظمي و بهم ريختگي به سبب کمبود و يا فزوني جزئي 

و کلي انرژي در هر دوره اي از عمر، ارمغاني به غير از بيماري نخواهد داشت. 
اين طب با قدمتي بالغ بر سه هزار سال شاخه ي مهمي از طب سنتي چين است 
که طي دهه هفتاد ميالدي توسط سازمان بهداشت جهاني رسماً به عنوان روشي مؤثر 

براي تشخيص، پيشگيري، درمان و توانبخشي برخي از بيماري ها اعالم گرديد.
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انجمن علمي طب سوزني ايران، با سپاس فراوان و آرزوي سالمتي و موفقيت 
انصاري به جهت زحمات  روزافزون براي همکارگرامي، جناب آقاي دکترعباس 
بي دريغ و بي شائبه ايشان براي نگارش اين کتاب گرانبها. اميد دارد تا بتواند با دو 
ديدگاه طب کالسيک و طب سنتي و همسو کردن اين دو نظريه با يکديگر و ارتقاء 
ورنج  درد  و  آالم  کاهش  در جهت  مؤثر  گامي  کيفي طب سوزني،  و  کمي  سطح 

بيماران بردارد.

دکتر رضا حشمت
رئيس انجمن علمي طب سوزني ايران
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طب سوزني

در حدود پنج هزار سال است که طب سوزني در درمان بيماري ها استفاده مي شود و 
گفته مي شود که زادگاه آن کشور چين بوده است چيني هاي باستان معتقد بودند که بدن 
انسان عالوه بر گوشت و پوست و استخوان، داراي کالبد انرژيتيک است و انرژي در 
کانال هايي به نام مريدين جريان دارد. جالب است بدانيد که امروزه با روش هاي علمي 
و دستگاه هاي الکترونيکي پيشرفته قابل رويت شده اند. همانطور که آب در رودخانه ها 
انرژي  تا زماني که  کانال ها )مريدين ها( در گردش است.  نيز در  انرژي  دارد،  جريان 
جاري است و مانعي در سر راه آن قرار نگرفته است، شبيه دوران کودکي، بيماري وجود 
ندارد و شخص سالم است، ولي همين طور که ما بزرگتر مي شويم و تحت تأثير عوامل 
خارجي و داخلي مانند مواد شيميايي محيطي، تغذيه نامناسب، استرس، آلودگي صوتي، 
عدم تحرک و... قرار مي گيريم، اين آلودگي ها مانند زباله هايي جريان انرژي را متوقف 

يا کند مي کنند در نتيجه، بيماري شروع مي شود.
طب سوزني از راه فروبردن سوزن هايي به نقاط خاصي از بدن و تحريک اين نقاط 
در سراسر جهان  قبل  دهه  از چند  از طب،  اين شاخه  بيماري مي شود،  درمان  باعث 
گسترش يافته و نه تنها به عنوان داروي بيهوشي در بسياري از عمل هاي جراحي، بلکه 
دردرمان بسياري از بيماري ها مؤثر است که در برابر درمان هاي کالسيک مقاوم هستند 
عالوه بر اينکه طب سوزني عوارض جانبي ندارد که به طور شايع در دارو درماني ديده 

مي شود، در عين حال، ساده، سالم و از نظر اقتصادي نيز کاماًل به صرفه است.
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کالسيک  درمان  مکمل  يا  جايگزين  مطمئنًا  ولي  آرامي،  به  چه  اگر  طب سوزني 
بيماري ها خواهد شد وامروزه بسياري از دانشگاه ها، بيمارستان ها و بخش هاي تحقيق و 

درمان، درباره طب سوزني مطالب بسيار سودمندي ارائه کرده اند.
در گذشته، در خصوص چگونگي اثر بخشي طب سوزني پاسخي قطعي وجود 
نداشت، اما امروزه محققان پاسخ اين پرسش را يافته اند که ذياًل به اختصار به آن 

اشاره مي شود:
ميزان  هنوز  عصبي،  سيستم  کارکرد  روي  بررسي  و  تحقيق  دهه  چندين  از  پس 
آگاهي ما اندک است، بويژه در ارتباط با طب سوزني که از راه سيستم عصبي برروي 

