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Cách lš luÆn Ç‹ 
ch»a bŒnh: 

 
A-TμM NGUYÊN NHÂN Và CÁCH CH�A 
(Tham khäo trong tài liŒu : Tìm nguyên nhân gây 
bŒnh và TriŒu chÙng lâm sàng h†c.) 
 
Câu 1: 
Khi bŒnh nhân bÎ nóng sÓt phÙc tåp, chÜa tìm ra 
nguyên nhân, ho¥c do nhiŠu ÇÜ©ng kinh gây 
bŒnh, phäi ch»a theo phÜÖng pháp nào : 
 
a-ch»a theo nguyên nhân. 
b-ch»a theo chÙng cÃp tính 
c-ch»a nhiŠu kinh m¶t lúc 
d-ch»a theo huyŒt hàn nhiŒt (vinh huyŒt) 
 
Câu 2: 
Cách ch»a không phåm ngÛ hành khi chÜa tìm 
ÇÜ®c nguyên nhân : bŒnh mình nóng nhÜ lºa, ÇÀu 
Çau nhÜ búa b° . 
 
a-Tä Trung xung trái và tä MŒnh môn. 
b-Tä hÕa huyŒt kinh tam tiêu và tam tiêu du 
c-Tä ñåi læng, b° Phøc lÜu. 
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Câu 3: 
Cách ch»a không phåm ngÛ hành bŒnh : mình 
sÓt, chân lånh . 
 
a-BÃm Tam tiêu du, hÖ b° MŒnh môn, Yêu dÜÖng 
quan 
b-Tä DÜÖng phø 
c-Tä ñåi læng, b° Túc tam lš. 
 
Câu 4 : 
Cách ch»a bŒnh nóng sÓt do Çau ræng. 
 
a-Thông khích du ñåi trÜ©ng bên ræng Çau 
b-Tä Túc tam lš, NhÎ gian bên ræng Çau 
c-Tä N¶I Çình và tä H®p cÓc bên ræng Çau 
 
Câu 5 : 
Cách ch»a bŒnh nóng ÇÀu ng¿c, bÒn chÒn, hÒi 
h¶p. 
 
a-Tâm th† tà, tä ñåi læng 
b-Ph‰ th† tà, tä vinh huyŒt ph‰ NgÜ t‰. 
c-ñªm th† tà, tä nó và con nó. 
 
Câu 6: 
Cách ch»a bŒnh nóng ª trong ng¿c mà không 
nóng ÇÀu. 
 
a-Do Ph‰ th¿c, tä Xích tråch 
b-Do Tâm th¿c, tä ñåi læng 
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c-Do Tÿ th¿c, Tä Âm læng và tä …n båch 
Câu 7 : 
Cách ch»a bŒnh nóng bÙc, b¿c b¶I, bÒn chÒn. 
Ch†n 3 kinh liên quan Ç‰n bŒnh : 
 
1-Nguyên nhân:     
a-Can, tÿ, Çªm    
b-Tâm, ph‰, tÿ    
c-Can ,ph‰, vÎ               
d-Can,tÿ, vÎ  
 
2-Cách ch»a: 
a-Tä Hành gian,Trung Çô  
b-Tä ThÀn môn, NgÜ t‰, Thi‰u thÜÖng 
c-Day Chí âm, Công tôn, Thái båch và Giäi khê 
                                                                                   
Câu 8 : 
Cách ch»a bŒnh sÓt nóng , không nói ÇÜ®c, n¢m 
mê man. 
 
Nguyên nhân:    
a-Do huy‰t nhiÍm trùng              
b-Do can th¿c     
c-Do can, vÎ th¿c nhiŒt    
 
Cách ch»a :  
a-Làm mát máu, day Huy‰t häi 
b-Tä Hành gian, ñåi læng 
c-Tä Can,vÎ du. 
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Câu 9 : 
Cách ch»a bŒnh nóng ng¿c, khát nÜ§c . 
Nguyên nhân:     
 
a-Do ti‹u ÇÜ©ng     
b-Do Tÿ vÎ th¿c nhiŒt                                    
c-Do hÕa nghÎch,huy‰t nhiŒt                 
 
Cách ch»a : 
a-Tä Xích tråch,ñåi læng. B° Phøc lÜu Thái khê. 
b-Tä Khúc tråch  
c-Tä Xích tråch,b° Chi‰u häi. 
 
Câu 10: 
Cách ch»a bŒnh nóng khô miŒng, thª khó, buÒn 
b¿c. 
 
Nguyên nhân:     
 
a-Do Ph‰ khí t¡c     
b-Do Ph‰ nhiŒt     
c-Do Tâm th¿c håi ph‰    
 
Cách ch»a: 
a-Thông ph‰ khí : Tä Ph‰ du 
b-Tä NgÜ t‰ 
c-Tä ñåi læng 
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B-Cách ch†n huyŒt có nhiŠu hiŒu 
qûa mà không phåm ngÛ hành. 
 
Câu 11 : 
Cách ch»a chÙng nóng nÄy, bÒn chÒn, n¢m 
không yên. 
 
Lš luÆn : N¢m không yên do tÿ th¿c truyŠn sang 
ph‰ th¿c rÒi ph‰ thØa kh¡c tâm m§i sinh nóng 
nÄy bÒn chÒn.  ñiŠn vào ch‡ trÓng các huyŒt cÀn 
phäi sº døng : 
 
B° ph‰ b¢ng huyŒt :........................ 
ñiŠu Xung måch :........................... 
Thông ph‰ khí :............................... 
ñiŠu hòa tÿ  : Tä..................................,day Ãn 
.....................................,và day Ãn 
.................................. 
 
Câu 12 : 
Cách ch»a bŒnh nhÙc ÇÀu, tÙ chi nóng. 
 
Thông Nhâm måch :.................... 
Thông ph‰ :........................... 
Thông Tam tiêu ª chân :................................. 
ñiŠu trÜ©ng phû : ..............................,   
.................................... 
 
Câu 13 : 
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Cách ch»a bŒnh nóng do trúng n¡ng, bí ti‹u. 
Giäi bi‹u dÜÖng kinh :  Tä 
...................................... 
Thông Nhâm: __________________________ 
TÜ thÆn giäi bi‹u _____________________ 
Thông tam tiêu  :________________________ 
ñiŠu Trung tiêu  :_____________________ 
Giáng thÃp nhiŒt :_____________________,  
 
Câu 14 : 
Cách ch»a bŒnh nóng sÓt, nhÙc ÇÀu, m¥t ÇÕ. 
 
ñiŠu trÜ©ng phû :_______________,  
____________________ 
Thông Nhâm :_________________ 
ñiŠu tâm khí :____________________ 
Tä ñªm nhiŒt ti‰t phong hÕa ª kinh låc 
:___________________ 
 
Câu 15 : 
Cách ch»a bŒnh nhiŒt ª VÎ : 
 
Do ñªm hÕa kh¡c : Tä_______________ 
Do tâm  hÕa th¿c truyŠn vÎ : 
Tä_____________________ 
 
Câu 16 : 
Cách ch»a bŒnh nhiŒt ª vÎ, æn không tiêu, phân 
loãng trong. 
MË th¿c tä con :_______________________ 
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Thông thÃp nhiŒt hå tiêu :_____________________ 
Câu 17:  
Cách ch»a nhiŒt ª Tâm, ng¿c, làm bÒn chÒn. 
 
Giáng vÎ khí nghÎch : Tä _________________ 
Thanh tâm hòa vÎ : tä____________________ 
 
Câu 18 : 
Cách ch»a bŒnh nhiŒt ª trÜ©ng vÎ . 
 
ñiŠu trung khí ,hòa trÜ©ng vÎ,tiêu tích trŒ 
LÜÖng______ 
Ôn hå tiêu, khº thÃp tr†c :____________________ 
Thông trÜ©ng hóa trŒ, thanh thÃp nhiŒt 
:_____________________ 
 
Câu 19: 
Cách ch»a bŒnh nóng xót ngÛ tâm .( Hai bàn tay, 
hai bàn chân và chÃn thûy nóng rát ) 
  
Thanh nhiŒt, ti‰t hÕa, thæng thûy 
:____________________ 
Thanh tâm bào,sÖ thông tam tiêu 
:____________________ 
Giáng âm hÕa,thanh thÆn nhiŒt 
:______________________ 
Thanh vinh,thÜ ng¿c, hòa vÎ 
:_______________________ 
Thông låc, ti‰t ph‰, giáng trÜ©ng vÎ : 
________________ 
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Câu 20 : 
Cách ch»a bŒnh nóng k‰t ª løc phû, huy‰t Çi bÆy  
 
Thông uÃt nhiŒt tam tiêu :___________________ 
Hóa Ù thanh huy‰t, hòa vÎ :___________________ 
Thông khí løc phû Ç‹ hành huy‰t : (6 du 
huyŒt)________________.______________, 
______________________.____________________.
__________________,________________________ 
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c- Tìm huyŒt n¶I dÜ®c tÜÖng 
ÇÜÖng v§I các chÙc næng ngoåi 
dÜ®c 
 
