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 ةـــاملقدم
 ..المحترمة.الكوادر الطبية 

الطػػػب البػػػديؿ لػػػو الدمػػػـ اللػػػليد  ػػػ  الدػػػللـ اليػػػـو حيػػػث تػػػـ اكت ػػػلؼ طػػػرؽ  إف
يمػػا الدػػبج  المستدلػػية اإلمػػرا ويػػود بدػػ  وأسػػلليب يديػػدة لمدػػبج بسػػبب 

الحديث الغرب   يلء الطب ال رق  كمكمؿ لمطػب الغربػ  والبحػث مسػتمر حػوؿ 
لػػػما مػػػف ايػػػؿ مواكبػػػة الدػػػللـ  ػػػ  لػػػما التطػػػور  حػػػديثغيػػػر الطػػػب ال أخػػػر   ػػػروع

هػػما ل خدمػػة بػػيف الكػػوادر الطبيػػة  ييػػب مدر ػػة وه ػػر لػػما الطػػب البػػديؿالطبػػ  
 ال دب الغلل .
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 لتعريف الطة الثذي 

تختمػػؼ يػػف المدلليػػلت لػػو ميمويػػة طػػرؽ يبييػػة  الطببة الثببذيل لط الطببة الو وببل
الطبية المتداولة  ػ  الطػب الحػديثق وقػد تػـ اسػتهبلط لػم  الطػرؽ الدبييػة مػف المدلليػلت 

ق لػػما  هػػو ال ػػدبية المتوار ػػة يبػػر الييػػلؿ لك يػػر مػػف الحاػػلرات التػػ  كلهػػت سػػل دة قػػديمل  
أف ويدتمػد لػما الهػػوع مػف المدلليػلت يمػا ايتبػػلر أخػر .  إلػايػلدة مػل يختمػؼ مػف مهط ػػة 

(ق وأف أيػػػػػػػساء اليسػػػػػػػـ اإلهسػػػػػػػله   الملديػػػػػػػة Holisticوحػػػػػػػدة متكلممػػػػػػػة مرتبطػػػػػػػة  اإلهسػػػػػػػلف 
ييلبل   بداػػهلي والمدهويػػة( تتػػ  ر مبهيػػة يمػػا  طبيػػةلػػو ميمويػػة مػػف مملرسػػلت .كمػػل سػػمبل  واج

الػػػدقيؽ مػػػف خػػػبؿ اللحػػػ  ال ػػػلمؿق يمػػػـ قػػػل ـ بماتػػػا لكػػػؿ مههػػػلق مدتمػػػدة يمػػػا الت ػػػخي  
ق حللػةالدبيية لكػؿ  المبلدئمرايية  الحللة الهلسية والد مية إال ة لمحللة اليسديةق مطب ة 

والميسر والحرارة والمسلج والمدللية اليدوية والي ػلب ستخدـ الملء والكهربلء وال دة يوقد 
 والسيوت الطبيةق والدوية الطبيدية. 
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 لقسام الطة الثذيل: 
 : الباراسايكولوجيأوال:العالج 

 والتهويـ اإليحل  .يبيلت يغمب  يهل التحكـ الد م  يما اليسد ومههل اليويل 
 

 
 

 :العالج الكهرومغناطيسيثانيا: 
وأغمػػػػػب ااسػػػػتدملات لػػػػػ   ػػػػػ   مت طػػػػ  لبػػػػػت أو  ب ػػػػػكؿ وقػػػػد يسػػػػػتخدـ المغهػػػػلطي  

وتػرميـ ويػروح مراػا السػكر  ة سمهػيػبج ال ػروح المو الكسػور المسليدة يما يػبج 
 .لإلهسلفستخدـ لر   كللءة اليهلس المهلي  يأيال  و الخبيل 
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 العالج البديل المنهجيثالثا:
الكػػػػ   ق دوؿ الدػػػػللـ م ػػػؿ الطػػػػب اللػػػيه  بلرويػػػػا  المسػػػلج ولػػػو يػػػد ر   ػػػػ  أغمػػػب  
 الوخس بلإلبر الليهية(.ق الحيلمة ق
 

 
 
 العالج اليدوي رابعا:

ملللػؿق المسػلج ب هوايػا ول  يممية تدػديؿ ال روبراكسسيلالك و ااستيوبل  م لؿ ملؾ 
 .المختملة
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 : هستقثل الطة الثذيل 

كػملؾق  كللتخلللت الخر ق وا يهبغ  لا أف يكػوف تخللل لي  إف الطب البديؿ
تػػدخؿ  ػػ  هطػػلؽ كػػؿ تخلػػ  والدػػبجق  هػو ميمويػػة أسػػلليب يديػػدة  ػػ  الت ػػخي  

طبػ  مػػف أمػػرا  بلطهيػػةق يراحيػػةق أهػػؼ وأمف وحهيػػرةق حتػػا المػػرا  الهلسػػيةق  هػػو 
 إلػػػا ػػػمول  يػػػربط بػػػيف مختمػػػؼ أياػػػلء اليسػػػـ ومختمػػػؼ التخللػػػلت ليلػػػؿ طػػػب 

يؼ وسػػػػػل ؿ يديػػػػػدة  ػػػػػ  كمػػػػػل أهػػػػػا طػػػػػب تكميمػػػػػ ق ياػػػػػت ػػػػػخي  ويػػػػػبج متكػػػػػلمميف. 
الت ػػػخي  والدػػػبج لػػػد  مختمػػػؼ ااختلللػػػييف والطبػػػلء الدػػػلمميف. ولهػػػلؾ بدػػػ  