بيماري هاي مختلفي با مکانيسم هاي گوناگون تأثير مي گذارد.
اثرات طب سوزني به دو صورت subjective )خود شخص احساس مي کند( و 

objective )اثرات درماني سوزن زدن( است:

subjective الف: اثرات
يکي از تأثيرات سوزن ها، احساس درد خفيف در محل نفوذ سوزن و اثر ديگر، احساسي 
است که به زبان چيني به آن deji )دجي( مي گويند. اين کلمه معادل دقيقي در فارسي 

ندارد. ولي معموالً به »گرفتن« تعبير مي شود
دجي که بيمار آن را درک مي کند، مجموعه اي از بي حسي، سنگيني، سوزش مختصر 
و احساس اتساع است. همچنين، اين احساس ممکن است عالوه بر آن نقطه، در مسير 

کانال مربوطه )مجراي عبور انرژي در بدن( نيز درک شود.

objective ب: اثرات
اثراتي است که درمانگر آنها را درک مي کند

1- اثر تسکين درد
اثر  اين  است.  درد(  )تسکين  بي حسي  اثر  اثرات شناخته شده طب سوزني،  بهترين  از 
طب سوزني از راه باالرفتن آستانه درد است اثر تسکين درد، پايه و اساس طب سوزني 
غيره  و  درد  دندان  کمردرد،  سردرد،  و  مفاصل  دردناک  التهاب  در  اثر  ازاين  و  است 
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استفاده مي شود. فقط تعدادي از نقاط طب سوزني در تسکين درد مؤثرتر است و اين 
نشان دهنده اختصاصي بودن اثر نقاط طب سوزني است.

2- اثر آرامش بخشي
سوزن زدن در نقاط خاصي، موجب ايجاد آرامش در بيمار مي شود و حتي تعدادي از 
بيماران پس از سوزن زدن به خواب مي روند، ولي جالب اينجاست که پس از بيدارشدن، 
سرحال و شاداب هستند، زيرا در نوار مغزي گرفته شده در طي درمان با طب سوزني، 
بي خوابي،  درمان  در  طب سوزني  خاصيت  اين  از  يافته اند.  کاهش  تتا  و  دلتا  امواج 

اضطراب، اعتياد، تشنج، اختالالت مغزي و مشکالت رفتاري استفاده مي شود.

3- اثر متعادل کننده
اثر هوموستاتيک يا تنظيم کننده که به معني تنظيم ارگان هاي داخلي است اين اثر نتيجه 

تنظيم اعصاب سمپاتيک و پاراسمپاتيک و غدد داخلي است
بعالوه، تعداد زيادي مکانيسم هاي تعادلي در بدن براي تنظيم تنفس، ضربان قلب، 
تنظيم يوني خون و غيره  تعريق، دماي بدن،  ادرار، سوخت و ساز،  فشار خون، دفع 
وجود دارد و اين مکانيسم در بيماري هاي مختلف آسيب مي بيند و طب سوزني براحتي 
اين تعادل حياتي بدن را به حالت اوليه و نرمال بر مي گرداند. اين خاصيت طب سوزني 
باعث درمان همزمان چندين بيماري مي شود. براي مثال چنانچه شخصي براي درمان 
يبوست به پزشک مراجعه مي کند، معالجه صورت گرفته باعث درمان نسبي بيماري هاي 

ديگر او نيز مي شود.

4- تقویت سيستم ایمني بدن
اثر تقويت سيستم ايمني بدن، افزايش مقاومت در برابر بيماري هاست. اين اثر از راه 
افزايش گلبول هاي سفيد، آنتي بادي ها، گاماگلوبولين و غيره انجام مي شود، که موجب 
افزايش مقاومت بدن مي گردد و حتي ميزان آنتي بادي ها را که به علت فعال شدن سيستم 
اندوتليال آزاد مي شوند، تا چهار برابر افزايش مي دهد. بنابراين، طب سوزني براي از بين 

بردن عفونت بسيار مؤثر است.
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همچنين، طب سوزني در مواردي ُچون مقاومت ميکروبي به آنتي بيوتيک و حساسيت 
به آنتي بيوتيک ها، بيماري هاي مزمن که آنتي بيوتيک نمي تواند عفونت را از بين ببرد و 

