
Mit tud egy 
hajgyógyász, szebben 
trichológus?
A trichológia egy különálló tudományág, 
mely a dermatológiához tartozik. A Tricho-
lógus egy felsőfokú végzettségű szakember, 
mondhatnánk, hogy több, mint hajgyógyász. 
Több típusa van: trichiáter, aki humán vég-
zettségű orvos, pl: bőrgyógyász; tricho-ana-
litikus, aki csak vizsgálatot végez, terméket 
ajánl otthoni használatra; tricho-technikus, 
aki már végez manuális terápiát, azaz tudja 
alkalmazni is. Trichológus az, aki mindeze-
ket együtt kombinálja, diagnózist állít fel, 
megfelelően választja meg a kezelési metó-
dusokat, tanácsot ad a leggyorsabb javulás 
érdekében.

A Hajgyógyászat 27 évvel ezelőtt jött be Ma-
gyarországra ez volt az első (számomra ere-
deti) Olasz termékcsalád, amivel a mai napig 
dolgozom. Kétségtelenül rendkívül hatékony, 
mindig hoz eredményt.

Sajnos azt tapasztalom, hogy ezt a „hajgyó-
gyász” szót már nagyon sokan használják, 
úgyhogy körültekintésre van szükség, ami-
kor keresgélni kezd valaki.

Miért van szükség 
a ma emberének 
hajgyógyászra?
Hajgyógyászra annak van szüksége, akinek 
valamilyen fejbőrproblémája van, vagy a ha-
jával van gondja. Ide tartozik minden: ko-
paszodás, akár foltokban, sebes fejbőr, kor-
pásodás, zsírosodás…sorolhatnánk az októl 
függetlenül. Tehát bármi is okoz ilyesfajta 
tüneteket. Pont ezért kell bejelentkezni egy 
vizsgálatra a megfelelő hajgyógyász szakem-
berhez, mert így lehet kideríteni a probléma 
okát, és onnan tovább fogják irányítani a 
megfelelő orvosi szakterületre.

Sokszor olvasom közösségi média csopor-
tokban, illetve hallom a vizsgálatra érkező 

vendégektől, hogy már mindenféle vérképen, 
hormonvizsgálaton, fogászati és egyéb góc-
kutatási vizsgálatokon vannak túl. Ezektől 
kíméljük meg magunkat anyagilag és időrá-
fordítás kapcsán is addig, amíg nem találjuk 
meg a probléma igazi okát, melynek irányába 
indulnunk szükséges a vizsgálatokat illetően. 

Napjainkban az emberek 80 %-a posztcovid 
tünetekkel keres meg. A többi 20% pedig 
egyéb problémákkal: zsírosodás, korpásodás, 
kopaszodás, leégetett, letört hajak.

Sajnos már 3 éve tudjuk nemzetközi kutatá-
sokból, hogy a covid vírus hajhullást okoz, 
mert a tüszőben a tüskefehérjék lerakódnak, 
eltömítik azt és különböző gondokat okoz-
hatnak. Ezen kívül a bőrünkön is kijöhetnek 
allergiás reakciók, ekcéma stb., tehát aki akár 
már egyszer is átesik a covidon, ott jelentkez-
hetnek a bőr vízháztartásával, hidratációjá-
val kapcsolatos eltérések. Kiszáradhat, mely-
nek eredményeképpen a fejbőrproblémák is 
megsokszorozódnak.  Az immungyengeség-
gel járó seborrheás dermatitisz, psoriasis, és 
egyéb bőrkiütések a fejbőrön kiújulhatnak. A 
betegség lefolyásának súlyosságától függően, 
lehet, hogy hajhullást okoz a covid vírus, de 
a bőrproblémák is elég zavaróak tudnak len-
ni. Számítani kell rá sajnos. A tünetek nem 
azonnal jelentkeznek, a haj kihullásáig akár 
több hónap is eltelhet.