21.Ph‰ nhiÍm trùng :_________________ 
22.Tæng båch cÀu Ç‹ sát trùng :______________ 
23.LÜÖng huy‰t, ti‰t can hÕa :_________________ 
24.Bình can, ti‰t thÃp nhiŒt 
:______________________ 
25.Thông thÜ®ng tiêu, thanh tâm bào 
:____________________ 
26.Thanh huy‰t, giáng nghÎch thÜ®ng tiêu 
:__________________ 
27.Thanh nhiŒt,giäi Ç¶c thÜ®ng tiêu 
:____________________ 
28.Thanh nhiŒt dÜÖng kinh,bình can tÙc phong 
:_________________ 
29.Thông Nhâm-ñÓc, tiêu n¶I nhiŒt, ÇiŠu âm 
dÜÖng :____________________ 
30.Thông quan ti‰t,thanh nhiŒt,hòa vinh trÜ©ng vÎ 
:______________________ 
31.ñiŠu trung khí, hòa trÜ©ng tiêu trŒ 
:__________________________ 
32.  NhuÆn táo, thanh thÃp nhiŒt hå tiêu 
:____________________ 
33.Thông dÜÖng kinh :____________________ 
34.Khu phong giäi bi‹u nhiŒt :_________________ 
35.Trøc phong ,thông ph‰, thÓi nhiŒt 
:_____________,.________________. 
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36.Thanh nhiŒt, tán phong thÜ®ng tiêu 
:_________________,________________ 
37.ñiŠu trung khí, hòa trÜ©ng tiêu trŒ 
:_______________________ 
38.Làm cho xuÃt mÒ hôi 
:________________,______________________ 
39.CÀm không cho ra mÒ hôi 
:___________________,___________________ 
40.Ti‰t nhiŒt, thÜ cân thông låc toàn thân 
:__________________ 
41.Thông tam tiêu ÇiŠu thûy giäi nhiŒt 
:____________________ 
42.Trøc phong hàn kinh tam tiêu 
:____________________ 
43.Giäi tà bi‹u lš,thÜ cân 
låc:___________________ 
44.Khu bi‹u tà løc dâm, thông khí trŒ 
:____________________ 
45.Thanh nhiŒt ,tÙc phong hàn nhiŒt 
:____________________ 
46.Thæng dÜÖng trøc phong 
:_______________________ 
47.Làm mŠm bàn tay, ngón tay 
:___________________ 
48.Ti‰t tä hÕa, thông kh§p ª tay 
:_____________________ 
49.Thanh nhiŒt,khu phong ,giäi bi‹u, l®I quan ti‰t 
:_______________________ 
50.LÜÖng huy‰t, hå huy‰t nhiŒt Ç° máu cam 
:____________________ 
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51.Thanh tán phong nhiŒt, ÇiŠu trÜ©ng phû 
:_____________,________________ 
52. Trøc phong nhiŒt ª ÇÀu m¥t 
:___________________ 
53. Ti‰t giáng hÕa nghÎch håi ph‰, 
da :___________________ 
54.Tán tà nhiŒt kinh Çåi trÜ©ng 
:___________________ 
55.Thanh tâm hÕa, tiŠm hÜ dÜÖng, cÓ bi‹u 
:____________________ 
56.Thanh tâm bào,an thÀn, hòa vÎ, sÖ tam tiêu 
:___________________ 
57.Thông tâm khí, giáng nghÎch, ÇiŠu trÜ©ng phû 
:___________________ 
58.Ti‰t ph‰,thanh nhiŒt, giáng nghÎch 
:________________ 
59.Hóa thÃp, hòa vÎ :____________________ 
60.˜n ÇÎnh áp huy‰t, tim måch, an thÀn 
:___________________ 
61.Thông ñÓc, trøc n¶i nhiŒt 
:______________________ 
62.Trøc khí, huy‰t, Ç©m uÃt làm sÜng t¡c hÀu 
h†ng :____________________ 
63.Ti‰t hÕa nghÎch ª hÀu h†ng 
:_______________________ 
64.Tiêu viêm tuy‰n giáp :____________________ 
65.Giäi uÃt nhiŒt tam tiêu :____________________ 
66. Thæng thûy l®i hÀu h†ng 
:___________________ 
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67.Thanh nhiŒt giäi bi‹u 
:______________________ 
68. Ti‰t khí hÕa, trøc phong 
:____________________ 
69.Phát bi‹u,giäi nhiŒt, thông giáng trÜ©ng 
vÎ :__________________ 
70.Khu phong ti‰t nhiŒt ª ÇÀu 
m¥t :__________________,____________________ 
71.Ôn kinh thông hàn, l®i quan ti‰t 
:________________ 
72.Hòa bi‹u lš, bình can, tiêu Ù, l®I khí 
:__________________ 
73.Thanh hÕa, ti‰t thÃp nhiŒt hå tiêu 
:_______________________ 
74.ñŠ phòng suy tim 
:___________________,_____________________ 
75.Ti‰t n¶I nhiŒt, thæng dÜÖng phù chính 
:__________________ 
76.TrÎ ph‰ hÜ hàn nhiŒt :___________________ 
77.TÜ âm thÆn, ch‰ tâm hÕa, bình kim 
:__________________ 
78.ThÓi thÆn nhiŒt :____________________ 
79.ThÓi hÜ nhiŒt, tÜ thÆn âm,thæng nguyên dÜÖng 
:___________________ 
80.Hòa thông hàn nhiŒt trong xÜÖng tûy 
:____________________ 
81.Thông ÇiŠu ngÛ tang :_____________________ 
82.Tä huy‰t nhiŒt ngÛ tang 
:_____________________ 
83.Tä hÕa tán phong các loåi :________________ 
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84.B° dÜÖng 
:__________________,______________,_________
_________ 
85.ñiŠu hòa âm 
dÜÖng:_________________,_________________ 
86.Thông khí huy‰t giäi huy‰t Ù trên ÇÀu 
:____________________ 
87.Thông thûy tích trên ÇÀu, trÎ nhÛn não 
:________________________ 
88.Dùng khí b° hÜy‰t 
:____________________,______________________ 
89.Dùng huy‰t b° 
khí:_____________________,__________________ 
99.TÌnh não :____________________ 
100.BÃt 
l¿c____________________.____________________
___,__________________ 
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d- Áp døng luÆt khí hóa ngÛ hành, 
giäi thích  

 
101.Tåi sao æn ÇÜ©ng nhiŠu , có ngÜ©I bÎ bŒnh 
ti‹u ÇÜ©ng, ngÜ©I không bÎ ti‹u ÇÜ©ng . 
 
102. Tåi sao æn chua nhiŠu s® loét bao tº. 
 
103.Tåi sao æn m¥n qúa có ngÜ©i bÎ bŒnh cao áp 
huy‰t, ngÜ©I không bÎ bŒnh. 
 
104. Tåi sao æn cay nhiŠu qúa låi bÎ bón. 
 
105. Tåi sao æn Ç¡ng nhiŠu, có ngÜ©i bÎ tæng 
nhiŒt, có ngÜ©I cÖ th‹ bÎ lånh. 
 
106. Tåi sao uÓng nhiŠu vitamine C låi bÎ  mÃt 
máu, chóng m¥t. 
 
107. Tåi sao uÓng nhiŠu Calcium låi tæng áp 
huy‰t, xÜÖng vÅn xÓp,và bÎ sån ÇÜ©ng niŒu. 
 
108. Tåi sao dùng hormone nhiŠu có håi thÀn 
kinh. 
 
109. CÖ th‹ cÀn chÃt vôi Ç‹ phát tri‹n xÜÖng, tåi 
sao có nh»ng ngÜ©i không dùng th¿c phÄm có 
chÃt calcium  mà cÖ th‹ vÅn phát tri‹n tÓt. 
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110. Tåi sao hút thuÓc lá nhiŠu håi tim, gan, ph‰, 
thÆn. 
 
111. Tåi sao c° h†ng khô mà không khát nÜ§c . 
 
112. Tåi sao uÓng nÜ§c xong, có ngÜ©I m¡c Çi 
ti‹u ngay. 
 
113. Tåi sao có ngÜ©i æn nhiŠu, mau Çói, mà 
không mÆp. 
 
114. Tåi sao có ngÜ©I uÓng nÜ§c ít låi Çi ti‹u ra 
nhiŠu. 
 
115. Loåi nÜ§c gì uÓng vào ít mà Çi ti‹u ra nhiŠu, 
loåi nÜ§c gì uÓng vào nhiŠu Çi   ti‹u ra ít hÖn sÓ 
lÜ®ng uÓng vào. 
 
116. Tåi sao có ngÜ©i dùng thuÓc ngû mà vÅn bÎ 
mÃt ngû. 
 
117. Tåi sao cùng m¶t chÙng bŒnh bón kinh niên 
, sau khi cho x° låi càng bÎ bón hÖn. 
 
118. Tåi sao có ngÜ©I cÖ th‹ ÇÀu nóng chân lånh 
hay ngÜ®c låi, chân nóng ÇÀu lånh, ho¥c có bàn 
tay nóng, ho¥c có bàn tay và ngón tay lånh tê. 
 
119. Nhìn m¡t bŒnh nhân bÎ bŒnh mãn tính, m¡t 
không có thÀn, gÓc bŒnh ª Çâu. 
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120. Tåi sao ngû hay rên, gÓc bŒnh ª Çâu. 
 
