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مقدمه:

 كهه  است شده موجب جهان در یپزشک علوم گسترش نيز و اخير سده دو در ژهیو به سالمت، یها نظام گسترش و جوامع توسعه

، هها  اسهت يس ،راهکارهها راهنماههای بهانينی     تهدوی   بهه  خود، محور سالمت ینيازها شدن برآورده منظور به كشورها تمام تقریباً

 در كهالن  یهها  اسهت يس  یتهدو   يهمچنه  و خهدمت  ارائه یكم و یفيك سطح ارتقا یراستا در استانداردها و پروتکل های بانينی(

 حهر   آموختگهان  دانش اراتياخت ثغور و حدود  ييتع ضرورت ییسو از. دارند بر گام شواهد بر ینمبت یپزشک استقرار چارچوب

 شیافهزا  منظهور  به مرتبط یها شناسنامه تدوی  تا شد سبب خدمات ارائه یندهایفرآ و یکیزيف یفضا استاندارد و یپزشک مختلف

.  رديگ قرار  متبوع وزارت كار دستور در یبخش اثر نهیهز و یبخش اثر ،یمنیا

 مصهر   تیریمد و تامي  عملکردها، زمينه در قضاوت جامعه، آحاد رضایت حصول و اطمينان جلب برای كيفيت گيری اندازه    

   طهور  بهه  تها  نمهود  خواههد  كمه   زيه ن سياستگذاران به  يهمچن مهم  یا. باشد یم ییهانماراه  يچن تدوی  ازمندين محدود، منابع

 ههای  مراقبهت  و خهدمات  ارائهه  بهه  نسهبت  كه یاهداف به را آنان ق،یطر  یا از و نموده اقدام خدمات شیپا و توسعه به مند، نظام

   تیه رعا بهر  نظهارت  هها، نماراه  یتدو بر عالوه. دهند پاسخ جامعه و مردم یازهاين به شکل  یبهتر به تا دینما نائل دارند، سالمت

 خهدمات  ارائهه  نظام یور بهره و تيفيك شیافزا و مارانيب یتمندیرضا شیافزا موجب تواند یم و باشد یم تياهم حائز زين ها آن

 سالمت، بخش در  ینو تیریمد ابعاد  یمهمتر زمره در سالمت، خدمات یبرا مناسب یهانماراه  یتدو و یطراح. گردد سالمت

 بها  و شهده  شهناخته  یخهوب  بهه  سهالمت،  بخهش  در ملهی  هاینماراه رارقاست و وجود به نياز كشورمان، در اكنون. دیآ یم  شمار به

 .است شده  یتدو شواهد،  یبهتر بر یمبتن و مند نظام یکردیرو

 محتهرم  معهاون  ،«یآقاجهان  یحهاج  محمهد  دكتهر  یآقها  جنهاب » درمان محترم معاون غیدر یب یها یهمکار از تا دارد جا انیپا در

 طبابهت  یهها نماراه  یتهدو  تیریمهد  در ینيبهان  یراهنماها  یتدو یراهبرد یشورا و «یجانیالر باقر دكتر یآقا جناب » یآموزش

 و ینيبهان  دانهش  تیریمهد  مراكهز  یعلمه  ئتيه محترم اعضاء مربوطه، یتخصص یعلم یها انجم  و بورد یها اتيه زين و ،ینيبان

 گهر  مهيب یها سازمان و یاجتماع رفاه و تعاون ،كار وزارت ران،یا یاسالم یجمهور یپزشک نظام سازمان موثر یهماهنگ   يهمچن

 . مینما تشکر و ریتقد یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت مختلف یها معاونت در همکاران ریسا و

 و سهالمت  تعرفهه  و اسهتاندارد   یتدو ،یفناور یابیارز دفتر یفن نظارت تحت شده  یتدو ینيبان طبابت یهانماراه رود یم انتظار

محه  و عملکهرد  اريه مع عنهوان  بهه  و گرفته قرار مخاطب مراجع و نهادها یتمام تیعنا مورد ،ینيبان یراهنماها  یتدو یفن تهيكم

 .  شود شناخته سالمت خدمات ارائه نظام در آنان یها تيفعان

.گردد محقق ستهیشا ینحو به ر،يمس  یا در نهادن گام پرتو در كشورمان سالمت نظام یمتعان اهدا  است ديام

  دكتر سید حسن قاضی زاده هاشمی

 وزیر             
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تدوین كنندگان:

