
Lara megkapta az új szívet: másfél hónap 
múlva haza is mehet 

Szentes - Találtak donort, új szívet kaphatott a 184 napja mőszívvel élı másfél 
éves Lara a fıvárosi Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben. 

A mőtétet szombaton kezdték és vasárnap hajnali 4 
órakor fejezték be. A másfél éves kislány jól viselte a 
több mint 8 órás operációt, állapota stabil, különleges 
steril szobában fekszik, altatják és egyelıre 
lélegeztetıgépen van.� 
 
Kedden még arról szóltak a sajtóhírek, hogy bár Lara 
tavaly június végén felkerült a szívtranszplantációs 
listára, két hónapja pedig egy nemzetközi listára is, 
nem érkezett jelentés lehetséges donorról. A fél éve 
mőszívre kapcsolt kislányról orvosai akkor azt mondták: 
nagyon le van gyengülve a szervezete, ereje egyre 
fogy, nem lehet tudni, meddig képes még a küzdelemre, így egy fertızés akár 
végzetes is lehet. 
 
A kardiológiai intézet vasárnapi közleménye szerint tehát a hét második felében 
végül mégis sikerült donort találni. Úgy tudjuk, hogy az életmentı 
szív�Magyarországról érkezett. A beavatkozás utáni elsı 72 óra kritikus, fennáll 
ugyanis a�beültetett szerv kilökıdésének veszélye. 
 

 
A szentesi Bóta Lara Szonja a második gyermek, akin hazánkban mőszívbeültetést 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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végeztek. Az elsı beavatkozást október elején az akkor�2 és fél éves Mirjamon 
hajtották végre. A beültetést – akárcsak a kis Laránál – a Gottsegen György Országos 
Kardiológiai Intézet orvosai végezték. A kislány végül november elsején sikeres 
szívtranszplantáción esett át. Állapota ezután rohamosan javulni kezdett, és hat 
héttel késıbb�már haza is vihették a szülei. 
 
Ha minden�szerencsésen alakul, Lara legkorábban másfél hónap múlva hagyhagyja 
el�az országos kardiológiai intézetet, ahol hosszú hónapok óta kezelik. Új otthona 
már várja Szegváron, amelyet a helyi önkormányzat bocsátott a család 
rendelkezésére. A kislánynak néhány hónapig steril körülményeket kell biztosítani,�a 
rendszeres kontrollvizsgálatok mellett�pedig élete végéig�kilökıdés elleni 
gyógyszereket kell majd szednie. 
 
Lara mellett egyébként szombaton egy másik, 13 éves lányt is megmőtöttek: ı 
mőszívet kapott mivel már 130 napja vár szívtranszplantációra. Ennek a betegnek is 
stabil az állapota. 
 
Az Intézet kedd reggelre ígért bıvebb tájékoztatást. 
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