م ػػػؿ  -اسػػػتخداـ الطػػػب ال ػػػدب  والطػػػب التكميمػػػ يبػػػدو  مػػػليمػػػا  تؤي ػػػد ال ػػػرا ف الدمميػػػة
محػد مػف أسمػلت الربػػوق لغػل لػػـق ومملرسػة اليو امػتخم   مػف الل أإلبػر اسػتخداـ الػوخس 

المسػػػػهيف يمػػػػا الػػػػتحكـ  ػػػػ  الخػػػػوؼ مػػػػف  لمسػػػػليدةمتدػػػػددة مملرسػػػػة ت هيػػػػلت كػػػػملؾ و 
ل  مهظمة اللحة الدللميػة حلليػل  بتمػؾ المملرسػلت وتتدػلوف مػ  البمػداف الس وط.  تو 

 مػػػػف ايػػػػؿ المسػػػػليدة بخلػػػػو مػػػػف أيػػػػؿ التػػػػرويع لػػػػههع قػػػػل ـ يمػػػػا ال ػػػػرا ف الدمميػػػػة 
اسػػػػتخداـ المسػػػػل ؿ المرتبطػػػػة بم موهيػػػػة تمػػػػؾ المملرسػػػػلت و دلليتهػػػػل وهوييتهػػػػل. ويمكػػػػف 

كوسػػػػيمة لتدسيػػػػس  ػػػػر  الحلػػػػوؿ يمػػػػا  والهليحػػػػةالم موهػػػػة الدويػػػة ال ػػػػدبية والبديمػػػػة 
يتدم ر يما أك ر مف  مث السكلف الحلػوؿ  الريلية اللحية    البمداف الهلميةق حيث
 ػػػ  الهظػػػلـ  مػػػوروث يػػػؽ ملػػػؾ دمػػػع الطػػػب اليمػػػا الدويػػػة السلسػػػية. ومػػػف س ػػػبؿ تح

ممػػل ياػػمف تحسػػيف الم موهيػػة ومتلبدػػة المراػػا مػػ  الطػػب الحػػديث اللػػح  الرسػػم  
 ب كؿ مب ـ.
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 تطور الطة الثذيل: 
( المركػس المريكػ  الػوطه  NCCAM بلسػـ أمريكػلتـ ت سي  مركس لمطب البديؿ    

التنوووووي  المختملػػػػة م ػػػػؿ  ب هوايػػػػااللػػػػيه   الطػػػػبدراسػػػػلت ل لمطػػػػب التكميمػػػػ  والبػػػػديؿ
ميمويػة  إلػابلإلاػل ة  برميػة والدبيلت الغما ية الم التأملو ق واليوجاق المغناطيسي

 الطػب الحػديث والمػوروث بػيفاليمػ  التكػلمم  ك يػرا  مػل يػتـ و مف المملرسلت الخر . 
 الطػب البػديؿمختلػر لمطػب التكميمػ  و و  هCAM  أمل.يهب  إلابحيث تدمؿ يهبل" 

لي ػػمؿ يميػػ   ػػروع الطػػب ملػػطم  لػما ال ـااسػػتخد CAMيمػا الػػرغـ مػػف ملػػؾ هظػػـ و 
يمػػػا الدػػػبج الكلمػػػؿ لم ػػػخ  وتدسيػػػس الريليػػػة الماتيػػػة  بمػػػل  ػػػ  ملػػػؾ التركيػػػسالبػػػديؿ 

ميػػلؿ الريليػػة اللػػحية  ػػ   السػػلليبملػػؾ الدديػػد مػػف  إلػػا. بلإلاػػل ة وال ػػللء الػػمات 
وغللبػل  مػل تكػوف متداخمػة وتتغيػر   يمػا التغميػة الييػدة والوقل يػة الر يسية م ؿ التركيس 

الت ميػد  كمػل لػو الحػلؿ  ػ  الطػب مملرسػلت الطػب البػديؿ متهويػة  إفكمل  بلستمرار.
حيػػػث  ب هوايػػػاطػػػب البػػػديؿ يمػػػا الهلػػػ  ال ليػػػدة والمملرسػػػلت قػػػد تتاػػػمف و  ليػػػا ومهه

 لهػػل  التػػرخيويكػػوف تهظػػيـ الطبيػػة البديمػػة يمػػا هطػػلؽ واسػػ  ااختلللػػلت تمػػلر  
ما كػػػلف التح يػػؽ الدممػػ  يحػػدد سػػػبمة و دلليػػة مملرسػػ  الطػػػب و . السػػل لػػما  يمػػا اج

هطػلؽ مدتمػد يمػا "البػديؿالطػب الر يسػ  لمطػب ويدػد " لملؾ لو امف المههلجالبديؿ 
 .  الطب الحديثمف قبؿ مملرسيف واس  

 



9 

  الوختلفح الثلذاى فيالطة الثذيل: 

 81 ػػ   الطػب البػديؿ لت يػيـ مػد  اهت ػػلر  اسػتدرا  مػههع دراسػػ 8998 ػ  يػػلـ تػـ 
ـ  ػػكؿ مػػف ااسػػتخدحيػػث تػػـ السػػرطلف و يػػدس ا% مػػف مراػػا ا18لدػػبج حػػوال  بمػػدا  

 .   تمؾ البمداف  أ كلؿ الطب البديؿ والتكلمم 
أف  الطبػػلء حيػػث ايتمػػلدا يمػػاآخػػر ب ػػكؿ ر يسػػ   إلػػاالطػػب البػػديؿ يختمػػؼ مػػف بمػػد 

