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Mindig jelesre vizsgáztam és hanyagoltam az 
akkoriban divatos diszkókat, szorgalmasan 
készültem a pályámra. Harmadéves koromtól 
demonstrátori ösztöndíjas voltam az I. számú 
Anatómiai Intézetben, Szentágothai János 
professzornál. Ez a kitartás ma is jellemző a 
munkámra. Sokszor ámulok, mennyi idő eltelt 
az első szívhanghallgatás, tüdőkopogtatás és 
hasi vizsgálat óta… Az orvoslás, a szenvedő 
emberrel való foglalkozás nem szakma, hanem 
egy folyamatos, élethosszig tartó alázatos szol-
gálat. A hivatástudat és a jóra való törekvés a 
folyamatos tanulás mozgatórugója. Küzdelmes 
és sok lemondást, energiát igénylő pálya ez, de 
amikor egy-egy betegem megtalál, évtizedek 
múltán is szeretettel köszönt vagy újra felkeres 
a bajával, mondván: „akkor meggyógyított”, az 
sok mindenért kárpótol és úgy érzem, megérte.

– Az integratív medicina szaktekintélyeként 
elismerik határon innen és túl. Milyen eredmé-
nyek vannak a hazai oktatásban, illetve a 
gyakorló orvoslásban a holisztikus szemléletű 
gyógyítás terén?

– Az integratív medicina – korábban nevezték 
alternatívnak vagy komplementernek, de azt 
hiszem, ez a leghelyesebb elnevezés – azokat a 
törekvéseket, elismert gyógymódokat és tevé-
kenységeket jelenti, amelyek – ha megfelelő 
képesítéssel rendelkezők végzik – az egészség 
megőrzését, megtartását célozzák, vagy egy 
komolyabb betegség, műtét után segítenek 
visszatalálni a megszokott életformához, illetve 

Az orvoslás egy folyamatos, élethosszig tartó alázatos szolgálat

– Mit jelentenek az 
ön számára a díjak és 
elismerések? 

– Az ember, ha a 
gyógyításra esküszik 
fel, elsősorban nem a 
díjakért, elismerése-
kért teszi, amit tesz, 
de persze nagyon 
jóleső érzés, ha 
rangos kitüntetéssel 
jutalmaznak egy 
életművet, orvosi 
munkásságot.

– Summa cum 
laude végezte el 
annak idején az egye-
temet közel 50 éve, de 
a tanulást nem 
hagyta abba azóta 
sem. Megéri?

– Az orvosi pálya 
előtt okleveles 
szülésznőként már 
belekóstoltam az 
egészségügybe. Az 
egyetemen idősebb 
voltam évfolyamtár-
saimnál, talán ezért is 
akartam bizonyítani. 

Az idei Semmelweis Nap alkalmából Batthyány-Strattmann 
László-díjjal ismerték el prof. dr. Hegyi Gabriella, a Yama-
moto Rehabilitáció Intézet alapító orvos-igazgatója 
munkásságát. Szeptemberben a Pécsi Tudományegyetemen 
az Egészségtudományi Kar legmagasabb kitüntetését, 
a Pro Facultate díjat vehette át, mint az Integratív Medicina 
Tanszék alapítója és korábbi vezető professzora. Emellett 
alapítója, stratégiai és szakmai vezetője a Pécsi Egyetem 
Egészségtudományi Kara Konfuciusz Intézetének, oktat 
a kínai Hebei United Universityn, tagja a WHO CAM 
munkacsoportjának. 2017 óta kuratóriumi tagja A rák 
ellen, az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítványnak. 
A praktizáló orvost, intézetigazgatót, egyetemi professzort 
kérdeztük a holisztikus gyógyítás és az integratív medicina 
területén elért eredményeiről, kerek születésnapja alkalmából.

Hegyi     Gabriella:
Hivatás    om a gyógyítás

10

A Batthyány-Strattmann 
László-díj átadásán

Otthon a kedvenc kutyáival



Ö N A R C K É P

egy egészségesebb életformához vezetnek el. A 
hazai oktatás nehezen indult, emlékszem, 1987-
ben volt az első tanfolyam a Haynal Imre Egész-
ségtudományi Egyetemen az akupunktúra 
hazai bevezetéseként. Majdnem szakvizsga lett 
belőle, de akkoriban már az európai uniós csat-
lakozásunk szóba került és túl sok volt a szak-
vizsga, így maradt a jártassági vizsga. Ez a mai 
napig is nagyon komoly tartalommal, kiváló 
oktatókkal, kollégákkal és egyetemi záróvizsgá-
val folyik a vezetésem mellett, 2003 óta a pécsi 
egyetemen. Az utóbbi években, köszönhetően a 
WHO állásfoglalásának is, a manuális medicina, 
a homeopátia, a herbálmedicina és egyéb ágaza-
tok ismertté váltak. Különösen sokat segített az 

