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Mire j ó az akupunktúra ?
E ő r y  A j á n d o k b a n  m e g f é r  e g y m á s  m e l l e t t  a z  o r v o s  é s  a  t e r m é s z e t g y ó g y á s z

Az orvosok közül is sokan viseltetnek előítélettel a hagyomá
nyos kínai gyógyászattal, például az akupunktúrával, akup- 
resszúrával szemben, nem utolsósorban megfejteden titkai és 
eltérő szemlélete miatt. Dr. Eőry Ajándok, a Máltai Szeretet
szolgálat természetgyógyász mentőorvosa másodállásban egy 
hagyományos kínai klinika vezetője. Megférhet-e egy orvos
ban a kétféle szemléleti Egyáltalán, mire jó az akupunktúra?

P ü n k ö sti Á rpád

-  Hogyan és mikor kezdett el kínai or
voslással foglalkozni ?

-  Harmadéves biológushallgató ko
romban olvastam Pálos István könyvét, a 
Hagyományos kínai orvoslást, s megra
gadott, hogy elektromos mérésekkel ki 
lehet mutatni az akupunktúrás pontok he
lyét. Kínából hazatérő biofizikus profesz- 
szorom elfogadta, hogy az akupunktúrás 
pontok műszeres kimutatásából újam a 
disszertációmat. Mivel akkor Kínával 
rossz viszonyban voltunk, állás nélküli 
biológusként kezdtem a pályafutásomat. 
Már akkor gondolkodtam azon, hogy el 
kellene végezni az orvosit, de nem en
gedhettem meg magamnak. Mivel a ma
tematikát szerettem, elmentejn szoftver- 
fejlesztőnek -  húsz esztendőre. 1986-ban 
részt vehettem Kínában egy akupunktú
rás konferencián, és ez adta meg a végső 
lökést az orvosegyetem elvégzéséhez. 
Nagyon hosszú volt ez az öt év, hisz a 
családommal is törődni kellett. A felesé
gem a hat gyerekünk mellett volt, tanári 
diplomáját keveset használta.

-  Miből éltek?
-  Orvosi műszereket véleményeztem. 

Erre havonta egyszer volt szükség ugyan, 
de úgy-ahogy meg lehetett belőle élni.
1996-ban végeztem.

A n y a t e j p r o g r a m

-  Miképp jött létre ez a kínai orvoslás
sal foglalkozó klinika?

-  Illegálisan. A Biofizikai Társaságban 
1984 óta működik az akupunktúra mun
kacsoport, ahol az általam meghívott kí
nai orvosok adtak elő, s azt mondták, a 
szemléltetéshez szükség lenne kezelésre 
is. Ok kezdték el a rendelést, egyik isme
rősünk lakásán. Mivel egy súlyos baleset 
után meggyógyítottuk a Lukács fürdő 
igazgatójának fiát, később ő adott helyet 
nekünk. Ám az ORFI kikelt a praktikáink 
ellen. Azt sem tudtuk, milyen engedélyt 
kérhetünk. Bár a kínaiak orvosok, a dip
lomájukat nem honosítják Magyarorszá
gon. Még nem voltam orvos, nem nyit
hattam magánrendelőt. Végül harminc 
lelkes beteg felajánlott fejenként ezer fo
rintot, megalapítottuk az Egészség Biz
tonság Alapítványt, és azt kértük Csehák 
Judit minisztertől, engedélyezze a műkö
désünket. Engedélye nélkül, ki tudja, mi
ként akadályozták volna meg a munkán
kat. A meghosszabbítás viszontagságo
sabb volt. Nehezen értik meg ennek a 
népegészségügyi jelentőségét, pedig több 
idevágó témánk is van. Az alkoholisták 
gyógyítása mellett -  amit a mai napig in
gyen végzünk -  a másik téma az iskolás
kori szemromlás megakadályozása úgy, 
hogy a gyerek masszírozza magát az is
kolában. A harmadik az anyatejprogram. 
Esetenként öt kisujjon lévő pont egyetlen 
szúrása is serkenti az anyatejtermelést, s 
három-négy kezelés szinte biztosan elin
dítja a tejelválasztást. Megnyugszik a 
mama, a gyerek tovább szophat, jobb 
esélyekkel indul az életbe. A kezelés 
emeli a gammaglobulinok szintjét is a tej
ben, ami erősebb védettséget ad. A társa
dalombiztosítás felkarolhatná az ügyet, s 
anyagilag is elismerhetné.