 يػدد الطبػلءمػل ا ي ػؿ يػف هلػؼ يويػد    ػط أف    الهمسل وألملهيػل وؿ ت CAMت ديرات 
اللػػيهية  بػػلإلبرم ػػؿ الػػوخس  هػػواعاليتدػػلمموف بللطػػب البػػديؿ الػػم  ي ػػمؿ الي ػػلب وبػػلق  

لت الطبيػػة يمػػا أسػػل  ليهػػة الت ػػريد بللمراػػاويغطيهػػل التػػ ميف اللػػح  الخػػل  وغيرلػػل 
 .(ميسيػةيبلإلهAlternative medicine  ي دػرؼ  ػ  الدػللـ الغربػ  ب هػا و   ػ  تمػؾ الػدوؿ 

 -:إلا طرؽ ر يسية و ريية وي سـ الدبج بللطب البديؿ
 
 : الطرق الرئيسية:أوال
 األعشاب الطبية. .1
 الطب الصيني. .2
 اليوجا. .3
 التنوي  المغناطيسي. .4
 الصينية. اإلبر .5

 .األخرى العديد من الطرق المختمفة إلىباإلضافة 
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 :ابوشوالج باألعووعوال -1
الخيػػػرة مويػػػة تطللػػػب  اآلوهػػػةيتػػػلح الدػػػللـ  ػػػ  الطبيدػػػ  حيػػػث ت الػػػدواء والغػػػماء ي ػػػمؿ
ويدتبػػػػر  مكمػػػػؼ.سػػػػهؿ وغيػػػر ب سػػػموب لمدػػػػبج  ال ػػػدرة يهػػػػل لف لمطبيدػػػة  اللػػػػحيةبػػػللدودة 
سالػت لػم  ال ػدرة ظػللرة حتػا  ال لل ية مهم آاؼ السػهيف ومػللا ال وة بللطب البديؿ التداو  
. وبهػػل مػػواد  دللػػة  يبػػلرة يػػف ي ػػلقير طبيػػة مػػف ألػػؿ هبػػلت لهػػما هيػػد أف الي ػػلب  اليػػـو

يبيػلت أخػر  لػما مػل و السػكر  و ارتللع اػغط الػدـ    حلات ك يرة م ؿ كف تهلولهل ميو  
لسلسػػػية  ػػػ  أك ػػػر مػػػف غيػػػرلـ لف يمػػػـ الد ػػػلقير مػػػف الدمػػػـو ا والطبػػػلءيدر ػػػا اللػػػيلدلة 

اليلهبيػػة المػػدمرة بػػؿ  اآل ػػلرالدطػػلريف ييهمػػوف لػػم   أك ػػرولهػػما هيػػد دراسػػلتهـ ولػػا أبحل ػػا 
وا ييػػػوس مملرسػػػتا  الكيميل يػػػة لألدويػػػةلهػػػل ماػػػليللت كمػػػل  الي ػػػلباف  وال لتمػػػة أحيلهػػػل  

 .بدوف دراسة يممية مسب ة
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 اليوووجووووا: -2

. لػػحتا وحيويتػػابوتيدمػػا يحػػتلظ أف مملرسػػة تمػػلريف اليويػػل تديػػد لميسػػـ تواسهػػا ا ػػؾ 
خلولل" يهد بد  الهسػوة الب ػ  يلػبف بػا . وكػملؾ كت لب اأهوايل  مف اوتدللع اليويل 

 يتدراػػف لاػػوء ال ػػم   ػػ  البيػػوت ا لمهسػػلء خلولػػل" الب ػػ ت ويػػة اليسػػـ والداػػبت 
لاهػدرو يهلت بميسػـ لسيد مف التروية يكمل أف التهل  الدميؽ  .  يهتلبهف حللة مف ااكت لب

   لمػػػواد الػػػدملغ لهػػػم  اإ ػػػراس  يمػػػاويسػػػليد الم ػػػ   .الهسػػػية داخػػػؿ اليسػػػـالدمويػػػة لمخبيػػػل و 
وتػػػسداد المهليػػػة ااسػػػترخلء والتركيػػػس اللكػػػر   إلػػػاكمػػػل تػػػؤد   اآلاـتسػػػكف   الطبيديػػػة التػػػ

 .ل مؽ والتوترالدلمة    اليسـ . كمل تدللع الاغط وا
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 الصينيوووة: اإلبر -3

الكمػػػػ  حػػػػلات التخػػػػدير حيػػػػث تيػػػػر  حلليػػػػل   الدبييػػػػة لل ػػػػدرةاللػػػػيهية ب اإلبػػػػرتمتػػػػلس 
   .لممري  بلإلبر الليهية

ا لدغػة البدواػة وحلليػل  يدػللع الربػو واإلدمػلف بوالدبج بلإلبر الليهية غيػر مػؤلـ وي ػ
لمخػػدرات أو الخمػػور أو الػػتحكـ  ػػ   ػػدة اللػػـ ويػػدد يمسػػلتا حسػػب الحللػػة. ويدتمػػد يمػػا ا

ولػػم  ال ػػوة تهطمػػؽ  ػػ  أيسػػلمهل مػػف ه ػػلط يبػػر .ويػػةالحيالطلقػػة ط يته ػػ إلػػاالدػػبج بػػللوخس 
ممػػػرا  81غيػػر مر يػػة يطمػػػؽ يميهػػل دوا ػػر الخطػػػوط الطوليػػة التػػ  تدبػػػر اليسػػـ يبػػر قهػػوات 

طوليػػػل  وتتيمػػػ  لػػػم  الممػػػرات  ػػػ  الياػػػلء الداخميػػػةق وأ  اهغػػػبؽ بهػػػل  ػػػ  أ  يػػػسء مػػػف 
ة  ػوؽ اله ػلط يمػا الوخس بلإلبر اللػيهياليسـ يسبب يدـ التواسف الم  يولد المر . لهما 