           سمت                                                          یخانوادگ نام و نام

مشهد یپزشک علوم دانشگاه یعلم اتيه عضو -( یدرمان ماساژ و یسوزن طب ینيچ طب خصصتم یبهرام درضايحم دكتر

   مشهد یپزشک علوم دانشگاه یعلم اتيه عضو -( یدرمان ماساژ و یسوزن طب  ینيچ طب صصتخم یزیعز هدا دكتر

مشهد یپزشک علوم دانشگاه یعلم اتيه عضو -( یدرمان ماساژ و یسوزن طب ینيچ طب خصصتم فرهمند كاظم ديس دكتر

مشهد یپزشک علوم دانشگاه یعلم اتيه عضو -( یدرمان ماساژ و یسوزن طب ینيچ طب خصصتم اول یعیبد شاپور دكتر

مشهد یپزشک علوم دانشگاه یعلم اتيه عضو -( یدرمان ماساژ و یسوزن طب ینيچ طب خصصتم زاده ليوك خورسند یعل دكتر

مشهد یپزشک علوم دانشگاه یعلم اتيه عضو -( یدرمان ماساژ و یسوزن طب ینيچ طب خصصتم یعبد ديحم دكتر

تهران یپزشک علوم دانشگاه یعلم اتيه عضو -( یدرمان ماساژ و یسوزن طب ینيچ طب خصصتم یتیآ  يحس محمد دكتر

تهران یپزشک علوم دانشگاه یعلم اتيه عضو -( یدرمان ماساژ و یسوزن طب ینيچ طب خصصتمیكاظم هوم  دكتر

كشور یسوزن طب یعلم انجم  سیير - حشمت رضا دكتر

 :تحت نظارت فنی

استانداردسازی و تدوین راهنماهای بالینی  گروه

و تعرفه سالمت یاستانداردساز ،یفن آور یابیدفتر ارز

دكتر علیرضا اولیایی منش، دكتر مجید داوری، دكتر آرمان زندی، دكتر آرمین شیروانی، مجید حسن قمی، 

 عطیه صباغیان پی رو،  دكتر مریم خیری، دكتر بیتا لشکری، مرتضی سلمان ماهینی دكتر



4

:پیشگفتار

هزار سانه است كه از آن برای تشخيص بر اساس مبانی اختصاصی  طهب مزبهور،  طب سوزنی دانش پزشکی چينی با قدمت چند 

 Acusدر اصل ریشه یونانی دارد و از دو جزء  Acupuncture درمان ، پيشگيری ، بقاء و ارتقاء سالمتی استفاده می شود . واژه

ناميده ميشود كه در  Zhen Jiuاست .طب سوزنی در زبان چينی  به معنی سوراخ كردن تشکيل شده Puncture به معنی سوزن و

به معنای آتش است. قسمت آتش برگرفته از آن است كه در طهب سهوزنی گهاه از     Jiu به معنای سوزن و  جيو(  Zhenآن  ج (

دادن آن در انتههای  با آتش زدن و استفاده از آن به صورت مستقل و یا با قهرار   (Mugwort)خواص درمانی گياهی به نام موكسا 

گفته می شود. تصویر شماره (moxibustionسوزنها استفاده می شود كه به ای  روش موكسابسش  

است :  (Chinese Medicine )طب سوزنی و سایر روش های درمانی زیر مجموعه ان بخشی از اجزای پنجگانه طب چينی  

طهب   شاخه تشکيل شده است كه عبارتنهد از: طهب سهوزنی،    ( از پنجTCM: Traditional Chinese medicineطب چينی   

 (. 1بدن  تای جی چوان و چی گونگ( و درمانهای تغذیه ای  -گياهی، ماساژ، درمانهای ذه 

طب سنتی چي  به بدن انسان به عنوان ی  كل نگاه می كند كه چندی  سيستم عملکردی در آن درگير هستند . چينی هها بهه ایه     

( می گویند كه زانگ به معنای اعضای توپر بدن  مثل كبهد و كليهه هها( و فهو بهه معنهای       zangfuزانگ فو "سيستم ها اصطالحا 

اعضای تو خانی بدن  مثل معده و روده ها ( می با شد.از نظر طب سنتی چي  هنگامی بيماری ایجاد می شود كه تعادل بهي  ئهي ،   

چند سيستم عملکردی از طریق استفاده از سوزن ، فشهار ،حهرارت و    یانگ،چی و خون به هم خورده باشد.با اصالح نمودن ی  یا

یا چيزهای دیگر در نقاط خاص و حساسی از بدن كه به آنها نقاط طب سوزنی گفته می شود تعادل از دست رفته دوباره به دسهت  

 می آید و بيماری درمان می شود.

