
Teszt kérdések megoldásokkal 

1. A csatornák és a kollaterálisok a következő elv 
szerint haladnak a törzsön: "A hason a Yin-ek, a 
háton Yang-ok." melyik csatorna szól e 
szabályszerűség ellen?  
 

a.  Zu YangMing Gyomor csatorna 

b. Zu ShaoYin Vese csatorna. 

  c. Zu TaiYang Hhólyag csatorna 

 
2. Melyik csatorna halad át 2 cun távolságra a has 
elülső középvonalától?  

 
a. Lábi TaiYin Lép  
b. Lábi ShaoYang Epehólyag,  
c.  Lábi JueYin Máj 
d. fentiek közül egyik sem 

 

3. A tizenkét csatornából  melyik halad át több  

ZangFu szerven? 
 

a. Shou TaiYin Tüdő csatorna 

b. kézi YangMing Vab  csatorna 

c. Zu ShaoYin Vese csatorna 

d. kézi ShaoJang Hm csatorna 



 

 
4. A Yin csatornák közül melyik emelkedik 
közvetlenül a fejtetőre? 
 

a. Zu JueYin Máj csatorna 

b. ShaoYin Szív csatorna 
c. Shou TaiYin Tüdő csatorna 

 

5. Az alábbi csatornák közül melyiknek van a 
legtöbb keresztezési pontja a ChongMai 
csatornával? 
 

a. Zu ShaoYin Vese csatorna 
b. Zu JueYin Máj csatorna 

c. Zu TaiYang Hhólyag csatorna 

 
6. Melyik pontból ered  a Lép Nagy Luo Csatorna? 
 

a. SanYinJiao  
b. ZhangMen 
c. DaBao  

 
7. A láb JueYin Máj csatornának melyik az antik 
Forrás (Ying) pontja? 
 

a. XingJian M2 (ez a levezető pont is a 
csatornának) 



b. M8 QuQuan 
c. TaiChong  M3 

 
8. Melyik a Lábi JueYin Máj csatorna Tenger (He) 
pontja  
 

a. M2 XingJian  
b. M8 QuQuan 
c. M3 TaiChong   

 
9. Melyik a Lábi JueYin Máj csatorna antik Patak 
(Shu) pontja? 
 

a. M2 XingJian  
b. M8 QuQuan 
c. M3 TaiChong  
d. Hh 18 GanShu  

10. Az alábbi pontok közül melyik a JueYin 
Szívburok csatorna antik Kút (Jing)  pontja? 
 

a. Szb 9 ZhongChong  
b. Szb 8 LaoGong 
c. Szb 7 DaLing 
d. Szb 6 NeiGuan 

 



11. Melyik a Vékonybél csatorna alsó He pontja? 
 

a. Véb 8  
b. Véb 6 
c. Gy39 XiaJuXu 

 
12. Az alábbi pontok közül melyik a lábi TaiYang 
Hhólyag csatorna Yuan pontja? 
 

a. ZhiYin Hh 67 
b. JingGu Hh64 
c. ShuGu Hh65 

 
13. Melyik a Yuan pontja a Tüdő TaiYin 
csatornának? 
 

a. Tai Yuan  
b. LieQue  
c. KongZui  

 
14.  Melyik a lábi JueYin Máj cs-a Luo pontja? 
 

a. M2 XingJian  
b. M8 QuQuan 
c. M3 TaiChong   
d. LiGou M5  



15.  Melyik a lábi ShaoYang Epehólyag cs-a Luo 
pontja? 
 

a. GuangMing Eh 37 
b. TingHui Eh2 
c. FengQi Eh20 

 
16. Melyik a YangMing Vastagbél csatorna Yuan 
pontja? 
 

a. PianLi Vab6 
b. WenLiu Vab 7 
c. HeGu Vab4  

 
17. Melyik a TaiYin Tüdő csatorna Xi pontja? 
 

a. Tai Yuan  
b. LieQue  
c. KongZui  

 
18. Melyik a Lép Nagy Luo-jának ellátási területe?  
 

a. mellkas oldalai 
b. fej 
c. végtagok 

 