 ػػ  لػػم  الخطػػوط ولػػم  الطلقػػة الحيويػػة ر يػػودة تػػد ؽ قػػوة يػػسػػط  لػػم  الممػػرات الطوليػػة ي 
ما. يمميػػة ة  مسػػلية يػػالهظريػػة اللػػيهية تدػػد هظر  اللػػيهية يدمػػؿ  دػػب   بػػلإلبرالػػوخس كػػلف  واج

المور يهػػػػػلت  اهػػػػػدور يهلت(  إ ػػػػػراسماتهػػػػػل التػػػػػ  تسػػػػػليد يمػػػػػا  اإلبػػػػػرتػػػػػ  ير  إلػػػػػا هػػػػػما مػػػػػرد  
تدػػػللع االتهلبػػػلت الدلػػػبية واليسػػػدية والداػػػويةق والكورتيسوهػػػلت الطبيديػػػة بلليسػػػـ والتػػػ  

مػػل ولػػما مػػل ييدػػؿ لهػػل  ػػوالد يبييػػة  ػػ  الطػػب الت ميػػد  واسػػيمل وأههػػل بػػب أ ػػلر يلهبيػػة ك
 .اليراحية الدمميلتو ألدوية ل

 
 :الطرق الفرعيةثانيا:
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 الشووفائيووةالممسوة  -1
ة ال ػػلل ية أو الدػػبج قػػللػػما ال ػػكؿ مػػف الدػػبج غيػػر  ػػل  ق ويطمػػؽ يميػػا الدػػبج بللط

كػػػلف يطمػػػؽ يميػػػا ل ػػػخ  المػػػري  وقػػػديمل  يمػػػا االمدػػػللع يػػػد طريػػػؽ ويػػػتـ يػػػف  المدهػػػو 
المػلكف التػ  بهػل طلقػة الطبيب  يحدد   لل ية . الدبج بللممسة الممكية وكلف يدت د أههل يد

بللمم  أو يػف  لممري  ي ـو بوا  يد  يما اليسـ لتهت ؿ مها الطلقة قميمة أو مهغم ة  ـ 
طريػػؽ الهظػػر أو حتػػا بػػلاقتراب مػػف ال ػػخ  المػػري  وتسػػتمر اليمسػػة سػػلية وقػػد ي ػػدر 

ال ػػلل ية بلليسػػـ  يكػػوف الطبيػػب لػػو بدػػد ته ػػيط ال ػػوة المػػري  بدػػدلل بللراحػػة وااسػػترخلء 
ا مدلليػػػل" لػػػالوسػػػيط بػػػيف المػػػري  والطلقػػػة المويػػػودة  ػػػ  الهػػػواء واللاػػػلء كمػػػل اهػػػا يكػػػوف 

 المله . بلإليحلء
 الوعوووالج بواألصووووات: -2

 هتييػػػةخبيػػػل اليسػػػـ الب ػػػر   اللػػػوت يمػػػا تػػػ  يريدتمػػػد لػػػما الهػػػوع مػػػف الدػػػبج يمػػػا 
 .لممويلت والمبمبلت اللوتيةمتدر  ل

اللسيولوي  و يا ييم  المري  وتغمػر يسػما  تـ اختراع مل يدرؼ بللكرس  اللوت 
ميموية مف اللوات. وي ـو كومبيوتر خل  بتحديد هوع اللوات المسػمطة يميػا والتػ  
يحتليهل اليسـ    الدبج ويدت د البد  أف لكؿ ملدة حللة طبيدية مف المبػمبلت التردديػة 

تهػل لهػل مويػلت لػوتية التػ  تػدور حػوؿ أهوي واإللكتروهػلتبػ   يسػـ  المحددة حتا الػمرات
. وتسػتدمؿ يتحسسػهل الكومبيػوتر  إفالتػ  يسػتطي   ترددية  لبتة ومتهللية الخلػوت اللػوت 

لم  الترددات اللوتية الاديلة بتوييا مويلت لوتية لهػل تػردد  دػلؿ يدػلدؿ أ  خمػؿ  ػ  
  لهػػما يسػػتخدـ الدػػبج اللػػوتتػػرددات الػػمرات المرياػػة لتسػػتديد ترددلػػل الطبيدػػ  واللدػػلؿ. 

والمػػػػرا  الدلػػػػبية والهلسػػػػية كػػػػلآلاـ المسمهػػػػة والدظميػػػػة  ػػػػ  يػػػػبج المػػػػرا  الداػػػػمية 
بسػػػملع الموسػػػي ا  ا ػػػي  المراػػػكػػػملؾ هوالتهػػػلب الملللػػػؿ والػػػدورة الدمويػػػة الاػػػديلة. و 

لتػدخؿ يسػما  يػلل ولػو ال ػخ  حوؿ لم  اللوات  دورالهلد ة واللوات الطبيدية لت
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ألػب  بػا  ته ػط المويػودة لت الطبيديػة بمتوا  ة م  المبػممحد ة بمبمبلتهل هويل  مف التدليؾ 
الػػػػدورة الدمويػػػػػة والميمللويػػػػػة وتخلػػػػ  اػػػػػغط الػػػػػدـ المرتلػػػػ  وت مػػػػػؿ اآلاـ وتحػػػػػدث ارتخػػػػػلء 

 بللدابت واليللب الحركية 
 

 العوالج باأللوووان: -3
لتحسػػػػيف بي ػػػػة المهػػػػلسؿ  سليػػػػدةحلليػػػػل  ح ي يػػػػة يبييػػػػة وطري ػػػػة  يدتبػػػػر الدػػػػبج بػػػػلللواف