کاهش عوارض خطرناک آنتي بيوتيک، کاربرد دارد.
در کشور چين نشان داده شده است که طب سوزني به تنهايي براي از بين بردن 
عفونت هايي، مانند التهاب آپانديس و گلودرد چرکي مؤثر است، بنابراين، از آن براي 
مصرف  به  که  مواردي  در  و  مي شود  استفاده  برابرعفونت ها  در  بدن  ايمني  افزايش 
طوالني مدت آنتي بيوتيک نياز است، مي توانيم با طب سوزني مصرف آنتي بيوتيک را 

کاهش دهيم.

5- اثر ضدالتهابي و ضدآلرژي
اثر طب سوزني در بيماري هاي التهابي، مانند روماتيسم مفصلي و آرتروز و همچنين، 
بيماريهاي آلرژي فصلي، رينيت، پسوريازيس، زگيل، گلو درد مزمن، التهاب حنجره، 

کهير و خارش پوست اثبات شده است.
شماري از محققان اثبات کرده اند که با طب سوزني، آندروفين در بدن آزاد مي شود 
که در درمان برخي از سرطان ها مؤثر است. اثر ضدالتهابي و ضدآلرژي طب سوزني از 

راه تنظيم سيستم ايمني است.

6- اثر ایجاد آرامش
طب سوزني مي تواند موجب آرامش روان شود. اين اثر با ايجاد تغيير درانتقال  دهنده هاي 
پارکينسون موجب  بيماري  مثال، در  براي  امکان پذير مي گردد،  مياني  عصبي در مغز 

افزايش دوپامين مغز مي شود.
اين اثر طب سوزني بايد از هيپنوتيزم و تلقين تفکيک شود، زيرا تنها ۱0 تا ۱۵ درصد 
از افراد جامعه را مي توان هيپنوتيزم کرد، در حالي که بي حسي طب سوزني در هر فردي 

مؤثر است.
هم  را  بزرگ  جراحي هاي  حتي  ولي  است،  نياز  قبلي  آمادگي  به  هيپنوتيزم  براي 
مي توان در موارد اورژانسي و بدون آمادگي قبلي با بي حسي توسط طب سوزني انجام 
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اثر  نقاط طب سوزني مي تواند  در  ليدوکائين  کننده  بي حس  ماده  تزريق  داد. همچنين، 
طب سوزني را از بين ببرد که نشان دهنده بي تأثير بودن تلقين در طب سوزني است.

7- اثر روي اندام هاي فلج شده
طب سوزني مي تواند موجب تسريع بهبودي بيماران فلج شود، حتي روي بيماراني که 
مدت ها قبل فلج شده اند، نيز مؤثر است، علي رغم اينکه درمان هاي قبلي آنها بي تأثير 
مغزي  سلول هاي  يا  و  نخاع  قدامي  شاخ  سلول هاي  تحريک  با  اثر  اين  و  باشد  بوده 
در ارتباط است که از يک مسير بازخورد عمل مي کند )تفسير اين روش درماني، در 

پنجمين کنفرانس جهاني طب سوزني در توکيو ژاپن بيان شده است(.
مواردي که ذکر شد، اثرات فيزيولوژيک طب سوزني است چندين تئوري براي فهم 
مکانيزم طب سوزني بيان شده است که بهترين آنها تئوري »دروازه درد« است اين تئوري 
بيان مي کند که درک درد توسط يک دروازه کنترل مي شود و در شرايط طبيعي، اين 
دروازه به طور کامل باز است و پالس هاي درد توسط ريشه هاي عصبي کوچک به راحتي 
منتقل مي شود، ولي هنگامي که در بدن فرد سوزن فرو مي بريم )در طب سوزني(، جريان 
عصبي دومي از محل سوزن توسط رشته هاي عصبي بزرگتر منتقل مي شود و به سيستم 
عصبي مرکزي مي رود، که اين جريان دوم موجب بسته شدن دروازه کنترل درد مي شود 
و احساس درد در بيمار برطرف مي شود و حتي در جراحي هاي بزرگ مثل جراحي 
معده و يا جراحي ريه، بيمار درد را احساس نمي کند. در اين حالت بين جريان طبيعي 
انتقال درد توسط رشته هاي کوچک و جريان عصبي دوم توسط رشته هاي بزرگتر رقابت 

ايجاد شده و در نهايت، با انتقال جريان عصبي دومي، درد کنترل مي شود.
سيستم عصبي خودکار نيز در اين کنترل درد دخالت دارد: اين جريان عصبي توسط 

شبکه هاي عصبي سمپاتيک که در اطراف عروق وجود دارند، منتقل مي شود.
 

