
Újraélesztették a 18 hónapos Larát 

Szentes - Újra kellett éleszteni a szentesi Bóta Lara Szonját. Az eset a múlt héten 
történt, de csak most hozták nyilvánosságra. A 18 hónapos csöppség tavaly 
november 26-a óta él mőszívvel, a kezelés szövıdményei pedig kezdenek 
jelentkezni nála. 

Életét továbbra is csak egy új szerv mentheti meg, az 
idı azonban egyre fogy. A kislány szervezete ráadásul 
nagyon legyengült, emiatt jelenleg nem 
transzplantálható. 
 
Összeomlott a keringése, és újra kellett éleszteni a 
szentesi Bóta Lara Szonját. Az eset február 26-án 
történt, de csak most hozták nyilvánosságra. A 18 
hónapos csöppség tavaly november 26-a óta él 
mőszívvel, ı a második gyermek, akin hazánkban ilyen 
beavatkozást végeztek. A budapesti Gottsegen György 
Országos Kardiológiai Intézet gyermekosztályán fekvı 
kislány életét azonban továbbra is csak egy új szerv mentheti meg. Állapota a 
mőszíves kezelésnek köszönhetıen az elmúlt három hónapban sokat javult: erıre 
kapott. Egészsége az utóbbi hetekben fordult rosszabbra. 
 

 
– Elkapott egy kisebb fertızést, amibıl kilábalt, de az elmúlt héten újabb támadta 
meg a szervezetét – mondta a csöppség édesanyja, a 26 éves Csentes Éva, akit 
nagyon megviseltek az elmúlt napok, rengeteget sírt. – Kétségbeesve reménykedem, 
hogy a kislányomat minél elıbb megmőtik, és végre véget ér ez a rémálom – tette 
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Egy ország szorít Bóta Laráért, a második magyar mőszíves gyermekért. 
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
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hozzá zokogva a fiatal nı. 
 
Mint arról lapunkban már többször beszámoltunk: 
Lara két és fél hónapos volt, amikor kiderült, valami 
nincs rendben vele. Eleinte csak köhögött, 
étvágytalanság gyötörte. Orvosa ekkor egyszerő 
megfázásra gyanakodott, állapota azonban nem 
javult, ezért édesanyja elvitte a szentesi kórházba. 
Mire beértek, a kislány keringése felborult, életét 
késıbb a szegedi gyermekklinikán mentették meg. A 
szívizom folyamatos pusztulása miatt az apróság bal 
szívkamrája alulmőködik, összehúzó képessége 
pedig fokozatosan csökken. 
 
A tavaly november végén 8 órás mőtét során 
beültetett mőszív csak ideiglenes megoldás. A 
kezelés szövıdményei átlagosan fél év után 
jelentkeznek, a szentesi kislánynál ezek már száz 
nap után megmutatkoztak. Minél hamarabb új szív kell, felajánlás viszont eddig még 
nem érkezett. 
 
Ofner Pétertıl, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet fıigazgatójától 
megtudtuk, a kis Lara életfunkciói most stabilak, de szervezete a fertızés miatt 
nagyon legyengült, és egyelıre géppel lélegeztetik. Hozzátette: a csöppség jelenleg 
nem transzplantálható. 
 
Kevés a donor 
 
Magyarországon nagyon kevés a szervátültetések száma. A gyakran az életükért küzdı 
betegeknek hosszú hónapokat kell várniuk, hogy érkezzen megfelelı donorszerv, de 
sajnos az sem ritka, hogy mire megérkezik, már túl késı. Az Országos 
Szervkoordinációs Iroda statisztikája szerint idén eddig 2, míg tavaly 22 szívátültetést 
végeztek a magyar orvosok.  

A család mindenben segít 
 
Csentes Éva egyedül neveli 
súlyos szívbeteg gyermekét: 
Lara apukája várandósan 
hagyta el. A kislány állapotáról 
néhány alkalommal SMS-ben 
érdeklıdött, de lényegében 
nem lehet számítani rá. A 
nagyszülık azonban együtt 
éreznek a fiatal nıvel, és 
próbálnak segíteni neki. 
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