 ػ  الت ميػؿ مػف التػوتر الدلػب  لهػا ي مػؿ مػف المويػلت  للموف السرؽ يليد ك يػرا   والمكلتب
اليلػػػلب ويمكػػػف واػػػ  لوحػػػة أو بوسػػػتر  تهػػػدئ. واللػػػواف الهلد ػػػة يلمػػػة الاػػػلرةالمخيػػػة 

 لما اإلحسل .  هل رت لل  الموف الب يدط أو الحل ط. و مبحر  وؽ المكتب ل
 
 

 
 

 :طــة الطـاقـــح 
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لػػػ  وسػػػيمة لم بػػػلت وااهسػػػيلـ الػػػداخم   ػػػ  و اللػػػيهية  بػػػلإلبراللػػػيهيوف الػػػوخس  مػػػديدت
قػوة خليػة غيػر مر يػة مهت ػرة  ػ  كل ػة أريػلء مػف أف الكػوف مكػوف وف يدت ػدو  اإلهسلفيسـ 

لة يػف إيطػلء الحيػلة الحيويػة ؤو ولم  ال وة ل  المسبللملظ الليه   (CH1الدللـ وتسما  
ههل لػ  ال ػوة الطلقػة الحيويػة أف  اإلهسلفالمسؤولية يف كؿ التغييرات المويودة    يسـ  واج

 إلػاكمل قس ـ اللػيهيوف الكػوف  ( تلو الليهية اللمسليةحسب الهظرة  اإلهسلفالح ي ية لب لء 
ومدػػػػا ه ياػػػػا  ػػػػللكوف يتكػػػػوف مػػػػف  إاأف يه ػػػػ  قطبػػػػيف  كػػػػؿ  ػػػػ ء  ػػػػ  الدػػػػللـ ا يمكػػػػف 

 يهػػل  الػػيف دا ػػرة بياػػلء لػػغيرة  ( ويحمػػؿYang اليػػله  و ( Yinيهلػػريف مختملػػيف  الػػيف 
يمػا اػوء  اإلهسػلفب ليل الػيف وقػد قسػموا يسػـ  هلي  دا رة سوداء  اليله  ب ليل اليله  ويحمؿ

 :قسميف اليف واليله   إلا لما
الػيف:  ال مػبق  ػغلؼ ال مػبق الر تػلفق الكبػد الطحػلؿق  إلػاأيالء اليسـ الت  تهسػب 

 البهكريل (.
اليله :  المدػدةق المدػلء الدقي ػةق المدػلء الغميظػةق المػرارةق  إلاوأمل اليالء التلبدة 

 الم لهة(.

يف واليله  قللوا أف الطلقة تمػر  ػ  يسػـ الالطلقة واللراغ  إلا اإلهسلفوبدد أف قسموا يسـ 
اليسػـ ولػم  ال هػوات  ػ  كػؿ أهحػلء  هوات يسر   يهمػل تيػلر كهرومغهلطيسػ يبر ق اإلهسلف

تلػػؿ اليمػػد بكػػؿ الياػػلء المختملػػة ويمكػػف تهبيػػا الياػػلء يػػف طريػػؽ اليمػػد وقػػد ه ػػ ت 
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 إفيػػػدة هظريػػػلت تلسػػػر كيليػػػة يمػػػؿ الػػػوخس بػػػلإلبر اللػػػيهية والهظريػػػة الولػػػا تدتمػػػد يمػػػا 
ايتمػػد الطػػب ميػػرد حػػدوث أ  خمػػؿ  يػػا وقػػد التػػواسف تم ل يػػل  باليسػػـ يدمػػؿ يمػػا اسػػتدلدة 

اللػػػيه  يمػػػا ت ػػػيي  الهػػػل  ليػػػدركوا ويػػػود قػػػوة كبيػػػرة داخػػػؿ أيسػػػلمهـ قػػػلدرة يمػػػا  دػػػؿ 
ي ػلظ لػم  ال ػوة والتػ  بػدورلل تدمػؿ يمػا سيػلدة  المديسات وتدتمد طري ة الوخس يما تهبيا واج

 المهلية الطبيدية والطلقة.
اللػػػػيهيوف أف وأمػػػػل الهظريػػػػة ال لهيػػػػة حػػػػوؿ الدػػػػبج بػػػػللوخس لػػػػ  هظريػػػػة الطلقػػػػة يدت ػػػػد 

وتهمػػو لػػم  الطلقػػة وتػػسداد يػػف طريػػؽ الغػػماء طلقػػة محػػدودة  لػػا تكػػوفتيهػػد وادتػػا  اإلهسػػلف
قمػػت الطلقػػة يػػف   ػػامااليوميػػة التػػ  يملرسػػهل اليسػػـ  اله ػػطةوتسػػتهمؾ مػػف خػػبؿ والهػػواء 

  .يحدث المر  ويهد هللم لم  الطلقة يحدث الموت لفاإلهسالكمية البسمة له لط 
 

 
 

 



17 

 :نـظــريـــح األعـصــاب 

وابد مػف ويػود اتلػلؿ بػيف تسير  يهل الطلقة اليسـ     ( لمطلقةممرات  قهواتتويد 
لم  ال هوات وبػيف اليهػلس الدلػب   ويػد مػ ب  أف بدػ  اآلاـ تتب ػا بػللوخس بػلإلبر  ػ  