مکانيسم هاي شيميایي یا هورموني
مکانيسم هاي شيميايي و هورموني در طب سوزني دخيل است؛ براي مثال، چنانچه به 
يک خرگوش چند سوزن بزنيم، آستانه درد افزايش مي يابد )احساس درد کمتري دارد( 
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و حال وقتي مايع نخاعي اين خرگوش را به خرگوش ديگري تزريق کنيم، آستانه درد 
در خرگوش دوم نيز افزايش مي يابد.

يکي از محققان عقيده دارد که مواد مخدر داخلي مغزي )آندروفين( در اين مکانيسم 
نقش عمده اي دارد. آندروفين )ماده مخدر داخلي( که در هيپوفيز و انکفالين در ساقه 
بجاي  است  مستقيم  غير  درد  کنترل  در  انکفالين  تأثير  مکانيسم  مي شود  ساخته  مغز 
انتقال  دهنده هاي  تأثير مستقيم روي سلول گيرنده عصبي، اين ماده آزاد شدن طبيعي 
مانع تحريک گيرنده درد  استيل کولين و گلوتامات را مختل مي کند و  مانند  عصبي، 
مي شود. همچنين، ماده سروتونين )واسطه هاي سلول هاي عصبي( در مکانيسم بي حسي 

با طب سوزني دخالت دارد.
طبق مدل تحقيقي پرفسور پومرنس، انکفالين که از سلول عصبي ترشح مي شود، به 
گيرنده متصل شده، سلول را دپالريزه مي کند. در نتيجه، جريان عصبي که براي انتقال 
درد است، توانايي تحريک سلول عصبي بعدي را ندارد و احساس درد از بين مي رود. 
اين پديده را بازدارندگي پيش سيناپسي مي نامند اين مکانيسم در نخاع و مغز نيز ايجاد 
مي شود. پژوهش هاي اوليه اين پديده در شانگهاي چين صورت گرفت، ولي بعدها در 

آمريکا، سوئد و کانادا هم پژوهش هاي مشابهي اين پديده را تأييد کردند.
امروزه دقت و اهميت نقاط طب سوزني با دستگاه هاي مدرن الکترونيکي به اثبات 
نقاط پوست  بقيه  به  نسبت  الکتريکي کمتري  مقاومت  نقاط طب سوزني  است.  رسيده 
دارند و بر اين اساس، دستگاه هاي ساخته شده به راحتي نقاط طب سوزني را پيدا مي کنند.

توسط  را  آنها  کانال هاي  و  نقاط طب سوزني  نيويورک  در  بيکر  پرفسور  همچنين، 
عصبي  مسيرهاي  عروق،  با  کانال ها  اين  است.  کرده  اثبات  الکترونيکي  سيگنال هاي 
وجريان لنف ارتباطي ندارند. در طب قديم چين، اعتقاد داشتند که بيماري علت عدم 
تعادل بين يين و يانگ است. منظور از »يين« جنبه منفي يا جنس مونث و منظور از 
»يانگ« جنبه مثبت يا جنس مذکر است که هر دو جنبه در کل عالم وجود دارد. در 
يکديگر  بر  تأثيرگذار  ولي  متضاد،  جنبه هاي  اين  بين  موزون  تعادلي  سالمت،  حالت 
وجود دارد؛ حالتي که امروزه آن را هوموستاز مي ناميم، ولي در هنگام بيماري، يکي از 
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اين دوجنبه تنها با ضعيف کردن ديگري غالب مي شود و ما با طب سوزني اين حالت 
را اصالح مي کنيم.