-  S miért nem teszi?
-  Példával válaszolok. Az alkoholisták 

gyógyítása korábban a szakmai kollé
gium és a miniszter elismerését is kiérde
melte. Ezek után kértük, hogy legalább a 
betegenkénti 150 forintot, a tűk árát fi
zessék meg az alapítványnak, aminek 
szimbolikus értelme is lenne, mégsem fi- 
nanszúozzák.

-  Azért még tolonghatnának itt a dro
gosok, az alkoholbetegek!

-  Gonoszul hangzik, de amíg túl sok 
ebben a pénz, addig így is marad. Pedig 
az egészségügyi törvény kimondja, hogy 
a leggazdaságosabb gyógymódokkal kell 
kezelni. Az Országos Ideg- és Elme
gyógyintézetben is eredményesen hasz
nálják a szenvedélybetegség gyógyításá
ra az akupunktúrát, de úgy látszik, ez sem 
elég.

-  Végül is mióta működik a klinika ?
-  1989 óta, s az alapítvány egy évtize

de a saját lábán áll. Kaptunk támogatást a 
Soros Alapítványtól, az egészségpénztár
tól, de az utóbbi már a szemmasszázs- 
programot sem támogatja. A kínai isko
lákban 300 millió gyermek végzi, hasz
náról a bizonyítékok az orvosi egyetemen 
készített disszertációmban is megtalálha
tók. A szemklinikán vizsgáltuk a gyere
keket, amiből kiderült, hogy a masszázs 
után nyomban jobban olvassák, ami a 
táblára van írva. Azok az 5-10 éves gyer
mekek, akiknek megtanítottuk a gyakor
latot, azzal a tudattal végzik, hogy tesz
nek valamit az egészségük megőrzéséért.

H a r m o n i k u s  e g y s é g

-  Ez akkor is nagyszerű, ha nem lenne 
semmi eredménye.

-  Az emberekbe gyerekkoruk óta azt 
nevelik: ha rossz a szemed, fiam, hordj 
szemüveget. Nem azt mondom, hogy 
dobják el a szemüvegüket, hanem azt, 
hogy tegyenek valamit azért, hogy ne is 
legyen szemüvegük. Ezt a prevenciós 
gondolkodást kellene már kicsi korban 
tudatosítani. Az egészségpénztár nem 
tudni, milyen alapon dönti el, hogy vala
mire ad-e pénzt vagy sem. Egyébként évi 
két-háromszázezer forintról van szó, eb
ből szóróanyagokat készíttettünk, s a be
tanításra fordítottuk.

-  Mire jó az akupunktúra ? Egy köz
gazdász akadémikus cikkében olvastam, 
hogy a felesége ennek segítségével nyerte 
vissza a beszédképességét, s névvel leír 
egy méhnyakrákgyógyulást is.

-  A  rákra nem jó az akupunktúra. A 
méhnyakrákot egyébként is korán lehet 
észlelni. Ebben az esetben a nyugati or
vos azt mondja bennem, hogy vágjuk ki a 
daganatot. Ha viszont úgy jön hozzám a 
rákos beteg, hogy jó lenne, ha az újabb 
kezelése előtt felerősítenénk, akkor azt 
mondom: akupunktúra. A két gyógymód 
megfér bennem akkor is, ha közelebb áll 
hozzám a kínai szemléletmód, amely a 
test, a szellem és a lélek harmonikus egy
ségének tekinti az embert. A nyugati tu
dományban ez elsikkad. Mindkét gyógy
módot ott kell igénybe venni, ahol ered
ményes. A nyugati orvoslást például