ال هػػػوات التػػػ  ت خػػػم هلػػػ  اتيػػػل  اليلػػػلب التػػػ  ته ػػػ  مػػػف  ه ػػػلط مديهػػػة يمػػػا مسػػػلر لػػػم 
والبتدػػػلطل  وتبػػػيف أياػػػل  أف الػػػوخس  ػػػ  بدػػػ  اله ػػػلط يمػػػا أيلػػػلب  اليهػػػلس التدػػػلطل 
بدػػػػ  بوابػػػػلت اليهػػػػلس  اهغػػػػبؽ(    ػػػػلءتأح إلػػػػاؤد  البتدػػػػلطل  تػػػػ و اليهػػػػلس التدػػػػلطل 

 إلػايػؤد   بػلإلبرالػوخس  إفالدلب  ويتوقؼ السريلف الدلب  مف بد  مراكس المخ كمػل 
تدلدؿ كهربل   له لط مديهػة  مػ ب  يمكػف يػبج اػغط الػدـ المرتلػ  والمػهخل  يػف طريػؽ 

لهػػلؾ هظريػػة الػػتحكـ  إف كمػػل  ػػ  اتيػػل  ي ػػلرب السػػلية. اإلبػػرط مػػ  دوراف لوخػس هلػػ  اله ػػ
 .   بوابة اللـ

مػػػف  ػػػبث أهػػػواع مػػػف الليػػػلؼ الدلػػػبية سػػػميكة ومتوسػػػطة ور يدػػػة تتكػػػوف اليلػػػلب 
يهػػد تهبيػػا الليػػلؼ السػػميكة تغمػػؽ بوابػػة اللػػـ أمػػل يهػػد تهبيػػا الليػػلؼ الر يدػػة  ػػملؾ يلػػت  و 

 .ولم  هظرية الوخس بلإلبر بلللـإلحسل  ا إلابوابة اللـ ممل يؤد  
ممػل مف خػبؿ الػوخس بػلإلبر حيث يكوف تسما بللهظرية الكيميل ية  لهلؾ هظرية أخر 

طبيدية مخسوهة    اليسـ ول  مل تسما أ يوهلت الػدـ ولػم   كيملويةمواد  إ راس إلايؤد  
مػػل  ػػ  داخػػؿ يسػػتغؿ  بػػلإلبرإي ػػلؼ اللػػـ ولػػم  الهظريػػة تبػػيف أف الػػوخس  إلػػابػػدورلل تػػؤد  

اايتمػػػلد يمػػػا المسػػػكهلت حػػػد كبيػػػر  إلػػػاالمػػػرا  وبػػػملؾ ي مػػػؿ  لمدلليػػػة اإلهسػػػلفيسػػػـ 
 .الخلريية الت  لهل أ لر يلهبية والرة    بد  الحيلف

. 
 

 
 

 االتر الصينيح 
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 المسوتخوودموة في الوخووز اإلبرأنووواع أوال: 
مػدبب يػتـ الػوخس بػا  طػرؼ يسػـ لهػل و رأ  ويهػؽ مػف اإلبػر لػم تتكػوف  الدلديػة اإلبر .8

 داخؿ اليسـ. إلا اإلبريسء مف لم   إدخلؿويتـ 
خللػة  إلمػرا  بث أويا تغر   ػ  يمػد المػري  وتسػتدمؿ الم م ة ول  مات  اإلبر .2

 .م ؿ اللرع والربو والحما المرتلدة
 اإلبػػػرمػػػف  7ولػػػ  ت ػػػبا المطرقػػػة ولهػػػل رأ   يهػػػل الهيميػػػة مات السػػػبدة رؤو   اإلبػػػر .1

 اللغيرة وتستدمؿ لألمرا  اليمدية وحلات ااهساؽ الغارو  .
لغيرة يما  كؿ دبو  مات طػرؼ مػدبب ولهػل قليػدة م م ػة أو  إبرةول  الاغط  إبرة .1

 واإلدمػػػلفديرة ت بػػػت  ػػػ  أمػػػلكف خللػػػة  ػػػ  المف وتسػػػتخدـ  ػػػ  ميػػػلات السػػػمهة مسػػػت
 (.المفقرط حد مل   إلاوالربو ول  ت با 

تحػػت اليمػػد حيػػث تتػػرؾ  ػػ  مكلههػػل وتغطػػا ببلػػؽ  اإلبػػرة إدخػػلؿالمخليػػة ويػػتـ  اإلبػػر .5
 وبد  حلات قلر الهظر.وتستدمؿ    حلات اللداع واالتهلب الكبد  

6.  

 
 اآلثووار األولويووة الموصواحوبووة لمووخوووزثانيا:
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 الطبيب.وي ؿ لما اللـ كممل سادت مهلرة  بلإلبرألـ    مكلف الوخس  .8
 تهمؿ    مكلف الوخس وقد يهت ر يما طوؿ ال هلة. .2
 وا  حلم  اديؼ يما اليمد. وي با ملؾبهوع مف الحرقة  اإلحسل  .1
 ال دور بهوع مف اامتبء. .1

 

  عومميووةالبعووود الوخوووز وانتهواء  اآلثارثالثا:

 اختللء اللـ أو ه لا. .8
 .ةبللهدوء والطم هيهال دور  .2
 ل دور بهوع مف التواسف اليسمله . .1
 سيلدة ال وة الدامية. .1
 .   اليسـبه لط يلـ  اإلحسل  .5

 
 توحووديوود نوقووواط الووخوووزرابعا:

وتختمػؼ مواقػ  اله ػلط مػف مػري  تحديد ه ػلط الػوخس حسػب خػرا ط قهػوات الطلقػة يتـ 
آلخػػػػر حسػػػػب المػػػػري  كمػػػػل تختمػػػػؼ يػػػػدد اليمسػػػػلت بػػػػلختبؼ هػػػػوع المػػػػر  و ػػػػدتا  لػػػػ  