فرو بردن سوزنهای مخصوص در نقاط خاصی از بدن. ای   بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، طب سوزنی عبارت است از

دستيابی به سالمت و ارتقهاء آن انجهام    نقاط بر روی مسيرهای ویژه حركت انرژی حياتی در بدن قرار دارند، و ای  عمل به منظور

مهذكور مریهدی  نهام    ناميده شده و مسيرهای  "چی"می شود. انرژی حياتی بدن كه در طب سوزنی و ماساژ اساسی فلسفی دارد،  

دارند. انبته اصطالح طب سوزنی دارای  طيف وسيعی  از زیر مجموعه هاست كهه شهامل سهوزن زدن سهنتی بهدن، طهب سهوزنی        

شامل گوش، دست و ( Acuinjection ،Microsystems Acupuncture، انکترو آكوپانکچر، Moxibustionبوسيله نيزر، 

و همچني  طهب فشهاری  كهاربرد فشهار نقهاط خاصهی از دسهت         Abdominal)، اسکانپ و شکم Wrist-Ankle،(su-Jok)پا

(.2درمانگر بر بدن بيمار( ميباشد  

براساس نگاه اجمانی بر دو طبقه بندی ارائه شده توسط كتاب داخلی هاریسون و سازمان حهانی بهداشت جامعيت طب چينهی كهه   

ر شاخه های طب مکمل محرز ميگردد.طب سوزنی و ماساژ از زیرشاخه های آن ميباشند نسبت به سای

براساس كتهاب   TM(Traditional Medicine)/CAM(Complementary and Alternative Medicine) گروه بندی 

 اصول 
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  :(2009سال  17بيماريهاي طب داخلی هاريسون )ويرايش 

1-TM/CAM درمان های گياهی یا استفاده از اعضاء بدن  بيونوژی  : رژیم درمانی ، دوزهای باالی ویتامي  ها یا مواد معدنی ویا

 جانداران در درمان بيماریها  

2- TM/CAM  ماساژ ، استئوپاتی ، كایروپراكتي    :بدن محور با استفاده از نيروی دست درمانگر 

3- TM/CAM   چوان، چی گونگ  -جی-بدن : انواع مدیتيش  ، بيوفيدب  ، هيپنوتيزم، تای -با محوریت ذه 

4- TM/CAM    براساس انرژی درمانی : طب سوزنی ، انرژی درمانی ژاپReiki  نمس درمانی ، ) 

 : درواقع تركيبی از گروههای چهارگانه فوق است مثل طب چينی ، طب تبتی یا آیورودا  TM/CAMسيستم های  -5

دارای  TM/CAMهای  . از نظر سازمان جههانی بهداشهت سيسهتم    TM/CAMطبقه بندی روشهای درمانی سيستم های مختلف  

قابليت های یکسان نيستند. بعضی  مانند هومئوپاتی فقط از گياهان دارویی استفاده می كننهد، بعضهی ماننهد طهب آیهوروداو طهب       

یونانی در كنار گياه درمانی از روشهای منيپوالسيون،  مدیتيش  و یوگا   فقط در آیورودا( سودمی برند  در حانی كه طب چينی  بها  

 ی از طب سوزنی از نظر سازمان جهانی بهداشت كاملتری  سيستم استبهره گير
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(.1)جدول   

الف( عنوان دقیق خدمت مورد بررسی )فارسی و التین( : 

حرارت درمانی با گياه موكسا  داغ گذاری(

Moxibustion
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ب( تعریف و تشریح خدمت مورد بررسی :

 اقدامات قبل از انجام خدمت:

پزش  طب سوزنی ابتدا باید شرح حال و معاینه دقيقی جهت رسيدن به تشخيص صحيح انجام دهد. بعد ازرسيدن به اندیکاسيون 

 كاربرد ای  مودانيته درمانی موراد ذیل را برای بيمار تشریح نماید:

پزشکی و تعيي  نياز یا عهدم   شامل تشریح نوع خدمت و زمان و هزینه و درصد موفقيت و عوارض احتمانی و بررسی دقيق سوابق

نياز به بررسيهای تخصصی تشخيصی

 اقدامات  حین  اجرای خدمت:

