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Évek óta foglalkozom a daganatos betegek kiegészítő terápiás lehetőségeivel, s ennek legfőbb oka,

hogy én magam is megküzdöttem a félelmetes kórral, korunk népbetegségével. Mint háziorvos is nagyon

sok beteggel találkozom, akik a daganatos diagnózis hallatán teljesen elkeserednek és a hagyományos

terápiás lehetőségek mellett (sőt sokszor helyette) keresik a gyógyulás egyéb lehetőségeit. A betegek –

orvosi ismeretek nélkül – az óriási választék közül a legtöbbször nem tudják eldönteni, melyek is azok a

készítmények, melyek valóban segíthetik gyógyulásukat, s melyek jelentik a felesleges pénzkidobást. 

Ebben  az  összeállításban  egy  útmutatást  kívánok  adni  betegtársaimnak,  hogy  segítsem  őket  a

tisztánlátásban.

Legelőször  is  szeretnék  néhány  alapvető  dolgot

leszögezni:  a betegnek joga van eldönteni,  milyen módon

szeretné kezeltetni  magát.  Ez  egy  óriási  felelősséggel  járó

döntés, hisz a legtöbb beteg nincs azoknak az információknak

a  birtokában,  amelyek  alapján  meg  tudna  hozni  egy  ilyen

súlyos  döntést,  melyen a  saját  élete  múlhat!  Mi,  orvosok,

segíteni tudunk a hozzánk forduló betegeknek, hogy tisztább

képet  kapjanak  a  betegségük  kezelési  lehetőségeiről,

életkilátásaikról. 

A daganatos betegek kezelése kapcsán legelőször is a következő 3 alapfogalmat kell tisztázni, melyek 

pontos ismerete esszenciális:

Hagyományos onkológiai terápia: a daganatos betegek kezelését az onkológus szakorvosok 

végzik a társszakmákkal (sebészet, sugárterápia, patológia, radiológia, háziorvosok stb.) karöltve. 

Jelenlegi tudásunk szerint a különböző kezelések hatékonyságát, melyeket a daganatos betegség 

kezelésében használnak, különböző klinikai vizsgálatok tömegével igazolták. Ezt hívjuk mi 

konvencionális, vagy hagyományos onkológiai terápiának, mely minden daganatos beteg 

kezelésének az alapja. 

Ezek a terápiák a daganatos sejtek elpusztítására törekednek, melyet a legtöbbször csak úgy 

tudnak megvalósítani, hogy mellette az egészséges, osztódó sejteket is károsítják, így 

alkalmazásuk kapcsán gyakran találkozhatunk nemkívánatos mellékhatásokkal is, a betegek nagy 

bánatára. Ezek miatt a mellékhatások miatt döntenek nagyon sokan úgy, hogy nem veszik fel a 

felajánlott kemoterápiát.
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Kiegészítő terápiás lehetőségek: az onkológiai terápia mellett szükség van a kiegészítő terápiák 

alkalmazására is, melyek legtöbbször nem a daganatos sejtek elpusztítására irányulnak, hanem a 

beteg szervezet erősítését, vitaminokkal, nyomelemekkel való feltöltésére, valamint speciális 

tápanyagokkal való ellátását jelentik. Ezen kiegészítő terápiák nagyban hozzájárulhatnak a 

hagyományos terápiák okozta mellékhatások enyhítéséhez, szervezetünk felerősítéséhez, s ezáltal

a betegek mielőbbi felépüléséhez. 

Jó néhány készítményről egész sok vizsgálati eredmény áll rendelkezésünkre, amelyek bizonyítják,

hogy hosszú távú használatukkal a daganatos betegség kiújulási esélyét is igen szépen tudjuk 

csökkenteni. Ezek a kiegészítő terápiák – mint ahogy a nevükben is benne van – kiegészítik, de 

nem helyettesítik a hagyományos onkológiai terápiát! 

Viszont azt is tudnunk kell, hogy egyes kiegészítő terápiák ronthatják is a kemoterápia 

hatékonyságát!

Alternatív terápiás lehetőségek: ezek a módszerek az onkológiai terápiát visszautasító betegek 

gyógyítására jöttek létre, s az onkológiai kezelés helyett alkalmazzák a betegek. A legtöbbször elég

kevés tudományos vizsgálat áll a rendelkezésünkre, így ezeknek az alternatív módszereknek a 

megítélése igen szubjektív. Ezen kiadványunknak nem célja az alternatív terápiák bemutatása. 

Jelen kiadványunkban kizárólag az onkológiai betegek természetes alapanyagú kiegészítő terápiás

lehetőségeit kívánjuk összefoglalni.

Saját  tapasztalataim  alapján  a  betegek  legtöbbször  a

kemoterápia  okozta  mellékhatások  elől  menekülnek  el  a

hagyományos  terápiáktól  és  keresik  a  lehetőségeket  az

alternatív  terápiák  világában.  Nehéz  dolguk  van  az

onkológusoknak,  mikor  próbálják  rábeszélni  a  betegeket  a

kemoterápiára,  ugyanis  már  nem  igen  van  olyan  család

hazánkban,  ahol  ne  fordult  volna  elő  daganatos

megbetegedés  és  ne  tapasztalták  volna  meg  az  emberek

testközelből,  hogy  milyen  emberpróbáló  is  ez  a  modern

terápiás lehetőség. Tudomásul kell vennünk, hogy az emberi

tapasztalat sokszor felülírja a tudományt. 