يػػػدد  تحديػػػدالحػػػلات الحػػػلدة يدػػػللع المػػػري  يوميػػػل   ػػػ  يمسػػػة أو يمسػػػتيف وبدػػػد ملػػػؾ يػػػتـ 
 أو حسب احتيلج المري .واحدة كؿ يوميف أو  ب ة  إلااليمسلت 

 
 
 

  اإلنساىدطرج الطاقح في جسن: 
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بللياػلء والمدػػلء  ػ  دورات خليلػػة وتتلليػؿ مػػ   تػدور الطلقػة  ػػ  ال هػوات الخللػػة
 الهػلر/  اإلهسػلفالتػ  قسػموا بهػل يسػـ لمدهللػر الخمسػة الدهللر حسػب الملهػـو اللػيه  

الطلقػػػة دورتػػػيف  ػػػ  لػػػم  الدهللػػػر حيػػػث تسػػػير المػػػلء/ الهػػػواء/ الخ ػػػب/ الر ( وت خػػػم 
آخػػػػر يػػػػف طريػػػػؽ  ػػػػروع لػػػػغيرة وبهػػػػما يتلػػػػؿ الداػػػػو مػػػػ   إلػػػػاالطلقػػػػة مػػػػف كػػػػؿ ياػػػػو 

 اليالء.
 

 :باإلبرنوقوواط الووخوووز أوال: 
. ه لط .8  موادية    مكلف اللـ ولم  مهمة    حلات الروملتـس
 الت  ير المطموب. إحداثه لط مسليدة وتسليد     .2
 ولكههل مات ت  ير خل  يما الدبج. ه لط خللة ا ت      موا  اللـ  .1

 
 

 الوقوونوووووات:ثانيا:
كميػل  يػف ال هػوات داخؿ الهسيع الالـ تحت اليمػد ولػ  تختمػؼ  ل  أويية غير مر ية

 ػ  اليسػـ كمػا دقي ػة يػدا  تهػد   داخمهػل الطلقػة  أهبوبػةيبػلرة يػف  ل الميمللوية والدلبية و 
 ولػػم  ال هػػوات محلطػػة مػػفمػػف الطلقػػة وحولػػا وداخمػػا ويتكػػوف يػػدار ال هػػلة مػػف غ ػػلء رقيػػؽ 

ال هػػوات ويخػػرج مػػف  رافكػػؿ يلهػػب بللوييػػة الدمويػػة التػػ  تتلػػؿ يػػف طري هػػل بيهػػلس الػػدو 
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سػػػط   إلػػػاالسلسػػػية قهػػػوات  رييػػػة تمػػػد الياػػػلء الداخميػػػة بللطلقػػػة وقهػػػوات أخػػػر  تلػػػؿ 
تكػويف مػف أمكػف  ممػل ب بكة مف ال هوات اللرييػة يبداهلاليمد ومف خبؿ اتللؿ ال هوات 

اللػػيهية ويهػػد تهبيػػا أ  مػػف ال هػػوات الر يسػػية أو اللرييػػة  بػػلإلبرخريطػػة لميسػػـ كمػػا لمػػوخس 
تهسلب الطلقة خبلهل بيسر وقد استغمت لم  الظللرة    اختراع يهلس لتحديد ه لط الػوخس 

اله ػػػلط وقػػػد الػػػتـ أو ه لػػػهل  ػػػ  تمػػػؾ ويدتمػػػد لػػػما اليهػػػلس يمػػػا سيػػػلدة الم لومػػػة الكهربل يػػػة 
البتدػػلطل  وقػػد  و الػػبإراد هػػوات واليهػػلس الدلػػب  الغربيػػوف بتحديػػد الدبقػػة بػػيف لػػم  ال 

 إلراد ااسػػتطلع سػػير تومػػل  ليلػػر اكت ػػلؼ يهػػلس يلػػب  غيػػر مدػػروؼ ا يتبػػ  اليهػػلس 
ويتكػوف لػما اليهػلس مػف  ػبكة مػف  الميبت الطبية البريطلهيةوقد ه ر لما ااكت لؼ    
تحػت اليمػد وأقػر بػ ف لػما اليهػلس يتهلسػب تملمػل  مػ  الهظريػلت الخطوط الرقي ة التػ  تويػد 

 .بلإلبرالليهية لموخس 
 

 باألذنالووخووز ثالثا:
طري ػػة مهمػػة يػػدا  ويدتمػػد يميهػػل ك يػػرا  مػػف المدػػللييف  ػػ  يػػبج  بػػللمفالػػوخس يدتبػػر 

ط مديهػة  ػ  لمف أللػيف سػهة وتػتـ بػوخس ه ػ أك ر إلابد  المرا  ول  هظلـ قديـ يري  
مسػػػلرات الطلقػػػة يػػػف ويػػػلهع المف ولػػػم  اله ػػػلط لهػػػل يبقػػػة بللياػػػلء الداخميػػػة مػػػف خػػػبؿ 

حتػػا  بحػػثمسػػلرات واسػػتمر اليميػػ  ال الت ػػلءوأيمػػ  البػػلح وف ال ػػدملء أف المف لػػ  ه طػػة 
 أسػػػػلؿ إلػػػػات ػػػػبا اليهػػػػيف  ػػػػ  رحػػػػـ الـ الػػػػرأ   المفواف  .المفسادت يػػػػدد اله ػػػػلط  ػػػػ  