ماكسی باسش   روش حرارت درمانی است كه  با رساندن حرارت بطئی  به وسيله سوزاندن گياه موكسا جهت درمهان بعضهی   

بها یه  واسهطه ماننهد      همراهی با طب سوزنی واز بيماریها در نقاط خاص طب سوزنی یا با همراهی طب سوزنی و یا  بدون 

یا بصورت مستقيم ونی بدون تماس با بدن  حرارت به آن موضع خاص  جهت درمان رسانيده می شود . گياه زنجبيل تازه و

ن موكسا می گویند یکی از مههم تهری  درمهان ههای طهب سهنتی چهي آكه چينی ها به "ارتمسيا ونگاریس "گياه خش  شده

 .ن ذكههر مههی كننههد آثههار درمههانی زیههادی بههرای   آمههی نامنههد و  "درمنههه  "نتی ایههران ایهه  گيههاه را اسههت.در طههب سهه 

   هسهته آتهش مهی گيهرد و    آدر طب سوزنی از خش  شده برگ و ساقه ای  گياه كه پس از خرد شدن و فشرده شدن به راحتی 

 .نهههی مهههی شهههود مهههی سهههوزد مانند سهههيگار(و دود و گرمهههای كنتهههرل شهههده ای ایجهههاد ميکنهههد اسهههتفاده فراوا     

تهش  آميلی متر در مياوریم .نهو  مخهروط را    15نرا به شکل ی  مخروط به ارتفاع آمقداری از موكسا را برميداریم و با دست 

پوست در محل مورد نظر كه از قبل مشخص  قطعه ای زنجبيل تازه گذاشته و روی  می زنيم تا اهسته بسوزد و قاعده انرا روی

راه دیگهر آن   .ود حاصله موجب گرم شدن پوست و افزایش جریان انرژی حياتی در بدن مهی شهود  شده قرار ميگيرد.گرما و د

سانتيمتر را برش زده و  به انتهای ی  سوزن طهب سهوزنی قهبال در بهدن      2است كه مقداری از موكسای سيلندری را به طول 

قطهره   2-3اسهت متصهل نمهوده و حهدود      بيمار در ی  نقطه طب سوزنی دارای اندیکاسيون موكسی باسش  كار گذاشته شده

درجه روی انتهای آزاد قطعه ی موكسا ریخته و آن را آتش می زنيم تا حرارت از طریق سوزن به نقطه طهب سهوزنی   96انکل 

مورد نظر اعمال گردد در زیر سوزن برای آنکه خاكستر حاصل برروی بدن بيمار نریزد می توان از قطعه ای كها ذهذ آنومنيهوم    

 ه كرد استفاد
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روش دیگر استفاده از موكسا ای  است كه از ی  جعبه  چوبی كه دو ضلع مقابل آن وجود ندارد و بجای یکی از ضهلع هها از   

ی  توری استفاده شده است و روی آن موكسا قرار می گيرد و می تواند حرارت را به محدوده وسيع تری مثل شهکم برسهاند   

 استفاده كرد.

توسط موکسا به نقاط طب سوزنی در اين تصوير نشان داده شده است.طريقه انتقال حرارت 

رعایت شود: Moxibustionهایی كه الزم است در خصوص مکسی باسش   نکته

 پایبندی به اصول اخالقی

 شناخت هد  درمانی

 باسش و شناخت ضرروت های ماكسی –تشخيص به موقع و سریع  –تسلط اجرایی با  شناخت نقاط طب سوزنی

چينیهای درمانی در طب اطالع از اصول كلی درمان و دیگر روش
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  باس ش .مد نظر داشت  موارد منع انجام  ماكسی 

از ای  روش درمانی به تنهائی با استفاده از ی  سطح عایق مثل گياه جينجر و یا در داخل جعبهه ههای مخصهوص و یها بصهورت      

وان استفاده كرد. از ای  روش حسب تشخيص پزش  هر روز یها روز در ميهان ميتهوان    چسباندنی و یا استقرار در انتهای سوزن ميت

استفاده نمود.

