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ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΙΕΒ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
«ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ, ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΠΑΝΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ – ΠΑΘΗΣΕΩΝ»
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

1. Οι ενδιαφερόμενοι ασθενείς που επιθυμούν να ενταχθούν σε θεραπεία Βελονισμού, είναι
ιδιαίτερα σημαντικό να προσέχουν κατά την αναζήτηση των σχετικών υπηρεσιών, να
απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο σε ιατρούς που έχουν λάβει εκπαίδευση –
κατάρτιση στην μεθοδολογία και πρακτική του Βελονισμού, που έχουν σημαντική
εμπειρία και που είναι εγγεγραμμένοι ως μέλη στην Ελληνική Ιατρική

Εταιρία

Βελονισμού (ΕΙΕΒ).
Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Υγείας έχει γνωμοδοτήσει
σχετικά, αναφέροντας ότι οι θεραπευτικές αυτές πράξεις γίνονται μόνο από ιατρούς,
δεδομένου ότι αυτοί έχουν τη γνώση της φυσιολογίας και λειτουργείας του οργανισμού, της
κατανόησης των παθήσεων, της θεραπευτικής διαχείρισης με ή χωρίς φαρμακευτική αγωγή
και της αναγνώρισης των αποτελεσμάτων των σχετικών παρεμβάσεων, καθώς και του
εντοπισμού των όποιων δυσχερειών στην έκβαση της νόσου ή της θεραπείας.
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Προσοχή! Να ελέγχετε προσεκτικά σε ποιόν Βελονιστή απευθύνεστε, αναζητώντας
πληροφορίες όχι μόνο από το διαδίκτυο (που πολλές φορές είναι παραπλανητικές),
αλλά και από άλλους ασθενείς που έχουν ανάλογη εμπειρία, καθώς και από τον επίσημο
επιστημονικό φορέα του χώρου, ώστε να ανιχνεύετε την ορθότητα των στοιχείων και
την καταλληλότητα της εκπαίδευσης του.
Πληροφορίες: info@mediacus.gr, https://mediacus.gr/
2. Η θεραπευτική διαχείριση μέσω του Βελονισμού, συμβάλλει στην ανακούφιση ή στην
εξάλειψη συμπτωμάτων και δυσμενών καταστάσεων, που επηρεάζουν την ποιότητα
καθημερινής ζωής του ασθενή και δεν στοχεύουν στη θεραπεία της νόσου ή πάθησης.
Για το λόγο αυτό, η θεραπεία του βελονισμού θεωρείται ως συμπληρωματική άλλων
θεραπειών και η φιλοσοφία της είναι να διευκολύνει τον ίδιο τον οργανισμό του ασθενή, να
αναζητήσει τις διόδους – διαδρομές αυτοθεραπείας, μέσω αναγνώρισης των συμπτωμάτων
και ενεργοποίησης ανάλογων καναλιών θεραπείας που ο οργανισμός μπορεί να
διαμορφώσει.
Προσοχή! Είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν αναζητούν οι ασθενείς τη θεραπευτική
προσέγγισή των συμπτωμάτων τους με αξιοποίηση του Βελονισμού, να συζητούν με
τον θεράποντα ιατρό Βελονιστή τους την ιατρική τεκμηρίωση για την αποτελεσματική
συμβολή της παρέμβασης που θα κάνουν και να ελέγχουν την ορθότητα των στοιχείων
αυτών, μέσω της σχετικής βιβλιογραφίας ή σε επικοινωνία με τον προσωπικό τους
οικογενειακό ιατρό.
Επίσης προσοχή να δίδεται σε αναφορές που προβάλλονται στους ιστοτόπους
διαφόρων κέντρων βελονισμού ή άλλων επαγγελματιών μη ιατρών, αναφορικά μα τη
θεραπεία διαφόρων παθήσεων, όταν δεν αναφέρονται οι σχετικές ιατρικές
τεκμηριώσεις.

