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– Egy tradicionális elvek szerint képzett, és 
azok alapján gyógyító szemorvos vajon miért 
fordul segítségért a komplementer mediciná-
hoz, az alternatív módszerekhez? Azok talán 
eredményesebbek, sikeresebbek a gyógyítás-
ban, mint a megszokott eljárások?

– Évekkel ezelőtt édesapámnál szem-
fenék-meszesedést diagnosztizáltak, amely 
az orvostudomány mai ismeretei szerint 
gyógyíthatatlan betegség: sem műtéttel, sem 
gyógyszereléssel nem lehet javítani a beteg 
állapotán, és általában látásvesztés a vége. 
Apám betegségének diagnózisa az egész csa-
ládra nagy hatással volt: félelem, szorongás, 
depressziós hangulat lett úrrá rajtunk. Engem 
is közvetlenül érintett, és nagyon megrázott, 
hiszen közvetlen hozzátartozóm szenvedett 
egy olyan betegségben, amelynek – szem-
orvosként tudtam, hogy – vakság lesz a vége. 
A gyógyítás különböző alternatív ágait már ko-
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rábban is tanulmányoztam, és úgy gondoltam, 
hogy édesapám látásának megőrzése érdeké-
ben is megpróbálkozom valamelyik alkalma-
zásával. Akupunktúrával próbálkoztam nála, 
melynek az lett az eredménye, hogy hosszú 
időre stabilizálódott az állapota, vagyis a látása 
megmaradt. Sőt, a kezelés hatására az addigi 
rendkívül beszűkült látótér bizonyos mérték-
ben kiszélesedett és javult a látásélessége. Igaz, 
a betegségből nem tudtam kigyógyítani, de a 
vakságot elkerülte.

– A látás, a szem különféle betegségeit az 
akupunktúrán kívül ma milyen komplemen-
ter módszerekkel kezeli?

– Elsősorban akupunktúrát alkalmazok, 
de szükség esetén használok homeopátiás 
szereket, különböző gyógynövényeket, illetve 
bizonyos esetekben nagyon hatásos lehet a 
szem- és testtréning, illetve a masszázs is. Az 
alkalmazandó módszer mindig attól függ, 

hogy az adott személynek a látása javításá-
hoz, szemének gyógyításához éppen mire 
van szüksége. A kezelés módjának pontos 
meghatározásában a holisztikus diagnózis 
segít, ami magában foglalja a páciens testi és 
lelki állapotának, családi és szélesebb környe-
zetének az alapos felmérését. Ennek része az 
íriszdiagnosztika, mint komplementer térkép, 
ami az orvosnak információkkal szolgál a test 
aktuális állapotáról.

– A masszázst csupán az akupunktúrás 
pontokon alkalmazzák, vagy kifejezetten a 
szem környékét is masszírozzák?

– Egyéne válogatja: van, akinél a szem 
környéki, kínai masszázstechnika a leghatéko-
nyabb, másoknál a test kritikus területeinek 
(nyak, váll, térdhajlat stb.) a masszírozása. Eze-
ken a testtájakon alakulhatnak ki olyan görcsös 
izomcsomók, amelyek például a pácienst fo-
lyamatosan és agresszíven érő stresszhatások 
hozhatnak létre. Az alkalmazandó technika 
pontos meghatározásában a részletes és min-
denre kiterjedő diagnózis ad útmutatást.

– A komplementer módszerek, a már em-
lített szemfenék-meszesedés mellett, mely 
más szembetegségek kezelésére alkalmasak?