:اقدامات بعد از ارائه خدمت

احتياطی  مورد بررسی احتمال بروز عوارض دیگر، تذكر نکات بررسی دقيق موضع جهت بررسی عوارض پوستی یا سوختگی ، 

جهه در آینده و تعيي  درصد موفقیموا
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ج( طراحی گام به گام فلوچارت ارائه خدمت:
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خدمت مربوطه و استاندارد تجویز : (Order)د( فرد/افراد صاحب صالحیت جهت تجویز 

كليه پزشکان 

ذكر عنوان دقیق تخصص و در های ارائه كننده اصلی صاحب صالحیت جهت ارائه خدمت مربوطه : )با ه( ویژگی 

های آموزشی مورد نیاز. در صورت ذكر دوره آموزشی باید مدت اعتبار صورت نیاز ذكر سوابق كاری و یا گواهی

های آموزشی تا بازآموزی مجدد قید گردد( :دوره

كهه مهدر  متخصص طب سوزنی، دكترای تخصصی طب چينی، دكترای تخصصی طب سوزنی ،پزشکان عمومی دوره دیهده     -

 آنان مورد تایيد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و گواهی صحت صدور دریافت نموده اند.

پزشکانی كه طبق كوریکونوم مصوب معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی واحدهای درسهی مهرتبط بها     -

 وداخالت طب سنتی وطب مکمل را گذرانده باشند.

اساس آئي  نامه ساماندهی طب ایرانی سنتی( وطب مکمل مصوب معاونت طب سهنتی وزارت بهداشهت واجهد    افرادی كه بر  -

شرایط ارائه خدمات طب سنتی ومکمل باشند.

های مورد نیاز )استاندارد( برای سایر اعضای تیم ارائه كننده خدمت :و( عنوان و سطح تخصص

ف
دی

ر

مشاركت مدت زمان  میزان تحصیالت عنوان تخصص

در فرایند ارائه 

 خدمت

نوع مشاركت در قبل، حین و بعد از ارائه خدمت

فوق ديپلم گروههاي  دستيار 1

پزشکی و يا فرد ديپلمه 

دوره ديده

جابجايی وسايل ،کمک به اجراء، آموزش نحوه ي آماده شدن به بيمار،  دقيقه 45

رتب تحويل پمفلتهاي آموزشی مرتبط با ماکسی باسشن به بيمار، م

نمودن کابين و وسائل و انجام امور استريليزاسيون وسائل در کلينيک، 

اندازه گيري قد و وزن و عالئم حياتی بيماران قبل از معاينه پزشک، 

نظارت مستمر بر بيمار جهت آگاهی از روند گرما و جلوگيري از 

 عوارض حين کار، برداشتن موکسا يا جعبه موکسا بعد ازاتمام کار

درمانی-پيگيري مسائل اداري دقيقه 10 ديپلم پذيرش 2

بر اساس ضوابط  Safety boxنظافت کلينيک، تخليه  دقيقه 5 ديپلم خدمه 3
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ز( استانداردهای فضای فیزیکی و مکان ارائه خدمت : )در صورت نیاز به دو یا چند فضای مجزا باا ذكار مباانی    

بر حسب متر مربع و یا برحسب بیمار و یا تخت ذكر گردد( : محاسباتی مربوط به جزئیات زیرفضاها

هر واحد محل ارائه خدمات طب سوزنی و ماساژ باید دارای حداقل ی  اتاق معاینه به نحوی كه رعایت حریم خصوصی گردیده، 

اختيهار داشهته باشهد( و     متر مربع فضا بهرای مهدت زمهان انتظهاردر     2وی  سان  انتظار با مساحت مناسب   هر فرد منتظر حداقل 

 سرویس های كامل بهداشتی منطبق با شرایط منطقه ای و نظر معاونت درمان دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی مربوطه باشد.

انجام خدمات طب سوزنی و اعمال دستی، هر مطب با توجه به فعانيتهای ذكر شده در بند ب ای  شناسنامه خدمت ، ميبایسهت در  

از اتاق ویزیت در داخل كابينهایی  اتاقکهای ایجاد شده با پارتيشنهای پهرده ای یها چهوبی( بهه نحهوی كهه حهریم        اتاقهایی مجزای 

خصوصی هر بيمار رعایت گردد صورت پذیرد. با كف سانم وقابل شستشو وذير قابل نفهوذ آب بهدون تهر  خهوردگی بهه رنهگ       

كاشيکاری شده تا سقف داشته باشد.روش  از جنس مقاوم وبدون خلل وفرج دارای كف شوی با دیوار 

 می باشد. 3متر مربع و حداكثر اتاقکهای مجاز هر اتاق  12حداقل فضای هر اتاق درمانی

 سانتيمتر را دارا باشند. 220در  120اتاقکهای ایجاد شده باید حداقل ابعاد

 تهویه مطبوع در اتاقهای درمان كه از گياه موكسا(Mug wort)  نی اسقاده می شود، انزاميست.به هنگام طب سوز