3. Όταν οι ενδιαφερόμενοι ασθενείς επιλέγουν να αξιοποιήσουν τη θεραπευτική προσέγγιση
του βελονισμού, απαραίτητο είναι να συζητούν και να ενημερώνουν τον θεράποντα
ιατρό τους που παρακολουθεί το νόσημα από το οποίο πάσχουν, προκειμένου να
υπάρχει η σχετική γνώση, η παροχή συμβουλών, αλλά και η αναγνώριση των όποιων
αποτελεσμάτων στην κατάσταση της υγείας τους.
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4. Όταν οι ασθενείς ακολουθούν θεραπεία μέσω βελονισμού, ιδιαίτερη προσοχή να δίνουν
στην αναγκαιότητα διενέργειας άλλων συμπληρωματικών θεραπειών που τυχόν
γίνονται σε παράλληλο ή επάλληλο χρονικό διάστημα (π.χ. ομοιοπαθητική, μασάζ,
χρήση συμπληρωμάτων διατροφής, διαδικτυακές δίαιτες κλπ.), προκειμένου να
αποφευχθούν τυχόν επιπλοκές στον οργανισμό, δεδομένου ότι εμπλέκουν πολλές
μορφές θεραπευτικών προσεγγίσεων παράλληλα με την βασική θεραπεία της πάθησης
τους ή την κύρια συμπληρωματική που επιλέγουν. Η επιλογή του ασθενή να γίνονται
πολλές παράλληλες μορφές θεραπευτικών συμπληρωματικών παρεμβάσεων, μπορεί να
δημιουργήσει επιπλοκές, παρενέργειες, αλλά και αναποτελεσματικότητα της βασικής
θεραπείας που ακολουθείται, ιδιαίτερα δε όταν δεν ενημερώνεται ο θεράπων ιατρός.
Οι ασθενείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα πόνου στο πλαίσιο διαφόρων παθήσεων από
τις οποίες πάσχουν, ακολουθώντας συμπληρωματικές θεραπείες όπως ο βελονισμός, είναι
σημαντικό να αναζητήσουν, να ενημερωθούν, αλλά και να εκπαιδευτούν σχετικά με τη
μεθοδολογία και την πρακτική νοητικού ελέγχου των καταστάσεων πόνου και των φάσεων
του. Να σημειωθεί ότι ο πόνος (άλγος) είναι κατάσταση που ο οργανισμός με σήματα του
δηλώνει τη παρουσία ενός προβλήματος, οπότε η αναγνώριση και ο έλεγχος του πόνου με
κατάλληλη νοητική εκπαίδευση, μπορεί να συμβάλλει μαζί με την αξιοποίηση του
βελονισμού στον καλύτερο έλεγχο αυτού, αποφεύγοντας τη κατάχρηση φαρμακευτικών
ουσιών.
5. Προκειμένου οι ασθενείς να γνωρίζουν ποιες παθήσεις, παθογόνες καταστάσεις και
συμπτώματα, είναι δυνατόν να βελτιωθούν με αξιοποίηση του βελονισμού και με ιδιαίτερα
θετικά αποτελέσματα, πάντοτε βάση ιατρικής τεκμηρίωσης και μελετών, παρατίθεται
πίνακας 120 περίπου τέτοιων καταστάσεων για τις οποίες αναζητείται η σχετική
θεραπευτική συμπληρωματική υποστήριξη. Στο τέλος της αναφοράς θα βρείτε τους
συγκεκριμένους συνδέσμους.
6. Η αξιοποίηση της συμπληρωματικής θεραπείας του βελονισμού δεν έχει καμία αντένδειξη,
δεδομένου ότι δεν παρεμβαίνει στον οργανισμό με φαρμακευτικές – χημικές ουσίες, παρά
μόνο αξιοποιεί τη εφαρμογή πολύ λεπτών βελονών μια χρήσεως που τοποθετούνται σε
κομβικά σημεία του σώματος (ονομάζονται σημεία βελονισμού). Οι βελόνες παραμένουν
στο σώμα για 15 με 20 λεπτά και μετά αφαιρούνται. Με τον βελονισμό κινητοποιείται ένα
ενδοεγενές, πολύπλοκο σύστημα προστασίας από τον πόνο και την φλεγμονή. Η
ενεργοποίηση του εξαρτάται πλήρως από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Μετά τον
βελονισμό, νευρικά κυκλώματα και αδένες παράγουν ισχυρές ενδογενείς, παυσίπονες και
αντιφλεγμονώδεις ουσίες, περιορίζοντας τον πόνο και την φλεγμονή και ως εκ τούτου το
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θεραπευτικό αδιέξοδο που συναντάμε συχνά σε χρόνιες εκφυλιστικές παθήσεις. Το τελικό
αποτέλεσμα είναι η ενεργοποίηση του οργανισμού για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των
συμπτωμάτων ή παθογόνων καταστάσεων και η μείωση της πολυφαρμακίας, ιδιαίτερα σε
παιδιά και ηλικιωμένους ασθενείς.
7. Η αξιοποίηση της θεραπευτικής μεθόδου του βελονισμού, δεν υποκαθιστά ή αντικαθιστά τη
βασική θεραπευτική αγωγή που λαμβάνει ο ασθενής για την πάθηση του από τον θεράποντα
ιατρό του, αλλά έρχεται συμπληρωματικά να συνεισφέρει και να προσφέρει με
αποτελεσματικό τρόπο βελτίωση των συμπτωμάτων και κατ΄επέκταση της ποιότητας της
καθημερινής ζωής του.
8. Η αξιοποίηση της θεραπευτικής μεθόδου του βελονισμού, σύμφωνα με σχετικές
επιστημονικές μελέτες έχει τεκμηριωθεί ότι συμβάλλει στη δημιουργία νέων κυττάρων,
ενεργοποιώντας τους μηχανισμούς κυτταρογένεσης στον οργανισμό, αλλά και στην
απομάκρυνση παλαιών φθαρμένων ή νεκρών κυττάρων, η συσσώρευση των οποίων
δημιουργεί παθογόνες καταστάσεις όπως φλεγμονές ή σκληρύνσεις. Πιο συγκεκριμένα ο
βελονισμός σχετίζεται με αυξημένη νευρογένεση σε νωτιαίο μυελό και εγκέφαλο μέσω
νευροτροφινών και αυξητικών παραγόντων, των οποίων την συγκέντρωση ευοδώνει,
σχεδόν άμεσα.
9. Η

