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Miért választottam a 
fejfájást?



3  leggyakoribb betegség 
csoport 



Az emberi fej –a szellem, bölcsesség 
szimbóluma,
az oroszlán test - a hatalomé



Mikor fájdul meg az 
emberi fej?

 Amikor diszkrepancia van az ember 
lehetősége és az akarata, kívánsága 
között

 Ha valaki személyiség ideálját nem tudja 
összeegyeztetni saját egyéniségével



Kínai megközelítés szerint

 a Yang aspektus nagyon erős, 

 a Yin gyenge, 

 felborul a harmónia a kettő között



Kizárandó:

 Nincs e a fejfájás hátterében valamilyen 
patológiai folyamat:

 Tumor,

 Csontfolyamat,

 Agyi érbetegség,

 Stb.



Fejfájás kiváltó okai HKO 
szempontok szerint:

1. külső patogén Qi,

2. belső kórokok, 

3. külső trauma.



Kiváltó okokkal 
kapcsolatos felosztás

 Külső okok által létrejövő fejfájás
 Szél-Hideg
 Szél-Meleg
 Szél-Nedvesség

 Belső okok okozta fejfájás
 Felszálló Máj Yang (Máj hyperaktivitással kapcsolatos)

 Qi gyengeség okozta
 Xue gyengeség okozta
 Vese gyengeség okozta
 Nedvesség okozta

 Cirkulatios okok okozta fejfájás (Xue pangás)



Lokalizáció szerint a Külső Szél okozta fejfájásokat 4 
csoportba sorolhatjuk:

 Tarkótáji fejfájás (Tai-Yang típusú), ez a fejfájás a 
kóros Szél behatolását jelenti a Tai-Yang Véb -Hh 
cs-kba.

 Homloktáji fejfájás (Yang-Ming) a  kóros Szél 
behatolását jelenti a Yang-Ming Vab-Gy cs-kba. 

 Halántéktáji fejfájás (Shao-Yang) a Kóros Szél 
behatolását jelenti a  Shao-Yang Hm-Eh cs-kba.

 Fejtetőtáji fejfájás (Jue-Yin) ahol a Kóros Szél 
behatol a  Jue-Yin Szb-M cs-kba



Belső okok okozta fejfájás

 Felszálló Máj Yang (Máj hyperaktivitással 
kapcsolatos)

 Qi gyengeség okozta

 Xue gyengeség okozta

 Vese gyengeség okozta

 Nedvesség okozta



N.J. 48 éves

Panaszai:
 Feszítő érzéssel kísért fejfájás, 
 főleg a halántéktájt, 
 gyakran ködös látás kísérettel, 
 keserű érzet szájban. 
 Fájdalmat jelzett a bordaív 

mentén, 
 Heteroa. Ingerlékenységről 

dührohamokról számolt be. 
Vizsgálatkor:
 arca piros,
 Nyelv: vörös, lepedék sárgás
 Pulzus: húrszerű, szapora.



Elemzés:

Az eset a felszálló Máj Yang jelenlétére utal.

Mi provokálják a Máj Yang hiperaktivitást?
 feszültség, 
 ingerlékenység, 
 rohamszerű düh 

Ennek mi az eredménye?
-feszítő érzettel járó, 
-homályos látással kísért, halántéktájra 
lokalozált fejfájás.



Elemzés folytatás

 Emmotionalis problémák esetén 
 károsodik a Máj Qi szabad cirkulációja, 
 pang a Máj  Qi, 
 mely Tűzzé transzformálódik, ami a Yint sérti. 

 Ha a Yin károsul, nem képes kontrollálni a 
Yangot, 

 melynek eredménye a Máj Yang kóros 
Többlete, 

 mely fejfájást eredményez, 
 a fájdalom ilyenkor feszítő érzéssel jár.



Kezelési elv:

 Máj nyugtatása, 

 Yang nyugtatás

 M és V Yin töltés.

Kezelési variációk:
 Eh.20, Kor.20, Eh.5, Eh.43, 

M.2. 
 Eh.5, Eh.4, M.3, V.3, 
 ha a szem vörös —

vérlebocsátás a Hm.1-ből, 
 arc forróság érzete esetén —

Gy.44 szúrása. 

 Módszer: tűszúrásnál-
levezetés.

