
Minden héten új ajándékot kap a szívbeteg 
Lara 

Szentes - A 20 hónapos, szívtranszplantációra váró csöppség édesanyja hiszi, hogy 
jövıre már együtt várják a locsolkodókat szegvári lakásukban. Újraélesztése óta 
Lara egyre többet mosolyog, jó az étvágya és sokat játszik. Kedvence egy zenélı 
mackó. 

Napról napra jobban érzi magát a szívbeteg szentesi 
Bóta Lara Szonja, akinek egy fertızés miatt február 26-
án összeomlott a keringése, és újra kellett éleszteni a 
budapesti Gottsegen György Országos Kardiológiai 
Intézetben. A több mint 4 hónapja mőszívvel élı 
csöppség - akinek életét továbbra is csak egy új szerv 
mentheti meg - egyre többet mosolyog, jó az étvágya 
és rengeteget játszik. 
 
- Minden héten meglepem valami kis egyszerő játékkal, 
ezek elvonják a figyelmét a körülötte lévı gépekrıl - 
mondta a 20 hónapos kislány édesanyja, Csentes Éva. - 
Kedvence egy zenélı és világító maci, nagyon tetszik neki! 
 
A közelgı húsvétról a fiatal nı elmondta: a kórházban az ünnepek ugyanúgy telnek, 
mint a hétköznapok. Természetesen a nyuszi�Laráról sem feledkezik meg.�- Hiszem, 
hogy jövı ilyenkor�a�kislányommal együtt várom majd a locsolókat a szegvári 
önkormányzat által felajánlott bérlakásban�- tette hozzá reménykedve Éva. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
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Lara két és fél hónapos volt, amikor elıször bekerült a szentesi Dr. Bugyi István 
Kórházba, majd a szegedi gyermekklinikán mentették meg az életét, innen 
szállították aztán a fıvárosba, az országos kardiológiai intézetbe. A szívizom 
folyamatos pusztulása miatt a csöppség bal szívkamrája „alulmőködik", összehúzó 
képessége pedig egyre csökken. A tavaly november végén 8 órás mőtét során 
beültetett mőszív azonban csak ideiglenes megoldás. A kezelés szövıdményei 
átlagosan fél év után jelentkeznek, a szentesi kislánynál ezek már száz nap után 
megmutatkoztak. Az idı vészesen fogy, minél hamarabb új szívet kell találni a 
csöppségnek. 
 
A szívdonornak – amellett, hogy teljesen egészséges a szerve – 6 hónapos kor felett a 
beteggel azonos vércsoportúnak kell lennie, valamint testsúlyban és magasságban is 
megközelítıleg egyezniük kell. A szerv kiemelését követıen a beültetésre a 
következı négy óra áll rendelkezésre, egy ilyen beavatkozás viszonylag „rövid": 
másfél-kétórás operáció. 
 
A 6 és fél kilogrammos Larának az egész országból keresnek szívet, külföldrıl nem 
érkezhet, hazánk ugyanis nem rendelkezik az ehhez szükséges szerzıdésekkel. 
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