Mi mindent láthatunk 
a kamerán keresztül?
Nem csak a kamera képéből kapjuk a diag-
nózist, bár az is nagyban hozzájárul, szük-
séges hozzá a vendég beszámolója az észlelt 
tünetekről, változásokról, ezen kívül a beteg-
ségeinek átbeszélése is. Tehát egy holisztikus 
szemlélet kell hozzá, hogy az egyént teljes 
egészében lássuk. Végzünk még pull-tesztet 
is a fejbőrön, és ebből a több lépésből épül fel 
a teljes diagnózis. A kamera képében 300szo-
ros nagyításban látjuk a fejbőr és a hajszer-
kezet állapotát. A megfelelő pontokról haj-
hagymákat is húzok ki, amiből a tüsző belső 
állapotáról is képet kapunk. A hajhagyma 
kötőszöveti szinten helyezkedik el, így bár-
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milyen deformitás, torzulás van a tüszőben, 
azt látni fogom. A páciens előző pár évét 

– akár 5-6 is lehet, ahány éves a hajhagyma 
– vissza lehet vezetni! Betegségekre, jelenle-
gi vashiányos állapotra, hormonális problé-
mákra derülhet fény. Fejbőrünkön látom a 
rétegek állapotát, valamint a tüsző bejáratát, 
ami szintén nagyon fontos. A ph értéknek itt 
(5.8) egy kicsit savasabb közegben kell lennie, 
mint a testbőrünknek, akkor van rendben. 
A forgalomban lévő samponok általában lú-
gosak, ezért zsírosodik be sokkal hamarabb 
az emberek fejbőre. Ha sok az illatanyag stb., 
akkor nem is tisztítja le rendesen, melyek 
szintén okozhatnak viszketést, gyulladást, 
hámlást. Fontos, hogy ezek nem összekeve-
rendőek a korpásodással! Ezért is jó, ha nem 
magunkat diagnosztizáljuk, a trichológus 
meg fogja tudni különböztetni. A hajszál ál-
lapotát is le szoktam ellenőrizni, hogy meny-
nyire van nyitva a kutikula, vagy egy szőkí-
tésnél mennyire szívják ki a belső kocsonyás 
részt. A velőállomány milyen állapotban van, 
mennyire rugalmas a hajszálszerkezet. Ezek-
re sajnos egy laikus nem képes. Ezért csodá-
latos a kamerakép, és a többéves tapasztalat, 
szaktudás ötvözete. 

Összefoglalva nincs olyan haj- és 
fejbőrprobléma, amit ne tudnánk a 
mikrokamerás vizsgálattal kideríte-
ni! Tudjuk segíteni táplálkozási, élet-
módtanácsadással, ha szükséges. Én 
hajviselési tanácsokkal is el szoktam 
látni a vendégeimet.

Hogyan kell 
készülnünk egy 
vizsgálatra, és mennyi 
ideig tart?
A vizsgálatra kifejezetten nem kell készül-
nünk, a lényeg, hogy minél hamarabb jus-
sunk el! Körülbelül 1 órát vesz igénybe maga 
a vizsgálat, melyre minimum előtte 3 napig 
nem mosott hajjal szükséges érkezni a teljes 
diagnózis felállításának érdekében! Nincs 
szükség előtte véreredményekre, egyéb meg-
előző vizsgálatokat elvégezni, hiszen pont ez 
a lényege a teljes körű hajvizsgálatnak, hogy 
a fölösleges köröktől megóvjuk magunkat. A 
diagnózis után mi a pácienseket tovább küld-
jük a szükséges szakirányba: nőgyógyász, 
bőrgyógyász, endokrinológiai területre. 
Egyébként sem lehet egy-két csillagos érték-
ből a laborpapíron megállapítani a diagnózist, 
mert ez több érték, tünet, állapot összességé-
től függ. Tehát az első lépés, hogy minél ha-

marabb kérjenek időpontot teljes haj- és fej-
bőr vizsgálatra, és ha kell, átbeszéljük együtt 
a további szükséges lépéseket.

Milyen kezelési 
lehetőségek állnak 
rendelkezésünkre?
Én ezt az egyénhez szoktam igazítani. Igazá-
ból a lehetőségek egész tárháza áll rendelke-
zésünkre. Nagyon sokféle növényi hatóanyag 
van, melyek kombinációját szoktam variálni 
annak függvényében, hogy éppen milyen 
metódust követünk, hol járunk a kezelésben. 
Függ attól is, hogy az egyén mit vállal, meny-
nyit tud anyagilag és időben rászánni, mert 
ez feladat a vendégnek is, áldozatokkal jár. 
Ami sok év alatt leromlott állapotot eredmé-
nyezett azt nem lehet varázsütésre megjavíta-
ni. Nem ritka, hogy külföldön élő vendégeim 
is vannak, velük online tartom a kapcsolatot. 
Természetesen az is fontos, hogy mennyit tar-
tózkodik itthon Magyarországon. 

3 csoportra szoktam osztani a gyógyulási 
lehetőségeket.

1. Otthon történő kezelési csomagot állí-
tunk össze. Ez csak a könnyebben gyó-
gyítható problémák esetében lehetséges. 
Ha súlyosabb a gond, akkor hosszabb időt 
is igénybe vehet a kezelés, akár 1,5 évet is. 