121. Tåi sao có ngÜ©I ngû hay nghi‰n ræng, gÓc 
bŒnh ª Çâu. 
 
122. Nguyên nhân nào mà ngû hay ngáy. 
 
149. Nguyên nhân nào mà ngû hay bÎ chäy nÜ§c 
dãi. 
 
123. Låm døng thuÓc x°, thuÓc an thÀn, thuÓc l®i 
ti‹u ho¥c uÓng nÜ§c nhiŠu tØ  3-151. lít nÜ§c m‡i 
ngày, hÆu qûa cûa s¿ khí hóa ngÛ hành ra sao. 
124.Tåi sao ÇÎnh bŒnh và sº døng huyŒt ÇiŠu trÎ 
Çúng mà k‰t qûa kém. 
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e- PHÂN BI�T ÂM DÐ÷NG, HÐ TH�C, 
HàN, NHI�T CHÙNG 
  
 
Câu 125 : 
Ch†n nh»ng dÃu hiŒu lâm sàng sau Çây s¡p theo 
âm, dÜÖng, hÜ, th¿c, hàn, nhiŒt chÙng : 
1-M¥t tr¡ng mét  2-m¥t xanh  3- M¥t tÓi nhåt 4- 
M¥t tÓi sÆm  5- M¥t ÇÕ sÆm  6- M¥t ºng ÇÕ  7- 
M¥t ÇÕ hÒng, 8-Tinh thÀn l© Ç©, 9- Tinh thÀn 
cuÒng táo, 10-lÜ«I ÇÕ sÆm, 11-lÜ«I khô nÙt, 12-
lÜ«I nhåt rêu trÖn, 13-lÜ«I rách nát, 14- rêu Çen 
m†c gai, 15-y‰u sÙc mŒt mÕi, 16-nóng näy b¿c 
b¶I, 17-không thích nói, 18- nói nhÕ y‰u, 19-nói 
to, 20- nói nhiŠu, 21- la hét, 22- thª y‰u nhË, 23-
thª gÃp, månh.24-phân tanh nhão. 25-phân 
cÙng, 26-Ti‹u v¥t nhiŠu lÀn nÜ§c trong, 27-Ti‹u ít 
nÜ§c ti‹u ÇÕ, 28- Mình mát, 29-Chân tay lånh, 
30-Mình nóng , 31- Bøng Çau Üa xoa n¡n, 32- 
Bøng Çau không Üa xoa n¡n. 34- Thích uÓng nÜ§c 
nóng.35- thích uÓng nÜ§c mát. 
 
Âm chÙng :............................................. 
DÜÖng chÙng   :..................................... 
Âm hÜ :  ................................   
DÜÖng hÜ :............................................    
Âm th¿c :................................   
DÜÖng th¿c : . ...................................... 
Th¿c hàn:................................   
Th¿c nhiŒt:............................................. 
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HÜ hàn :..................................                   
Th¿c hàn :............................................. 
 
Câu 126: 
Ch†n nh»ng dÃu hiŒu lâm sàng phân biŒt thành 
hai chÙng âm hÜ, dÜÖng hÜ : 
1-lòng bàn tay, chân nóng, 2- s¡c m¥t tr¡ng nhåt, 
3-chân tay không Ãm, 4-ti‹u nhiŠu nÜ§c trong, 5- 
phân lÕng, 6-sÓt cÖn vŠ chiŠu, 7-miŒng khô, 8- 
môi ÇÕ nhåt, 9- môi nh®t, 10-táo bón, 11- ti‹u 
vàng . 12-chÃt lÜ«I nhåt, 13- rêu tr¡ng trÖn, 14-
chÃt lÜ«I ÇÕ nhåt. 
 
Âm hÜ :----------------------------------------  
 DÜÖng hÜ :----------------------------------- 
 
Câu 127 : 
Ch†n nh»ng dÃu hiŒu lâm sàng Ç‹ phân biŒt tång 
nào hÜ : 
1-HÒi h¶p, 2- ñau ÇÀu, 3-Khí nghÎch, 4-Hay 
quên, 5- ¨ tai, 6-Run rÄy, 7-MÃt ngû hay mê, 8- 
Choáng váng, 9- Quáng gà, 10-lÜ«I ÇÕ khô, 11- 
LÜ«I ÇÕ nhåt, 12-lÜ«I ÇÕ, 13-LÜng gÓi mÕi Çau, 
14-gò má ÇÕ, 15- sÓt nhË vŠ chiŠu, 16-Di tinh, 
17-Ngû kém, 18-Khô miŒng 19- mÒ hôi tr¶m, 
20-Khàn ti‰ng, 21- Ho Ç©m dÈo dính máu. 
 
Tâm âm hÜ :----------------------------------  
Can âm hÜ:---------------------------------- 
Ph‰ âm hÜ :----------------------------------    
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ThÆn âm hÜ :-------------------------------- 
 
Câu 128 : 
Phân biŒt chÙng khí hÜ, khí th¿c theo dÃu hiŒu 
lâm sàng sau : 
1-Bøng Çau thích xoa n¡n, 2- Bøng Çau s® xoa 
n¡n, 3-chán æn, 4- Tiêu chäy, 5-Uå mºa nÃc cøc, 
6-chân tay lånh buÓt, 7-® hôi, 8- NÜ§c chua ª 
h†ng. 
 
Khí trÜ©ng vÎ hÜ :----------------------------   
Khí trÜ©ng vÎ th¿c :------------------------- 
 
Câu 129: 
Phân biŒt ph‰ khí hÜ, th¿c, theo dÃu hiŒu lâm 
sàng sau : 
1-thª ng¡n, 2- Thª nghËt, 3-TÙc ng¿c, , 4-ñ©m 
nhiŠu, 5-Kéo suyÍn, 6-Nói y‰u, 7-xuÃt mÒ hôi, 8-
Xây xÄm, 9- N¢m không yên. 
 
Ph‰ khí hÜ :--------------------------------     
 Ph‰ khí th¿c :---------------------------------- 
 
Câu 130 : 
Theo dÃu hiŒu lâm sàng, phân biŒt chÙng huy‰t 
hÜ, huÿ‰t th¿c : 
1-Hao tân dÎch, 2-Huy‰t Ù t¡c, 3-có mÒ hôi tr¶m, 
4-M¡t tr¡ng dã không có máu, 5-Da bÀm sÜng, 6-
Môi nhåt, 7-Môi ÇÕ thâm, 8-Suy nhÜ®c, 9- ñau 
mình. 9- Gân co rút, 10-MÃt ngû, 11-ñêm cäm 
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thÃy nóng, 12-Gân Ç¶ng thÎt giÆt, 13-Hông ng¿c 
tay vai Çau, 14-Chân tay co giÆt rút Çau, 15-Gi»a 
bøng gó th¡t Çau, 16-Bøng dÜ§I Çau nhÜ kim 
châm m¶t ch‡ cÓ ÇÎnh, 17-Çi cÀu ra phân Çen. 
 
ChÙng huy‰t hÜ :----------------------------  
ChÙng huy‰t th¿c:---------------------------- 
 
Câu 131 : 
Phân biŒt tång hÜ, th¿c, theo dÃu hiŒu lâm sàng : 
1-Hay bi thÜÖng, 2-CÜ©I nói hoài, 3-M¡t m©, 4- 
SÜ©n bøng Çau. 5-Âm nang teo, 6-Gân co rút, 7- 
Hay giÆn, 8- Hay s®, 9-Bøng trÜ§ng ÇÀy, 10- Chi 
n¥ng nŠ, 11-ˆn không tiêu, 12-Mình sÜng phù, 
13-Hay lo buÒn, 14-Bí Çåi tiŒn, 15-Thª høt hÖi, 
16-Khí nghÎch ho suyÍn, 17-Da lông không tÜÖi 
tÓt, 18-ñau tÙc bøng dÜ§I, 19-Bón giä, 20- Ti‹u 
hoài, 21- Tiêu chäy vŠ Çêm, 22-Hoa m¡t, 23- 
LÜng Çau . 
 
Tâm hÜ :--------------------------------------   
Tâm th¿c :------------------------------------ 
Can hÜ :--------------------------------------     
Can th¿c :------------------------------------ 
Tÿ hÜ :----------------------------------------    
Tÿ th¿c :-------------------------------------- 
Ph‰ hÜ :--------------------------------------     
Ph‰ th¿c :------------------------------------ 
ThÆn hÜ :------------------------------------      
ThÆn th¿c :----------------------------------- 
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Câu 132 : 
Phân biŒt dÃu hiŒu lâm sàng chÙng hàn, chÙng 
nhiŒt : 
1-M¥t tr¡ng, 2- M¥t xanh, 3- M¥t ÇÕ, 4-M¡t ÇÕ, 
5- M¡t tr¡ng , 6-M¡t mª l§n, 7- M¡t Üa nh¡m, 8- 
Môi khô nÙt, 9-Môi tr¡ng nh®t, 10- Môi ÇÕ, 11- 
Môi tím xanh, 12- Môi sÜng ÇÕ, 13-Móng tay 
xanh tím, 14- Móng tay ÇÕ tím, 15-LÜ«I nª to, 
16-LÜ«I tr¡ng nhåt, 17-LÜ«I cÙng sÜ®ng, 18- LÜ«I 
tr¡ng trÖn, 19-LÜ«I khô vàng, 20- LÜ«I có gai 
Çen, 21-ñ©m lÕng tr¡ng, 22- ñ©m vàng Ç¥c, 23- 
Tinh thÀn trÀm tïnh, 24- BÙc rÙt không yên, 25-Ða 
n¢m co s® lånh, 26-Ða n¢m ngºa du‡I th£ng 
chân, 27-Hay tr¢n tr†c læn l¶n, 28-Nói nhiŠu, 29- 
´t nói, 30- Thª månh, 31- Thª khë,32- Tiêu chäy, 
33- Bón phân khô hòn cøc, 34- Ti‹u nhiŠu nÜ§c 
trong, 35- Ti‹u ít, ÇÕ. 36- Không khát, 37-Thích 
uÓng mát, 38- Thích uÓng nóng, 39- Chi lånh, 40-
Chi nóng, 41- Bøng lånh Çau, 42- Bøng Çau n°I 
gò cøc. 
 
ChÙng hàn :---------------------------------- 
ChÙng nhiŒt :---------------------------  
 
Câu 133 : 
Ch†n câu Çúng. 
Løc dâm xâm phåm tØ dÜÖng vào phÀn vinh làm 
ra hôn mê, ræng nghi‰n ch¥t, hai tay n¡m ch¥t, 
Ç©m dãi ch¥n c° h†ng, g†I là chÙng gì : 
 



 24 

a : Âm b‰   b: dÜÖng b‰ 
 
Câu 134 : 
Ch†n nh»ng dÃu hiŒu lâm sàng sau Çây Ç‹ phân 
loåi theo chÙng : 
1-BŒnh ª da, lông, kinh, låc. 2- BŒnh ª tång phû, 
3-  §n lånh, phát nóng, Çau ÇÀu, mình, tay chân, 
4-Nóng d» d¶I hôn mê, ng¿c bøng tÙc Çau, khát. 
5-Rêu tr¡ng mÕng. 6-Rêu vàng ho¥c nám Çen. 
 
