
لقد عرض عليك المعالج الطبيعي المشرف على حالتك العالج بتقنية تدعى "الوخز باإلبر الجافة" وفيما يلي شرح لھذه 
التقنية. الوخز باإلبر الجافة طريقة عالجية ناجحة جدا تستخدم فيھا إبر رفيعة للغاية بدون اي ادوية حيث يقوم المعالج 

المختص بوخزها في العضله المستھدفة (وتستھدف عالج اآلالم وتلفيات االنسجه المختلفه  والخلل الوظيفي الناجم عن 
مشاكل العضالت وبعض المشاكل العصبية لتحسين محدودية الحركه الناجمه عن بعض االمراض العضليه الھيكليه ) 

وهي تقنية مختلفة تماما عن اإلبر الصينية التي تعد جزءا من الطب الصيني الشعبي في حين أن اإلبر الجافة إحدى تقنيات 
الطب الغربي٬ وال تطبق على المريض اال بعد تشخيص حالته طبيا 

FIDN	institute in Ukان المعالج الطبيعي مؤهل على تطبيق تقنية الوخز باإلبر المختلفة ومعتمد من

المخاطرالتي قد تنجم عن الوخز باالبر الجافه :

الوخز باإلبر الجافة هي طريقه فعاله جدا لعالج االالم العضليه الھيكليه والعصبيه . وكغيرها من التقنيات العالجيه 
االخرى قد يحدث بعض االثار الجانبيه حيث ايجب ان تؤخد بالحسبان قبل البدء بالعالج وهي نادره الحدوث. ومن ضمن 

اآلثار الجانبية التي قد تحدثاسترواح الصدر (أي وجود هواء في المنطقة المحيطة بالرئة)  , عالمة لكدمة صغيرة حول 
مكان اإلبرة. التھاب ودوار . ان االبر المستخدمه رفيعه جدا واحتماليه حدوث كدمات في االنسجة هي نادرة جدا .

الموافقة على العالج بالوخز باإلبر الجافة

بصفتي المريض أوافق على العالج بالوخز باإلبر الجافة والذي سيقوم به اخصائي مختص والذي أعي أنه مؤهل جيدا 
ومدرب على تطبيق هذا العالج , أعي أن هذه التقنية تجري ضمن إطار برنامجي التأهيلي والتي قد ال تكون حال وحيدا 
لمشكلتي ,وقد شرح لي االخضائي هذه التقنية بشكل كامل وناقش مخاوفي وأجاب على أسئلتي بشكل مرض٬ وقد فكرت 
مليا بمخاطر هذه التقنية فيما يتعلق بآثارها الجانبية المعروفة. قد احتاج لعدة جلسات من هذه التقنيه وهذه الموافقه تعتبر 
لجميع الجلسات للوخز باالبر التي قد احناجھا حسب توصيه االخصائي المعالج  , وقد قرأت وثيقة المعلومات المرفقة 

"معلومات حول الوخز باإلبر الجافة" واوافق على ذلك

انا ---------------------------- افوض االخصائي ----------------- على تطبيق تقنية الوخز باالبر الجافه للشكوى 
الرئيسيه -------------- والتشخيص ------------------------
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YES	 NO

معلومات حول الوخز باإلبر الجافة

من فضلك اجب على ھده االسئله باجابه نعم او ال 

:المريض
االخصائي المعالج : 

ھل انت تحت تاثير اي دواء؟
ھل تعاني من مرض السكري ؟

ھل تعاني من اي امراض تثبط مناعه جسمك ؟

ھل تعاني من اي امراض في القلب؟ 

ھل انت حامل ؟
ھل تعاني من اي امراض اي حساسيه في الجلد ؟
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