19. Melyik a  kézi ShaoYin Szív csatorna Luo pontja   
 

a. ShenMen Sz7 
b. YinXi Sz6 
c. ShaoHai Sz 3 

 
20. Melyik a YangQiao mai cs-na Xi pontja? 
 

a. Hh59 FuYang  
b. V8 JiaoXin 
c. V9 ZhuBin 
d. Eh35 YangJiao 

 
21. A kézi YangMing Vastagbél csatornának milyen 
fontos pontja a WenLiu Vab 7? 
 

a. Xi pont 
b.Mu pont 
c Shu pont 

 
22. Melyik fő csatornához tartozik a YinWei-mai 
ZhuBin Xi pontja? 
 

a. lábi TaiYang Hhólyag csatornához 
b. lábi ShaoYin Vese csatornához 



c. lábi ShaoYang Epehólyag csatornához 
 
23. Melyik a vér Hui pontja? 
 

a. M13 ZhangMen  
b. Bef3 ZhongJi 
c. Hh17 GeShu 

 
24. Melyik szerv Mu pontja a ZhangMen M13? 
 

a. Lép 
b. Vese 
c. Bef 

 
25. Melyik szerv Mu pontja a JingMen Eh 25 ? 
 

a. Lép 
b. Vese 
c. Bef 

 
26. Melyik a csoportos Luo pontja az alsó végtag 
Yang oldalának? 
 

a. Eh 39 
b. L6 
c. Hh60 



d. Hh39 
 
27. Melyik a csoportos Luo pontja a felső végtag 
Yin oldalának? 
 a. Sz 6 
 b. Szb5 
 c. Tü 9 
 
28. Melyik a Vastagbél csatorna Anya pontja? 
 
 a.Vab11 
 b.Vab 2 
 c.Vab 12 
29. Melyik a Vékonybél csatorna Fiú pontja? 
 
 a.Véb 3 
 b. Véb 6 
 c. Véb 8 
 
30. Melyik testtájra van hatással a Hh40 pont? 
 
 a. arc és száj 

b. Has 
c. fej és nyak hátsó része 
d. hát felső és alsó része 

 



31. Eh csatornának melyik az alsó He pontja?  
 
 a. Eh34 
 b. Gy39 
 c. Hh40 
 d.Hh39 
 
32. Melyik a csontok Hui pontja? 
 a. Bef 17 
 b. Hh11 
 c. Bef 12 
 d. Eh 39 
 
33. Melyik a Hhólyag Mu pontja? 
 

a. Bef 4 GuanYuan 
b. Bef 3 ZhongJi 
c. Bef 5 ShiMen 

 
34. A nyolc különleges cs-na közül melyikkel van 
összekötve a ShenMai Hh62 pont? 
 

a. YinQiao mai 
b. YangWei mai 
c. YangQiao mai 
d. YinWei mai 



 
35. Milyen betegségek kezelésében használják a 
GongSun és a NeiGuan pontokat? 
 

a. szív, mellkas, gyomor, lép  
b.fejfájás 
c. izületi fájdalom 

 
36. A BaiHui pont mikor kezelhető moxával? 
 

a. Többlet tünetek esetén 
b. Hiány tünetek esetén 

 

37. Melyik a helyes sorrend  a fülkagyló körül 
fentről lefelé található pontokat illetően?  

 

a. JiaoSun Hm 20, ErMen Hm21, TingGong 
Véb19, TingXui Eh2 

b. TingXui Eh2, ErMen Hm21, JiaoSun Hm 20, 
TingGong Véb19 

c. ErMen Hm21, TingXui Eh2, JiaoSun Hm 20, 
JiaoSun Hm 20 

 



38. Melyik pontot érdemes elsősorban hő 
levezetésre, szem megvilágítására és a Szél 
elvezetésére használni? 
 

a. TianZhu Hh10 

b. GanShu Hh 18 

c. FengFu Kor16 

d. FengQi Eh20 

 
39. Melyik csatornához tartozik a TaiYang pont? 
 

a. Kézi TaiYin csatornához 
b.Kézi Yue Yin csatornához 
c. KéziShaoYin csatornához 
d. egyikhez sem, csatornán kívüli pont 