olyan traumás állapotokban, amikor élet
bevágóan fontos a beavatkozás. Amikor 
mentőzök, akkor is inkább nyugati orvos 
vagyok. Persze ott is létjogosultsága len
ne az akupunktúrának, hiszen a kínai or
voslás nagyon sok úgynevezett S. O. S.- 
pontot ismer, például egy epilepsziás áju
lásból percek alatt ki lehet hozni a beteget 
masszírozással. Infarktus esetén éltem 
már vele. Ez jó példa az óriási felelősség
re. Az utcán használtam az akupresszúrát 
a mentő érkezése előtt, mert a beteg ösz- 
szeroskadva, verejtékes arccal fuldoklott. 
Ilyenkor a keringéssel közvetlen kapcso
latban álló pontokat kell masszírozni, mi
re a szív tágítja a koszorúereket, és az 
ezekben csordogáló vér a szívizomzatot

extra szívdobbanásra készteti: megáll a 
szívizomelhalás, újra oxigéndús vért kap 
a szív. Sikerélmény volt, hogy a mentő
autóban nem látták az infarktus speciális 
EKG-jelét, és végül a beteg a saját fele
lősségére távozott is. Emiatt utólag bosz- 
szankodtam, mert a következő infarktus 
elviheti. Koronarográfiát kellett volna 
készítem, hogy kiderüljön, mi van a ko
szorúereivel. Á beteg érdekében fontos, 
hogy a két orvoslás együttműködjön. A 
nyugati és a kínai orvoslást én egymás ki
egészítőinek érzem: a szituációnak meg
felelően kell az egyiket vagy a másikat 
alkalmazni.

— Kínában nyitottabbak a nyugati or
voslásra?

— Ok nem adnak orvosi diplomát sen
kinek a másik orvoslásból szerzett kiegé
szítő képzés nélkül. Ott megvalósították, 
amiről álmodok, hogy egyszer esetleg a 
SOTE-n lesz egy keleti orvosi kar is, ahol 
az ez iránt érdeklődők elvégezhetnék a 
kínai orvoslás szakot, ahová az általános 
képzésben részt vevők is átjárnának, 
mondjuk akupunktúrát tanulni, hogy az 
alapokat ők is ismerjék. Végül is az egye
temnek univerzumban, egészben gondol
kodó képzést kell adnia.

— A világon valahol összefér a kétféle 
orvoslás?

— A Harvard Egyetemen régóta beve
zették a bizonyítékalapú orvosi oktatást, 
ami kezd terjedni a SOTE-n is. Megvizs
gálják egy adott kórtörténetű beteg kü
lönféle gyógyítási lehetőségeit, s ezek 
között szerepelnek a kínai módszerek, az 
akupunktúra is. Ha a hallgatót érdekli, a 
Harvardon módjában áll megismerkedni 
az alternatív gyógymódokkal, legalább 
tudja, mire jó.

— A természetgyógyászatot áhítatos 
tisztelet és a sarlatánság gyanúja övezi. 
Hat gyermeke van, de ön mégsem a pénz 
virtuóza. Ha jól sejtem, kifejezetten rossz 
üzletember, aki a lehetőségeinek a töre
dékét sem használja ki.

— Mindig a prostitúciót hozom fel pél
dának. Ha én a legbecsesebbet áruba bo- 
csátanám, akkor az megszűnne a szív 
ügyének lenni. Ne ebből gazdagodjon 
meg az ember, bár ez sem kizárt, ha 
mondjuk bejön egy találmány. Volt egy 
fülklipszem, amit a fül egy adott pontjára 
kell csippentem, hogy elmenjen az ét
vágy, egy másik pontra, hogy elmúljon a 
vállfájás, vagy ne fájjon a teniszkönyök, 
a csukló. Olyan panaszokra használható 
ez a kis mütyür, amelyek pontja egy kül
ső klipsszel elérhető a fülkagylón. Ex
portképes is lehetne, bár a nyugati lapok-
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bán láttam ilyet. Soha nem éltünk olyan 
jól, mint amikor ezt a kis marhaságot 
megvette egy cég.

-  Mire a legbüszkébbek? Miért érde
mes ezt csinálni?

