
2010-ben derült ki, hogy férjemmel csak lombik beültetés útján tudunk gyermeket vállalni.  4 éven 

keresztül, mindösszesen 5 alkalommal vettünk részt lombik programban, de sajnos mindegyik 

sikertelenül zárult. Persze a 4 év alatt számtalan kivizsgálásnak vetettük alá magunkat, volt petevezeték 

átjárhatósági beavatkozásom, endometriózis műtétem, sőt még vastagbéltükrözésem is. Számtalan 

orvost kerestünk fel, jártam kineziológusnál. De semmi nem hozta meg a kívánt eredményt.  

Ezt követően sem adtuk fel az álmunk, hogy gyermekünk legyen, de a soron következő – immáron 

hatodik – beültetés előtt, úgy döntöttem utánanézünk más, alternatív gyógymódoknak is, hiszen már 

nem volt veszíteni valónk. Folyton az internetet böngésztem, hátha rátalálok valami érdemleges 

információra, hogy mik lehetnek a sikertelen gyermekvállalás/lombikbeültetés egyéb, rejtett okai és 

így bukkantam rá az inzulinrezisztenciára. A tüneteket olvasva már szinte biztos voltam benne, hogy 

én is hasonló betegséggel küzdhetek, mivel majd minden tünetét produkáltam: indokolatlan 

súlynövekedés, haspuffadás, hasmenés, meddőség. A vérvizsgálat pedig valóban beigazolta a 

sejtelmem. Mivel az inzulinrezisztencia szintem nem volt kiugróan magas, a lombikcentrumban nem 

javasoltak erre vonatkozó külön kezelést.  

Ekkor egy nagyon kedves ismerősünk ajánlotta Benkő Éva doktornőt, azzal hogy feltétlenül keressem 

fel, mert valószínűleg tud segíteni rajtunk. Így a következő lombik program előtt 3 hónapig 

rendszeresen jártam kezelésre a doktornőhöz. Az első alkalommal tüzetesen kikérdezett a 

problémáimról, átnézte az inzulinrezisztencia vérvételem eredményét és egy erre kialakított diétát 

javasolt, melyet próbáltam betartani. Étkezési naplót is vezetnem kellett, melyet a doktornő minden 

kezeléskor nagyon szigorúan kontrollált, továbbá minden alkalommal akupunktúrás kezelést kaptam.  

Már az első 1-2 heti kezelést követően pozitív tapasztalataim voltak, mivel sokkal energikusabb lettem. 

Az első hónap végére pedig beindult a fogyás is, amit évek óta a legszigorúbb diétával sem tudtam 

elérni. A harmadik hónap végére közel 10 kilótól sikerült megszabadulnom, oly módon, hogy nem 

koplaltam, nem éheztem, csak egyszerűen egészségesen táplálkoztam és betartottam az 

inzulinrezisztenciás diétát. De a többi tüneteim is elmúltak szép sorban: folytonos hasmenés, 

haspuffadás. Ekkor már kétség sem fért hozzá, hogy érdemes volt felkeresnem a doktornőt. Ráadásul 

a hatodik lombik beültetésem végre sikerrel járt!!!! A beültetett 3 petesejt mind megtapadt, melyből 

végül egy indult fejlődésnek és 9 hónap elteltével megszületett a kisfiunk. Igaz pici súllyal jött a világra, 

de mára már 4 hónapos és makkegészséges baba.  

Nem akarom elvitatni a lombikcentrumban az orvosom érdemeit, hiszen mind 

szakmailag, mind emberileg ő is mindent megtett értünk. De az gondolom, 

Benkő Éva doktornő nagyon sokat hozzátett a sikerünkhöz és nélküle nem 

született volna meg a kisbabánk. Ezért örökké hálásak leszünk Neki és ezúton 

is köszönjük az értünk tett fáradozásait, valamint hogy a szívén viselte, sőt a 

mai napig is szívén viseli a sorsunkat!  
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