40. Mi okozhat energia egyensúly felborulást a 
csatornákban, ill. egy vagy több ZangFu-ban 
működő Alapszubsztanciánál? 

a. Xu-Hiány,  
b. Shi-Többlet,  

c. Yu-Pangás 

d. mindegyik 

 



41. Melyik pont található közvetlenül a pupillától 
lefelé, az orrszárny alsó szélének szintjén? 
 

a. JuLiao  
b. SiBai  
c. DiCang 

 
42. Melyik pont alkalmazható mind a szapora 
légzés, mind a szülés utáni tejelválasztás 
csökkenése esetén? 
 

a. RuGen Gy18 
b. TanZhong Bef 17 
c. ShaoZe Véb 1 

 
43. GuanYuan Bef 4 a köldök alatt hol található? 
 

a. 3 cun-nyira 
b.1,5 cun-nyira 
c. 2 cun-nyira 

 
44. QiHai hol található? 
 

a. Köldök alatt 1,5 cun 
b. Köldök alatt 1 cun 
c. Köldök alatt 2 cun 



 
45. Mely pontok találhatók a köldök szintjén? 
 

a.  HuangShu, TianShu, DaHeng, DaiMai  
b. GanShu, ZhongFu, YunMen  
c. XiaBai Tü4, ChiZe Tü5, KongZui Tü 6 

 
46. Az alábbi pontok közül melyik található 1,5 cun 
távolságra a IX. mellcsigolya tövisnyúlványa alatti 
helytől? 
 

a. GanShu  
b.ShenShu 
c DanShu 
d.PiShu 

 
47. Az alábbi pontcsoportok közül melyiket 
használják a mellkasi, szív- és gyomorbetegségek 
kezelésére?  
 

a. ZhongFu, ZhaoHai 
b. YunMen, TianFu  
c. NeiGuan, GongSun 

 



48. A váll lágyrészeinek melyik betegsége okoz 
fájdalmat a JianYu Vab 15 pont tapintásakor? 
 

a. supraspinatus ín gyulladása 
b. m biceps brachii ín gyulladása 
c. m triceps brachii ín gyulladása 

 
49. Milyen pontot találunk a Vab 15 ponttal 
szermben, mely szintén hatásos a  
humeroscapularis periarthritis kezelésében? 
 

a. JianJing Eh21 
b. JianLiao Hm14 
c. JianZhen Véb 9 

 
 
 
50. Csecsemőknél a BaiHui Kor 20 pont szúrása... 
 

a. tilos 
b. engedélyezett 

 
51. A ShaoShangTü11 pont szúrásának 
legelterjedtebb módja a ... 
 

a. pontszúrás vérlebocsátással 



b. moxa 
c. akupresszúra 

 
52. A SanYinJiao pontot szabad-e terhesség alatt 
szúrni?  
 

a. Nem 
b. Igen 

 
53. Okozhat e máj- és lép károsodást egy túl mély, 
merőleges szúrás, több mint 1,5cun a ZhangMen 
pontba? 
a. Igen 
b. Nem 
 
54. Melyik kézi csatornáknak van alsó He pontja? 
 

a. kézi TaiYang Véb, kézi YangMing Vab, kézi 
ShaoJang Hm 
b. kézi TaiYin Tü, kézi JueJin Szb, kézi ShaoYin 
Sz 

 
55. A fülüreg mely részén találhatók a foghúzás 
során fülakupunktúrához használt pontok? 
 

a. traguson 



b. fülcimpán 
c. helixen 

 
56. Az éhség és szomjúság pontok a fülön hol 
találhatók?. 
 

a. traguson 
b.antitraguson 
c. helixen 

 
 
57. Az alábbi fülterületek közül mely régió pontjait 
nem használják a magas vérnyomás fülszúrással 
történő kezelésére?  
 

a. Sajkaárok 
b. trágus 
c. conhae  
d.trigonum triangularae 

 
 