– A komplementer módszerek bárme-
lyikének alkalmazására csak a hagyományos 
orvoslás terápiás eszközeinek kiegészítése-
ként kerülhet sor, illetve prevenciós célzattal 
is használhatjuk. Utóbbi különösen hasznos 
lehet például – akár már gyermekkorban is – a 
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képernyő előtt dolgozóknak, 
az órákon keresztül mo-
nitorra meredőknek. A 
szem kifáradásának, 
kiszáradásának, a 
látásélesség romlá-
sának megelőzése 
végett alkalmazzuk 
a látástrénin-
get, ami a szem 
izmainak mozga-
tását célzó speciális 
gyakorlatok mellett a 
test különböző izomcso-
portjainak az aktivizálását is 
magában foglalja. Bizonyos speci-
ális estekben egyénre szabott tréninget 
tartunk, ám az esetek többségében meg-
felelően hatásos a csoportos foglalkozás is. A 
szemfenék-meszesedéses, zöld hályogos be-
tegeknél rehabilitációs terápiát alkalmazunk. A 
zöld hályogos betegeknél a tradicionális, élet-
hosszig tartó gyógyszerelés mellett alkalma-
zott alternatív terápia segít a legmegfelelőbb 
gyógyszer kiválasztásában, és felerősíti annak 
terápiás hatásait, illetve a gyógyszeres kezelés 
szemnyomásérték-megtartó hatásának a 
hosszú távú megőrzésében. Látáskorrekcióra, 
vagyis a közel-, illetve távollátás javítására a 
szemtréning az esetek döntő többségében 
kevésbé alkalmas, viszont az „öregszeműség” 
látáshibáinak korrekciójára nagyon hatásos. 
Körülbelül háromdioptriás élesség (mindkét 
irányban) javítható a szemizmokat edző szem-
tréning-gyakorlatok alkalmazásával.

– A régebben sokat reklámozott látásjaví-
tó szemüvegek is hasonló hatásúak?

– Nem tartom hatásosnak a szemüveget, és 
a szemészek általában tiltakoznak a használata 
ellen. Szerintem a mozgás, az izmok aktivi-
zálása az egyetlen eszköz az öregszeműség 
hibáinak korrigálására.

– A későbbi látásproblémák megelőzése 
érdekében érdemes akár már gyermekkortól 
rendszeresen alkalmazni a látástréning gya-
korlatait?

– Természetesen. Kínában például már 
az általános iskola alsó osztályaiban is széles 
körben alkalmazzák. Itt, Magyarországon mi 
is szerveztünk tréningeket néhány iskolában, 
ám forráshiány miatt elhalt a kezdeményezés. 
Sem az orvosok, sem a tanárok látásjavító 
munkáját nem támogatta senki, így egy idő 
után abbamaradt a tréning, pedig nagy szük-
ség volna rá, hiszen egyre több szemüveges 
gyerek ül az iskolapadokban, vagyis sokkal 
nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a korai 
prevencióra.

– Említette, hogy a pácienseik állapotfel-
mérésének fontos része az íriszdiagnosztika. 
Ezt a módszert a klasszikus értelemben hasz-
nálják, vagy Péczely Ignác 19. századi leírása 
óta modernizálódtak annak elvei?

– A betegséget mindig az 
orvos diagnosztizálja, az 

írisz vizsgálata csupán 
állapotfelmérő esz-
köz, amely holisz-
tikusan támasztja 
alá az orvosi diag-
nózist. Hasznos 
információkkal 
szolgálhatnak az 

írisz reflexjelzései: 
utalhatnak a test 

belső, rejtett prob-
lémáira. Úgy vélem, az 

íriszdiagnosztika a klasszi-
kus elvek alapján nem annyira 

hitelesen működik, hogy azt diagnó-
zisnak lehetne minősíteni, csupán jelzésértékű 
tüneteket mutat a terapeutának. Az viszont 
tény, hogy az állapotfelmérésnél kiváló segéd-
eszközként használható.

– A saját praxisában mit tapasztalt: azon 
páciensek, akik a hagyományos gyógyító 
módszerek mellett az alternatív eljárásokat 
is igénybe veszik, gyorsabban, sikeresebben 
gyógyulnak, mint akik nem élnek ezzel a le-
hetőséggel?

– Nem hiába mondják, hogy „a szem a lélek 
tükre”, hiszen annak vizsgálatából a teljes em-
beri test és lélek állapotára következtethetünk, 
nemcsak a szem betegségeire. Nekem szeren-
csém van, mert olyan gyógyító intézményben 
dolgozom, ahol munkámhoz rendelkezésemre 
állnak a legmodernebb, komputeres diagnosz-
tikai eszközök, és ezek eredményei alapján álla-
píthatom meg a problémákat, és ha szükséges, 
kiegészítő, komplementer kezelést is ajánlhatok. 
Mindig a beteg dönt, hogy él-e a lehetőséggel, 
vagy megelégszik a hagyományos módszerek-
kel. Vannak pácienseink, akik problémáikkal már 
végigjárták a szemorvosi rendelőket, ám nem 
sok javulást tapasztaltak az állapotukban, ezért 
fordulnak hozzánk, és kérik az alternatív keze-
lést. Betegeink elégedettek a szolgáltatásainkkal, 
van aki évek óta visszajár hozzánk. A komple-
menter kezeléseink sikeresek.