2. Szalonban történő kezelés nyújthat meg-
oldást a súlyosabb esetekre. Ott helyben 
szinergiában tudom összeállítani nagy 
dózisban a kezelési lépéseket, mintha 
egy antibiotikum kúrán vennének részt. 
A vendégek hajvégkezeléssel egybekötött 
kész frizurával távoznak.

3. Külföldön él vagy dolgozik valaki, és nem 
tudja megtenni, hogy 6 hetente kontrollra 
járjon, vagy nem tud bejárni a szalonba 
hetente, kéthetente. Ilyenkor úgynevezett 
házi gondozásba veszem őket, interneten 
keresztül tartjuk a kapcsolatot. Az össze-
állított csomag alapján otthon dolgoznak 
a termékekkel, melyek hosszabb távra 
vannak nekik kidolgozva.
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EGÉSZSÉG

Összefoglalva: a 25 évem alatt nem 
találkoztam olyannal, akinek valami-
lyen megoldást ne találtam volna, ha 
valaki tényleg szeretne gyógyulni, és 
akarja ezt csinálni, akkor mindenki 
képes rá. Csak hinni, bízni kell, és ki-
tartani!

Milyen tünetekkel 
érdemes 
trichológushoz 
fordulni?
Mindennel, ami a hajat és a hajas fejbőrt érin-
ti. A testünk bőr területe a bőrgyógyászé. A 
hajas fejbőr területét pedig akkor gyógyítják 
általában, amikor már komolyabb probléma 
van vele, amit már egy hajgyógyász sem tud 
kezelni. Ekkor mi tovább irányítjuk a ven-
déget. Ide tartozik a korpásodás, zsírosodás, 
hajhullás, foltos vagy genetikai kopaszodások, 
androgén típusú kopaszodások, hajszerkezet 
sérülései mechanikai vagy kémiai folyamat-
tól. A mechanikai alatt azt értjük, hogy ha 
valaki mindig szorosan fogja össze a haját 
mindig ugyanoda, nem szellőzik a fejbőr, egy 
bizonyos ponton megtörik a haja, vagy min-
dig hullámcsattozza, vagy valamilyen olyan 
feltűzési technikát alkalmaz, melynek hatásá-
ra a peremterületekről letöredezik a haja. Ha 

több hajat veszítünk, mindig meg kell nézni, 
hogy van-e benne olyan, ami töredezett, nem 
csak hullik. Napi 50-100 szál között a hullás 
is megengedett. Azért én a kevés, vékony szá-
lú hajú páciens esetén nem örülnék, ha ennyi 
haj hullana. Úgyhogy nézni kell a minőséget, 
vastagságot, hogy göndör vagy egyenes haj-
ról beszélünk, és legfőképpen saját magunk 
átlagos hullásához viszonyítva mennyi hul-
lik most. Inkább a száraz, napi fésülködéses 
hajhullást nézzük a hajmosásos helyett. Ha 
már annak a mennyisége is nő, akkor minél 
hamarabb keressük fel a hajgyógyászt, de in-
kább törekedjünk trichológus szakemberhez 
kerülni. 

Egész Magyarország területén megtalálható-
ak a képviseleteink, amiket felkeresve biztos, 
hogy jó kezekben leszünk. Kerüljük az ingye-
nes vizsgálatokat, valamint azokat a terméke-
ket, melyekről semmit nem tudunk, viszont 
egy vagyont is elkölthetünk rájuk. Itt nincs 
jutalékos, vagy MLM rendszer, semmilyen 
kötelezettséggel nem jár, ha csak vizsgálatra 
jön el valaki. A gyógyítás a fő cél nálam. Az 
eredménytelenségtől sajnos az emberek hite 
és bizalma is sérült tudom, látom, tapaszta-
lom nap mint nap.  Sajnos a forgalomban lévő 
bolti termékeknek nem lesz olyan a hatása, 
mint amit ígérnek, mert nem olyan magas a 
hatóanyag tartalma, illetve a gyártási techno-
lógiája sem. Különben nem forgalmazhatnák. 
Csak szigorú felügyelettel lehet használni a 
miénket is, vizsgálatkor felállított utasításo-
kat betartva. Nem véletlen, hogy nem lehet 
csak úgy megvásárolni!

Trichológus, Hajgyógyász, Fodrász
Esztergályos Hajnalka: +36 20 991 24 77

1056 Budapest, Molnár u. 23.
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