 M és Vese töltés Forrás 
pontokkal (M3,V3)



Belső okok okozta fejfájás

Felszálló Máj Yang (Máj hyperaktivitással 
kapcsolatos)

Vese Yin Hiány

Qi gyengeség okozta

Xue gyengeség okozta

Nedvesség okozta



CS.E 35 éves nő

Panaszai:
Fejfájás, 

 szédülés, 
 fülzúgás, 
 shuan szerű fájdalom a 

derékban és térdekben, 
 fluor .
 Hosszas lázas állapot 

anamnesisben 
Vizsgálatkor:
 Nyelv: vörös, kevés 

lepedékkel
 Pulzus: gyors, vékony.



Elemzés 
Az eset Vese Yin Hiányra  utal.

 Hosszas betegség után, 
 fokozott szexuális aktivitás esetén, 
 lázas állapot után 
 a Vese Yin sérül. 

 Ha a  Vese Yin károsodik, 
 sérül a Vese funkció, 
 sérül a csontvelő képződés, 
 károsul az agyvelő táplálása, 
 fejfájás alakul ki, főleg tarkóban, melyet üresség érzete, fülzúgás, 

lumbális terület fájdalma kísér .
 Ha a Vese Yin csökken a nőknél zavart szenved a Dai-Mai 

csatorna funkciója, megjelenik a fluor. 
 Vörös nyelv kis lepedékkel, gyenge, szapora pulzus 

Yin hiányt jelent. 



Kezelési elv

 Vese Yin töltés.  Kezelés variációk:

 Hh.23, V.3, Kor.20, 
Tai-Yang. 

 Hh.23, V.3, L.6. 

 Módszer: Feltöltés, 
tűkezelés



Belső okok okozta fejfájás

Felszálló Máj Yang (Máj hyperaktivitással 
kapcsolatos)

Vese Yin Hiány

Qi gyengeség okozta

Xue gyengeség okozta

Nedvesség okozta



K. B.72 éves

Panaszai:
 Elhúzódó, közepes 

intenzitású fejfájás, 
 túlterheléskor fokozódik, 
 fullad, 
 beszélgetni nincs kedve, 
 gyenge, 
 fáradékony, 
 étvágytalan.
Vizsgálatkor:
 Nyelv világos, 
 pulzus üres. 



Elemzés:

Az eset Qi Hiányra  utal.
 Qi Hiány esetén a tiszta Yang nem tud felemelkedni a fejbe, 
 ezért lép fel a fejfájás,
 mely fokozódik túlhajszoltság esetén. 
Qi hiányra utal:

Az általános gyengeség, 
 étvágytalanság, 
 fáradékonyság, 
 kevés beszéd, 
 világos nyelv, üres pulzus



Kezelési elv:

 Qi feltöltése, 

 a tiszta Yang 
felemelkedésének 
segítése.

 Kezelés variáció:

 Kor.20, Gy.36, Bef.6, 
Bef.12. 

 Módszer: Feltöltés 
tűszúrással és 
Moxával.



Belső okok okozta fejfájás

Felszálló Máj Yang (Máj hyperaktivitással 
kapcsolatos)

Vese Yin Hiány

Qi gyengeség okozta

Xue gyengeség okozta

Nedvesség okozta



P.T 42 éves

Panaszai:
 Fejfájás, 
 szédülés, 
 ködlátás, 
 fülzúgás, 
 sápadtság, 
 végtag zsibbadás, 
 szívdobogás, 
 alvászavar,
Vizsgálatkor:
 ajkak, körmök világosak,  
 nyelv :  világos, 
 pulzus: vékony, gyenge 



Elemzés:

Az eset Xue Hiányra  utal
Xue Hiány esetén az agy Xue táplálása romlik, 

 ez fejfájást szédülést, ködlátást, fülzúgást eredményez.
A Xue nem tud felemelkedni a fejbe, 

 az arc sápadt, az ajkak világosak. 
 Az izmok táplálása is kárt szenved,
 a végtagok zsibbadnak, a körmök világosak. 

A Xue hiány esetén
 a Shen táplálása is kárt szenved, 
 ez szívdobogást eredményez. 
 Ha a Shen nem nyugodt alvászavar is fellép.

Nyelv: világos , vékony, gyenge pulzus 



Kezelési elv:

 A Xue táplálása.  Kezelési variációk:

 Hh.18, Hh.20, Hh.23, 
Gy.36, Kor.20. 

 Kor.23, L.10, Gy.36, 
L.6.

 moxa : Hh.18, Hh.20, 
Hh.23 és Bef.6. 

 Módszer: Tűszúrás -
feltöltés.



