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KÍNAI AKUPRESSZÚRA alapkurzus  

Bevezetés a hagyományos kínai masszázstechnikákba 

Általános információk 

Leírás 

Ez a gyakorlatra fókuszáló tanfolyam 50 óra során (8 szombati alkalommal 6x45 perc) az alábbi témakörökbe nyújt 
betekintést: fontos akupresszúrás pontok, alapvető hagyományos kínai akupresszúrás masszázstechnikák, néhány 
mozgásszervi problémával kapcsolatos vizsgálati módszerek, gyakori derék, hát és nyak panaszok enyhítése, manuális 
nyújtótechnikák, passzív izületi mozgatások, fejfájás, gyakori váll-, csípő- és végtagfájdalmak enyhítése. 

Elvárások és célok 

A tanfolyamot elvégzők elsajátítanak néhány alapvető hagyományos kínai masszázstechnikát és azok helyes 
alkalmazását, megismernek néhány fontosabb akupresszúrás pontot és a leggyakoribb mozgásszervi problémák 
sajátosságait. Gyakorlati tudásra tesznek szert különböző izom és sportsérülések, krónikus mozgásszervi fájdalmak 
enyhítésében.  

Célcsoport 

Alapvetően várunk minden masszőrt és természetgyógyászt, aki szeretné a repertoárját autentikus hagyományos 
kínai masszázstechnikákkal bővíteni, de a témában nem jártas érdeklődőket is fogadjuk, akik megismernék az 
akupresszúra egészségmegőrző lehetőségeit. 

Oktató adatai 

Oktató E-mail cím Irodájának helye és fogadó órák 

időpontja 

Horváth Ildikó ildi@kinai-medicina.hu Budapest, XI. Fehérvári út 15. 

Tanfolyami anyagok 

Kötelező anyagok 

 tanfolyami jegyzet 

Ajánlott irodalom 

Donáth: Sportmozgások anatómiai alapjai 

Vízkelety Tibor (szerk): Az ortopédia tankönyve 

Oravecz Márk: A hagyományos kínai orvoslás elméleti alapjai 

Tematika 

Hét                     Téma   

1. Bevezetés A masszázstechnikákról és –elméletről általában: mikor mit lehet, akut 
és krónikus problémák különbségei. 4-5 alapvető hagyományos kínai 
lágyszöveti manipulációs technika elmélete és gyakorlata, a kikérdezés 
alapjai sérülésekkel, mozgásszervi problémákkal kapcsolatban, az 
akupresszúrás masszázs felhasználási területei.  
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Hét                     Téma   

2. Problémás területek: 
derék és comb 

 A gerinc néhány fizikális vizsgálata, helyi akupontok lokalizálása és 
hatásai, masszázstechnikák a gyakorlatban, a derékpanaszok 
jellegzetességei. A gerinc leggyakoribb betegségei. 

  

3. Problémás területek: 
derék és hát 

A gerinc néhány fizikális vizsgálata, helyi akupontok lokalizálása és 
hatásai, masszázstechnikák a gyakorlatban, a derékpanaszok 
jellegzetességei. A gerinc leggyakoribb betegségei. 

  

4. Problémás területek: 
nyak és occiput 

A nyak néhány fizikális vizsgálata, helyi akupontok lokalizálása és 
hatásai, masszázstechnikák a gyakorlatban, nyújtás, a nyaki fájdalmak 
jellegzetességei. A nyaki gerinc leggyakoribb betegségei. 

  

5. Problémás területek: 
nyak és kar 

A nyak néhány fizikális vizsgálata, helyi akupontok lokalizálása és 
hatásai, masszázstechnikák a gyakorlatban, a nyaki fájdalmak 
jellegzetességei. A nyaki gerinc leggyakoribb betegségei. 

  

6. Problémás területek: 
váll és kar 

A váll néhány fizikális vizsgálata, helyi akupontok lokalizálása és hatásai, 
masszázstechnikák a gyakorlatban, passzív izületi mozgások, a 
vállproblémák jellegzetességei. A leggyakoribb vállal kapcsolatos 
panaszok. 

  

7. Fejfájások A fejfájások típusai a hagyományos kínai orvosi szemlélet szerint, helyi 
akupontok lokalizálása és hatásai, masszázstechnikák a gyakorlatban, a 
fejfájás lehetséges okai jellegzetességei. Stresszoldás, izomlazítás, 
fájdalomcsillapítás 15 perc alatt. 

  

8. Esettanulmányok Gyakorlás betegszimulációs kártyákkal. Fizikai vizsgálatok, kikérdezés, 
megfelelő akupontok ujjnyomásos ingerlése, masszázstechnikák 
alkalmazása a panasznak megfelelően. 

  

9. Vizsga elmélet + gyakorlat   

    

Panaszok, melyekről szó lesz: nyakfájások, elaludt nyak, fejfájások, karzsibbadás és fájdalom, 
vállfájdalom és merevség, derék és hátfájások, isiász, izom és izületi 
panaszok, sportsérülések. 

  

Akupontok: Baihui, Yintang, Taiyang, Fengchi, Fengfu, Dazhui, Jiajik, háti Shu 
pontok (Feishutól Pangguangshuig), Jianjing, Jugu, Tianzong, Quchi, 
Hegu, Houxi, Zhibian, Huantiao, Weizhong, Yanglingquan, Zusanli 

  

    

 

Vizsga 

Időtartam Tárgy 

45 perc elmélet (írásbeli) 

45 perc gyakorlat 

 