συμπληρωματική

μέθοδος

του

βελονισμού,

συμβάλλει

στην

καλύτερη

και

αποτελεσματικότερη ρύθμιση της παθήσεως ή της παθογόνου καταστάσεως του ασθενή και
δεν αποτελεί από μόνη της αυτοτελή θεραπεία αυτής.
10. Είναι από τις αρχαιότερες θεραπευτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν στον πλανήτη.
Πατρίδα του είναι η Κίνα, επεκτάθηκε όμως και εφαρμόσθηκε εκτεταμένα σε όλες τις
χώρες της Άπω Ανατολής. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει καθιερωθεί σαν ένα ολοκληρωμένο
θεραπευτικό σύστημα σε πολλές αναπτυγμένες χώρες του δυτικού κόσμου (Ευρώπη,
Αμερική, Μεγάλη Βρετανία). Έγινε δημοφιλής για την παυσίπονη, αντιφλεγμονώδη και
αγγειοβελτιωτική του δράση. Τα τελευταία χρόνια η έρευνα έχει δείξει ότι ο βελονισμός
ρυθμίζει και ισορροπεί το ορμονικό σύστημα, το ανοσιακό σύστημα και το σύστημα
διαχείρισης του στρες ενώ μελετάται η αντιφλεγμονώδης δράση του σε πλήθος παθήσεων.
Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά περισσότερες από 100 παθήσεις από όλο το φάσμα των
ιατρικών ειδικοτήτων.
Εφαρμόζεται επίσημα σε 15 νοσοκομεία της Ελλάδας ως συμπληρωματική θεραπευτική
τεχνική και στο κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης «Φιλοκτήτης» σε περιστατικά με
νευρομυϊκές δυσλειτουργίες του περιφερικού και του κεντρικού νευρικού συστήματος.
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Στερείται παρενεργειών και είναι εντελώς ακίνδυνος όταν εφαρμόζεται από σωστά
εκπαιδευμένους ιατρούς. Τα σημεία βελονισμού

αποτελούν τρισδιάστατες ανατομικές

περιοχές του δέρματος και των μυών, συνήθως βρίσκονται στη πορεία περιφερικών νεύρων
και νευρικών απολήξεων. Οι ιδιαίτερες ανατομικές, ηλεκτρικές, χημικές και μεταβολικές
του ιδιότητες είναι υπεύθυνες για την εξειδίκευση, την εξατομίκευση και τη
λειτουργικότητα των σημείων βελονισμού. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές τεχνικές που τις
επιλέγουμε σε ενήλικες ή παιδιά ανάλογα με την περίσταση: ηλεκτροβελονισμός,
ωτοβελονισμός (βελονισμός σε σημεία του πτερυγίου του αυτιού), κρανιοβελονισμός, laser
βελονισμός (πολύ φιλικός και ανώδυνος, κυρίως εφαρμόζεται σε παιδιά και ενήλικες με
φοβία στις βελόνες) κ.ά.
11. Είναι ιδιαίτερα καθοριστικό και σημαντικό, όταν οι ασθενείς επιλέγουν να αξιοποιήσουν τη
συμπληρωματική θεραπευτική μέθοδο του βελονισμού, να συνεργάζονται και να
συζητούν, τόσο με τον θεράποντα ιατρό τους, όσο και με τον ιατρό βελονιστή, αλλά και
να ενθαρρύνουν, ενισχύουν την επικοινωνία και συνεργασία των ιατρών μεταξύ τους,
ώστε να ανιχνεύεται καλύτερα το ιστορικό του πάσχοντος, να εκτιμάται η κατάσταση
υγείας

