
2012 decemberében kerestem fel a doktornő rendelőjét. Kérte, hogy vigyem magammal az addig 
kapott orvosi papírjaimat, leleteket. Átnézte őket és a tudtomra hozta, hogy már néhány éve fennáll 
a problémám, az eredményeim (amennyiben eredménynek nevezzük a mért értékeket) magukért 
beszélnek. De hiába mentem el korábban vizsgálatokra, vagy azt a választ kaptam, hogy nincs nagy 
baj, vagy azt, hogy kezeljük majd, ha gyereket akarok. (Miért csak majd akkor???)
Ez nyilván nem nyugtatott meg cseppet sem. Addigra több kellemetlen tünetem is volt: 
fáradékonyság, puffadás, éhségrohamok, rosszullétek (ingadozó vércukorszint), rendszertelen 
menzesz, szőrösödés, izzadékonyság. Új vizsgálatok következtek, amik sajnos meg is erősítették a 
feltételezést: inzulinrezisztencia és PCOS a diagnózis. Egyértelművé vált számomra, hogy, ha már a
hagyományos orvoslás „magamra hagyott”, valami alternatív megoldást kell találni. Hosszas 
internetes keresgélés után kerestem fel Benkő Éva doktornőt. 
Már az első beszélgetésnél kitűztük a célt, azaz megfogalmaztam, mit is szeretnék, a doktornő 
felvázolta, miként is néz ki az ehhez vezető út. Ez nem egyszerű, de mindenképp eredményt hozó.
A történethez tartozik, hogy 2012 januárjában átálltam a paleolit étrendre, ami be is váltotta a hozzá 
fűzött reményeket. 2012 decemberig így 13 kg-t adtam le. Ez alapnak tökéletes volt, hisz a mozgás 
és az akupunktúrás kezelések mellett a szigorú étrend volt az, ami ilyen gyorsan hozta a várt 
eredményeket.
Az étrend alapkövei: napi ötszöri étkezés a megengedett alapanyagok ismeretében és a lassú és 
gyors felszívódású szénhidrát fogyasztásának pontos ideje és mennyisége. Ezek felelősek a 
szervezet energiaellátásért és stabil vércukor- és inzulinszint tartásáért.
Hamar belerázódtam az új étrendbe, mert csak a „mikor mennyit” kellett módosítanom, a „mit” 
kérdésével már tisztában voltam. Ennek ellenére nem volt könnyű: sokszor napközben kevésnek 
tűnt az étel, este meg sok a zöldség, méricskélni mindig, ha elutaztunk, akkor előre készülni az 
ételekkel… De megérte!
Folyamatosan írtam az étkezési naplómat, amit a doktornő rendszeresen ellenőrzött. Minden 
alkalommal kaptam akupunktúrás kezelést is, ami amellett, hogy hatékony volt, nagyon kellemes is.
Ha épp fejfájással érkeztem, a tűk megfelelő helyre szúrását követően kb. 10 perc elteltével 
megszűnt. Mindig energiával telve, mosolyogva hagytam ott a rendelőt és vártam a következő 
alkalmat. A doktornő szigorú, következetes, kedves és hihetetlenül jó abban, amit csinál. 
2013 májusában férjhez mentem, gyönyörű menyasszonynak éreztem magam, hiszen 
kiegyensúlyozottabb lettem és újabb 12 kg-t fogytam. Júniusban pedig le is zártuk a kezelést, 
kiderült, hogy babát várunk. Azóta a kis Júlia boldog anyukája vagyok.
Fontos dolognak tartom, hogy vegyük észre, ha segítségre van szükségünk. Ha nem merem ezt 
vállalni és nem találom meg a legjobb szakembert, még ma is kétségek közt lennék és lehet, hogy a 
gyermekem nem szuszogna itt mellettem. :)
Mindenkinek szeretettel ajánlom dr. Benkő Évát!
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