Másrészt,  amikor  az  orvosok  már  nem biztatják őket  a

gyógyulással,  lemondanak  róluk,  minden  alternatív

lehetőséget  kipróbálnak,  s  elkezdenek  hinni  a  csodákban.

Amikor  a  kezelőorvos  már  nem  tud  újabb  terápiát

alkalmazni, s ezzel együtt hitet sem tud adni a betegének a

gyógyulásához,  egyenes  útja  vezet  az  alternatív  terápiák

világába.  Pedig  a  gyógyulásba  vetett  hit  nélkül  szinte

lehetetlen a gyógyulás.
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Milyen kiegészítő terápiára lehet szükségük 
a daganatos betegeknek?

A hagyományos onkológiai terápia mellett, mely kifejezetten a daganatos sejtek elpusztítását 

célozza meg, szükség van a beteg szervezet regenerálására, vitaminokkal, nyomelemekkel, 

aminosavakkal történő feltöltésére, a meggyengült immunfunkciók helyreállítására is, valamint végül,

de nem utolsó sorban a beteg lelki békéjének helyreállítására. Ez az összeállítás kifejezetten a 

természetben megtalálható gyógynövényekről, gyógygombákról, egyéb növényi anyagokról szól. 

Mert már régóta tudjuk, hogy fűben-fában van az orvosság!

Nézzük sorban milyen kiegészítő terápiák vannak, melyek segíthetik
szervezetünk működését!

Immunrendszer erősítése: az immunrendszer

megerősítése a legfontosabb, hiszen csak az ép

immunrendszer képes kiiktatni a keringésbe

bekerült daganatos sejteket, valamint csak a jól

működő immunrendszer képes kibírni a

kemoterápia okozta megpróbáltatásokat. A

daganatos betegeknél végzett vizsgálatok alapján

megállapították, hogy a természetes ölő sejtek aktivitása szinte mindig nagyon alacsony értéken 

van ennél a betegcsoportnál. Az immunrendszer megerősítésére többféle lehetőségünk van a 

természet segítségével: például gyógynövényekkel, gyógygombákkal, mikroalgákkal is növelhetjük

szervezetünk természetes védekezését. 

Vitaminok, nyomelemek, ásványi anyagok

pótlása: az utóbbi években egyre több kutatási

eredmény áll rendelkezésünkre, mely a D3-vitamin

hiánya és daganatos betegségek keletkezése közötti

összefüggésről szól. Nagy dózisú C-vitamin használatával

kapcsolatban is vannak biztató eredmények. 
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Nyomelemeink közül talán a szelén szerepe a legjelentősebb, szelén hiánya is eredményezheti a 

daganatos betegség kialakulását.

Antioxidánsok: az antioxidánsok olyan vegyületek, melyek megvédik a szervezetünket a 

szabadgyökök romboló hatásaitól. A szabadgyökök 

elszaporodásához hozzájárulhat a dohányzás, a stressz, a drog- 

és alkoholfogyasztás, különböző sugárzások, valamint a vegyileg 

szennyezett élelmiszerek fogyasztása is. A természetben 

rengeteg antioxidáns található, ilyen például a szőlőmagban és 

héjban magas koncentrációban található resveratrol, de magas 

az antioxidáns tartalma a gránátalmának, az áfonyának, paradicsomnak is. Az antioxidánsok 

rendszeres fogyasztásával csökkenthetjük a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát is.

Speciális tápszerek: ilyen például a fermentált búzacsíra

kivonat, mely magyar feltaláló nevéhez kötődik. Használatuk

során a betegek közérzete javul, a kemoterápia okozta

mellékhatások bizonyítottan csökkennek. 

Egyéb készítmények: sok egyéb természetben is

megtalálható anyagunk van, melyek daganat ellenes hatása

közismertté vált az utóbbi években. Ilyen például a kurkuma is.

Megfelelő étkezés: sok zöldség és gyümölcs. Az úgynevezett mediterrán étkezés kialakítása 

hasznos lehet jó néhány daganatos betegség (pl. vastagbélrák, emlőrák) kiújulásának megelőzése 

esetén.

Megfelelő mennyiségű és minőségű folyadék fogyasztása: nagyon sokszor kevés 

folyadékot fogyasztanak a daganatos betegek (akár 1 liter alattit), holott a napi folyadék 

mennyiségnek legalább 2-3 liternek érdemes lenni. Ezt célszerű egészséges italokkal megoldani, 

mint például csökkentett deutérium tartalmú víz, lúgos víz, zöld tea, lapacho tea stb.
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Ezek  mellett  a  rendszeres  testmozgásról  sem  kell  elfeledkezni,  ennek  fontosságát  nem  tudjuk

elégszer  hangsúlyozni.  Teljesen  mindegy  mit  mozgunk,  a

lényeg, hogy mozogjunk! 

A  részletes  részben  sorba  vesszük  a  különböző

gyógynövényeket,  gyógygombákat,  antioxidánsokat,

vitaminokat,  nyomelemek  és  megnézzük,  hogy  a

rendelkezésünkre  álló  tudományos  adatok  alapján  mit  és

mennyit is érdemes valójában fogyasztanunk. 

Összeállításunk  kizárólag  olyan  információk  felhasználásával  készült,  melyek  publikálásra  kerültek

neves, nemzetközi szaklapokban! 
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