στην

πορεία

των

θεραπειών

και

να

αξιολογείται

συνολικά

η

αποτελεσματικότητα της.
12. Οι ασθενείς με Σπάνια Νοσήματα – Παθήσεις λόγω της πολυπλοκότητας και της
ιδιαιτερότητας των συμπτωμάτων τους, είναι δυνατόν να αναζητούν τη διενέργεια
συμπληρωματικών θεραπευτικών

παρεμβάσεων του βελονισμού πάντοτε σε

συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό τους, προκειμένου να διαχειριστούν καλύτερα
σοβαρά συμπτώματα της πάθησης τους, προσφεύγοντας στις υπηρεσίες αποκλειστικά
και μόνο ιατρών βελονιστών.
13. Τέλος, έχουμε δύο διαφορετικούς τρόπους να παρουσιάσουμε τις βασικές ενδείξεις του
βιοϊατρικού βελονισμού:

1) Ενδείξεις με βάση τη βιολογική επίδραση που έχει ο βελονισμός σε συστήματα του
οργανισμού (νευρικό, ανοσοποιητικό, ενδοκρινές κλπ) ή σημαντικά νευρικά κυκλώματα
(δίκτυα) του εγκεφάλου και του περιφερικού νευρο-αγγειακού συστήματος. Με τον τρόπο
αυτό, δεν σκεφτόμαστε με βάση το όνομα της ασθένειας αλλά την συστημική του δράση.
Μερικά παραδείγματα τέτοιων επιδράσεων είναι:
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•

Αναλγητική δράση (σε οξύ και χρόνιο πόνο. Τροποποιεί και θεραπεύει τον μυϊκό,
σπλαγχνικό, φλεγμονώδη, ισχαιμικό ή νευροπαθητικό πόνο).

•

Αντιφλεγμονώδη δράση (μειώνει την παραγωγή ουσιών που είναι ερεθιστικές και
επιβλαβείς για το σώμα και συντηρούν φλεγμονές στο σώμα).

•

Μυοχαλαρωτική και αγγειοβελτιωτική δράση.

•

Επίδραση σε σημαντικούς ενδοκρινικούς άξονες (παραγωγή ορμονών).

•

Βελτίωση του συναισθήματος και ρύθμιση του συστήματος διαχείρισης του στρες
(εφαρμογή σε αγχώδη διαταραχή, κατάθλιψη, μετατραυματικό στρες, διαταραχή
μνήμης, προσοχής και συγκέντρωσης.

2) Ο δεύτερος τρόπος, και ίσως πιο απλός, είναι να παραθέσουμε ένα κατάλογο με ενδείξεις
(ισχυρές, μέτριες ή μη επιβεβαιωμένες ενδείξεις) με βάση τον οποίο ο ασθενής ή ο ιατρός θα
αναζητά το πρόβλημα που τον ενδιαφέρει. Θεωρούμε ότι ο κατάλογος αυτός πρέπει να
βασίζεται σε ενδείξεις που προέκυψαν από κλινικές ή εργαστηριακές μελέτες (RCTs).
Έναν πλήρη τέτοιο κατάλογο έχει δημοσιεύσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
( https://chiro.org/acupuncture/FULL/Acupuncture_WHO_2003.pdf)
Τις βασικές ενδείξεις του βελονισμού θα τις βρείτε, στα ελληνικά, στο site της Ελληνικής
Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού https://mediacus.gr/therapeutikes-dinatotites-endeixeis/ και
στην ιστοσελίδα του Κου Καράβη,

https://www.karavis.gr/endeikseis-tou-belonismou/

προέδρου της εν λόγω εταιρείας. Η πληρέστερη δημοσιευμένη ανασκόπηση όμως είναι στα
Αγγλικά και θα την αναζητήσετε ως: Acupuncture Evidence Project, John McDonald &
Stephen Janz, revised edition, 2017, Commissioned by Australian Acupuncture and Chinese
Medicine Association. Παραθέτουμε πιο κάτω έναν συνοπτικό κατάλογο ενδείξεων, τον οποίο
όμως πρέπει να χρησιμοποιήσετε με προσοχή και επιφύλαξη. Η επιστήμη προοδεύει και ως εκ
τούτου, οι ενδείξεις αλλάζουν ώστε να συμφωνούν με τα δεδομένα από τις έρευνες.
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Το παρόν διαμορφώθηκε από την Ε.Ο.Σ. - ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.
με τη συνεργασία και την επιστημονική επιμέλεια της
Ελληνικής Ιατρικής Εταιρίας Βελονισμού (ΕΙΕΒ)
info@mediacus.gr
www.mediacus.gr
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