.ایجاد اتاق با پارتيش  بندی بصورتيکه فضاهای كامال مجزا را تامي  نماید . بارعایت كليه ضوابط بهداشتی بالمانع است

 كليه اتاقهای در مانی می بایست مجهز به اشعهUV .بوده به نحوی كه بعد از خاتمه خدمات،  چراذها روش  گردند

 همگانی  تای جی و چی گونگ  در اتاقهایی  قابل انجام است كه اوال تهویهه مطبهوع مناسهب داشهته و     آنحام آموزشهای

متر مربع فضای اختصاصی وجود داشته باشد.5/2ثانيا برای هر فرد حداقل 
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تجهیزات  ای )و یا اقالم( استاندارد اداری و به ازای هر خدمت )ذكر مبانی محاسباتیح( تجهیزات پزشکی سرمایه

 مورد نیاز بر حسب بیمار و یا تخت( :

کاربرد در  شناسه فنی عنوان تجهيزات

فرايند ارائه 

خدمت

متوسط 

عمر مفيد 

تجهيزات

تعداد 

خدمات 

قابل ارائه 

در واحد 

زمان

متوسط زمان 

کاربري به 

ازاي هر 

خدمت

امکان استفاده همزمان 

براي ارائه خدمات مشابه 

 و يا ساير خدمات

استاندارد با  تخت 1

جایگاه مخصوص سر

دارای استاندارد تعریف 

شده توسط كارگروه 

 مربوطه 

محل استقرار 

بيمار برای 

دریافت خدمت

ماساژ، سوزن زدن، دقيقه 5160

Cupping
Wet cupping

Gua- sha

دارای استاندارد تعریق  كمد كنار تخت 2

شده خدمات 

 بيمارستانی

كم  در استقرار 

درمانی و  وسائل

بيمار

5---

پروب تشخيصی تقطه  3

یاب

دارای استاندارد تعریف 

شده توسط كارگروه 

 مربوطه

كم  در 

تشخيص

4دقيقه 515

جلوگيری از تهویه  4

آنودگی فضای 

اتاق

دو خدمت در سال 5

ساعت

وجود ندارد. دقيقه 30

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

ف
ردي

اقالم مصرفی مورد 

نياز

هاي واجد شرايط )توليد داخل و مدل / مارک ميزان مصرف )تعداد يا نسبت(

خارج(

ایجاد حرارت درمانیگياه موكسا1

كم  به  انجام ماكسی باسش زنجبيل تازه2

ایجاد شعله الزم1فند 3

انتقال حرارت موكسا5جعبه مخصوص 4

برای پوشاندن بيمار3نخی ملحفه5

بار مصر های ی از پارچهعدد 2روبانشی6

سانتيمتر 10بازا هر نقطه مورد استفاده موكسا یم ورق دایره ای به قطر قویل آنومينيوم7

قطره بازای هر مورد استفاده موكسا 3-4درجه 96انکل 8

بايد موجود باشد. پزشکینکته:دارو هاي اورژانس مانند ساير خدمات 
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( عنوان خدمات درمانی و تشخیصی طبی و تصویری جهت ارائه خدمت : )به تفکیک قبل، بعد و حین ارائه ی

 خدمت مربوطه در قالب تأیید شواهد جهت تجویز خدمت و یا پایش نتایج اقدامات( :

 حسب بيماری استفاده خواهد شد.

تخصص صاحب  عنوان خدمت پاراکلينيکی

صالحيت جهت 

 تجويز

تعداد شناسه فنی خدمات

مورد نياز

قبل، حين و يا بعد 

از ارائه خدمت )با 

ذکر بستري و يا 

سرپايی بودن(

بنا به نياز و قضاوت  آزمايشات  خون 1

متخصص طب سوزنی  مشابه 

 در حد ی  متخصص داخلی

و85610و85347و87086و85002و8502 متخصص طب سوزنی 

و80304و80303و80301و86140و85730

و82950و82947و80014و81000و80305

و80096و83721و83718و82465و84478

و80169و84480و84483و84460و84450

83002و83001و80173و84481و84479

و324و314و320و318و312و311و310و309متخصص طب سوزنی رادیونوژی ساده  رادیونوژی 2

323

به قضاوت بانينی پزش  درخواست بنا 

 شودمي

متخصص طب سونوگرافی

سوزنی

CT  متخصص طب اسک

سوزنی 

و457و455و453و430و429و406و404و400

 442و451و458

MRI متخصص طب

سوزنی

500

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

متخصص طب سوزنی در صورت  نياز بيمار و  بر اساس  قضاوت بانينی خود ، بيمار را جهت مشاوره  به سایر متخصصي  

 راهنمایی می نماید.