وقػػد  سػػر الغربيػػوف بػػ ف اليهػػيف  المفمم ػػؿ  ػػ   اإلهسػػلف يسػػـ أفأيمػػا أ   إلػػاوال ػػدملف 
وملػؾ  أل ػوك مهخػلع ل اإلحسػل بحيػث ت ػ  المف يمػا مهػلطؽ    بطف أما ي و  الرأ  
 .المفلو سبب تم يؿ اليسـ    

 
 

Complementary and Alternative Medicine: 
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Complementary and alternative medicine (CAM) refers to a 

group of medical and health-care systems, practices and products 

that are not considered to be part of conventional medicine. It 

covers an enormous and ever-changing range of activities, from 

well-established physical therapies such as osteopathy to spiritual 

measures such as prayer specifically Idi health. Proponents suggest 

that CAM focuses on the whole person- their lifestyle, environment, 

diet, and their mental, emotional and spiritual health, as well as their 

physical complaints. 

'Complementary medicine' is the term used to describe the use of 

these treatments in conjunction with conventional medicine (e.g. 

acupuncture to reduce pain after surgery). 'Alternative medicine' 

describes their use in place of conventional medicine (e.g. 

reflexology instead of anti-inflammatory drugs for arthritis). Clearly 

most forms of treatment can be used in either way, so the term 

CAM is often used generically. 'Integrative medicine describes the 

use of conventional therapy in combination with one or more 

complementary therapies for which mere is evidence of efficacy and 

safety. 

A variety of different taxonomies are used for CAM therapies. 

The National Center for Complementary and Alternative Medicine 

in the USA uses the following classification: 

Alternative medical systems. These have their own constructs of 

theory and practice, often based on ancient historical beliefs. 

Examples are homeopathy, naturopathy, traditional Chinese 

medicine and Ayurveda.  

 Mind-body interactions. These rely on the mind's capacity to 

influence physical function. Examples are meditation, prayer, 

mental healing, music therapy and dance. 

 Biologically based therapies. These involve the use or 

regulation of an extraneous agent or preparation. Examples 
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include herbal medicine, dietary supplementation and 

nutritional medicine.  

 Manipulative and body-based methods. These are based on 

manipulation or movement of parts of the body. They include 

osteopathy, chiropractic, reflexology and massage (which is 

often combined with aromatherapy). 

 Energy therapies. These involve use of energy fields. 

Examples include gi gong, reiki and therapeutic touch. 

Some forms of CAM are embedded in the cultural norms of 

particular social and ethnic groups, e.g. traditional Chinese 

medicine. In Western society, the use of CAM is extensive and 

growing. For example, in 2002 in the United States, at any one time 

36% of the population were using some form of CAM. If prayer for 

health reasons was included this figure rose to 62%. The most 

common medical conditions involved were back, neck, head or joint 

pain, upper respiratory tract infections, anxiety or depression, 

gastrointestinal symptoms and sleep disturbance. 

The popularity of CAM may reflect a lack of confidence in 

conventional medicine, particularly a belief that it will not help the 

condition or may cause harm. In contrast, CAM is often perceived 

to be completely safe; patients may therefore be willing to be treated 

with it. 

 

Safety 

Not all CAM therapies are safe; some are toxic in their own right 

(e.g. dietary supplements containing ephedrine alkaloids-now 

banned in the USA) and others are harmful if used in combination 

with conventional treatment (e.g. garlic supplements that interfere 

with the action of anti-HIV chemotherapy). 

There is also potential for harm when alternative medicine is 

used to treat serious or life-threatening medical conditions if the 

resultant delay in seeking conventional treatment compromises 
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clinical outcome, in a way that the patient would not have chosen 

had they been fully informed at the outset. 

 

Evidence 

practitioners and advocates of CAM are increasingly challenged 

to justify these treatments through independent, well-conducted, 

randomised controlled clinical trials. In some cases this may be 

difficult (e.g. the placebo arm of a double-blind trial of 

acupuncture). In addition, it can be argued that different types and 

standards of evidence, focusing on patient satisfaction and 

subjective benefit rather than measurable clinical outcomes, are 

more appropriate for CAM. The literature in this area is growing 

rapidly but, at present, only a minority of CAM therapies are 

supported by evidence that would be acceptable for conventional 

medicine. These are primarily the 'big five' CAM therapies-

homeopathy, osteopathy, chiropractic, medicine. Moreover, where 

evidence does exist it is often limited to a small subset of the 

clinical conditions for which the treatment is used. 

 

Regulation: 

The 'big five' CAM therapies have professional regulatory 

frameworks in place, and others are following suit. Nevertheless, for 

many CAM therapies, there is no established structure of training, 

certification and accreditation, and practice is effectively open to all. 

Set against the demanding training and life-long continuous 

professional development that pertains to conventional medicine, 

this constitutes an important barrier to integrative medicine. 

Integrated Health Care: 
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There is a considerable popular and political impetus behind 

moves to integrate CAM with conventional medicine and health 

care at the level of resource allocation, service design, clinical 

practice, education and research. Almost 50% of general practices in 

the UK now offer some form of access to CAM, and this is an 

increasing trend in hospitals. Historically, patients using both types 

of therapy have often experienced conflicting advice and value 

judgments, poor or absent communication between practitioners, 

and even hostility or ridicule. They often revert to secrecy — an 

inherently undesirable and potentially dangerous outcome. 

Integrated healthcare aims to understand and remove the barriers 

that create such dilemmas for patients. It aims to let them exercise 

their choice of treatment in an open environment characterized by 

good communication, respect, and due consideration of autonomy, 

efficacy and risk. 
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2003; 327:745-748. Rawlins MD. NICE work—providing guidance 

to the British National 
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