Bi‹u chÙng :-----------------------------------  
Lš chÙng :------------------------------------ 
 
Câu 135 : 
1-Phát nóng §n lånh không mÒ hôi. 2-S® lånh, 
không khát, ói mºa, tiêu chäy. 3- Chi lånh.4-Rêu 
tr¡ng mÕng Ü§t. 5- Rêu tr¡ng nhåt. 
 
Bi‹u hàn :-------------------------------------- 
Lš nhiŒt :------------------------------------ 
 
Câu 136 : 
1-Phát nóng. 2- MiŒng khát. 3-S® gió mình nóng, 
4-´t nÜ§c mi‰ng. 5-Có mÒ hôi ho¥c không. 6-M¡t 
môi ÇÕ. 7- Tâm phiŠn mu¶n. 
 
Bi‹u nhiŒt :------------------------------------ 
Lš nhiŒt :------------------------------------- 
 
Câu 137: 
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1-T¿ ra mÒ hôi. 2- S® gió. 3-Y‰u sÙc. 4- ´t nói. 5-
Chi lånh. 6-Iä lÕng, 7- Hòi h¶p. 8-Xây xÄm. 9-
LÜ«i nhåt rêu tr¡ng. 10-LÜ«i bŒu tr¡ng. 
 
Bi‹u hÜ :------------------------------------- 
 Lš hÜ :---------------------------------------- 
 
Câu 138 : 
1- Da lông không ra mÒ hôi. 2-Thª to, nói nhÕ. 3-
Bøng ÇÀy. 4-Táo bón, 5- Chi ra mÒ hôi. 6-Rêu 
tr¡ng. 7- LÜ«i cÙng sÜ®ng. 8- Rêu vàng khô. 
 
Bi‹u th¿c :----------------------------------  
Lš th¿c :--------------------------------------- 
 
Câu 139: 
Ch†n câu Çúng : 
1-N¶i nhiŒt thêm cäm phong hàn. 2-Phong hàn 
Ç‹ nhÆp vào lš hó nhiŒt. 3-SÓt s® lånh. 4-không 
mÒ hôi. 5-ñau mình mÄy. 6- Thª suyÍn do hàn. 
7- PhiŠn táo, khát nÜ§c, bón. 
 
a-ChÙng bi‹u hàn lš nhiŒt  :---------------    
b-Bi‹u nhiŒt lš hàn.:------------------------- 
 
Câu 140 : 
Ch†n câu Çúng . 
1-Tÿ vÎ hàn. 2-Cäm nhiŒt. 3- ˆn nhiŠu thÙ mát 
hàn. 4-SÓt Çau ÇÀu. 5- S® gió. 6-Tiêu chäy. 7-
Chân tay lånh. 8- Không khát. 
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a-ChÙng bi‹u hàn lš nhiŒt :---------------------- 
b-Bi‹u nhiŒt lš hàn:--------------------- 
 
Câu 141 : 
Ch†n câu Çúng. 
1-Tà khí th¿c, chính khí hÜ. 2-Trung khí bÃt túc, 3- 
Cäm hàn. 4-S® lånh. 5-SÓt không mÒ hôi. 6-Kém 
æn. 7- Y‰u ÇuÓi. 8-MŒt mÕi. 
 
a-Bi‹u th¿c lš hÜ:---------------------------   
b-Bi‹u hÜ lš th¿c:-------------------------- 
 
Câu 142 :  
Ch†n câu Çúng . 
1-NhiÍm cäm. 2-s® gió. 3-Ra mÒ hôi. 4-ñau 
bøng. 5-Táo bón. 
 
a-Bi‹u th¿c lš hÜ :-------------------------    
b-Bi‹u hÜ lš th¿c:--------------------------- 
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f-ñÎnh bŒnh,vë bi‹u ÇÒ,tìm nguyên 
nhân.Cách ch»a vuÓt huyŒt : 
 
143.RÓi loån tiêu hóa, Ìa chäy nÜ§c trong,æn uÓng 
không tiêu, chân tay lånh, mình n¥ng nŠ.  
 
144.Viêm nhiÍm gan,mÆt,ru¶t,ti‹u ít, nÜ§c ti‹u 
vàng,Çau bøng, môi ÇÕ 
 
145.NgÜ©I suy gÀy, s¡c m¥t vàng héo, hÖi 
phù,suy dinh dÜ«ng,chân tay lånh, æn không 
tiêu,Ìa chäy, Üa n¢m, ít hoåt Ç¶ng. 
 
146.Có nÜ§c trong ° bøng làm bøng to khó 
thª,n¥ng ng¿c, chân tay gÀy Óm,cº Ç¶ng n¥ng 
nŠ.  
 
147.Co th¡t khí quän,dÎ Ùng, không khát, lÜ«i 
tr¡ng trÖn, ng¿c sÜ©n Çau tÙc không n¢m ngºa 
ÇÜ®c, n¥ng mí m¡t. 
  
148.SÓt cao,m¥t ÇÕ, hai gò má ÇÕ,khát nÜ§c, 
h†ng ÇÕ Çau, ÇaÎ ti‹u tiŒn khó, Ç©m Ç¥c có khi 
lÅn máu, ho Çau ran ng¿c ra sau lÜng 
 
149.Thª khë, ti‰ng nói y‰u thÃp,thÜ©ng ra mÒ 
hôi, c° khô, m¥t tr¡ng nh®t, da khô nhæn, thi‹u 
hô hÃp.  
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150.SuyÍn, ng¿c ÇÀy, ngÄng ÇÀu lên m§i thª 
ÇÜ®c, sÜ©n ng¿c Çau. 
 
151.Di tinh ,ù tai, ræng lung lay,Çau lÜng Çùi ê 
Äm, liŒt dÜÖng ,ho lâu ngày, nóng vŠ Çêm, Ç° 
mÒ hôi tr¶m,ngÜ©i gÀy còm,miŒng khô, h†ng 
Çau, ti‹u ít, huy‰t áp tæng. 
 
152.Hai chân lånh, mÒ hôi t¿ ra nhiŠu,hay Çi Ìa 
lúc gÀn sáng,bøng ÇÀy tÙc, s¡c m¥t xåm Çen, gÀy 
y‰u, áp huy‰t thÃp. 
 
153.Phát sÓt,s® lånh,Çau ÇÀu.  
 
154.Phát sÓt ít, s® rét nhiŠu,Çau mình mÄy,miŒng 
khô khát, Çau ÇÀu, không có mÒ hôi,måch ÇÆp 
månh. 
 
155.SÓt nhiŠu có mÒ hôi, s® gió, n¥ng ÇÀu, khô 
miŒng, khát nÜ§c, ho, h†ng ÇÕ Çau, ti‹u vàng, 
rêu lÜ«i mÕng.  
 
156.S® rét,phát nóng, mình n¥ng nŠ, Çau ê Äm, 
ÇÀu n¥ng, nghËt mÛi, m¡t hÖi vàng,  Çau nhÙc cÖ 
xÜÖng.  
 
157. nÜ§c màng ph°i, ng¿c sÜ©n ÇÀy tÙc, hoa 
m¡t, tâm Ç¶ng, hÖi thª ng¡n mà ho, rêu lÜ«i trÖn 
không khát 
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158.Phù nŠ tay chân,m¥t,bøng 
 
159.Phù, ngÜ©i khÕe, måch månh, phát nóng 
muÓn uÓng nÜ§c.  
 
160.Phù, ngÜ©I y‰u, måch y‰u, ÇaÎ tiŒn không 
thông.  
 
161.NhÙc ÇÀu, bÙc rÙt, sÓt cao,da thÎt nóng nhÜ 
lºa, s® nóng, không ra mÒ hôi, khát, uÓng nÜ§c 
nhiŠu. 
 
162.NhÙc ÇÀu, sÓt cao, s® lånh, chân tay Çau 
nhÙc, da nóng mà không ra mÒ hôi. 
 
163-Vë m¶t bi‹u ÇÒ bŒnh th¿c nhiŒt. Có bao 
nhiêu trÜ©ng h®p? 
Tìm nguyên nhân theo Tinh-Khí-ThÀn. 
DÃu hiŒu lâm sàng theo tÙ chÄn. 
DÃu hiŒu lâm sàng theo huyŒt. 
PhÜÖng pháp ch»a b¢ng huyŒt. 
PhuÖng pháp Çiêù chÌnh æn uÓng. 
PhÜÖng pháp ch»a b¢ng tÆp luyŒn khí công. 
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g- Cách Ch»a bŒnh nhiŒt b¢ng 
huyŒt VINH-H®p : 
 
 1.CÀn cho uÓng nÜ§c nhi‹u Ç‹ giäi nhiŒt 
bên trong trÜ§c khi châm cÙu. 
 2.CÀn tä Vinh huyŒt cho xuÃt mÒ hôi së 
khÕi. 
 3.TrÜ§c lÃy Vinh huyŒt ª trên kinh dÜÖng 
bên trái ( bên nhân nghinh) Ç‹ tä dÜÖng tà,sau 
m§I  tä Vinh huyŒt ª trên kinh âm (bên trái) Ç‹ 
dÜ«ng âm khí. 
 4.Sau b° H®p huyŒt trên kinh âm  bên phäi 
(bên khí khÄu ) Ç‹ ch»a bŒnh nhiŒt. 
 5.MuÓn bi‰t cÀn phäi tä và b° kinh nào Ç‹ 
ch»a bŒnh nhiŒt phäi khám theo dÃu hiŒu lâm 
sàng và s¡c khí, mÀu s¡c tÜÖi sáng là bŒnh còn 
nhË m§I phát, mÀu s¡c sÆm tÓi là bŒnh n¥ng. 
 
