
 مراجعه کننده به موسسه تحقيقات حجامت ایرانبيماران سياتيک تأثير حجامت بر درد 
 حسين خيراندیش ***شيرین حجازی، **، عزیز شهرکی واحد*نویسندگان: 

تسكين درد به دو روش دارویی و غيردارویی ميسر است. یكی از روشهای طب مكمل و  : زمینه و هدف
است.  های فراوانی به انجام حجامت شده منابع مذهبی نيز توصيه و میدر طب اسالحجامت است.   غيردارویی

رسول خدا فرمودند: اگر در چيزی شفا اما رضا )ع( :  .اند کرده رسول اکرم وائمه اطهار خود حجامت می
هدف از این مطالعه بررسی تأثير حجامت لذا  وجود داشته باشد پس در تيغ حجّام است یا در شربتی عسل.

 بود.3131مراجعه کننده به مؤسسه تحقيقات حجامت ایران در سال  بيمارانسياتيک ين درد بر تسك

 نفهر(   05)این پژوهش یک تحقيق کارآزمایی بالينی  بود کهه بهر روی یهک گهروه از بيمهاران     : هامواد و روش

يمهاران انجهام   مبتال به درد سياتيک قبل و بعد از حجامت با هدف بررسی تعيين تهاثير حجامهت بهر درد ایهن ب    
ها یهک   روش گردآوری داده .توسط پزشک و آزمایشات بالينی تائيد شده بود بيماران درد سياتيکشده است. 

پرسشنامه متشكل از چهار قسمت شامل: مشخصات دموگرافيهک، اطالعهات مربهوه بهه بيمهاری، مشخصهات       
مهورد   T ستفاده از آزمون آمهاری  و با ا SPSSدرد، فرم ثبت شدت درد بود. نتایج بوسيله توسط نرم افزار 

 مقایسه قرارگرفت.  

شدت درد اکثریت واحدهای مورد پژوهش قبل از انجام حجامت غيرقابل تحمهل   نتایج نشان داد که : يافته ها 

پس از جلسه سوم )متوسط( و پس از جلسهه چههارم     بوده است ولی پس از جلسه اول و دوم بصورت شدید،
از نظر آماری ميانگين شدت درد در بيماران بعهد از   روز بعد از اتمام جلسات درمانی خفيف بوده است. 30تا 

 30داری را نشان داده اسهت و بطهور متوسهط شهدت درد بيمهاران       جلسه نسبت به قبل از آن کاهش معنیهر 

 (.p<0/001)واحد کاهش یافته بود. 83/4روز بعد از اتمام جلسات درمانی نسبت به ابتدای دورة درمان 

درد در بيمهاران  ها نشان دادکه اختالف معنهی داری بهين ميهانگين کهاهش شهدت       یافته:  نتیجه گیري و بحث

مبتال به درد سياتيكی وجود  داشته و حجامت موجب کاهش معنی داری درد در ایهن بيمهاران گردیهده اسهت.     
و برگهزاری روشههای غيهر دارویهی در      تحقيقهاتی سازی مراکز درمان دولتی و  لذا پيشنهاد ميشود که با فعال

استفاده شهود، روش درمهانی حجامهت کهه       سادهتر و  تر، کم عارضه هزینه تسكين درد بيماران از روشهای کم
باشهد ميتهوان بهرای تسهكين درد و      از نظر اقتصادی  نيز مقرون به صرفه مهی  ،عالوه بر ساده بودن در انجام

 درمان برخی بيماریها استفاده گردد.
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