58. A térd pontok a fülön hol találhatók?. 
  

a. Sajkaárok 
b. trágus 
c. conhae  



d.anthelix felső szára 
 
 
59. Mely pontokat érdemes elsősorban az alsó 
végtagbénulással járó apoplexia kezelésében 
alkalmazni? 
 

a. SanYinJiaoL6, YinLingQuan L6 
b. BiGuan Gy31, ZuSanLi Gy36 

 
60. Melyik pontot érdemes először alkalmazni a 
"ferde szájzug" kezelésében? 
 

a. DiCang Gy4  
b. XiaGuan Gy7 
c. Mindkettőt 

 
61. Melyik pontot érdemes először alkalmazni 
orrdugulásos megfázás kezelésében? 
 

a. YingXiang Vab 20 
b. BiTong csatornán kívüli pont 
c. Mindkettőt 

 



62. Melyik pontot érdemes először alkalmazni 
hányás kezelésében? 
 

a. NeiGuan Szb 6 
b. QuZe Szb 3 
c. DaLing Szb 7 

 
63. Tizenkét kút (Jing) pont használható 
kómában. Melyiket kell először használni magas 
lázzal járó kómában? 
 

a. ZhongChong Szb9 
b.ShaoShang Tü11 
c.ShaoChong Sz9 

 
64. Milyen pontokat kell elsősorban alkalmazni a 
paraplegia kezelésében? 
 

a. csatornán kívüli pontokat, amelyek a sérült 
csigolyák két oldalán helyezkednek el Ezek a 
HuaTuo JiaChi 17 csatornán kívüli pontok mind 
a két oldalán a gerincnek, összesen34, a Th és a 
L csigolyák processus spinosusának végétől fél 
cun-nyira 
b.Yuan pontokat 
c. Mu pontokat 



65. Milyen pontok szúrása és móxa kezelése jön 
szóba vizelet inkontinencia esetén  
 

a. Hh28, Hh32, Bef3, Bef6 , Hh23, Kor4 
b. Hh18, Hh10, Eh 30, Kor14 

 
66. Mely csatornák szúró pontjaira gondolunk 
elsősorban  dysmenorrhoea esetén? 
 

a. DuMai, három lábi Yang csatorna 
b. RenMai, a három lábi Yin csatorna (L, M, V) 

 
67. Melyik pontokat tilos terhesség alatt szúrni? 
 

a. HeGu Vab4 
b. SanYinJiao L6 
c. JianJing Eh 21 
d. mindegyik fönti pontot tilos 

 
68. Ha a magzat rossz helyzetben van, mely pont 
használható akupunktúrás és moxibustiós 
kezelésre... 
 

a. ZhiYin Hh67  
b. ShenMay Hh62 
c. mindkettőt 



69.  Melyik pontokat érdemes elsősorban 
alkalmazni késleltetett vajúdás esetén? 
 

a. HeGu,  
b. SanYinJiao 
c. Mindkettőt 

 
70. Milyen receptúrát alkalmazna férfi beteg 
krónikus derékfájása esetén? 
 

a. Bal oldalt Véb 3, jobb oldalt Hh62, jobb 
oldalt Sz7, bal oldalt V4, Hh23, Hh25, csatornán 
kívüli pont a L5 csigolya processus spinosusa 
alatt 
b. jobb oldalt Véb3, bal oldalt Hh62, bal oldalt 
Tü7, jobb oldalt V6, Hh23, Hh25, csatornán 
kívüli pont a L5 csigolya processus spinosusa 
alatt 

 
71. Milyen receptúrát alkalmazna nő beteg 
krónikus derékfájása esetén? 
 

a. Bal oldalt Véb 3, jobb oldalt Hh62, jobb 
oldalt Sz7, bal oldalt V4, Hh23, Hh25, csatornán 
kívüli pont a L5 csigolya processus spinosusa 
alatt 



b. jobb oldalt Véb3, bal oldalt Hh62, bal oldalt 
Tü7, jobb oldalt V6, Hh23, Hh25, csatornán 
kívüli pont a L5 csigolya processus spinosusa 
alatt 

