
Külföldön is keresik az életmentı új szívet 
Larának 

Szentes - Aláírta az egészségügyi miniszter a szívtranszplantációra váró Bóta Lara 
Szonja édesanyja kérelmét: külföldön is keresik már az új, beültethetı szervet a 
20 hónapos csöppségnek. A közel 5 hónapja mőszívvel élı kislánynak néhány 
héten belül donort kell találni. 

Már nemcsak itthon, hanem – az európai 
szervcsereszervezetek segítségével – a legtöbb európai 
országra kiterjesztve keresik az új szívet a 
transzplantációra váró szentesi Bóta Lara Szonjának. Az 
egészségügyi miniszter, Székely Tamás április elején 
aláírta a 20 hónapos csöppség édesanyjának ezzel 
kapcsolatos kérelmét – tudtuk meg Bálint Orsolyától. A 
tárca sajtóosztályának vezetıje hozzátette: az 
egészségügyi minisztérium és a szakminiszter minden 
rendelkezésre álló eszközt megragad, hogy a kislány 
minél hamarabb megkapja az új szívet. 
 
A szívdonornak – amellett, hogy teljesen egészséges a szerve – több feltételnek is kell 
megfelelnie. Gyermeknél a szervkeresés általánosan elfogadott elve a vércsoportok 
összeillısége és a testméretbeli hasonlóság. 
 

 
Már többször beszámoltunk arról, hogy Lara két és fél hónapos volt, amikor elıször 
bekerült a szentesi Dr. Bugyi István Kórházba. Onnan a szegedi gyermekklinikára 
vitték, ahol megmentették az életét. Innen szállították aztán Budapestre, a 
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Aláírta az egészségügyi miniszter a szívtranszplantációra váró 
Bóta Lara Szonja édesanyja kérelmét. Fotó: Tésik Attila

  
© Délmagyarország, www.delmagyar.hu | Minden jog fenntartva.

Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás

név

e-mail cím

OK

1. oldal, összesen: 2Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2095901



  

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetbe, ahol már hónapok óta kezelik. A 
tavaly november végén, 8 órás mőtét során beültetett mőszív csak ideiglenes 
megoldás lehet. A kezelés szövıdményei átlagosan fél év múlva jelentkeznek. De 
ezek a szentesi kislánynál már száz nap után megmutatkoztak: február 26-án egy 
fertızés miatt összeomlott a keringése, és újra kellett éleszteni. Tehát néhány héten 
belül meg kellene érkeznie az életmentı szervnek. 
 
– Vészesen közeleg ennek a hat hónapnak a vége, ezért nagyon örülök, hogy most már 
nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is keresik Larának az új, beültethetı 
szívet. Így nagyobb az esély, hogy még idıben megkapja az új szervet – mondta 
bizakodva a csöppség édesanyja, Csentes Éva. – Példaértékő az az összefogás, 
amellyel az orvosok, az egészségügyi minisztérium és a média próbál segíteni nekünk! 
 
A 26 éves anya hozzátette: Lara jól van, és már mindketten alig várják, hogy 
egészségesen léphessenek ki az országos kardiológiai intézet kapuján!  
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