1997-ben létrejött szabályozás, amely egészség-
ügyi tevékenységgé emelte a természetgyógyá-
szatot, megkülönböztetve orvosi és nem orvosi 
szakképesítéseket, utóbbiak részére tételes 
végrehajtási iránymutatást is adva. Sajnos, ma 
már ez a szabályozás és rendelet nagyon is felül-
vizsgálatra szorul. Sok megítélés változott, 
sokfajta tevékenység bekerülhetne még… de 
merev elzárkózást tapasztalok az egészségügyi 
kormányzat részéről.

– Ma már több egyetemen is van integratív 
medicina munkacsoport és oktatják egészségügyi 
dolgozóknak, orvosoknak is. Ön Pécsett tanszékve-
zető, PhD-hallgatói is vannak. Mit oktatnak?

– Bevezettük a homeopátia, a manuális medi-
cina, a neurálterápia és a hagyományos kínai 
orvoslás, később az antropozófus medicina 
akkreditált oktatását és vizsgáztatását. Jelenleg a 
PTE Doktori Iskolájában három olyan témám 
van, amelyekből PhD-képesítést lehet szerezni, 
két orvos sikeresen el is végezte már, egyikük 
utódom a tanszéken. Többen is megszerezték 
már az abszolutóriumot, csak be kell fejezniük. 
Kétévente szervezek szakorvosoknak komoly 
elfoglaltságot és elmélyült tanulást igénylő tanfo-

lyamot. A betegek 
olyan orvost válasz-
tanak szívesen, aki 
nemcsak a pana-
szokra, hanem azok 

lelki eredetére is 
kíváncsi, nyitott 
olyan tanulmá-
nyokra, amelyek az 
embert egészében, 
testi-lelki és szellemi 
egységében nézi, 
vizsgálja és 
gyógyítja.

– Mikor találko-
zott először a 
holisztikus gyógyí-
tás gondolatával és 
azzal, hogy a pszi-
ché is hatással van 
a testi állapotra?

– Orvostanhallgató koromban egy 
pszichiáterprofesszor előadásain hallot-
tam erről először. Ha egy-egy beteg 
leült és elkezdte sorolni a panaszait, 
pláne, ha papírról olvasta fel a 
listát, elég volt a szemébe nézni és 
megkérdezni: mi a baj, rendben 
van önmagával? És megvolt a 
kulcs, amelyik nyitotta a zárat. A 
beteggel megbeszéltük a dolgait 

és nem több doboz gyógyszerrel távozott. Sosem 
szerettem az altatókat, nyugtatókat, inkább olyan 
természetes anyagok, gyógynövények felé fordult 
az érdeklődésem, amivel tökéletesen lehetett 
kezelni számos alvászavart. Ahhoz természetesen 
orvosi döntés kell, hogy mikor van szükség az 
akadémikus orvoslásra és mikor segít az integra-
tív medicina, mikor gyógyszer és mikor más 
módszerek, és itt a felelőssége a szakembernek, 
hiszen „NIL NOCERE” – Ne árts soha a beteg-
nek! A felelősség az, ami eligazítja az embert, 
egyedileg vizsgálva az adott beteget, hiszen nem 
vagyunk egyformák… ezt fel kell ismernünk és 
tisztelnünk kell. Régen alá-fölé rendelt volt a 
beteg és az orvos viszonya, manapság ez már 
sokat változott, a tudatos egészséges életmód 
ismerete és vállalása elfogadott, akárcsak a szelíd 
gyógymódok és a beteg részvétele, partnersége. 
Ezen elvek vezettek, amikor 27 éven át körzeti 
orvosként dolgoztam Kispesten és négyezer 

ember egészségéért voltam felelős.
– Visszatérve a rendeletre: régi, megkopott 

és elavult, újra kellene szabályozni a képzé-
sek szintjét, követelményrendszerét is, de úgy 
tűnik, ez jelenleg nincs napirenden. Számos 
civil szervezetben vállalt szerepet, ez is 
fémjelzi küldetését, hogy minél inkább 

terjedjen a hiteles integratív gyógyászat és 
megszűnjön a hiteltelen, mindent ígérő, de csak 
az időt vesztegető „csodagyógyítók” piaca. Elér-
hető ön szerint ebben a fontos kérdésben a zéró 
tolerancia?

