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Η παροφςα μελζτθ ςκοπό ζχει να παρουςιάςει τα περιςτατικά τα οποία εντάχκθκαν ςε κάποιο 
κεραπευτικό πρωτόκολλο βελονιςμοφ ςτα πλαίςια παρακολοφκθςθσ αςκενϊν από το Ιατρείο 
πόνου του Αρεταίειου Νοςοκομείου.  Τα δεδομζνα αφοροφν τθ λειτουργία από το Ιατρείο τθσ 
Τετάρτθσ με δυνατότθτα ςυνεδριϊν βελονιςμοφ 1 φορά /εβδομάδα.  Η χρονικι περίοδοσ ορίηεται 
από το Σεπτζμβριο του 2008 μζχρι τον Ιοφλιο του 2011 (3 ζτθ). 

 
Το ανωτζρω διάςτθμα παρακολουκικθκαν 93 αςκενείσ που ςυμμετείχαν ςε 124 κφκλουσ 

κεραπείασ και ζλαβαν ςυνολικά 1013 ςυνεδρίεσ βελονιςμοφ. 
- Τθν περίοδο 2008-2009 : Αντιμετωπίςκθκαν κεραπευτικά 38 αςκενείσ. 
- Τθν περίοδο 2009-2010 : Παρακολουκικθκαν 24 αςκενείσ επιπλζον των παλαιοτζρων που 

χρειάςτθκε να επαναλάβουν το κεραπευτικό πρωτόκολλο. 
- Τθν περίοδο 2010-2011 : Ενταχκικαν ςε κεραπείεσ 31 νζοι αςκενείσ επιπλζον των 

παλαιοτζρων που επανιλκαν. 
 
Ηλικιακά το 17% των αςκενϊν (1/6) ιταν ενιλικεσ μζχρι 49 ετϊν, το 28% (  2/6) από 50 μζχρι 

60 ετϊν και το 55% των αςκενϊν (3/6) από 61 ετϊν και πάνω. 
 

Όλοι οι αςκενείσ που εντάχτθκαν ςε κάποιο κεραπευτικό πρωτόκολλο βελονιςμοφ 
παραπζμφκθκαν από το Ιατρείο πόνου του Αρεταίειου Νοςοκομείου όπου και παρακολουκοφνταν 
και όλοι είχαν λάβει ι ελάμβαναν παράλλθλα, φαρμακευτικι αγωγι για το χρόνιο πόνο για τον 
οποίο απευκφνκθκαν ςτο Ιατρείο. 
 

Ο αρικμόσ των ςυνεδριϊν που χρειάςτθκε κάκε αςκενισ εξατομικεφτθκε.   
24 αςκενείσ (26%) εγκατζλειψαν ι δεν ολοκλιρωςαν τθν κεραπεία, ενϊ 69 αςκενείσ (74%) 
ολοκλιρωςαν τουλάχιςτον ζνα κεραπευτικό πρωτόκολλο βελονιςμοφ.  Μετά από υποτροπι των 
ςυμπτωμάτων 19 αςκενείσ (28%) από αυτοφσ που ολοκλιρωςαν τθν κεραπεία επανιλκαν και 
επανζλαβαν το πρωτόκολλο τουλάχιςτον άλλθ μια φορά ενϊ 8 από αυτοφσ (12%) ζλαβαν 
περιςςότερουσ κεραπευτικοφσ κφκλουσ ςτο διάςτθμα των 3 ετϊν. 
 

Οι αςκενείσ που απευκφνκθκαν ςτο Ιατρείο πόνου και αντιμετωπίςκθκαν επιπλζον με 
ςυνεδρίεσ βελονιςμοφ είχαν: 

Οξφ πόνο: Μυοςκελετικό, κατά κφριο λόγο κρίςεισ οςφυο-ιςχιαλγίασ & περιαρκρίτιδεσ 
Χρόνιο πόνο: Αφοροφςε τθ μεγάλθ πλειοψθφία των αςκενϊν   88% 
 
Από τουσ αςκενείσ που βίωναν χρόνιο πόνο αυτόσ κα μποροφςε να ταξινομθκεί με 

πακοφυςιολογικά κριτιρια ωσ: 
Αλγαιςκθτικόσ πόνοσ (προερχόμενοσ από βλάβθ ιςτϊν  (Πόνοσ φλεγμονϊδουσ αιτιολογίασ, 
εκφυλιςτικζσ καταςτάςεισ, οςτεοπορωτικά κατάγματα) 
Νευροπακθτικόσ πόνοσ (Νευραλγία τριδφμου, Μεκερπθτικι νευραλγία) 
Μικτά ςφνδρομα πόνου (ςυνφπαρξθ αλγαιςκθτικοφ και νευροπακθτικοφ πόνου) 



Χαιρετάκθσ Νικόλαοσ - Αναιςκθςιολόγοσ 

 

 
Τα παραπάνω επϊδυνα ςφνδρομα αφοροφςαν τισ εξισ κλινικζσ διαγνϊςεισ : 
- Νευραλγία τριδφμου  
- Μεκερπθτικι νευραλγία 
- Περιφερικι νευροπάκεια (ΝΔΧ) 
- Κεφαλαλγία (Ημικρανία, Χρόνια κακθμερινι κεφαλαλγία, Ακροιςτικι Κεφαλαλγία) 
- Μυοςκελετικόσ πόνοσ (Περιαρκρίτιδα, τενοντίτιδα, Οςτεοαρκρίτιδα, Εκφυλιςτικι νόςοσ ΣΣ, 