Belső okok okozta fejfájás

Felszálló Máj Yang (Máj hyperaktivitással 
kapcsolatos)

Vese Yin Hiány

Qi gyengeség okozta

Xue gyengeség okozta

Nedvesség okozta



T. I. 48 éves

PANASZAI: szorító jellegű f,
mely homlokra lokalizált,
Szédülés, mellkasi 

szorítóérzés kíséretével, 
hányás nyálka és nyál 

keverékével. 
Nehézség érzet, 
Széklete híg.
Nyelv: fehér, zsíros 

lepedék
Pulzus: síkos 



Elemzés:
Az eset Nedvesség felgyülemlésére  utal

A Nedvesség belső felgyülemlése esetén 
a tiszta Yang 
nem tud felemelkedni a fejbe, 
ezért fejfájás és szédülés alakul ki. 
Károsodik a Lép, 
nem tudja a folyadékot, 
tápanyagot átalakítani transzportálni, 
a mellkasban nyomásérzet lép föl, 
hányás nyállal és nyálkával, 
híg széklet. 
Nyelven fehér zsíros lepedékkel, 
a pulzus síkos



Kezelési elvek

 A nedvesség 
feloszlatása, 

 a Lép funkció 
rendezése.

 Kezelési variációk:

 L.9, Gy.40. 

 Bef.12, Gy.40, 
Kor.20, Yin-Tang. 

 Hányás esetén 
kiegészítőlég Szb 6, 

 hasmenés esetén —
Gy.25. 

 Módszer: Tűkezelés 
-levezetés.



Kiváltó okokkal 
kapcsolatos felosztás

Külső okok által létrejövő fejfájás
Szél-Hideg

Szél-Meleg

Szél-Nedvesség

Belső okok okozta fejfájás
Felszálló Máj Yang (Máj hyperaktivitással kapcsolatos)

Qi gyengeség okozta

Xue gyengeség okozta

Vese gyengeség okozta

Nedvesség okozta

Cirkulatios okok okozta fejfájás (Xue pangás)



Xue pangás

Mivel lehet kapcsolatos a Xue pangás?
Qi huzamos pangásával, 
Qi Hiánnyal, 
Hideg okozta külső kóros faktor okozta vérsűrűséggel, 
Xue forrósággal, 
külső sérülésekkel.

Különböző etológiájú krónikus fejfájás hátterében
előbb utóbb mindig  Xue pangás deríthető ki.  
A fej ereiben pangás alakul ki, ami fejfájást eredményez. 



P.I 58 éves Tünetei:

Krónikus nyilalló fájdalom, 
határozott tarkótáji
lokalizációval. 
arc, 
ajkak, 
körmök lilás színezetűek.

Nyelv lila, pangásos 
foltokkal.

Pulzus : csúszós 



Xue pangás elemzése

Az eset Xue pangásra  utal

A legjellegzetesebb 
a fejfájás nyilalló jellege,
pontos lokalizációval, 
lila nyelv, pangásos foltokkal,
csúszós pulzus. 
A vérerekben a vér szabad cirkulációja 
kárt szenved, ezért az 
arc, ajak, köröm kék. 



Xue pangás kezelési elvei:

A Xue mozgás javítása,  
a Xue pangás 

megszüntetése.

Kezelési variációk:
Vab4, Lép.6, A-Shi 

Módszer: Tűszúrás



Homloktáji fájdalom 
esetén



Halántéktáji f.esetén



occipitalis f.esetén 



Fejtetőtáji fájdalom 
esetén



Fül pontok fejfájásnál



Tapasztalatok:

● A th. előtt fontos a gondos anamnesis, vizsgálat

● Az ap-ban részesülőknek 
megszűnt, vagy ritkábban fájt a fejük, 
a fájdalom erőssége minden esetben 
csökkent,
igazi változást hozott a betegek életében. 

● Az ap-t illetően a migrén és más formájú 
fejfájások között, csekély a különbség (tensiós 
fejfájások kezelhetők a legnagyobb sikerrel)



Tapasztalatok (folytatás)

● Nagy jelentősége van a környezeti faktoroknak
● Ha nincs eredmény, végezzünk dg. revíziót 

nyugati módszerekkel.
● Ne keseredjünk el, ha nincs azonnali 

teljes javulás, viszont a javulás 
megjelenésekor azonnal csökkentsük a 
kezelést, 
a cél: segíteni a szervezetnek, hogy 
segítsen magán!



Köszönöm figyelmüket!


