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BIOTERÁPIÁVAL
a rák ellen
ONKOLÓGUSKÉNT OLYANOKKAL FOGLALKOZIK, 
AKIKNÉL MÁR ÁLTALÁBAN MEGÁLLAPÍTOTTÁK A 
RÁKOT. DR. CSÓKA TIBOR NAPONTA TALÁLKOZIK 
AZZAL, AMITŐL AZ EMBEREK RETTEGNEK.

Sokan összeomlanak, amikor közlik velük a diagnó-
zist: úgy érzik, a halálos ítéletet mondták ki felettük. A 
klinikai onkológusnak, így neki is az a feladata, hogy 
az igazságot nem elhallgatva, nem keltve csalóka re-
ményeket, segítsen a betegnek, hogy meggyógyuljon. 
Ezt tekinti küldetésének, amelyet nemcsak a duna-
szerdahelyi kórházban igyekszik megvalósítani, ha-
nem a nemrégiben alakult Turul Egészségközpontban 
is, ahol korszerű berendezések segítik munkáját. Nem 
kis büszkeséggel mutatta be, mit tudnak a gépek; be-
szélt arról, hol tart a tudomány, milyenek az orvos új 
diagnosztikai és terápiás lehetőségei. De arról is, amit 
nekünk kellene tennünk, hogy megelőzzük a rákot, 
amely, ahogy ő fogalmaz, „akár ostorcsapásként is ér-
kezhet emberi testmezőnk láthatatlan részeiből fizikai 
testünk szöveteibe”.

Ez azt jelenti, hogy valahol mi is ludasak 
vagyunk abban, ha »az ostor lecsap«?
Igen, de így nem teljesen pontos a megfogalmazás. 
Nem mi is, hanem elsősorban mi vagyunk felelősek. 
Mindenki a saját egészségéért, de betegségéért is. 
Ennyire egyszerű. Magunk mögött hagytunk 40 évi 
szocializmust, amely alatt belénk sulykolták, hogy ha 
valami bajunk van, befekszünk a kórházba, megola-
joznak, meghúzzák a csavarokat, rendbe raknak, s 
mehetünk újra a dolgunkra. Az embernek a saját 
egészségéért való felelősségvállalását szőnyeg alá 
söpörték, ideológiailag nem fért bele a programba. 
És mindezt negyvenévesen olyan emberként mon-
dom, aki élete akkori első harmadát boldog bizton-
ságban élte meg. Viszont még mindig, szinte napon-
ta találkozom ennek a maradi felfogásnak a 
tünetegyütteseivel.

Néhány mondatában sok mindent ösz-
szefogott. Ezért van az, hogy a dagana-
tos betegségek megelőzése még mindig 
nem olyan, amilyennek lennie kellene, 
holott a rák terén életeket menthet?
Óriási lehetőségek vannak az onkológiában az elsőd-
leges, de még a másodlagos megelőzés terén is. Az 
elsődleges az, hogy olyan józan életvitelt folytatunk, 
amelynek eleve rákellenes vagy rákmegelőző hatása 
van. A másodlagos megelőzés végtelen egyszerű: a 
szűrővizsgálatokat jelenti. A cél az, hogy ha már kiala-
kult ez a kórkép, akkor olyan kezdeti stádiumban fog-
juk meg, amikor a betegnek képesek vagyunk ki-
gyógyulási esélyt teremteni. Talán köztudott, hogy 
még korszerű onkológiai kezelések sem képesek telje-
sen kigyógyítani a rák utolsó stádiumait. A daganatok 
úgynevezett harmadlagos megelőzése pedig egy picit 
sántít, ugyanis – például – egy erős dohányos, tüdő-
rákban szenvedő férfinak azt kellene mondani, hogy 
ne dohányozzon tovább, mert kiújulhat a betegsége. 
Vagy akár valami más – dohányzással kapcsolatos – 
daganata is kialakulhat a testében, amilyen például a 
hasnyálmirigy- és a húgyhólyagrák. Közben pedig a 
tüdőrákot – a férfilakosság leggyakoribb daganatféle-
ségét – csaknem mindig későn vesszük észre.