– A kezelések eredményei tartósnak 
mutatkoznak, vagy csupán átmeneti javulás 
tapasztalható?

– Van, akinél már néhány kezelés meghozza 
a sikert, és a javulás véglegesnek, akár egy 
életen át tartónak bizonyul, másoknál viszont 
meg kell ismételni a terápiát, mert az átmeneti 
javulás után újra állapotromlás állhat be. Ép-
pen úgy, mint az orvosi kezeléseknél.

– Mind a glaukóma, mind a szemfenék-me-
szesedés súlyos kórkép. A homeopátiás sze-
rek hogyan segíthetnek az azokban szenvedő 
betegeknek?

– Náluk a tradicionális gyógyszerek mellett 
alkalmazzuk a homeopátiás szereket, amelyek 
egyrészt a beteg állapotának stabilizálásában, a 
további romlás megelőzésében, az állapotgon-

dozásban, illetve a hagyományos gyógyszerek 
kiegészítőjeként segítenek. Több más szembe-
tegségnél is segítséget nyújtanak a progrediáló 
tünetek lefékezésében.

– Bár mindenki tudja: a látás az ember 
egyik legnagyobb kincse, sokan mégsem 
becsülik eléggé. Tapasztalata szerint pácien-
sei vigyáznak a látásukra, igénybe veszik a 
szűrővizsgálatokat a nagyobb problémák 
megelőzése végett?

– Általános tapasztalat, hogy az emberek 
nem vigyáznak a látásukra, a szemorvost a 
többség csak akkor keresi fel, ha már va-
lamilyen látásproblémát észlelt. Pedig az 
időben felismert kóros elváltozások hatással 
lehetnek a páciens egész további életének 
látásminőségére. A szemfenék-meszesedés 
korai felismerése például azonnali orvosi 
beavatkozást, illetve életmódbeli és táplál-
kozási szokásokban való változást igényelne. 
Ötven év felett mindenkinek ajánlott volna az 
évenkénti szemorvosi szűrés, de a fiatalabb 
korosztályoknál is hasznos volna a rendszeres 
látásvizsgálat. Annál is inkább, mert az intenzív 
monitorhasználat miatt sajnos egyre több a 
húszas, harmincas éveiben járó, szemproblé-
mával küszködő fiatal is. Sokuknál találunk a 
normálisnál magasabb szemnyomást, korai 
szemfenék-elváltozást, rejtett vércukorszint-
ingadozást.

– A holisztikus diagnózis és gyógyítás az 
egész testre kiterjed. A szem betegségei 
sokszor a helytelen életmód, táplálkozás 
következményei is lehetnek. Ön a saját szem-
orvosi munkájában életvezetési tanácsokkal 
is ellátja a pácienseit?

– A beteggel való első találkozás alkalmával 
a szemorvosi vizsgálat után végzem a holiszti-
kus állapotfelmérést, és a két eredmény alap-
ján állítom fel a diagnózist, illetve határozom 
meg a leghatékonyabb kezelési módot. Ennek 
alapján kezdjük a próbakezelést, amelynek 
végén ellenőrzöm az eredményeket, és 
értékelem a pozitív változásokat. Ameny-
nyiben megfelelőnek találom az eredményt, 
megkezdődhet a végleges terápia, amelynek 
fontos része az életmód, és részeként a táplál-
kozási tanácsadás is. A szem, a látás épségének 
megtartása érdekében fontos a gyümölcsök-
ben, zöldségekben gazdag táplálkozás, a fizikai-
lag aktív életmód. Ezek segítenek a megfelelő 
vérnyomás-, koleszterin- és vércukorszint-ér-
tékek megtartásában. Mindhárom tényező na-
gyon fontos a szem egészségének megőrzése 
szempontjából. A napi rendszerességgel vég-
zett mozgásba a szemtréning is beletartozik, 
amely a látás-tehermentesítő életmód fontos 
eszköze. Az ép látás hosszú éveken át tartó 
sikeres megőrzéséhez megfelelő életvezetés, 
kiegyensúlyozott táplálkozás, aktív életmód, 
stresszt kerülő magatartás és lelki harmónia 
szükséges.
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