Kinh bŒnh  :    
Can nhiŒt :                                 
Má bên trái ÇÕ trÜ§c ( m¶c sinh hÕa kh¡c kim) 
Tâm nhiŒt :                   
M¡t, m¥t ÇÕ trÜ§c (m¶c và hÕa ÇŠu th¿c) 
Tÿ nhiŒt : 
MÛi ÇÕ trÜ§c ( hÕa Tÿ  truyŠn nghÎch lên tâm) 
Ph‰ nhiŒt :         
Má bên phäi ÇÕ trÜ§c (ph‰ bÎ phong tà) 
ThÆn nhiŒt :        
 C° và c¢m ÇÕ trÜ§c (VŒ khí BQ.nhiÍm tà nhiŒt 
håi thÆn.) 
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BŒnh nguy hi‹m Ç‰n tánh mång trong 
trÜ©ng h®p tà khí xâm nhÆp vào sâu trong kinh 
dÜÖng (Çi tØ nhÃt dÜÖng là kinh thi‰u dÜÖng 
thu¶c bi‹u, truyŠn vào nhÎ dÜÖng là kinh dÜÖng 
minh ª l§p bán bi‹u bán lš, sau truyŠn vào tam 
dÜÖng là kinh thái dÜÖng thu¶c lš, Çó là hai kinh 
Ti‹u trÜ©ng và Bàng quang, nhÜ vÆy là các kinh 
dÜÖng ÇŠu Çã bÎ bŒnh, mà låi g¥p thêm chÙng 
bŒnh cûa hai kinh tam âm là kinh Can và Tâm bào, 
là tà khí cÛng Çã xâm nhÆp vào tØ nhÃt âm, sang 
nhÎ âm Ç‰n tam âm). Cä hai tà c¿c âm c¿c dÜÖng 
tÜÖng tranh, khi‰n cÖ th‹ lúc nóng lúc lånh, xuÃt 
mÒ hôi lúc nóng lúc lånh, n‰u kinh Quy‰t âm can 
m¶c th¡ng Tÿ VÎ th° thì chính khí tÿ vÎ suy båi, 
can m¶c tà truyŠn ngÜ®c vào thÆn thûy là 
ch‰t.Nguyên nhân do không bi‰t bŒnh Çang ª 
kinh nào,chÌ ch»a ng†n nên bŒnh truyŠn sâu vào 
trong Çû 12 kinh nhiÍm bŒnh. 
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Bài tÆp mÅu : 
 
Cách ch»a bŒnh Can nhiŒt. 

1.Theo cách ch»a trên, dùng vinh huyŒt 
cûa kinh dÜÖng là ñªm, tä HiŒp khê bên trái , rÒi 
tä vinh huyŒt cûa kinh can bên trái là Hành gian. 

2.B° h®p huyŒt kinh Can bên phäi  là Khúc 
tuyŠn. 
 
Bài tÆp : Cách ch»a b¢ng vinh, h®p huyŒt. 
 
164-Cách ch»a tâm nhiŒt. 
165- Cách ch»a Tÿ nhiŒt. 
166- Cách ch»a Ph‰ nhiŒt. 
167. Cách ch»a ThÆn nhiŒt . 
 
Ch»a b¢ng cách vuÓt huyŒt : 
 
168-Ch»a tâm nhiŒt 
169-Ch»a can nhiŒt 
170-Ch»a tÿ nhiŒt 
171-Ch»a ph‰ nhiŒt 
172-Ch»a thÆn nhiŒt 
173-Ch»a tâm hÜ 
174-Ch»a can hàn 
175-Ch»a tÿ hàn 
176-Ch»a ph‰ hàn 
177-Ch»a thÆn hàn 
178-Ch»a tâm th¿c 
179-Ch»a can th¿c 
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180-Ch»a tÿ th¿c 
181- Ch»a ph‰ th¿c 
182-Ch»a thÆn th¿c 
183-Ch»a can hÜ 
184- Ch»a tÿ hÜ 
185-Ch»a ph‰ hÜ 
186-Ch»a thÆn hÜ 
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h- X‰p dÃu hiŒu lâm sàng cûa 
chÙng và bŒnh : 
 
187-Do chÙng tam dÜÖng th¿c nhiŒt  bªi ba kinh 
VÎ, ñªm, Bàng quang ÇŠu nhiŒt k‰t khí ª gan làm 
ra bŒnh gì ? 
 
a-Can nhiŒt    
b-VÎ nhiŒt   
c-ñªm nhiŒt   
d-Bàng quang nhiŒt    
e-Chai gan. 
 
188-Do chÙng tam âm th¿c hàn  bªi ba kinh Can, 
Tÿ, ThÆn ÇŠu hàn k‰t khÓi u ª bøng dÜ§i làm 
thành bŒnh gì ?   
 
a-can hÜ hàn      
b-tÿ hÜ 
c-thÆn hàn      
d-bÜ§u tº cung  
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BŒnh cao áp huy‰t : 
 
Có th‹ do nhiŠu chÙng khác nhau làm ra bŒnh 
nhÜ a-chÙng can hÕa vÜ®ng, b-chÙng can phong 
n¶i Ç¶ng, c-chÙng dÜÖng cang can nhiŒt thÎnh, d- 
chÙng âm hÜ dÜÖng cang, e-chÙng can thÆn âm 
hÜ,  f-chÙng âm dÜÖng lÜ«ng hÜ... 
 
189-ñÀu nóng hÖn chân, ÇÀu cæng Çau,váng ÇÀu, 
buÒn b¿c, dÍ cáu giÆn, h†ng khô khát nóng, thích 
uÓng mát, bón, ti‹u vàng, chÃt lÜ«i ÇÕ, rêu lÜ«i 
vàng, thu¶c chÙng gì ? 
 
a b c       d  e f 
 
190-ñÀu cæng Çau,váng, miŒng h†ng khô, dÍ cáu 
giÆn,mÕi lÜng gÓi, s¡c lÜ«i ÇÕ, rêu khô, thu¶c 
chÙng gì ? 
 
a b c        d e f 
 
 
191-Chóng m¥t hoa m¡t, hay quên, mÃt ngû, 
lÜng gÓi nhÙc mÕi, king nguyŒt không ÇŠu, bón, 
lÜ«i ÇÕ, rêu ít, thu¶c chÙng gì ? 
 
a b c        d          e         f  
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Trong trÜ©ng h®p m¶t bŒnh có m¶t chÙng 
,cÀn phân biŒt bŒnh do tång hay phû nào bÎ hÜ, bÎ 
th¿c, bÎ hàn, bÎ nhiŒt, và  nguyên nhân do tinh 
hay khí hay thÀn làm ra, dÃu hiŒu lâm sàng thu¶c 
chÙng nào và cuÓi cùng cÀn phäi truy tìm nguyên 
nhân gÓc phát bŒnh do tång phû nào Çã tåo ra 
chÙng Ãy, bŒnh Ãy, m§i có ÇÜ®c cách ch»a Çúng. 
 
BŒnh ngoåi cäm : 
 
DÃu hiŒu lâm sàng chung : sÓt, nghËt mÛi, chäy 
nÜ§c mÛi, ho, Çau mình mÄy. 
Thêm các dÃu hiŒu lâm sàng riêng biŒt cûa m‡I 
chÙng khác nhau së tåo ra chÙng khác nhau nhÜ 
a-Do chÙng phong hàn ,b-Do chÙng cäm lånh 
mùa hè, c-Do chÙng ngoåi hàn, n¶i nhiŒt. d-Do 
chÙng phong hàn giáp thÃp. e-Do chÙng phong 
nhiŒt . 
 
Hãy ch†n Çúng chÙng cho các câu sau : 
 
192-Thêm dÃu hiŒu s® lånh,không mÒ hôi,Ç©m 
tr¡ng loãng, rêu lÜ«i tr¡ng mÕng trÖn, do chÙng 
gì ? 
 
a b c          d e 
 
193-Thêm dÃu hiŒu s® gió, h†ng khô Çau, Ç©m 
dính, Ç° mÒ hôi,ÇÀu lÜ«i ÇÕ, rêu lÜ«i vàng, do 
chÙng gì ? 
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a b c         d e 
 
194-Thêm dÃu hiŒu ÇÀu Çau cæng,ngÜ©i nóng 
hâm hÃp, chân tay mÕi n¥nh nŠ, bøng trÜ§ng 
ho¥c Çau bønh Çi cÀu, rêu lÜ«i trÖn,do chÙng gì ? 
a b c          d e 
 
195-SÓt s® lånh, không mÒ hôi, miŒng khát, nÜ§c 
ti‹u vàng,rêu lÜ«i vàng mÕng.Do chÙng gì ? 
 
a b c         d e 
 
 
196-S® lånh không ra mÒ hôi ,ÇÀu mình Çau, 
h†ng khô Çau, Ç©m dính.Do chÙng gì 
 
a b c          d e  
 
 
BŒnh viêm ph‰ quän: 
 
DÃu hiŒu lâm sàng chung : SÓt, ho Ç©m. 
Thêm dÃu hiŒu riêng tåo ra chÙng riêng nhÜ : 
 
a-Do chÙng phong hàn . 
b-Do chÙng phong nhiŒt . 
c-Do chÙng ph‰ hÜ hàn giáp Ç©m Äm . 
d-Do chÙng khí hÜ Ç©m tr†c . 
e-Do ph‰ uÄn nhiŒt Ç©m . 
f-Do chÙng âm hÜ (ph‰ thÆn) : 
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1977-G¥p gió lånh ho nhiŠu,Ç©m tr¡ng trong 
loãng,s® lånh,ÇÀu và chân tay Çau nhÙc, miŒng 
nhåt không khát,lÜ«i ÇÕ nhåt, rêu lÜ«i tr¡ng 
trÖn.Do chÙng gì ? 
 