Ennek a betegségcsoportnak a kialaku-
lása többtényezős. Külső és belső okok-
ra vezethető vissza. 
Az emberi szervezetnek érdekes módon két anyag-

cseréje van: egy belső és egy külső. Külső anyagcse-
rénk a mindenkori környezetünk, ahol élünk, amely-
lyel állandó, 24 órás kapcsolatban vagyunk. A két 
rendszer között állandó és intenzív információcsere 
folyik – így mindkettőben visszatükröződik a másik. 
Ami kint, az bent is. Ami fent, az lent is – és fordítva. 
A világegyetemet szervezett, pókhálószerű kapcsoló-
dások fogják át. Minden mindennel összefügg. Ha 
belső és külső környezetünket párhuzamosan tisz-
tán tartanánk, egymással harmonizálnának: akkor az 
egészséges sejtjeink sem volnának képesek megker-
gülni. Mert ugye ez a rák. Nem valami külső betola-
kodó, hanem a mindenkori környezeti hatások, élet-
vitelünk, táplálkozási szokásaink, gondolati és érzel-
mi mintáink hűséges visszatükröződése testünkben! 
De a társadalomba való szerveződésünk érzékeny 
indikátora is. 

A rák komoly oka a gondolat- és érzés-
világunk, mindenkori konfliktusaink ön-
magunkkal, társadalmi kapcsolataink-
ban! Bár sokszor egyre inkább tudato-
sítjuk ezt, mégsem könnyű velük szem-
benézni…
A felelősség mindig nehéz. Viszont felszabadító. 
Ebben a dualisztikus világban mindennek megvan 
az ellentéte, hogy az egyensúly megmaradjon. Az el-
ménk szüleménye az a nagy illúzió, hogy létezik jó 
meg rossz, fehér és fekete. Kvantumbiológiai ber-
kekben már szinte közhely az a kijelentés, hogy fizi-
kai testünk önmagától sosem betegedhet meg, lelki-
szellemi történések sorozataira van szükség ahhoz, 
hogy szervezetünkben testet ölthessen egy ilyen tor-
zulás, diszharmónia, amilyen a betegség. A kérdés 
már régen nem az, hogy ez mennyire és milyen szin-
ten igaz, hanem az, hogy ki és mikor ismeri fel az 
összefüggéseket. A Turul Egészségközpont épp 
ezért jött létre.

Vázolná röviden ennek történetét?
Sokéves álmunk teljesült a központ megalakulásával. 
Csapatunkkal nagyon fontosnak tartjuk a diagnoszti-
kát. Hisz személyre szabott kezelés emberközpontú, 
holisztikus állapotfelmérés nélkül a mai orvoslásban 
nem képzelhető el, és a gyakorlatban hosszú távon 
nem is nagyon működik. A gépparkkal, amely segíti 
mindennapi munkánkat, képesek vagyunk megálla-
pítani az adott személy emberi testmezejének szer-
kezeti állapotát, annak genetikai, alkati gyengeségeit 
és ezeknek a fizikális visszatükröződéseit. A közeljö-
vőben pedig nagy valószínűséggel testünk 
hőkamerás feltérképezésére is esélyünk lesz. Régóta 
új dolgokon töröm a fejem, új munkakapcsolatokat 
alakítottam ki. A lébényi Dávid Tamás professzorral 
való kapcsolatfelvételre vagyok a legbüszkébb. 
Végtelen tisztelettel vagyok iránta, munkája és több 
évtizedes törekvései már igazolták önmagukat. A bi-
ológiai holisztikus daganatkezelésekben szinte azo-
nos a szemléletünk, úgyhogy nem volt nehéz döntés 
a COD Nemzetközi Rákkutató Intézet szlovákiai ki-
rendeltségével szövetségre lépve létrehozni a COD 
rendszer első szlovákiai központját. Már csak azért 
sem, mert a COD holisztikus program olyan a szak-
mai életemben, amelynek tesztelése világhírű egész-
ségügyi központokhoz fűzhető.
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