
 
2011. áprilisában kerestem fel a nőgyógyászomat 
rendszertelen menstruáció miatt. Rögtön tudta mi 
lehet a probléma, és a kivizsgálás után kiderült, igaza 
is volt: PCOS-em van inzulinrezisztenciával. A kezelés 
egyszerűen hangzott: gyógyszer (2x500mg 
Merckformin), mozgás és diéta. Elkezdtem szedni a 
gyógyszert és sportolni, ezekkel nem is volt 
problémám, viszont a diéták, amiket kipróbáltam 
nem igazán váltak be. Kipróbáltam mindenfélét: 
keveset ettem, aztán csak fehérjét és salátát. Meg 
teljes kiőrlésű kenyereket, sok gyümölcsöt, 
zöldséget. Sajtokat, kefíreket.  
 
Mivel egy év után nem történt jelentős változás, 
utánanéztem, hogy vajon mivel lehet a probléma. A 
keresés közben akadtam rá dr. Benkő Éva honlapjára, 
és rögtön tudtam, hogy ezt pont nekem találták ki! 
2012. április 26-án találkoztam először a 
Doktornővel, aki nagyon alapos felmérést végzett 
(mindenre rákérdezett). A leleteimről elmondta, 
hogy a 2011.áprilisihez képest a 2011. novemberi 0 
perces inzulin értékem még sokkal rosszabb is lett, 
mert 18mIU/l-ről 29mIU/l-re emelkedett.  (5 mIU/l 
alatt van az egészséges tartomány.) Érthetően 
elmagyarázta, hogy hol rontottam el. Elmondta, hogy 
működik a szervezet egy napja anyagcsere és emésztés szempontjából, illetve, hogy pontosan hogyan kéne étkeznem.   
 
Dióhéjban ez annyit jelent, hogy 3 óránként ennem kell. Minden étkezésre le van bontva, hogy hány gramm szénhidrátot lehet 
enni (és azt meg is kell enni), illetve mik tartoznak azok közé, amiket ehetek. Az előbb leírtak az inzulinrezisztenciás betegeknek 
előírt diéta, az enyémet viszont még leszűkítettük a paleolit életmód elveivel. Ez azt jelenti, hogy a zöldségek (kivéve a krumpli, 
hüvelyesek és kukorica, szója), gyümölcsök, húsok és magvak maradnak a listán, amiket szabad enni. Ezekből kell kiválogatnom, 
mikor mit eszek. 
 
Elsőre elég drasztikusnak és bonyolultnak hangzik, holott egyáltalán nem az. Egy-két hét kellett, mire teljesen belerázódtam. 
Doktornő minden alkalommal átnézte és szükség esetén kijavította az étkezési-naplómat. Elég közhelyesen hangzik, de tényleg 
nem vagyok éhes és nagyon jól érzem magam. Az eredmény pedig nem maradt el. 93,3 kg-ról indultam és egy hónap alatt 6 kg 
ment le rólam. Ezt követte a következő hónap ugyanilyen eredménnyel.  Az első három hónap alatt összesen 17 kg-ot adtam le. A 
Doktornő javasolta, hogy vegyek magamnak egy csinos piros ruhát, de már abból is kifogytam. Öt hónapja járok az akupunktúrás 
kezelésre, betartom az étrendet és mínusz 20 kg az eredmény!  
 
Olyan érzésem van, mintha kicseréltek volna. Kis energiaráfordítással olyan eredményt értem el, mint még soha. A többi 
változásról nem is beszélve. A 2012. augusztusi kontroll vizsgálatnál a 0 perces inzulin értékem lecsökkent 6,4mIU/l-re, 
a rendszertelen menstruációm beállt a negyedéves "rendszerességről" havira. Az első ultrahang vizsgálat 2011. májusában 
megszámlálhatatlan sok cisztát mutatott, novemberre talán egy kicsit kevesebb látszott, viszont idén, 2012. augusztus 28-án már 
csak 3 darabot talált a nőgyógyász. Meggyógyult a PCOS-em! 
 
Régebben nagyon sokat fájt a fejem, heti háromszor is akár. Most egyáltalán nem fáj. Reggelente könnyebben fel tudok kelni és 
egész nap energikus vagyok, holott régebben ennek inkább ellentétje volt igaz. Ráadásul az akupunktúrás kezelések során 
megszüntek a következő panaszaim is: émelygés, hányinger, puffadás, izzadékonyság, néhány naponta megszédülés, menstruáció 
előtt sírás, érzékenység – valamint, sokat javult a stressztűrő képességem. 
 

Nem sokkal ezek után sikerült spontán teherbe esnem, és decemberben megszületett 
kisfiúnk, Levente. Biztos vagyok benne, hogy ez mind nem sikerült volna (legalábbis 
természetes úton nem) a Doktornő nélkül. Szívből ajánlom mindenkinek és ezúton is 
nagyon köszönöm! 
 
Sz. Anna 29 éves 
 
 
 