a b c         d e 
 
198-S® gió,Ç©m dính, h†ng khô Çau, ÇÀu lÜ«i 
ÇÕ.Do chÙng gì ? 
 
a b c          d e 
 
199-G¥p gió thì ho,Ç©m tr¡ng loãng có b†t, tÙc 
ng¿c, miŒng nhåt không khát,thích uÓng nóng, 
dÍ ra mÒ hôi, rêu lÜ«i tr¡ng trÖn.Do chÙng gì ? 
 
a b c          d e 
 
200-Ti‰ng ho nhÕ, ho kéo dài,khi ho ho¥c hoåt 
d¶ng thì toát mÒ hôi, thª ng¡n, tÙc ng¿c, æn ít, 
lÜ«i nhåt, rêu dính nh§t.Do chÙng gì ? 
 
a b c         d e 
 
201-Ho gÃp, Ç©m vàng dính, miŒng khô, tÙc 
ng¿c,chÃt lÜ«i ÇÕ, rêu lÜ«i vàng.Do chÙng gì ? 
 
a          b c         d e 
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202-Ho khan không Ç©m ho¥c ít Ç©m, h†ng, 
miŒng khô ráo, chân tay nóng, lÜng gÓi nhÙc mÕi, 
Çàn ông di tinh, lÜ«i ÇÕ nhåt rêu lÜ«i ít.Do chÙng 
gì ? 
 
a b c          d e 
 
 
BŒnh hen ph‰ quän : 
 
Là bŒnh dÎ Ùng cûa ph°i, Çông y g†i là bŒnh háo , 
nguyên nhân do Ç©m tr†c tích lÛy trong ph°i lâu 
ngãy dÅn Ç‰n ph‰, tÿ, thÆn hÜ låi do th©i ti‰t thay 
Ç°i, do æn uÓng bÎ dÎ Ùng,hay do hút thuÓc uÓng 
rÜ®u ho¥c làm viŒc quá mŒt nh†c, lúc lên cÖn thª 
khò khè, gÃp gáp nhÜ suyÍn, n¢m ngºa khó thª, 
khäc Ç©m.ñông y phân biŒt thành các chÙng sau : 
 

a- Do chÙng hàn . 
b- Do chÙng Ç©m nhiŒt . 
c- Do chÙng Ç©m tr†c.  
d- Do chÙng khí hÜ . 
e- Do chÙng dÜÖng hÜ  
f- Do chÙng âm hÜ . 

 
203-SuyÍn phát Ç¶t ng¶t, thª gÃp, khó, có ti‰ng 
kéo Ç©m, khåc Ç©m tr¡ng loãng,sÓt, s® 
lånh,không khát, chäy nÜ§c mÛi trong,Çau nhÙc 
mình, chÃt lÜ«i nhåt, rêu lÜ«i tr¡ng.Do chÙng gì ? 
a b c          d e f 
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204-Tr©i n¡ng ho¥c ª nÖi nóng bÎ tÙc ng¿c khó 
thª, thª gÃp, Ç©m vàng dính, miŒng khát, buÒn 
b¿c, bón, lÜ«i ÇÕ ,rêu vàng nh¤n.Do chÙng gì ? 
 
a b c d e f 
 
205-Khi lên cÖn Ç©m khò khè trong c°,tÙc ng¿c, 
bøng, sÜ©n, buÒn nôn, không n¢m ÇÜ®c, reÜ lÜ«i 
tr¡ng dính.Do chÙng gì ? 
 
a b c          d         e f 
 
206-HÖi thª ng¡n,nói nhÕ ,æn uÓng kém, sau khi 
æn sình bøng, ho Ç©m tr¡ng, t¿ xuÃt mÒ hôi, lÜ«i 
nhåt.Do chÙng gì ? 
 
a b c         d e f 
 
207-Khi vÆn Ç¶ng thì thª khò khè, ho Ç©m trong, 
loãng, s® lånh, chi lånh, ti‹u nÜ§c trong nhiŠu,lÜ«i 
nhåt bóng,rêu tr¡ng trÖn.Do chÙng gì ? 
 
a b c         d e         f 
 
208-Bàn tay chân nóng, ho Ç©m ít mà dính, h†ng 
ráo miŒng khô, thª khò khè, buÒn b¿c,chÃt lÜ«i 
ÇÕ.Do chÙng gì ? 
 
a b c         d e f 
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i- ngoåi cäm løc dâm 
 
209-BÓn mùa cäm måo là do th©I ti‰t khí hÆu tåo 
ra khí phong, khí hàn, khí thº, khí thÃp, khí táo, 
khí nhiŒt, làm t°n thÜÖng bì phu cÖ nhøc, xâm 
nhÆp vào ÇÜ©ng kin thái dÜÖng bàng quang, có 
dÃu hiŒu chung khi khám lâm sàng nhÜ :nhÙc 
ÇÀu, phát nóng, Çau mình, nghËt mÛi, thª khò 
khè, ho, nhÜng Ç‹ phân biŒt bŒnh thu¶c loåi tà 
khí nào gây ra còn có các dÃu hiŒu riêng : 
 

a-Tay chân móp lånh, hÖi thª ra lånh.  b-ho, s° 
mÛi, thª khò khè.  c-mình n¥ng nŠ, Çau mÕi 
xÜÖng gân. d-mình nóng, môi miŒng khô 
khát.  e-ho, khí nghÎch, ói khan. 
 

BŒnh phong hàn :---------------------------- 
BŒnh phong nhiŒt :--------------------------- 
BŒnh thÃp khí :------------------------------- 
BŒnh thº nhiŒt :------------------------------- 
BŒnh thº thÃp :------------------------------ 
 
210-BŒnh løc dâm gây ra : a-nhÙc ÇÀu, cÙng Çau 
cÀn c° và c¶t sÓng, §n lånh, không mÒ hôi.  b-
môi miŒng khô thích ngÆm nÜ§c lånh, nóng trong 
cÖ nhøc.  c-m¥t m¡t xây xÄm,miŒng Ç¡ng, tai 
lùng bùng, nôm mºa, Çau sÜ©n, nóng lånh sÓt 
rét. 
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ChÙng cûa kinh Thái dÜÖng bàng quang :----------
--------- 
ChÙng cûa kinh DÜÖng minh vÎ :---------------------
-------- 
ChÙng cûa kinh Thi‰u dÜÖng Çªm :-----------------
-- 
 
Câu 211: 
DÜÖng phong hay ngoåi phong xâm nhÆp vào cÖ 
th‹ tØ kinh Çªm làm håi gan gây ra bŒnh ThÜÖng 
Phong rÒi m§I truyŠn sang kinh khác, có nhiŠu 
dÃu hiŒu khác nhau nhÜ : a-bón, trÜ§ng bøng, 
chóng m¥t.   b-co giÆt bÃt tÌnh,tr®n m¡t, cÙng 
gáy, hàm.  c-dÎ Ùng n°I mŠ Çay nhÜ håt vØng.  d-
mŠ Çay ÇÕ.  e-mŠ Çay tái Çi tái låi nhiŠu næm.  f-
vØa sÓt vØa rét, nóng lånh, Çau ÇÀu, nghËt ho¥c 
chäy nÜ§c mÛi, g¥p gió ho nhiŠu Ç©m tr¡ng 
loãng. 
 
ChÙng phong nhiŒt :--------------------------- 
ChÙng phong chÄn :------------------------ 
ChÙng phong giän :---------------------------- 
ChÙng cäm phong hàn :------------------- 
ChÙng mŠ Çay do khí huy‰t hÜ :------------ 
ChÙng mŠ Çay do gan nhiŒt--------------- 
 
Câu 212 : 
ChÙng tš là do ba chÙng phong, hàn, thÃp, h®p 
låi làm Çau, có các dÃu hiŒu  nhÜ : a-sÜng Çau tê 
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mÕi b¡p thÎt, gân, xÜÖng.  b-gù lÜng, suyÍn, hÒi 
h¶p. 
 
Tà khí nhÆp bi‹u :-----------------------  
Tà khí nhÆp lš :-------------------------------- 
 
Câu 213 : 
Phân biŒt chÙng phong, ngoåi là phong cûa løc 
dâm do th©I ti‰t khí hÆu xâm nhÆp vào cÖ th‹, 
tùy theo âm th¡ng hay dÜÖng th¡ng nhÜ ngoåi 
phong hàn ho¥c ngoåi phong nhiŒt, ho¥c trong 
cÖ th‹ có s¤n hàn hay nhiŒt nhÜ ngÜ©I có tång 
hàn thÜ©ng bÎ bŒnh phong hàn, tång ngÜ©I nhiŒt 
thÜ©ng bÎ bŒnh phong nhiŒt. Hãy phân biŒt dÃu 
hiŒu lâm sàng Ç‹ x‰p loåi chÙng nào, nhÜ : a-tà 
khí xâm nhÆp tØ da lông vào ph‰ ,l‡ chân lông 
mª, ho, s® lånh, s° mÛi, Çàm lÕng, lÜ«I có rêu 
tr¡ng, ti‹u nhi‹u, không khát, mình mát ho¥c 
lånh.   b-tà khí xâm nhÆp tØ miŒng mÛi vào ph‰ 
khi‰n cho ghét không s® lånh, miŒng khô, Çau 
c°, nhÙc ÇÀu, mình nóng, khát nÜ§c. 
 