 
72. Melyik Különleges csatorna a „Vér tengere”? 
 
 a. YangQiao mai 

b. YinQiao Mai 
c.YangWei mai 
d. Chong mai 

 
73. Mely pontokkal kezdjük a kezelést urticaria 
esetén? 
 

a. XueHai L10, QuChi Vab11, WeiZhong Hh40 
b. HeGu, ZhiGou Hm6, YangLingQuan Eh34 

 
74. A beteg néhány napja fájdalomat panaszol az 
ágyéki régióban a fajdalom a  lábszár elülső 
felületére sugárzik.  Az ínreflexek 
kiválthatók.  Érzékzavart nem jelez 
KÉRDÉS: Nevezze meg a sárült csatornát? 
 

a. Zu YangMing GY csatorna 
b Zu ShaoYang Eh csatorna 



c. Zu TaiYang Hh csatorna 
75. A beteg visszatérő, rohamokban jelentkező 
légzési rendellenességre panaszkodik, melyet 
mellkasi szorító érzés kísér. Köhög, bőséges 
gennyes köpettel. A nyelv vastag, sárga lepedékkel 
van bevonva. A pulzus gyors, erős. 
KÉRDÉS: Milyen külső ártalmas hatás van jelen? 
 

a. Nyálka - Forróság 
b. Szél 
c. Hideg 
d. Szárazság 

 
76.  2 napja beteg. Fájdalmassá vált a lumbalis 
régiója, a fájdalom a jobb  lábszár hátsó felületére, 
valamint a lábfej külső élére sugárzik. Ínreflexek 
jobb = bal, érzészavart nem jelez. 
KÉRDÉS: Nevezze meg az érintett csatornát? 
 

a.  Zu TaiYang Hh 
b. Zu ShaoYang Eh 
c. Zu YangMing Gy 

 
77. A beteg ingerlékenységre, határozatlanságra, 
egyenetlen hő- és hidegérzetre, bordák alatti 
teltségérzetre, fényérzékenysédre, homályos 



látásra, izom- és belső szervek görcsös állapotára 
panaszkodik. Körmei puhák és gyengék. 
KÉRDÉS: Melyik szerv érintett? 
 

a. Máj Gan 
b.Tüdő 
c. Lép 

 
78. A beteg visszatérő homlokfájdalomra 
panaszkodik. 
KÉRDÉS: Nevezze meg az érintett csatornákat 
 

a. YangMing Vab/Gy 
b. ShaoYang Hm/Eh 
c. TaiYang Véb/Hh 

 
79.  2 napja beteg. Fájdalmassá vált a lumbalis 
régiója, a fájdalom a jobb  lábszár hátsó felületére, 
valamint a lábfej külső élére sugárzik. Ínreflexek 
jobb = bal, érzészavart nem jelez. 
KÉRDÉS: Nevezze meg az érintett csatornát? 
 

a.  Zu TaiYang Hh 
b. Zu ShaoYang Eh 
c. Zu YangMing Gy 

 



80. A beteg asztmás légzési nehezítettségre 
panaszkodik, fizikai terhelés panaszát fokozza, , 
fülzűgás, derekfájás, hidegrázás, hideg végtagok 
kísérik panaszát.  Pulzusa mély, gyenge. 
megjegyzés: Asztma kínaiul: XianChuan, Xian-zajos, 
Chuan-légszomj 
KÉRDÉS: Határozza meg, melyik funkció kör 
elégtelensége vezetett e betegséghez? 
 

a. Vesék  
b. Szív 
c. Máj 

 
81. A beteg álmatlanságra, szívdobogásérzésre, 
enyhe izzadásra, hő- és hidegérzékenységre 
panaszkodik. Vizsgálatkor nyugtalan, sápadt, 
könnyen kipirosodik, szabálytalan a szívverése. 
KÉRDÉS: Melyik szerv érintett? 
 
a. Szív Xin 
b. Máj 
c. Lép 
 
 
82. A beteg alvászavarra, gyakori éjjeli ébredésre, 
szapora szívverésre, feledékenységre, izzadásra, 



fáradékonyságra, híg székletre 
panaszkodik.  Sápadt, sokat fogyott 
KÉRDÉS: helyesen cselekszünk  a kezelés során 
ha serkentjük a Qi-t és a vérképzést? 
 