– Amíg vannak csodavárók, addig lesznek 
„csodatevők” is. Ez csak tudatos egészségfor-
málással, egészségszemélettel és sok-sok isme-
retterjesztéssel szorítható vissza. A Magyar 
Akupunktúrás Orvosok Társaságának 16 éve 
vagyok elnöke. Nemrég jegyezték be hivatalo-
san a Magyar Integratív Medicina Szövetséget, 
amelyik 16 szakmai társaságból alakult, ennek 
elnökeként azt látom, hogy ez a küldetés kezd 
megvalósulni, bár lassan, hiszen alaposan 

A betegek olyan orvost választanak szívesen,
aki a panaszok lelki eredetére is kíváncsi

Hegyi     Gabriella:
Hivatás    om a gyógyítás

Születésnapi beszélgetés az integratív 
medicina hazai professzorával

Balra egy nemzetközi orvoskongresszuson, jobbra Miltiades Karavissal, a görög orvosi 
társaság elnökével, akivel Ankarában együtt adtak elő egy orvoskongresszuson

Orvos tanítványai körében 
a Pécsi Tudományegyetemen
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betegellátást is működtetünk. Egyre 
több a daganatos beteg hazánkban is 
és az Oncothermia kiváló integratív 
módszer bizonyos daganatos bete-
gek részére, ezt mutatják az eredmé-
nyeink. Több közleményünk jelent 
meg a témában nemzetközi szakmai 
lapokban. Órákat adok a PTE-n 
továbbra is, foglalkozom a PhD- 
hallgatóimmal és vezetem az akkre-
ditált egyetemi orvosi tanfolyamo-
kat. Azt hiszem, ezért nem érzem, 
csak észlelem az idő múlását. Az 

elmúlt időszakban is rendszeresen előadásokat 
tartottam nemzetközi fórumokon, igaz, 
a világjárvány miatt online. Úgy látom, ez lesz 
a jövő kedvelt kongresszusi módja, ami, beval-
lom, először nem tetszett, hiszen meg kellett 
tanulnom a különböző rendszerek és technikák 
alkalmazását, ráadásul mindenki mást használ. 
De csak idén már a 4. Nemzetközi Integratív 
Medicina Világkongresszus elnöke vagyok, ahol 
47 ország egyetemi kutatói, orvosai jönnek 
össze a világhálón. Alkalmanként 1-1 órás 

online előadást tartva látom és 
érzem a növekvő érdeklődést a 
nemzetközi szakmai életben is. 

– Emellett aligha marad sok 
szabadideje, azt a keveset mivel 
tölti?

– Néha festegetek vagy zongorázok egy-egy 
Bach-darabot... mindenütt klasszikus zene 
szól a rendelőnkben, még a mellékhelyiség-
ben is, egész nap, mert relaxáló, nyugtató és 
szeretik a betegeink.

– Közel ötven éve élnek együtt a férjével, aki 
patológus. Nem volt soha féltékeny az ön sike-
reire?

– Azért tudtam így és ennyit dolgozni, mert 
stabil, kiegyensúlyozott házasságban élünk, és 
nem győzök köszönetet mondani a férjemnek. 
Az ő megnyugtató jelenléte, tanácsai nélkül 
soha nem értem volna el eredményeket, ő inspi-
rált arra, hogy tanuljak tovább, PhD-fokozatot 
szerezzek, habilitáljak, ő ösztönöz a folyamatos 

tanulásra és fejlődésre. Igaz, 
előrelátó volt, mert ezek a szel-
lemi erőfeszítést kívánó vállalá-
sok kulcsként szolgáltak sok 
kapuhoz, például az egyetemé-
hez is.

– Milyen tervei vannak a 
jövőre nézve?

– Valamikor úgy éreztem 
magam, mint a magasból lezú-
duló gleccser, amely áttör 
minden akadályon. Ma sokkal 
szelídebben, de változatlan 

visszavetett minket a pandémia, 
sok-sok tapasztalatot és nyitott 
kérdést hagyva maga után. Ma már 
tudjuk, amit korábban nem: a 
védőoltások nem védenek meg az 
új típusú Covid-variánsok támadá-
sától, megbetegedhetünk, de lega-
lább enyhébb tünetekkel és otthon 
vészelhetjük át a kritikus időszakot, 
nem pedig egy intenzív osztályon, 
lélegeztetőgépen. A poszt-covidos 
tanácsadás is segíti a betegeket.

– 2020. február 15-én hatályba 
lépett az ún. „kuruzslásellenes” törvény. Az 
azóta eltelt másfél év alatt milyen visszajelzé-
sek vannak a törvény alkalmazásáról? Tettek-e 
javaslatot törvénymódosításra a szakmai szer-
vezetek?