Οςφυαλγία, Οςτεοπορωτικά κατάγματα) 
- Μυοπεριτοναϊκό (περιοχικό) ςφνδρομο πόνου με παρουςία ςθμείων Trigger                                                                                                                                                   
- Ινομυαλγία 
- Σφνκετο περιφερικό ςφνδρομο πόνου (CRPS) 
- Καρκινικόσ πόνοσ (Μεταςτάςεισ) 
- Χρόνιο Πυελικό άλγοσ 
- Πόνοσ ψυχογενοφσ ζναρξθσ και αιτιολογίασ (κατάκλιψθ) 
- Άτυπα κοιλιακά άλγθ 

 
Αποτελζςματα 

Οι περιςςότεροι αςκενείσ βοθκθκικαν από τθν προςκικθ του βελονιςμοφ ςτθν αντιμετϊπιςθ 
του χρόνιου πόνου από τον οποίο υπζφεραν κάποιοι δε από αυτοφσ κεαματικά (πλιρθσ 
βελτίωςθ). 
Στθ ςειρά αυτι των αςκενϊν είχαμε τα εξισ αποτελζςματα: 

- 26% μθ ολοκλιρωςθ τθσ κεραπείασ ι άγνωςτα αποτελζςματα 
- 4% μθ ικανοποιθτικά αποτελζςματα, παρότι ολοκλιρωςαν κάποιο κεραπευτικό ςχιμα 
- 48% βελτίωςθ του πόνου (30 - 70% ςε κλίμακα VAS) 
- 22% πλιρθσ υποχϊρθςθ των ςυμπτωμάτων (> 70% βελτίωςθ ςε κλίμακα VAS) 

 
Παρατθριςεισ - Συηιτθςθ 

Επιπρόςκετα κα μποροφςε να παρακζςει κανείσ κάποια ςτοιχεία που αφοροφν τθν 
αποτελεςματικότθτα του βελονιςμοφ ςτθν αντιμετϊπιςθ αςκενϊν με επϊδυνα ςφνδρομα: 
 
Δείκτεσ αποδοχισ τθσ μεκόδου από τουσ αςκενείσ: 

1. Εμπιςτοςφνθ του αςκενοφσ και ολοκλιρωςθ του κεραπευτικοφ ςχιματοσ (74%) 
2. Επιμονι για ςυνζχιςθ τθσ κεραπείασ για περιςςότερεσ ςυνεδρίεσ πζρα του ορίου των 10-12 

ςυνεδριϊν που είχαν οριςκεί ωσ ολοκλθρωμζνθ κεραπεία (10% των αςκενων) 
3. Επανάλθψθ του πρωτοκόλλου ςε υποτροπι ι επιδείνωςθ των ςυμπτωμάτων (28% των 

αςκενϊν) 
 

Όςον αφορά ςτθ μζκοδο που ακολουκικθκε, παρότι ςτο Ιατρείο πόνου του Νοςοκομείου, 
ζλλειπε θ δυνατότθτα για ςυνεδρίεσ βελονιςμοφ περιςςότερεσ από μια φορά τθν εβδομάδα 
(ςυνικθσ εφαρμογι 2-3/εβδομάδα) και παρόλο που δεν υπιρχε θ δυνατότθτα 
θλεκτροβελονιςμοφ ςτουσ ανωτζρω αςκενείσ, οι ιδιαιτερότθτεσ αυτζσ αποτζλεςαν κεραπευτικι 
πρόκλθςθ για τθν ομάδα των κεράποντων Ιατρϊν.  Ζνα άλλο ςτοιχείο, αφορά τθν εφαρμογι 
ωτοβελονιςμοφ ςτουσ περιςςότεροφσ αςκενείσ, με θμιμόνιμα βελονάκια ςτο αυτί ϊςτε να ζχουμε 
παρατεταμζνθ δράςθ.  Όλα αυτά λειτοφργθςαν και ωσ δοκιμαςία επιβεβαίωςθσ των δυνατοτιτων 
που μπορεί να προςφζρει αυτι θ κεραπευτικι προςζγγιςθ ςτθν ανακοφφιςθ ανκρϊπων με οξφ ι 
χρόνιο άλγοσ μζςα ςτο περιβάλλον τθσ ςφγχρονθσ Ιατρικισ επιςτιμθσ.   

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι το Ιατρείο πόνου ςτο Αρεταίειο Νοςοκομείο πζρα του βελονιςμοφ 
παρείχε ςτουσ αςκενείσ που επικυμοφςαν, ψυχολογικι υποςτιριξθ από ειδικοφσ κακϊσ και 
δυνατότθτα για ςυνεδρίεσ με Σιάτςου.  Όλα αυτά αποτελοφν ζνα ςφςτθμα πιο ολοκλθρωμζνο και 
πολφπλευρο με ςτόχο τθ βζλτιςτθ δυνατι αντιμετϊπιςθ ςε προβλιματα υγείασ, που ταλαιπωροφν 
τουσ αςκενείσ για πολφ καιρό, υποβακμίηοντασ τθν ποιότθτα τθσ ηωισ τουσ. 