بر شواهد  ذكر جزئیات مربوط به ضوابط پاراكلینیکی و بالینی مبتنی) های دقیق برای تجویز خدمتل( اندیکاسیون

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

  درد های مفصلی و عضالنی 

 .دردهایی كه بر اثر بيماری های داخلی بوجود آمده است
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  تحليل ماده ذليظ یا نزج محتبس در ی  عضو مانند احتباس خون و سایر مواد بدن با توجه به مبانی طب چينی

بهتری  درمان اختالل ناشی از تجمع مواد مضر در ی  موضع با توجه به مبانی طب چينی

  درمان بيماری های مزم  داخلی با توجه به پاتونوژی های طب چينی

تقویت اعضا، سفتی وترها و عضالت

نرمی اندام و باز شدن گره اعضا

افزایش قدرت مقابله با بيماری ها

)ذكر دقیق جزئیات مرباوط   های مذكورم( دامنه نتایج )مثبت و منفی( مورد انتظار، در صورت رعایت اندیکاسیون

 و بالینی بیماران و مبتنی بر شواهد( : پاراكلینیکیبه عالئم 

 كاهش ميزان خستگی و افزایش قدرت بدنی

كاهش شدت درد در نقاط مختلف بدن

كاهش درد و سفتیها با افزایش دامنه حركت اندام

نرمی عضالت و تاندون ها

)ذكر جزئیات مربوط به ضوابط پاراكلینیکی و باالینی   های دقیق خدمتن( شواهد علمی درباره كنترااندیکاسیون

 مبتنی بر شواهد( :

)در محل انتهاب حاد مفصلی  روماتوید آرتریت، نوپوس سيستمي  و ذيره

شده مناطقی كه حسشان از بي  رفته یا كاسته

در محل كيست های حاد و عفونی

در زنان حامله در نقاطی كه كنتااندیکاسيون است

قانقاریا و زخمهای دیابتی

سرمازدگی

 عفونت موضعی

بدخيمی های پوستی

زخم باز و زخمهای درمان نشده

فلبيت، ترومبوفلبيت و آرتریت
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آترواسکلروز شدید

سوختگی اخير

توده تشخيص داده نشده

طب سوزنی كه كنترااندیکاسيون  ماكيباسش  دارند نفاط

هموفيلی

خونریزی

سرطان بسيار مهاجم

سپسيس

در محل انتهابات پوستی

در محل نوروپتی محيطی

س( مدت زمان استاندارد هر واحد خدمت به طور كلی )قبل، حین و بعد از ارائه خدمت( و نیز بر حسب مشاركت كلیه 

 مذكور :افراد دخیل در ارائه خدمت 

خدمات درمانی صر  توسط پزش  ميبایست انجام شود و دستياران مداخله درمانی نبایست انجام دهند و تنها وظيفه كمکی دارند کته:ن

عنوان 

تخص

ص

مدت زمان مشارکت  ميزان تحصيالت

در فرايند ارائه 

 خدمت

نوع مشارکت در قبل، حين و بعد از ارائه خدمت

متخصههص یهها دكتههرای تخصصههی طههب   پزش  1

سوزنی و ماساژ یا طب چينی

انجام طب سوزنی، آموزش نحوه ی انجام كار به بيمار تعيي  نقاط مورد استفاده دقيقه 45-30

جهت موكسا، تعيي  نوع موكسای مورد استفاده

فوق دیپلم حر  پزشکی و یا دیپلمه  دستيار 2

دوره دیده

جابجایی وسایل ،كم  به اجراء، آموزش نحوه ی آماده شدن به بيمار، تحویل  دقيقه 30

آموزسی مرتبط با موكسا به بيمار، مرتب نمودن كابي  و وسائل و انجام پمفلتهای 

امور استریليزاسيون وسائل در كليني ، اندازه گيری قد و وزن و عالئم حياتی 

بيماران قبل از معاینه پزش ، قرار دادن فویل آنومينيوم زیر سوزنهای حامل موكسا، 

خون بيمار در ظرو  دفع مرتبط، و  و مواد آذشته به Safety boxانتقال سوزنها به 

 نظافت موضع بيمار كه موكسا استفاده شده

درمانی-پيگيری مسائل اداریدقيقه 10دیپلمپذیرش 3

بر اساس ضوابط، شستشوی وسائل  Safety boxنظافت كليني ، تخليه دقيقه 15دیپلمخدمات 4
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های مختلف بستری برای ارائه هر بار خدمت مربوط و ذكر شواهد برای پذیرش ع( مدت اقامت استاندارد در بخش

