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Még nem találtak megfelelı szívet Larának
SZŐCS CSABA
2009.01.03. 16:00

Szentes - Több mint egy hónapja él már mőszívvel a szentesi Bóta Lara Szonja. A
16 hónapos kislány állapota azóta sokat javult, de életét továbbra is csak egy új
szív mentheti meg. A felajánlások közül azonban eddig egyik szerv sem volt
megfelelı a csöppségnek. A vércsoportegyezésen kívül a donornak nagyjából
azonos testsúlyúnak és magasságúnak kell lennie.
– A körülményekhez képest nyugodtan múlt el a
karácsony és a szilveszter, amelynek minden percét
együtt töltöttük – árulta el a tavaly november 26-a óta
mőszívvel élı Bóta Lara Szonja édesanyja, Csentes Éva
lapunknak. A 16 hónapos szentesi csöppséget hónapok
óta kezelik a budapesti Gottsegen György Országos
Kardiológiai Intézetben. – Képzeletbeli fenyıfánk alá én
egy babát helyeztem el neki, kapott ajándékot a
kórháztól, sıt egy-két másik beteg kisgyermek szülei is
gondoltak rá. Lapunk decemberi látogatása óta Lara
állapota sokat javult.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
amelyben megerısítem a
feliratkozást.
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Milyen a legutóbbi hírlevél?

A mőszívkezelésnek köszönhetıen ugyanis kezd erıre kapni, ennek legfényesebb
bizonyítéka, hogy rengeteget játszik. Hosszú idı után pedig végre lejárt a pépes
ételek kora. A gyümölcsökért annyira nem rajong, a bennük lévı vitaminokra viszont
nagy szüksége van kicsiny szervezetének. Hiába van jobban a sokat szenvedett
kislány, életét továbbra is csak egy új szív mentheti meg.
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. Szíve ráadásul jóval nagyobb a kortársaiénál, a
betegség pedig csecsemıkorban gyorsabb lefolyású.
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Larának az egész országból keresnek szívet.
Fotó: Tésik Attila

– A mőszíves kezelés szövıdményei átlagosan fél év után jelentkeznek, ezek vérzést
idéznek elı, és emellett vérrög keletkezik – tudtuk meg Lara kezelıorvosától,
Ablonczy Lászlótól. – Az elmúlt idıszakban több felajánlás is érkezett, de eddig
sajnos egyik szív sem volt megfelelı a kislánynak.
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.
Ablonczy László elmondta, Magyarországon az
utóbbi idıben változott a társadalom szemlélete:
egyre többen ajánlják fel tragikusan elhunyt
szeretteik valamelyik szervét transzplantációra,
ebben pedig nagy szerepe volt és van is a médiának.

Élet a szívcsere után
Ha a szentesi Bóta Lara Szonja
átesik az életmentı
szívátültetésen, több hetet a
kórházban kell majd még
töltenie, fennállhat ugyanis a
szerv kilökıdésének veszélye. A
rendszeres kontrollvizsgálatok
mellett élete végig
gyógyszerekre lesz szüksége,
amelyek immunrendszerét
erısítik. Azt hogy hány évet fog
élni, nem lehet megjósolni, de a
felmérések szerint a
szívtranszplantáción átesettek
mőtétjüket követıen akár
hosszú évtizedekig is élhetnek.
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