– A kuruzslásellenes törvény életbe lépett 
ugyan, az ellenőrzés azonban nem túl aktív. Sőt, 
éppen a pandémia 2. hullámának idején szabá-
lyozták az egészségügyi dolgozók munkakörét, 
amikor sokan elhagyták a pályát. Egyre több 
orvos és szakember hiányzik a rendszerből, 

ennek ellensúlyozására jönnek létre a praxiskö-
zösségek. Jelenleg 650 háziorvosi praxis üres! A 
betegek ellátását pedig biztosítani kell. Én abban 
látom a megoldást, hogy megbízható, képzett, 
gyakorlott, a természetes gyógymódokat is 
ismerő és alkalmazó egészségügyi dolgozókat 
vesznek fel egy-egy ilyen praxisközösségbe. Ez 
lenne a modern út, nem az elszigetelt, szakmai 
felügyelet nélküli „magáncsodatevőké”. Persze, 
most is sokan dolgoznak tisztességesen és 
becsülettel szolgálják a betegeik egészségét, de 
itt lenne helye az igazi integrációs törekvések-
nek! A Magyar Integratív Medicina Szövetség 
megalakulása egyúttal a színre lépésünket is 
jelenti, megtesszük javaslatainkat a szakmai 
felső vezetésnek. 

– Egy hölgy korát nem illik 
emlegetni, professzor asszony 
amúgy is meghazudtolja a 
sajátját, hiszen ma is aktív és 
dolgozik, pedig – ennyit talán 
elárulhatunk – túl van a 
nyugdíjkorhatáron. Hogy 
bírja? 

– Köszönöm, jól. Dolgozom 
a Yamamoto Intézetben 
nagyon is aktívan, ahol fájda-
lomambulanciát és onkológiai 

elszántsággal keresem a jobbító szándékú segí-
tőket ennek a szakmának a megvédéséhez. 
Vannak szövetségesek és vannak ellendrukke-
rek, természetesen. Sokszor elhárították a 
kezdeményezést a nehezen létrejött találkozók 
során az egészségügyi kormányzat képviselői, 
például azzal, hogy „közeledik a választás, ne 
fordítsuk el a szavazók figyelmét a lényeges 
kérdésekről” – ezt gyakran hallottam az elmúlt 
25 év alatt. Ugyanakkor hiszem és vallom, 
hogy az integratív medicina témája nagyon is 
időszerű és lényeges, annak egyes ágait, ered-
ményeit nem lehet semmibe venni. Egyre több 

tudományos eredményt publikálnak a kollégák 
a nemzetközi szakmai lapokban. Inkább a 
befogadás, a gyógyító munkába való beillesztés 
és a támogatás felé kellene lépni.

– Mit tanácsol a mai felgyorsult világban, 
ebben a pánikhangulatban a fejüket összevisz-
sza kapkodó embereknek: hogyan éljünk jól, 
egészségesen, egészségtudatosan?

– Fogas kérdés, hiszen mindenki máshogy 
élte meg az elmúlt két évet. A rendszeres szám-
vetés, az önismeret folyamatos gyarapítása segít 
bennünket abban, hogy közeli és távolabbi célo-
kat tűzzünk ki. Olyan célokat, amik elérhetők, 
nem irreálisak. Példaként említem azt a dagana-
tos beteget, aki kétségbeesik ugyan a diagnózis 
hallatán, de van ereje és bátorsága a küzdelem-
hez, és ebben segíteni kell, nemcsak szakmailag, 
lelkileg is. Az interneten fellelhető, sokszor 
egymásnak ellentmondó álhíreknek nem 
szabad bedőlni. Hiteles és releváns szakmai 
forrásokat kell találni, ha kétségek merülnek fel 
az emberben! A lélek nyugalma körülöttünk is 
nyugalmat teremt. A bátorító mosoly a pácienst 
is mosolyra készteti és eloszlatja a félelmét. 
A táplálkozás és annak egyedi formája lényeges 
felismerése korunknak, minden divatos diéta, 
amit magunkra erőltetünk, kudarcra van ítélve. 
Az idős kori fizikai és szellemi aktivitás megtar-
tása a mentális egészség kulcsa. A folyamatos 
fizikai-szellemi és lelki élet ápolása pedig a „jól 
érzem magam” élményének a kulcsa.

–Zimber– ■

Az interneten fellelhető, egymásnak ellentmondó álhíreknek
nem szabad bedőlni
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„...földi ember kevéssel beéri, 
vágyait, ha kevesebbre méri...” 

Arany János, Őszikék

Gyógyítás közben: neurál- 
terápia egy porckorong- 
sérves betegnél

Az ankarai kongresszuson, 
ahol előadást is tartott

A Pro Facultatae díj átadásán a Pécsi 
Tudományegyetemen