 بتنی بر شواهد( :های مربوط )مو ترخیص بیماران در هر یک از بخش

 بر اساس خدمات درمانگاهی یا بيمارستانی متفاوت است:

Out-patient.ی  ساعت شامل خدمات آماده سازی، ارائه خدمت اصلی و ترخيص است :

In-patient.حسب مورد و بيماری متفاوت است :

ف( حقوق اختصاصی بيماران مرتبط با خدمت :

تکاليف بيماران :

 ارائه خدمترضایت آگاهانه كه

حضور به موقع ، همکاری در امر درمان

پرداخت هزینه ها

گزارش صادقانه از سابقه بيماری سبکی ، مصر  دارویی در وضعيت سالمتی

حقوق بيماران :

آگاهی از نحوه ارائه خدمت

دریافت مطلوب خدمات

حق انتخاب و تصميم گيری آزادانه بيمار

 حریم خصوصی بيمار و رعایت اصل راز داریارائه خدمات مبتنی بر احترام به

دسترسی به سيستم رسيدگی به شکایات

 ص( چه خدمات جايگزينی )آلترناتيو( برا ي خدمت مورد بررسی، در کشورمان وجود دارد:

از آنجائيکه طب سوزنی خود بعنوان ی  مکتب طبی در زمينه های متفاوتی كه همگی جنبه ی علمی مداخلهه آنهها ثابهت شهده،     

.اقدام می نماید برای هر مداخله نمی توان ی  جایگزی  طب كالسي  نام برد كه بسيار گسترده ميشود
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ق( مقایسه تحلیلی خدمت مورد بررسی نسبت به خدمات جایگزین :

ف
ردی

خدمت 

جایگزی 

ميزان دقت 

نسبت به 

خدمت 

مورد 

بررسی

ميزان 

اثربخشی 

نسبت به 

خدمت مورد 

بررسی

ميزان ایمنی 

نسبت به 

خدمت 

مورد بررسی

ميزان هزینه 

اثربخشی 

نسبت به 

خدمت 

مربوطه  در 

صورت 

امکان(

سهونت 

 راحتی( 

برای 

بيماران 

نسبت به 

خدمت 

مربوطه

ميزان ارتقاء اميد 

به زندگی و یا 

كيفيت زندگی 

نسبت به خدمت 

مورد بررسی

1

 End) با ذكر مزایا و معایت مهذكور از دیهدگاه بيمهاران     باشد؟چگونه می هادر نهایت، اونویت خدمت با توجه به سایر جایگزی 

User) : )و دیدگاه حاكميتی نظام سالمت 

 Warmدر درمان یا كم  به درمان بسياری از بيماریهای صعب انعهالج بهه دنيهل خاصهيت ضهد درد  مهی تهوان از موكسها یها          

needling      استفاده كرد ونی حسب مورد و شرایط می توان از تركيب ای  روش و طب رایج یا تركيهب آن بها سهایر روش ههای

 طب سنتی و مکمل از جمله دارو های گياهی و ماساژ استفاده كرد.
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با تشکر از همکاری :

دكتر امير احمد اخوان، حس  باقری ، سعيد معنوی، دكتر ذالمحسي  صانحی زالنی دكتر علی شهرامی،

 مينا نجاتی دكتر سيد موسی طباطبایی ، عسل صفایی، دكتر علی خمسه ، سلماز سادات نقوی انحسينی ،دكتر

پروانه سادات ذوانفقاری، دكترزهرا خيری ، سوس  صانحی ، مهر ناز عادل بحری ، نيدا شمس، گيتی نيکو عقل ، حوریه اصالنی ، 

نی منعم ، مهرندا سالم زاده ، سيد جواد موسوی ، افسانه خان آبادی ، حامد دهنوی ، دكتر محمد رضا ذاكری ، معصومه سليما

مجتبی نوحی دكتر