-  A  gyógyult alkoholisták között is 
vannak csodás esetek -  őket egyébként a 
Babér utcai plébánián is gyógyítjuk - , de 
a szenvedélybetegek tizedét ha adják a 
beteganyagnak. Amire nagyon büszke 
vagyok, amit a világban az elsők között a 
mi orvosaink végeznek ellenőrzött körül
mények között, az az érszűkület aku
punktúrás kezelése, az Erzsébet kórház 
orvosainak kontrollja mellett. Ez az egyik 
legjobban befolyásolható betegség. Száz
nál több esetben nem kellett levágni a pá
ciens lábát. Az érszűkület-kezelés világ- 
viszonylatban is jelentős. A világon azért 
is végzik kevés helyen, mert Kínában alig 
fordul elő az érszűkület, s az infarktus is 
ritkább. Nem tudom, miért. Az érszűkü
let esetében 2-3 évig is hatásos kezelés 
eredménye szempontjából persze nem 
mindegy, hogy a beteg felhagy-e a do
hányzással, változtat-e az étkezési szoká
sain. Nem szabad hívőként közeledni az 
akupunktúrához sem, csak eredménycent- 
rikusan: ott használni, ahol érdemes, mert 
feltehetően olcsóbb is, mivel a szervezet 
belső erőire épít, azokat mozgósítja, nem 
igényel drága gyógyszereket, mellékha
tása gyakorlatilag nincs.

— Láttam a kínai klinikán, hogy az inf
luenza elkapja az orvosokat is. Járnak a 
kínai orvosok magyar orvoshoz is, vagy 
egymást gyógyítgatják?

-  Néha előfordul, hogy kórházba kerül 
egyikük-másikuk. Összejöhetnek a 
stresszek az ő életükben is. Gyógyítgat
ják is egymást. Szól az idősebbnek, hogy 
menjen el, vagy idejön, hogy szúrja meg.

A z  e m b e r t  k e z e l i k

— Járt ide egy barátom a magas vér
nyomását kezeltetni. Kiderült, hogy a ke
zelés hosszadalmas, viszonylag drága, és 
legfeljebb egy évig hatásos. Miért nem 
beszélnek arról, hogy az akupunktúra 
időben korlátozott hatású?

— Csapdába kerülünk, ha ekképp pró
báljuk az akupunktúrát a nyugati gyógy
módhoz hasonlítani. A természetes 
gyógymódok, így az akupunktúra is ki
egészíti a nyugati orvoslást, nem pedig 
helyettesíti. Ott kell alkalmazni, ahol az 
európai orvoslás kevésbé hatékony. A 
magas vérnyomásra igen sokféle gyógy
szer van, ezekkel többnyire jól beállítha
tó a normális szint. Amikor valaki ide
jön, nem mondhatjuk, hogy ne szedje a 
gyógyszert. Az akupunktúra egy másik 
szabályozó körbe nyúl bele. Felelőtlen
ség lenne a beteget a kétféle orvosi 
szemlélet ütközői közé lökni -  ezért 
nem vállaljuk a cukorbetegek gyógyítá
sát sem. Akinek gyógyszeresen jól beál
lították a vérnyomását, annak valóban 
nincs szüksége akupunktúrára. Akiknek 
itt derül ki a bajuk, azoknál jobb ered
ményt érünk el, és azoknál is, akiknek 
gyógyszerekkel már nem tudják tovább 
csökkenteni a vérnyomását. Az egyik 
betegünk 188/105 gyógyszeres értékkel 
jött ide, s az akupunktúra hatására 
140/90-re csökkent a vérnyomása, de 
közben szedte a gyógyszert. Neki meg
érte a kezelés. Kétezer,éve nem mértek 
vérnyomást, a hagyományos kínai or
voslás nem is ismeri ezt a betegséget. A 
magas vérnyomást ötféleképp diagnosz
tizálják és gyógyítják. A nyugati orvos a 
vérnyomást méri, mert azt tudja mérni, 
de lehet, hogy rejtve marad előtte né
hány fontosabb tünet. A kínai orvoslás 
az embert kezeli, nem a betegséget, ez 
alapvető különbség.

— Ön lubickolhat a kétfajta gyógymód
ban. Nem vitázik önben az orvos és a ter
mészetgyógyász ?

-  A  betegségtől is függ, melyik orvos 
kerül előtérbe. Már kezdetben sokat fog
lalkoztam azzal, hogy mire jó ez, mire jó 
az. Ez segít a választásban.Tűk a fülben G Á R D I B A L Á Z S  FE L V É T E L E I
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„Száznál több esetben nem kellett levágni a páciens lábát”


