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W leczeniu stosuję terapię trójfazową, autorską, mieszczącą się w granicach dozwolonych w medycynie PTD i
Unii Europejskiej.
Opiera się ona na farmakoterapii lekami bezpiecznymi i dawkowanymi rozważnie, farmakoterapii wynikającej
z mojego wieloletniego doświadczenia lekarskiego.
Ustalam zasady indywidualnej diety opartej na wynikach badań specjalistycznych w zależności od leczonego
schorzenia, popartą swoim doświadczeniem.
Szeroko stosowany przez wielu dietetyków standard diety oparty jedynie na wyliczaniu dobowego spożycia
ilości kalorii i ustalania w diecie produktów o niskim indeksie glikemicznym uważam za mocno przeceniony.
Są jeszcze inne, dodatkowe czynniki sprzyjające insulinooporności i otyłości niezależne od wartości
kalorycznych i IG, zwykle, choć nie u każdego znajomość ich może stanowić klucz do sukcesu.
Insulinooporność nie rozwija się z dnia na dzień, jest to proces następstw negatywnych, wielonastoletnich
nawyków żywieniowych o których nie zawsze mamy świadomość. Dopiero istotny problem chorobowy
skłania nas do zweryfikowania dotychczasowego postępowania i zmusza nas do powzięcia właściwych,
naprawczych kroków leczniczych. 
Leczenie insulinooporności jest żmudne, wielomiesięczne i trudne.
Jak długo trwa leczenie ?
Leczenie trwa aż osiągniemy wspólnie sukces. Zwykle trwa to od pół roku do roku, czasem krócej, czasem
dłużej.
Od samego początku wyznaję głębokie przekonanie, że jedynie pełna współpraca z pacjentem przyniesie
sukces, nigdy inaczej.
Sukces osiągniemy zawsze, jedynie czas dojścia do sukcesu może być różny.
Nie zawsze należy się spieszyć. Sukces sprzyja rozważnym i dobrze przygotowanym.
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