ChÙng phong hàn :----------------   
ChÙng phong nhiŒt :------------------------ 
 
Câu 214 : 
Tà khí løc dâm xâm nhÆp vào nh»ng kinh nào 
:Ch†n nh»ng câu Çúng. 
a-Kinh thái dÜÖng Bàng quang.   
b-Kinh DÜÖng Minh VÎ.    
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c-Kinh thû thi‰u dÜÖng  Tam tiêu.    
d-Kinh túc thi‰u duÖng ñªm. 
e-Kinh thû thái âm ph‰. 
f-Kinh túc Quy‰t âm Can. 
 
Câu 215: 
Kinh nào tåo ra vŒ khí bäo vŒ cÖ th‹ : Ch†n nh»ng 
câu Çúng . 
a-Túc dÜÖng minh vÎ kinh.    
b-Túc quy‰t âm Can kinh.    
c-Thû thái âm ph‰ kinh.    
d-Túc thi‰u dÜÖng Çªm kinh. 
e-Túc Thái dÜÖng Bàng quang kinh. 
f-Thû thi‰u dÜÖng tam tiêu kinh. 
 
Câu 216 : 
Ch†n x‰p nh»ng dÃu hiŒu bŒnh vào Çúng chÙng : 
a-nhÙc ÇÀu cÙng cÀn c°, §n lånh.  b-miŒng môi 
khô, nóng trong da thÎt.  c-s° mÛi ho khò khè.  d-
chân tay móp lånh.  e-ho khí nghÎch ói khan.  f-
mình n¥ng nŠ Çau mÕi xÜÖng gân.  g-xây xÄm, 
miŒng Ç¡ng tai lung bùng.  h-bón, trÜ§ng bøng, 
chóng m¥t.  i-dÎ Ùng n°I mŠ Çay nhÜ håt vØng.  j-
vØa sÓt vØa rét, g¥p gió ho nhiŠu.  k-mình nóng 
miŒng môi khô khát.  l-gù lÜng suyÍn, hÒi h¶p.  
m-co giÆt bÃt tÌnh, tr®n m¡t, cÙng gáy. n-mŠ Çay 
ÇÕ.  o-mŠ Çay tái Çi tái låi nhiŠu næm. p-tà khí løc 
dâm xâm nhÆp vào ph‰ qua l‡ chân lông.  q-tà 
khí løc dâm xâm nhÆp vào ph‰ qua mÛi miŒng. 
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ChÙng cäm phong hàn :-------------------- 
ChÙng cäm phong nhiŒt :-------------------- 
ChÙng phong chÄn :------------------------ 
ChÙng thº nhiŒt :----------------------------- 
ChÙng khí huy‰t hÜ :------------------------  
ChÙng gan nhiŒt :---------------------------- 
ChÙng tš nhÆp bi‹u :------------------------ 
ChÙng tš nhÆp lš :---------------------------- 
ChÙng phong chÄn :------------------------- 
ChÙng phong giän :-------------------------- 
ChÙng thº thÃp :----------------------------- 
 
ChÙng thÃp :----------------------------------- 
 
Câu 217 : 
VŒ khí tØ Çâu mà có ? Ch†n nh»ng câu Çúng. 
 
a-TØ thûy khí hå tiêu thu¶c bàng quang do hÕa 
khí chuy‹n hóa thành tân dÎch. 
b-Do ph‰ khí bäo vŒ da lông. 
c-Do vÎ khí tåo ra. 
d-Do thân khí tåo ra. 
 
Câu 218: 
S® lånh, m¥c áo trùm chæn mÃy l§p cÛng vÅn 
lånh, do kinh nào hÜ ? 
 
a-Kinh ph‰.    b-Kinh VÎ 
c-Kinh Bàng quang   d-Kinh Tâm. 
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Câu 219 : 
Tåi sao th©I ti‰t làm ho ,nghËt mÛi, ói khan, Çau 
mình mÄy ? Ch†n nh»ng câu Çúng  
a-Do tà khí xâm nhÆp phÀn vŒ, dÜÖng khí trong 
thân không thông ra ÇÜ®c ngoài da thành khí 
nghÎch lên h†ng phát ra ti‰ng ho. 
b-Do dÜÖng khí uÃt k‰t ÇÄy nÜ§c lên thÜ®ng tiêu 
thành ho , nghËt mÛi và ói khan. 
c-Do ph‰ khí làm ho. 
d-Do tÿ khí hÜ làm Çau mình mÄy. 
 
Câu 230 : 
Hàn tà xâm phåm phÀn vŒ có hai trÜ©ng h®p xäy 
ra khác nhau : 
 
a-ngÜ©I phát sÓt trÜ§c rÒi cäm thÃy §n lånh. 
b-ngÜ©I thÃy §n lånh ngoài da trÜ§c ít ngày m§I 
phát sÓt sau. 
 
Do dÜÖng khí bŒnh nhân Çã suy y‰u :------- 
Do dÜÖng khí bŒnh nhân chÜa suy y‰u :--------- 
Do dÜÖng khí bŒnh nhân còn khÕe :---------- 
 
Câu 231 : 
TruyŠn lš bi‰n nhiŒt là gì ?. Ch†n câu Çúng. 
 
a-Là hàn tà tØ bi‹u vào lš . 
b-M§i bÎ cäm lånh ho¥c ngÜ©i §n lånh, không 
ch»a kÎp th©i vài ngày sau m§i phát sÓt. 
c-Là nhiŒt tà tØ bi‹u vào lš. 
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Câu 232 : 
Phân biŒt bŒnh nóng sÓt do tà khí nào gây ra, nhÜ 
:  
a-Muà Çông, nguyên khí suy, tà khí hàn làm t°n 
thÜÖng bì phu. 
b-NgÜ©I tång hàn s¤n Än phøc trong ngÜ©I, låi bÎ 
nhiÍm cäm hàn. 
c-NgÜ©I tång nhiŒt s¤n Än phøc trong ngÜ©I, låi bÎ 
nhiÍm cäm nhiŒt. 
d-Phong xâm nhÆp qua da lông bÎ hª. 
e-Phong xâm nhÆp qua mÛi miŒng.  
f- Cäm nhiŒt mùa xuân. 
 
ChÙng phong hàn mùa Çông ( thÜÖng hàn );-------
---------------------------------------- 
ChÙng cäm phong nhiŒt :-----------------------------
---------------------------------------- 
ChÙng thÜÖng phong tång hàn :---------------------
---------------------------------------- 
ChÙng thÜÖng phong tång nhiŒt :-------------------
---------------------------------------- 
ChÙng xuân ôn :----------------------------------------
--------------------------------------- 
 
Câu 233 : 
BŒnh ôn nhiŒt là khí hÆu ôn hòa cûa mùa xuân, 
khí hÆu nhiŒt cûa mùa hå, giao th©I gi»a hai mùa 
gây ra khí bÃt thÜ©ng làm bŒnh ôn-nhiŒt Än phøc 
trong cÖ th‹ lâu ngày làm y‰u hŒ thÓng vinh-vŒ ( 
chÙc næng nuôi dÜ«ng và bäo vŒ cÖ th‹ ), Ç‰n 
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mùa hå g¥p tà nhiŒt xâm nhÆp sinh phát nóng 
sÓt, nhÙc ÇÀu, Çau mình, miŒng nóng khô khát, 
không s® lånh. BŒnh giÓng nhÜ bŒnh thÜÖng hàn, 
nhÜng Çi‹m khác nhau Ç‹ phân biŒt  hai bŒnh 
qua nh»ng dÃu hiŒu lâm sàng  nhÜ : 
 
a-CÀn c° cÙng ÇÖ.   
b-Nóng sÓt s® lånh.   
c-MÛi nghËt.  
d-Nóng sÓt không s® lånh.   
e-MiŒng nóng khô khát. 
 
BŒnh thÜÖng hàn :----------------------------- 
BŒnh ôn nhiŒt :---------------------------- 
 
Câu 234 : 
Phân biŒt bŒnh thÜÖng phong và phá thÜÖng 
phong  qua nh»ng dÃu hiŒu lâm sàng sau : a-bì 
phu bÎ ÇÙt rách cân måch.  b-ung nh†t ghÈ lª,  c-
Çàn bà bæng huy‰t.  d-da lông hª. e-trong ngÜ©i 
s¤n hàn tà ho¥c nhiŒt tà Än phøc.  f- huy‰t khô 
làm co rút 
gân tay chân, lÜng rút cong.  g-phát nóng s® 
lånh.  h-ræng c¡n ch¥t, tay chân rung giÆt.  i-s° 
mÛi, ho , s® lånh, không khát.  j-ghét nóng s® 
lånh Çau c° miŒng khô khát. 
 
BŒnh thÜÖng phong nhiŒt :---------------------------
------------------ 
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BŒnh thÜÖng phong hàn :-----------------------------
----------------- 
BŒnh phá thÜÖng phong :-----------------------------
------------------ 
 
Câu 235 : 
Phân biŒt tình trång bŒnh   
a-ThÜÖng phong nhiŒt,  
b-ThÜÖng phong hàn.   
c-Phá thÜÖng phong. 
 
BŒnh thu¶c bi‹u :----------BŒnh thuôc lš :-----------
BŒnh bán bi‹u bán lš :------------ 
 
Câu 236 : 
TruyŠn kinh bi‰n chÙng có dÃu hiŒu lâm sàng nhÜ 
: 
 
a-nóng nhiŠu, khát nÜ§c, miŒng lÜ«I khô nÙt.  b-
Üa nôn mºa.  c-nóng sÓt mê man. 
 