a. Igen 
b. Nem 

 
83. A beteg panaszai: légszomj, tüsszögés, váladék 
az orrmelléküregekből, bőrszárazság és verejték 
hiány. Objektíven - melankolikus, szentimentális, 
önsajnáló. Nyálkahártyája, boré sérülékeny. 
KÉRDÉS: Melyik szerv érintett? 
 

a. Máj 
b. Tüdő  
c. Lép 
d.Szív 

 
84. A páciens panaszai: merevség és fájdalom a hát 
alsó részén, csípőtájt, térdében. Impotencia is jelen 
van. Objektíven - gyanakvó, cinikus, 
döntésképtelen, memória gyengült, Arca  duzzadt 
KÉRDÉS: Melyik szerv érintett? 
 

a. Máj 



b. Tüdő  
c. Lép 
d. Vese Shen 

 
85. Aluszékonyság, ellenállóképesség gyengült 
hangulata nyomott. Sápadt, tompult, általános 
gyengeség, rossz étvágy, hidegrázás, kitartás 
hiánya jellemzi? 
KÉRDÉS: Melyik alapvető szubsztancia sérült? 
 

a. Qi kimerülés, hiány 
b. Yang Hiány 

c. Xue hiány 
 
86. Arc: fehér, fonnyadt,  szédül. csillagokat 
lát. ajak világos, nyelv sápadt, pulzus: finom, 
erőtlen 

KÉRDÉS: Melyik alapvető szubsztancia sérült 
 

a. Xue Hiány 
b. Qi kimerülés, hiány 
c. Yang Hiány 

 
87. Feszültség, nyomás érzet, teltség a fejben, 
mellkasban, hasban, böfögés, meteorizmus, 
migráló fájdalom egész testben 



KÉRDÉS: Melyik alapvető szubsztancia sérült 
a. Xue Hiány 
b. Qi kimerülés, hiány 
c. Yang Hiány 
d. Qi pangás 

 
88. Puffadt arc, ragacsos izzadság, puha test, 
nehézség  és teltségérzet a fejben és a 
végtagokban, hasi-, ízületi-, izomfájdalom és 
duzzanat. 
KÉRDÉS: Mi okozhatja a panaszokat 

a. Xue Hiány 
b. Qi kimerülés, hiány 
c. Yang Hiány 
d. Nedvesség pangás 

 
89. Szorongás, ingerlékenység, sápadtság, 
vérszegénység, száraz fakó bőr, száraz haj, köröm, 
szem. Gyengeség, sápadtság, alvászavar, fáradtság, 
általános gyengeség, hideg kezek és lábak. 
KÉRDÉS: Mi okozhatja a panaszokat  

 
a. Xue Hiány 
b. Qi kimerülés, hiány 
c. Yang Hiány 
d. Nedvesség pangás 



90. Idegesség, fejfájás, görcsök, szúró fájdalom, 
zsibbadás, bénulás, duzzadt kemény tapintatú mell  
KÉRDÉS: Mi okozhatja a panaszokat  

a. Xue Hiány 
b. Qi kimerülés, hiány 
c. Yang Hiány 
d. Xue pangás 

 
91. A páciens lázra, fájdalomra és torokszárazságra 
panaszkodik, melyet égető érzés kísér. Orrváladéka 
sárgászöld, nyálkás. Szomjas, hideg italokat és ételt 
kíván.. Szemei vörösek, sárga lepedék a vörös nyelv 
testen, Állapotát súlyosbítja a hőség és a szárazság. 
KÉRDÉS: Melyik Ártalmas hatás van jelen 
 

a. Forróság Re 
b. Hideg Han 
c.  Szél Feng 
d. Nedvesség Shi 

 
92. A páciens hidegérzetet észlel a végtagokban,  
hasban, széklete lágy, vizeléte bőséges, az arca 
duzzadt. Meleg, főtt ételek és forró italok iránt 
vágyakozik. Objektíven a bőr sápadt, a nyelven 
fehér lepedék látható, a kezek és lábak hidegek és 



