
2005 óta ismert nálam a PCOS és 2011 óta az inzulinrezisztencia. Tanítóként dolgozom általános 

Iskolában. 2013 augusztusán rosszul lettem és elájultam. Rengeteg vizsgálat következett, végül egy 

terheléses vércukor vizsgálat során megnézték a keringő inzulin szintet is és kiderült, bár a cukrom 

teljesen jó, de a 120 perces inzulinértékem 124-es lett, ami a normálérték hatszorosa. Állandó 

kézremegésem, látászavarom volt és nem tudtam, hogyan vigyem le ezt a magas szintet a normálisra, 

hiszen a PCOS miatt kapott Merckformin gyógyszer ekkora már nem hatott. Nem volt peteérésem, 

össze- vissza menstruáltam, volt egy kis plusz kiló is rajtam, és 3 éve szerettünk volna a kisfiam mellé 

egy kisbabát. Egy kislány volt az álmom, de sajnos reménytelennek tűnt, hiszen az összes orvos 

kimondta, peteérés nélkül, ilyen inzulinértékkel lehetetlen!   

Az interneten találtam meg dr. Benkő Éva honlapját és akkor megváltozott az életem!  Amint beléptem 

hozzá, tudtam jó helyen járok! Már az első akupunktúrás kezelésre nagyon jól reagált a szervezetem, 

szinte szárnyaltam. Megbeszéltük, hogy indításként az inzulinrezisztencia kezelése gyógyszer nélkül 

legyen, hogy lássuk a szervezetem mire képes.  3-as terápiába kezdtünk, ami állt egy inzulinrezisztencia 

diétából kiegészítve paleolit elvekkel, edzés és akupunktúra hetente majd kéthetente végül havonta!   

Az elején nehéz volt az inzulinrezisztencia étrend, étkezési naplót vezettem, mit és mennyit eszem, a 

Doktornő minden héten megnézte, tanácsokkal látott el és segített, bíztatott mindenben! Szépen 

lassan elkezdtek olvadni rólam a kilók és a vércukor leeséseim is ritkultak. A novemberi 

hormonvizsgálaton már döbbenten tapasztalta a nőgyógyászom, hogy van peteérésem és a ciklusom 

is rendeződött. Decemberben megtörtént a csoda és könnyek között hívtam fel a Doktornőt, hogy 

spontán sikerült teherbe esnem és várandós vagyok! Minden félelmemben, minden elkeseredett 

pillanatomban mellettem állt, egy szoros kapcsolat és szeretet alakult ki köztünk. Végig velem volt a 

terhességem alatt, segített, mit 

egyek és mire figyeljek oda. 2014. 

szeptember 4-én megszületett a 

kislányom és ezzel valóra vált az 

álmom!! Életem végéig hálás 

leszek Neked, dr. Benkő Éva! 

Köszönöm! 

Adrienn 
 
„Soha ne add fel, hogyha fáj,  
Idővel új nap vár,  
Küzdeni kell, meg ne állj.  
Amikor nem várod, rád talál,  
Kockáztass, higgy, remélj,  
Merj nagyot álmodni, ne félj!”  
 