Do tà nhiŒt vào vÎ nhiŒt :--------------------- 
Do vÎ khí nghÎch :------------------------ 
Do tâm vÎ th¿c nhiŒt :------------------ 
 
Câu 237 : 
DÃu hiŒu lâm sàng nhÜ : 
a- BÙc rÙt không yên.   
b- Tâm thÀn rÓi loån.   
c- Phát cuÒng nói xàm.   
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d- åi tiŒn khô bón.   
e- Ti‹u tiŒn ÇÕ, ít. 
Do tà nhiŒt c¿c thÎnh k‰t ª vÎ :---------------------- 
Do vÎ c¿c nhiŒt sinh ph‰ bÎ táo nhiŒt :--------------- 
Do tà nhiŒt xông tâm ph‰ :------------------ 
 
Câu 238 : 
Ch†n nh»ng nguyên nhân Çúng qua dÃu hiŒu lâm 
sàng : ngÜ©I bÙc rÙt phiŠn mu¶n không yên. 
 
a-Do thanh khí không thæng, tr†c khí không 
giáng. 
b-Do bi‹u chÜa giäi, lš chÜa hòa. 
c-Thûy hÕa ly cách bÃt giao. 
 
Câu 239 : 
Tåi sao sau khi æn Çêm bÙt rÙt không ngû ÇÜ®c  ? 
Ch†n nh»ng nguyên nhân Çúng : 
 
a-Do tâm hÕa vÜ®ng . 
b-Do vÎ táo nhiŒt qúa. 
c-Do Çªm nhiŒt. 
d-Do can nhiŒt . 
 
Câu 240 : 
Ch†n nh»ng câu Çúng .TriŠu nhiŒt ( hai nhiŒt g¥p 
nhau cùng làm ra bŒnh ) làm bøng ÇÀy Çau là do : 
 
a-NhiŒt tà truyŠn lš, tØ ba kinh dÜÖng vào tÿ. 
b-VÎ tích nhiŒt håi tÿ. 
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c-TrÜ©ng vÎ uÃt nhiŒt. 
d-Ph‰ tÿ nhiŒt . 
 
Câu 241 : 
Hàn nhiŒt vãng lai, khi lånh khi nóng, là do : 
 
a-BŒnh thu¶c bi‹u .  
b-BŒnh ª lš. 
c-BŒnh thu¶c bán bi‹u bán lš.  
d-BŒnh thu¶c kinh thái dÜÖng. 
e-BŒnh thu¶c kinh DÜÖng minh. 
f-BŒnh thu¶c kinh thi‰u dÜÖng . 
 
Câu 242 : 
DÃu hiŒu lâm sàng nhÜ khí ûng, uÃt nhiŒt xông 
lên ÇÀu làm xây xÄm, tai lùng bùng, miŒng Ç¡ng, 
hay mºa, là bŒnh thu¶c kinh nào ? 
 
a-Kinh thái dÜÖng.( Bàng quang, Ti‹u trÜ©ng ) 
b-Kinh DÜÖng minh.( VÎ , ñåi trÜ©ng  )  
c-Kinh thi‰u dÜÖng.( ñªm, Tam tiêu ) 
 
Câu 243 : 
Ch†n nh»ng câu Çúng. Thân mình Çau n¥ng nŠ là 
do : 
 
a-Phong tà.    
b-Hàn tà    
c-thº tà 
d-ThÃp tà    
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e-NhiŒt tà    
d-táo tà 
 
Câu 244 ; 
Ch†n nh»ng câu Çúng .Thân mình Çau n¥ng nŠ là 
do  : 
 
a-Khí huy‰t không thông. 
b-Phong và thÃp vào ba kinh dÜÖng. 
c-Hàn khí ûng t¡c. 
d-Phù thûng. 
 
Câu 245 : 
Ch†n câu Çúng . C° h†ng Çau khô khát do kinh 
nào bŒnh ? 
 
a-Do kinh thái âm ph‰. 
b-Do kinh thi‰u âm tâm. 
c-Do kinh DÜÖng minh vÎ. 
d-Do kinh thi‰u âm thÆn. 
 
Câu 246 : 
BŒnh Çau c° h†ng do nguyên nhân nào ? 
 
a-Do tâm thÆn bÃt giao. 
b-Do tà nhiŒt tØ bi‹u vào lš . 
c-Do tà nhiŒt tØ ba kinh dÜÖng truyŠn vào kinh 
thi‰u âm tâm thÆn. 
 
Câu 247 : 
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ñau bøng Çi cÀu ra nÜ§c trong xanh,l®n c®n tanh 
hôi, do tà khí truyŠn vào kinh nào? Hàn tà hay 
nhiŒt tà ? 
 
a-Tà khí truyŠn vào ñåi trÜ©ng. 
b-Tà khí truyŠn vào trÜ©ng vÎ. 
c-Tà khí truyŠn vào thi‰u âm thÆn và thái âm tÿ. 
d-Hàn tà. 
e-NhiŒt tà. 
 
Câu 248 : 
Lš luÆn ngÛ hành tìm nguyên nhân bŒnh : 
 
a-Tà nhiŒt vào thÆn thûy, vào tÿ th° tÜÖng kh¡c 
tåo uÃt nhiŒt . 
b-Tÿ th° nhiŒt truyŠn cho con là kim ,Çåi trÜ©ng , 
cÛng bÎ nhiŒt. 
c-Kim nhiŒt truyŠn sang thûy nhiŒt, nhiŒt khí 
xông lên h†ng. 
d-VÎ nhiŒt tåo khí nghÎch xông lên tâm. 
e-NhiŒt Ç¶c k‰t nÖi trÜ©ng vÎ. 
 
ñau bøng Çi cÀu lÕng :-------------- ñau h†ng khát 
nÜ§c :----------------- 
 
Câu 249 : 
Lš do làm ngæn nghËn ng¿c khó thª ? Ch†n 1 câu 
Çúng nhÃt. 
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a-Tà khí Çang ª bi‹u không giäi bi‹u mà cho hå 
nên nhiŒt k‰t nÖi hung cách. 
b-Bøng cÙng ÇÀy do hÕa uÃt. 
c-Trung tiêu t¡c thûy hÕa bÃt giao. 
d-Do khí nghÎch. 
 
Câu 250 : 
LÜ«I và âm nang bÎ co rút do tà nhiŒt truyŠn vào 
kinh nào ? Ch†n 1 câu Çúng . 
 
a-Kinh Çåi trÜ©ng.   d-Kinh thÆn. 
b-Kinh tâm.    e-Kinh Çªm. 
c-Kinh can.    f-Kinh ti‹u 
trÜ©ng. 
 
Câu 251 : 
Tåi sao lÜ«i và âm nang bÎ co rút ? Ch†n nh»ng 
câu Çúng . 
 
a-Do hÕa tà thiêu cân. 
b-Can tång thông ra gÓc lÜ«I và âm nang, bi 
c-TrÜ©ng vÎ táo nhiŒt k‰t tø làm khô kiŒt tân dÎch. 
d-Cä ba câu ÇŠu Çúng. 
 
Câu 252 : 
MiŒng lÜ«I khô nÙt, da khô,táo khát, thÜ©ng ra 
mÒ hôi, là dÃu hiŒu cûa : 
 
a-Tà nhiŒt truyŠn tâm.     
b-Tà nhiŒt truyŠn vÎ ,thành th¿c nhiŒt.   
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c-Can vÎ th¿c nhiŒt.  
d-Tâm hÜ.  
e-Tâm vÎ th¿c nhiŒt.    
f-Tâm can th¿c nhiŒt. 
 
Câu 253 : 
Ban Çêm thÜ©ng n¢m mê ,nóng mê man trong 
th©I gian hành kinh, ban ngày Çau ÇÀy hÖi nÖi 
bøng dÜ§i. 
Ch†n nh»ng câu Çúng : 
 
a-Do uÃt hÕa và huy‰t Ù nÖi bào cung. 
b-Do tà nhiŒt nhÆp huy‰t phÀn. 
c-Do tam tiêu nhiŒt. 
d-Do tâm hÕa vÜ®ng. 
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Bài ôn tÆp th¿c hành cuÓi khóa 
 
 
                                                                                             
1-Cách ch»a bŒnh cao áp huy‰t. 
2-Cách ch»a bŒnh ti‹u ÇÜ©ng. 
3-Cách ch»a bŒnh nhÙc ÇÀu. 
4-Cách ch»a bŒnh chóng m¥t. 
5-Cách ch»a bŒnh cÃp cÙu ngÃt xiû. 
6-Cách ch»a bŒnh Çau tay không dÖ lên ÇÜ®c. 
7-Cách ch»a bŒnh cäm. 
8-Cách ch»a bŒnh Çau lÜng. 
9-Cách ch»a bŒnh Çau ÇÀu gÓi.Nguyên nhân Çau 
ÇÀu gÓi. 
10.Cách ch»a bŒnh khó thª. 
11-Cách ch»a bŒnh æn không tiêu. 
12-Cách ch»a bŒnh mÃt trí nh§. 
13-Cách ch»a bŒnh rÓi loån tiŠn Çình, mÃt thæng 
b¢ng. 
14-Cách ch»a bŒnh sa ru¶t. 
15-Cách ch»a bŒnh tâm hÜ. 
16-Cách ch»a bŒnh tâm th¿c. 
17-Cách ch»a bŒnh tâm lão suy. 
18-Cách tæng hÕa. 
19-Cách hå hÕa. 
20-Cách tæng nhiŒt. 
21-Cách ch»a bŒnh tiêu hóa, kém hÃp thø và 
chuy‹n hóa. 
22-Cách ch»a bŒnh táo bón. 
23-Cách ch»a bŒnh mÃt ngû. 
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24-Cách vuÓt chuy‹n hóa chû Ç¶ng tæng hÕa. 
25-Cách vuÓt dÜÖng vào âm ch»a bŒnh hay ti‹u 
nhiŠu. 
26-Cách vuÓt âm ra dÜÖng tæng cÜ©ng vŒ khí. 
27-Cách vuÓt b° huy‰t. 
28-Cách vuÓt b° khí. 
29.Cách thª thu dÜÖng. 
30-Cách thª thu âm. 
 
 
 
 
 
 