nedvesek. 
KÉRDÉS: Melyik Ártalmas hatás van jelen  

 
a. Forróság Re 
b. Hideg Han 
c.  Szél Feng 
d. Nedvesség Shi 

 
93. A beteget vándorló fejfájás, izomfájdalom, szél 
és huzat okozta hidegrázás, egyensúlyvesztéssel 
járó szédülés, bőr- és izomfájdalom 
zavarja. Objektíven - a bőr márványszerű, nyelve 
remeg, a pulzus rugalmas, fonalszerű. 
KÉRDÉS: Melyik Ártalmas hatás van jelen  
 

a. Forróság Re 
b. Hideg Han 
c.  Szél Feng 
d. Nedvesség Shi 

 
94. A beteg szédülésről, teltségérzetről a fejében 
és hányingerről panaszkodik. Állapotát súlyosbítja 
a zsíros ételek, tejtermékek, tojás és cukor 
fogyasztása. Objektíven - a verejtéke ragacsos, a 
nyelven - zsíros, csúszós bevonat, pulzusa telt, 



csúszós 
KÉRDÉS: Melyik Ártalmas hatás van jelen  
  

a. Forróság Re 
b. Hideg Han 
c.  Szél Feng 
d. Nedvesség Shi 

 
95. A beteg lázas, éjszaka rosszul alszik, hideg italt 
kíván. Éjszaka  feje izzad, a takarót sem 
viseli..  Köhögését sűrű, száraz, ragacsos ,zöld 
köpet kíséri., melyet nagyon nehezen tud 
felköhögni.   
KÉRDÉS: Melyik a helyes terápiás elv? 
 

a. láz csökkentés,  
b.tüdő Qi leszállítás,  
c. köhögés csillapítás, nyálka oszlatás 

d. a fönti mind helyes 
 
96. A beteg visszatérő halántéktáji fejfájásra 
panaszkodik, melyet fejzúgás, szédülés, keserű 
szájíz kísér főleg reggel. 
KÉRDÉS: Melyik a sérült csatornarendszer? 
 

a. ShaoYang  



b.YangMing 
c. TaiYang 

 
97. A beteget szorong, visszahúzódó, aluszékony, 
rossz az emésztése, puffad, laza a széklete, 
Izomgyengeség, vízvisszatartás 
zavarja. Vizsgálatkor - visszér, vakarások nyomai 
KÉRDÉS: Melyik szerv érintett? 
 

a. Máj 
b.Tüdő  
c. Lép Pi 
 
d. Szív 

 
98. A páciens  szívtáji diszkomfort érzésre 
panaszkodik, mely fizikai megerőltetés során 
jelentkeznek. Ilyenkor általános gyengeség, 
halántéki fájdalom és keserű szájíz is jelen van 
KÉRDÉS: Melyik csatornarendszer érintett? 
 

a. TaiYang 
b. ShaoYang  
c. YangMing 

 



99.  52 éves nőbeteg. Méh prolapsusa miatt 
szenved. Fekvéskor a prolapsus megszűnik. 
Alhasban nehézség érzetről számól be, dereka 
fájdalmas, arca sápadt, ideges, fáradékony.  gyakori 
a vizelési  inger. Nyelvén vékony bevonat, pulzus 
gyenge. 
KÉRDÉS: Határozza meg mely csatornák 
gyengüléséról lehet szó? 
 

a. TaiYang 
b. YinWei Mai  
c. YangQiao Mai 
d. ChongMai, RenMai 

 
100. A beteg hirtelen  ijedtség miatt elvesztette  
eszméletét, elájult, sápadt, hidegek a végtagjai, a 
pulzusa lassú, izomzata  ellazult, a szisztolés 
nyomás csökkent, a diasztolés nyomás normális. 
 
KÉRDÉS: Melyik pontot kell azonnal kezelni? 
a. RenZhong Kor 26 
b. HuiYin Bef1 
c. HeGu 
 
 

 


