
Mőszívet kapott a kis Lara 

Szentes - Mőszívet kapott az a szentesi kislány, akit már hosszú hónapok óta 
ápolnak Budapesten, az országos kardiológiai intézetben. A 15 hónapos Bóta Lara 
Szonja állapota stabil, de még lélegeztetıgépen tartják az orvosok. A beavatkozás 
elkerülhetetlen volt, ám csak ideiglenes megoldást jelent: a kislány életét egy új 
szív mentheti meg. 

Újabb sikeres mőszívbeültetést hajtottak végre 
november 26-án egy gyermeken a Gottsegen György 
Országos Kardiológiai Intézetben – tájékoztatott tegnap 
a budapesti egészségügyi intézmény vezetısége. (Az 
elsı hazai gyermek-mőszívbeültetést október elején 
hajtották végre a két és fél éves Mirjamon az országos 
kardiológiai intézetben.) 
 
A közleményben név nélkül szereplı kis betegrıl 
kiderült, hogy a gyermek nem más, mint a 15 hónapos 
szentesi Bóta Lara Szonja, akit már hosszú hónapok óta 
ápolnak Budapesten. 
 
– A mőszívet 8 óra alatt ültették be a kardiológiai intézet specialistái. A beavatkozás 
elkerülhetetlen, és életmentı volt – tudtuk meg Lara édesanyjától, Csentes Évától 
telefonon, aki hónapok óta éjjel-nappal a kislánya mellett van Budapesten, a 
kardiológiai intézetben. Elmondta, hogy egy anyaszállón lakik, közel az 
intézményhez. 
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Lapunkban korábban megírtuk: a szívizom folyamatos pusztulása miatt Lara bal 
szívkamrája alulmőködik, összehúzó képessége egyre csökken. Szíve ráadásul jóval 
nagyobb a kortársaiénál, a betegség pedig csecsemıkorban gyorsabb lefolyású. Lara 
két és fél hónapos volt, amikor elıször bekerült a szentesi kórházba, majd a szegedi 
gyermekklinikán mentették meg az életét. Azóta kisebb-nagyobb megszakításokkal 
folyamatosan kórtermekben él. 
 
A 6 és fél kilogrammos csöppség kritikus állapotának 
javítása érdekében néhány napig keringéstámogató 
eszközt használtak kezelıorvosai Budapesten, a 
komoly szakmai felkészültséget igénylı mőtétre 
ezután, és csak az egészségügyi miniszter 
jóváhagyásával kerülhetett sor. Ablonczy Lászlótól, 
Lara orvosától megtudtuk, a mőtét részleteivel 
kapcsolatban hírzárlatot rendelt el az intézet, ezért 
egyelıre semmit sem mondhat. A gyermekét 
egyedül nevelı anyától viszont megtudtuk, hogy a 
lánya állapota stabil, ugyan még lélegeztetıgépen 
van, de hamarosan lekapcsolják a készülékrıl. 
Hozzátette: az intézet elhagyásáról még nem lehet 
beszélni, a gyógyulás szempontjából most a 
zavartalan nyugalom a legfontosabb. 
 
A mőszív azonban ideiglenes megoldás, csak addig 
maradhat, amíg nem lép fel valamilyen 
szövıdmény: ez a külföldi felmérések szerint 

Lara életét megmentették a beavatkozással. Édesanyja mindig ott 
van a kislánnyal. Fotó: Blikk

Mi a mőszív?  
 
A mőszív egy sebészi úton 
beültetett mechanikus 
pumpából áll, amely képes 
átvenni mind a jobb, mind a bal 
szívfél munkáját akár teljes 
egészében is. A testen kívül 
elhelyezett pumpába mőanyag 
csırendszer segítségével jut el 
a vér. A mesterségesen 
fenntartott keringés mellett a 
beteg idıvel segítség nélkül el 
tudja látni alapvetı teendıit, 
például tisztálkodás, asztalnál 
étkezés. Az eljárás roppant 
költséges, összesen 90 ezer 
euró (mintegy 24 millió forint), 
ebbıl 30 ezer euróba kerülnek a 
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átlagosan fél év. Lara életét tehát csupán egy új 
szív mentheti meg. Neve és adatai továbbra is az 
ország valamennyi sürgısségi osztályán 
megtalálhatók, így ha találnak egy számára 
megfelelı szívet, azt a szervkoordinációs központon 
keresztül azonnal megkapja majd. 
 
Mirjam volt az elsı 
 
A szentesi Bóta Lara Szonja a második gyermek, akin 
hazánkban mőszívbeültetést végeztek. Az elsı beavatkozást október elején egy két 
és fél éves, 10 kilogrammos kislányon hajtották végre, miután a szívizombetegségben 
szenvedı Mirjam keringését semmilyen gyógyszerrel nem tudták fenntartani. A 
beültetést – akár csak a kis Lara esetében – a budapesti Gottsegen György Országos 
Kardiológiai Intézet specialistái végezték. A kislányt több mint egy hónapig 
mőszívkezeléssel tartották életben, majd november elsején sikeres szívátültetésen 
esett át.  

betegbe ültetett eszközök, a 
többi a többször is használható 
külsı egység ára. A beültetett 
mőszív jelentıs mértékben 
növeli a betegek túlélési esélyeit 
a szívátültetésig. 
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