با دانش امروزي اين عدم تعادل را مي توانيم اختالل تعادلي انرژي به ناميم.
طب سوزني در مقايسه با دارو درماني عوارضي ندارد، در حالي که براي کليه داروها، 
ديگري  فرد  در  است،  کننده  درمان  فرد  يک  در  که  دارويي  و  است  عوارض  داراي 

مي تواند زيانبار باشد.
در آينده مي توانيم حتي در جراحي هاي بزرگ، مثل سزارين، برداشتن آپانديس و 
غيره، به جاي گازهاي بيهوشي که عوارض فراواني چه زود رس و چه دير رس  دارند، 

از طب سوزني استفاده کنيم؛ همچنانکه امروزه از آن استفاده مي شود.
بيماري هايي که سازمان بهداشت جهاني W.H.O درمان آنها را توسط طب سوزني 

تأييد کرده است:

1 – بيماري هاي اعضاي حرکتي
بيماري  گردني،  مهره هاي  بيماري هاي  روماتوئيد،  آرتريت  آرتروز،  مفصلي:  دردهاي 

مهره هاي کمري، خشکي مفصل شانه و بيماري  گرفتگي عصب مچ دست

2 – بيماري هاي نورولوژیک
پلي نورو پاتي،  غيرعادي صورت،  دردهاي  قلو،  سه  نورآلرژي عصب  ميگرن،  سردرد، 
پارستزي )بي حسي در يک ناحيه پوست(، فلج نيمه بدن، فلج صورت، بيماري ام .اس، 

سکته مغزي، ناتواني و عدم فعاليت قسمتی از مغز

3 – بيماري هاي رواني و اختالالت سایکوسوماتيک )روان تني(
اعتياد، افسردگي، افسردگي همراه اضطراب، اختالالت خواب، بيقراري، هيجان زياد، 

درمان اعتياد )سيگار، الکل، موادمخدر، دارويي( و چاقي

4 - بيماري هاي دستگاه تنفسي
برونشيت، آسم و ساير بيماري هاي دستگاه تنفسي
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5 – بيماري هاي گردش خون قلب
بيماري هاي کارکردي قلبي، اختالالت ريتم قلب، اختالالت عروق کرونر قلب، آنژين 

صدري، زيادي فشار خون، کمي فشار خون و اختالالت عروق و گردش خون

6 – بيماري هاي گوارشي
اختالالت عملي معده و روده، سکسکه، ويار حاملگي، ورم مري، ورم معده، زخم معده، 
زخم دوازدهه، کالنژيت، کلي سيستيت، هپاتيت، سندرم روده تحريک پذير، يبوست، 

اسهال، روده بزرگ خونريزي دهنده

7- بيماري هاي مجاري ادرار و تناسلي
اختياري  بي  حساس،  مثانه  ادرار،  مجاري  کارکردي  اختالل  پروستات،  و  مثانه  ورم 

ادراري، شب ادراري و ناتواني جنسي

8- بيماري هاي زنان و زایمان
قاعدگي دردناک، سندرم هاي پيش از قاعدگي، اختالالت قاعدگي، سندرم هاي يائسگي، 
تسهيل  زايماني،  آمادگي  نازايي،  و  تناسلي  دستگاه  در  اختالالت  پستان ها،  اختالالت 

زايمان و اختالالت شيردهي

9 – بيماري هاي گوش و حلق و بيني
آلرژي بيني، سينوزيت، عفونت لوزه، سندرم منير، سرگيجه، بيماري مسافرت، ورم حنجره، 

وز وز گوش، ورم گوش، اختالالت صدا و اختالالت در احساس بويايي و چشايي

10- بيماري هاي چشم
ورم ملتحمه چشم، ورم پلک، آب سياه، التهاب عنبيه و مشيميه

11- بيماري هاي پوست
بيماري هاي عفوني پوست، جوش صورت، پسوريازيس،  اگزما، کهير،  نورودرماتيت، 

تبخال، زونا و زخم ها
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بيماري هاي دیگر
در  اختالالت  ضربه،  از  پس  دردهاي  جراحي،  اعمال  از  پس  دردهاي  تومورها،  درد 

مقاومت و ايمني بدن.
کليه  از  پيشگيري  بيماري ها، در  بر درمان  شايان ذکر است که طب سوزني عالوه 

بيماري ها نيز مؤثر است.
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